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RESUMO 
 

 

DECHICHE, Ana Caroline Salvalagio. Gritos de horror: a violência sexual como 
instrumento de neutralização em face das mulheres que lutaram contra o 
regime militar brasileiro. 66 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – 
Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016. 
 

 

O presente trabalho de conclusão de curso propõe uma reflexão sobre a violência 
sexual como instrumento de neutralização em face das mulheres que lutaram contra 
o regime militar durante os anos de 1964 até 1985 no Brasil. Para tanto, aborda-se a 
revolução cubana como fato histórico fortalecedor da juventude brasileira engajada 
nas lutas sociais do país, sendo sucedida por atentados armados à democracia 
brasileira, e pelo golpe militar em 1964. A partir disso, ressalta-se o Ato Institucional 
nº5 e a censura de imprensa como um mecanismo dos militares para manter a 
vigência de seu governo ditatorial, impossibilitando a divulgação das atrocidades 
cometidas pelos Estado sob a ameaça de severas penas àqueles que 
posicionavam-se contrários aos atos do governo. Diante disso, o presente estudo 
denota a tortura praticada no período ditatorial contra os presos políticos, e a 
utilização da hierarquização histórica da violência de gênero, instrumentalizada nas 
relações de poder entre os militares e as mulheres combatentes do referido regime. 
A pesquisa especifica o conceito de gênero e suas particularidades para melhor 
compreensão do tema proposto, uma vez que o engajamento das lutas políticas das 
mulheres e seu protagonismo merece ser resgatado, pois o machismo ainda vigente 
no contexto social brasileiro, pode ser demonstrato com o impeachment da primeira 
mulher presidente na democracia brasileira. Este estudo encerra-se com a 
apresentação da Lei da Anistia, sancionada em 1979, como o início da 
redemocratização do Estado brasileiro, resultando na promulgação da Constituição 
da República Federativa do Brasil em 1988. 
 

 

Palavras-chave: violência sexual; tortura; neutralização; ditadura militar; Brasil. 
  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This final course assignment proposes a reflexion about the sexual violence as 
neutralization instrument towards women who fought against the military regime 
during the years of 1964 to 1985. Therefore, deals with the Cuban revolution as 
historical fact strengthening of the Brazilian youth engaged in social struggles of the 
country, being succeeded by armed attacks on Brazilian democracy, and the military 
takeover in 1964. From that, it emphasizes the institutional act #5 and the press 
censorship as a mechanism of military to preserve the validity of his dictatorial 
government, preventing the disclosure of the atrocities committed by the state under 
the threat of severe penalties to those who were standing, contrary to the acts of the 
government. Before that, the present study denotes the torture practiced in the 
dictatorial period against the political prisioners and the use of historic tiering of genre 
violence, instrumentalized in power relations between the  military and women 
fighters of said regime. Will be specified the concept of genre and its particularities  
for better understanding of the topic, since the engagement of the political struggles 
of women and their role deserves to be rescued. Because the machismo still valid in 
the Brazilian social context, can be demonstrated with the impeachment of the first 
woman president in the Brazilian democracy. This study concludes with the 
presentation of the Amnesty Law, enacted in 1979, as the beginning of 
democratization of the Brazilian State resulting in the promulgation of the Constitution 
of the Federative Republic of Brazil in 1988. 
 
 

 

Keywords: sexual violence; torture; neutralization; military dictatorship; Brazil. 
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 1 INTRODUÇÃO  
 

 

O objeto de estudo deste trabalho de conclusão de curso propõe uma 

reflexão sobre a violência sexual utilizada como instrumento de neutralização do 

gênero feminino nas torturas realizadas durante a ditadura militar no Brasil. Para 

tanto, este estudo recordará a procedência do Golpe Militar provocado em 1964 no 

Brasil, iniciando-se com a abordagem dos movimentos sociais na década de 60 na 

América Latina como influência aos movimentos políticos e sociais no Brasil, 

principalmente a revolução cubana liderada por Fidel Castro, na derrubada do 

Ditador Fulgêncio Batista em 1959 e sua influência nos movimentos sociais do 

Brasil, vez que o país estava em meio a uma efervescência política e social, 

fomentada por duas fermentações ideológicas, sendo a revolução cubana a primeira 

delas, e a segunda através da visita de Jean-Paul Sartre e Simone de Beavouir no 

Brasil. 

Cumpre salientar que o Brasil sofreu ataques à sua Constituição de 1946 até 

a consolidação do golpe militar de 1964, desencadeando uma série de 

arbitrariedades do Estado contra os grupos antirrevolucionários, comunistas, e 

quaisquer pessoas que de alguma forma posicionavam-se contrárias ao governo 

vigente. Entre os anos de 1964 a 1985 foram sancionados dez Atos Institucionais, à 

partir disso, o presente trabalho abordará o AI-5 consoante a censura de imprensa, 

posto que a restrição foi utilizada pelos militares para nutrir os efeitos do referido 

regime, impossibilitando a informação de seus horrores em qualquer meio de 

comunicação social.  

A pesquisa, ainda, toma a tortura como prática considerada a regra nos 

interrogatórios praticados no período, perpassando a visão crítica de Foucault para 

evidenciar a presença de uma relação de poder entre paciente e agente torturador 

(biopoder). Além disso, considera-se pertinente a apresentação de reflexões a 

respeito da violência de gênero, visando a sua compreensão como chave 

determinante para a violência sexual perpetrada pelos algozes em face das presas 

políticas nas sessões de torturas do referido contexto histórico brasileiro, através da 

utilização dos relatos encontrados nos relatórios da Comissão Nacional da Verdade 

publicada em 2012.  
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Salienta-se a importância de reconhecer o protagonismo feminino na luta 

contra o regime militar estabelecido e sustentado por ditadores por meio dos atos 

institucionais, e, posteriormente, como foco primordial deste trabalho, abordar-se-á 

intensificação das arbitrariedades dos torturadores sobre as presas políticas em 

decorrência da violência sexual particularizada contra o gênero feminino, o que, nos 

dias atuais, por força da Lei 12.015/2009, tipificaria, indubitavelmente, crime de 

estupro. 

Evidenciar-se-á que os movimentos feministas e suas pautas reivindicatórias 

foram fundamentais para a emancipação da luta feminina e essencialmente 

trouxeram questionamentos que denunciaram os padrões sociais dominantes, 

possibilitando um resgate histórico da luta das mulheres e abrindo espaço para que 

elas contem a sua trajetória. Além disso, este trabalho considerará a teoria 

desenvolvida por Hannah Arendt sobre a banalidade do mal em referência às 

torturas e violências sexuais executadas pelos civis durante a vigência do governo 

ditatorial, evidenciando que a prática destes delitos extrapolaram os porões da 

ditadura militar. 

Por fim, a Lei da Anistia (Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979) surge como 

um grande marco legislativo no sentido de recuperar a democracia brasileira, 

permitindo que os presos políticos exilados retornassem ao país, e em contrapartida 

fora recíproca aos crimes praticados pelos militares, dando-lhes os mesmos efeitos, 

motivo pelo qual a Comissão Nacional da Verdade recomenda a sua revisão. 

O método de análise utilizado é dedutivo, de procedimento monográfico. As 

fontes são livros e textos, também os publicados em sítios eletrônicos; assim como 

fonte documental, estas consistentes nos arquivos da Comissão Nacional da 

Verdade e demais documentos históricos como o Projeto: ―Brasil nunca mais‘‘ para 

comprovar a fidedignidade das fontes e dados abordados no presente trabalho.  
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2 OS MOVIMENTOS SOCIAIS DA DÉCADA DE 60 NA AMÉRICA 
LATINA 

 
 

„‟Um refúgio? Uma barriga? Um abrigo 
onde se esconder quando estiver se 

afogando na chuva, ou sendo quebrado 
pelo frio, ou sendo revirado pelo vento? 

Temos um esplêndido passado pela 
frente? Para os navegantes com desejo 

de vento, a memória é um ponto de 
partida‟‟ (GALEANO, 1994). 

 
 

Os movimentos sociais são as organizações da esfera populacional, 

orientando-se em oposição às estruturas conservadoras vigentes. Desta forma, em 

meados do século XX e início do século XXI, os movimentos sociais 

desempenharam papel importante na resistência das lutas contra as políticas liberais 

e neoliberais dos governos latino-americanos que privaram a parcela mais pobre da 

sociedade em seus direitos, impossibilitando-os ao acesso à educação, saúde, 

trabalho, e às chamadas oportunidades hegemônicas entre as camadas sociais, 

consolidando a luta de classes. Dessa forma, não se verificava apenas o 

comportamento das massas, mas também as condutas das periferias urbanas, as 

quais lutam para serem reconhecidas pelo Estado. 

 

 

                                                    -               
                                                              
                                        -racismo, pacifismo etc.) que 
este sig                                                           
                                                         
                                                     
reivindicativas dos grupos populares se colocam ao lado de outras 
formas de                                                       
                                                         
                                                            
                       mentos e partidos ou sindicatos (CARDOSO, 
1987, p 03). 

 

 

A década de 60 representa a época que as chamadas minorias tornaram-se, 

de fato e direito, categorias humanas. Assim, o respectivo período pode ser descrito 

como decisivo na história, entendido como um momento de autoconsciência pelos 
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povos oprimidos, compostos pelas mulheres, negros, estudantes, e finalmente 

esclarecidos por noções pós-estruturalistas de inspiração foucaultiana na conquista 

sobre o direito de falar coletivamente, posto que foram silenciados ao cenário 

mundial (JAMESON, 1985, p. 85). 

 

 

A crise internacional que se intensifica já a partir de 1947 deu origem 
a um longo período de guerra fria, definindo não apenas uma 
rivalidade entre dois poderios militares (os Estados Unidos e a União 
Soviética) ou duas regiões da terra, o Ocidente e o Oriente, o Oeste 
e o Leste, um capitalista e o outro comunista, mas sobretudo, 
segundo a propaganda difundida na época, ou seja, a diferença entre 
dois mundos e duas concepções de vida, a democracia e a tirania. 
Essa ideologia, apregoada aos quatros ventos, associava o 
capitalismo a liberdade e socialismo ou comunismo a atraso e 
opressão. Novos conceitos surgem, como o de terceiro mundo, para 
simbolizar a parte da humanidade que se situaria numa espécie de 
limbo da História, nem no primeiro mundo (o do capitalismo e da 
democracia, da riqueza e da abundância) nem no segundo mundo (o 
do comunismo e da ausência de liberdade). Aos dois primeiros 
mundos outorgava-se, ainda nos parâmetros internacionais, o 
privilégio de serem desenvolvidos, já que detentores do controle 
tecnológico (sobretudo atômico), cabendo ao Terceiro Mundo, sob 
este título, um novo adjetivo, o de subdesenvolvido. O 
subdesenvolvimento nascia, assim, já carregado da ideologia do 
capitalismo ao qual caberia a tarefa de elaborar políticas de ajuda e 
de assistência a essa outra parte do planeta, o mundo a parte, isto é, 
a América Latina, a África, o Sudeste da Ásia e os arquipélagos do 
pacífico (LINHARES, 2005, p. 47). 

 

 

Neste ínterim, destaca-se os reflexos da Revolução Cubana como principal 

repercussão dos movimentos sociais na década de 60 na América Latina, ressalta-

se ainda Cuba como o último país latino-americano que conseguiu sua 

independência da Espanha em 1898, cujo movimento foi liderado por José Martí. 

 

 

É possível falar de revolução cubana em dois sentidos: como 
processo de luta pela tomada do poder por Fidel Castro e os 
companheiros que com ele lutaram na oposição insurrecional ao 
regime do ditador Fulgencio Batista. Nessa acepção, foi um 
movimento guerrilheiro que capitalizou o descontentamento do povo 
contra as condições de miséria, corrupção, falta de liberdade e 
dependência em relação aos EUA, para instalar um governo 
revolucionário nos primeiros dias de 1959. Na segunda acepção, a 
revolução cubana de 1959 foi a continuidade das frustradas lutas de 
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independência iniciadas na segunda metade do século passado e 
pode ser caracterizada efetivamente como uma revolução, não pelo 
fato de ter tomado o poder, mas por ter desenvolvido um processo 
de transformações, radicais das estruturas econômicas, sociais, 
políticas e ideológicas que fizeram de Cuba o primeiro país socialista 
da America Latina e do mundo ocidental (SADER, 1992, p. 01). 

 
 

A revolução cubana não é definida apenas como um resultado histórico da 

mobilização popular, mas para além disso, sendo um resultado das lutas sociais e 

refletindo nas transformações democráticas de cunho nacional e socialista, que 

modificou de forma substancial a sociedade cubana. 

 

 

                                                                   
                                                                 
                                                            
implantado por Fidel Castro evoluiu posteriormente para   
                                                     
                                                                
                                                           
                                                                  
de                                                                  
                                                         
                                                                 
                                                            -se com 
a doutrina comunista e insti                              
(BANDEIRA, 2008, p. 01). 

 

 

Logo, pode-se concluir que a Revolução Cubana marcou a América Latina, 

inspirando e alimentando os ideais revolucionários das sucessivas gerações dos 

países que buscam a ampliação dos direitos sociais para o reconhecimento da 

classe operária e demais camadas sociais desfavorecidas perante os governos 

conservadores em vigência na época.  
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3 QUE BRASIL EXISTIA ANTES DE 1964? 
 

 

O período antecedente ao golpe de 1964 foi permeado por duas 

fermentações ideológicas, sendo fundamentais para a compreensão do contexto 

ditatorial vivenciado pelo Estado brasileiro durante os anos de 1964 até 1985. A 

primeira delas iniciou-se com a Revolução Cubana liderada por Fidel Castro, 

tornando-se vitoriosa em 1959 e declarada socialista a partir de 1961, momento em 

que a ditadura sangrenta de Batista1 fora derrubada por Fidel, dando início a um 

governo popular conforme abordado no tópico anterior. Posteriormente, Jânio 

Quadros, candidato à Presidência da República do Brasil, recebeu um convite dos 

líderes da Revolução para visitar Cuba, enquanto a oposição liderada por Henrique 

Teixeira Lott recusava o mesmo convite (DUTRA, 2012). 

Neste ínterim, ressalta-se a visita realizada por Che Guevara ao Brasil em 

abril de 1959, reunindo-se com Juscelino Kubitschek durante a construção de 

Brasília, e sendo condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul por Jânio Quadros, 

conforme Moraes, 

 

 

Fidel Castro tinha visitado o Brasil em fins de abril de 1959 no 
regresso de uma viagem aos Estados Unidos, durante a qual tentara 
mudar a opinião pública americana sobre a Revolução que 
comandara. Em sua incursão à América do Sul, Fidel vislumbrava 
prováveis aliados – numa premonição dos dias tortuosos que os 
cubanos enfrentariam dali a alguns anos, em função do bloqueio 
imposto pelos Estados Unidos. Aplaudido por multidões por onde 
passou, ele começou por São Paulo, reuniu-se com Kubitschek em 
plena Brasília em construção, passeou pela orla marítima do Rio de 
Janeiro e a           TV                           ‗‘             
    ‘‘  [   ]             era possível! (MORAES, 2011, p. 27-28) 

 

 

Dessa forma, Jânio Quadros viajou para Cuba acompanhado de aliados 

políticos, entre eles, o Líder das Ligas Camponesas do Nordeste, Francisco Julião, 

                                                           
1
Fulgêncio Batista nasceu em 16 de janeiro de 1901, em Banes. Alistou-se no exército e participou da 

Revolta dos Sargentos, em 1933, que derrubou o regime em vigor. Assumiu o poder no mesmo ano e 
permaneceu como ditador até 1944. Durante o seu primeiro governo, mantinha-se com o poder de 
convocação de cargos públicos e acumulando sua fortuna pessoal com investimentos e corrupção. 
Assim, rapidamente, se tornou o homem mais poderoso financeira e politicamente de Cuba 
(BATISTA, 1901). 
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que discerniria forte admiração por Fidel Castro, conforme preceitua Dênis de 

Moraes, 

 

 

Em março de 1960, à frente de numerosa comitiva, Jânio embarca 
num avião da Varig para Havana. Acompanhavam-no jornalistas 
como Villas Boas Corrêa, Carlos Castello Branco, Márcio Moreira 
Alves e Hélio Fernandes; políticos como Afonso Arinos, Adauto Lúcio 
Cardoso, José Aparecido de Oliveira e Paulo de Tarso; e o Líder das 
Ligas Camponesas do Nordeste, Francisco Julião, que descobriria o 
seu guro: Fidel Castro. [...] No Brasil a juventude era também 
transviada na paixão pelos Heróis Fidel e Che. [...] A repercussão da 
Revolução Cubana não parou por aí, em Agosto de 1961, quando 
                    B                              ‗‘O        
               ‘‘  or Jânio Quadros, o conservadorismo pulou da 
cadeira (MORAES, 2011, p. 27-28). 

 

 

Asegunda fermentação ideológica decorreu dos acontecimentos de agosto 

de 1960, vez que Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir realizaram uma viagem ao 

Brasil. Por aqui, uma geração de ávidos intelectuais cortejavam a filosofia 

existencialista de Sartre e Beauvoir, engajando-se ao lerem suas publicações e 

finalmente houve a oportunidade de ouvirem os dois ―papas‖ do existencialismo em 

diversos Centros de Ensino do País,  os Auditórios da USP – Universidade de São 

Paulo, Faculdade Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro, Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Araraquara (SP), Instituo Superior de Estudos Brasileiros 

(ISEB) e o Congresso de Crítica Literária em Recife, permaneceram lotados de 

jovens empenhados nas lutas políticas do período, sobretudo na defesa da 

Revolução Cubana, posto que Sartre abordava a temática como uma verdadeira 

revolução, resultando numa democracia direta, sendo um filósofo empenhado nas 

lutas políticas (MORAES, 2011, p. 29). 

Ainda, o Teatro Oficina realizou a apresentação teatral de A Engrenagem, 

dirigido por Augusto Boal (1960, p 01), onde Sartre ressalta a ineficácia dos 

movimentos Revolucionários na ausência da libertação nacional em face do 

imperialismo estrangeiro como eixo central de suas pautas. A peça sofreu repressiva 

censura, levando os atores a amordaçarem-se em frente ao Monumento do Ipiranga, 

como forma de protesto (MORAES, 2011, p. 30). 
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Conforme aduz Dênis de Moraes (2011, p.30), Sartre e Beauvoir 

estenderam sua viagem ao Brasil até novembro de 1960, dialogaram com 

intelectuais, políticos, estudantes, sindicalistas e autoridades, vislumbraram-se com 

a Amazônia, conceituando o Brasil como um país Surrealista. 

Considera-se que, entre os anos de 1946 e 1964, o Brasil viveu intensos 

momentos de fragilidade e frustação quanto aos ideais democráticos, posto que os 

movimentos sociais necessitam do apoio das chamadas massas para alcançarem 

de fato, os objetivos populares, e nesse sentido, conforme preceitua Hannah Arendt, 

as massas não se unem por interesses em comum, quiçá articulações com 

interesses determinados e limitados, 

 

 

o termo massa só se aplica quando lidamos com pessoas que, 
simplesmente devido ao seu número, ou à sua indiferença, ou 
a uma mistura de ambos, não se podem integrar numa 
organização baseada no interesse comum, seja partido político, 
organização profissional ou sindicato de trabalhadores. 
Potencialmente, as massas existem em qualquer país e 
constituem a maioria das pessoas neutras e politicamente 
indiferentes, que nunca se filiam a um partido e raramente 
exercem o poder de voto. [...] os movimentos totalitários usam 
e abusam das liberdades democráticas com o objetivo de 
suprimi-las (ARENDT, 2012, p. 438-440). 

 

 

Neste ínterim, conforme constatado nos relatórios da Comissão Nacional da 

Verdade (2014, p. 86), em 1946 o Estado Brasileiro emergia uma nova ordem 

política, posto que o texto constitucional de 1946 defendia um Sistema Liberalista ao 

conceber a intervenção econômica apenas através de Lei Especial, dado que a nova 

ordem democrática também existia como um sistema sócioeconômico diverso 

daquele conhecido na primeira república (1889-1930), ou seja, a Constituição de 

1946 foi considerada um avanço para o Brasil ao estabelecer o equilíbrio entre os 

três poderes, em razão da reinstalação da democracia após o Golpe de Estado 

sofrido em 1937, período conhecido como Estado Novo: a Ditadura de Getúlio 

Vargas. 
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3.1 OS GOVERNOS EM VIGÊNCIA DURANTE O PERÍODO DE 1946 A 1960 
 

 

Após a reinstalação da democracia através da Constituição de 1946, o 

governo Dutra foi o primeiro a ser eleito, marcado por sua política do continuísmo. 

Nesse período, acontecia a ampliação do processo de supremacia da coligação 

vanguardista no Congresso, uma vez que a União Democrática Nacional (UDN) foi 

formada para lutar contra o regime totalitário, estabelecendo uma aliança com o 

Partido Social Democrático (PSD), entretanto, divergiam frequentemente em face do 

presidente deposto Getúlio Vargas, principalmente em posicionamentos quanto ao 

nacionalismo e ao seu comportamento perante as classes trabalhadoras.  

Dutra estava atento à importância crescente da economia norte-americana, 

e da hegemonia política dos Estados Unidos no processo global de reconstrução da 

ordem internacional durante o pós-guerra, reforçou o relacionamento entre o Brasil e 

os EUA, proporcionando a abertura da economia ao capital estrangeiro e 

favorecendo a privatização do público, adotando medidas de importação de bens 

manufaturados e aproveitando-se das reservas acumuladas durante o conflito 

mundial, resultando num período de estagnação para a indústria nacional (Comissão 

Nacional da Verdade, 2014, p. 87). 

As medidas do governo Dutra encontraram resistência em meio a população 

brasileira, pois no mesmo ano (1945) foi criado o Movimento de Unificação dos 

Trabalhadores – MUT, promovendo, no ano de 1946 o I Congresso Estadual dos 

Trabalhadores do Estado de São de Paulo, que defendeu a autonomia e a liberdade 

sindical, o                                das conquistas sociais e colocando em 

pauta a necessidade da criação de uma central sindical composta por trabalhadores 

(Comissão Nacional da Verdade, 2012, p. 87). 

No mesmo período, o Partido Comunista do Brasil (PCB), iniciou o 

fortalecimentosua participação em meio à população das grandes cidades do Brasil, 

entretanto, 

 

 

                                                                 
                                       T                            
                                        B                         
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                      -                                
                                                          
                                                             
buscarem desestabilizar a ordem vigente. Somente o Sindicato dos 
                                                         
                                        [   ]                       
                                                                
[…] Ao mesmo tempo que esses fatos ocorriam, estreitavam-se    
                 B                          (Comissão Nacional da 
Verdade, 2012, p. 87). 

 

 

Ainda no governo de Dutra, foi elaborado o anteprojeto regulamentando a 

Escola Superior de Guerra no ano de 1948, e posteriormente, criada no ano de 

1949, emergindo em meio ao clima ideológico da época, a qual postulava-se um 

conflito entre o Ocidente e o Leste comunista, a pretensão da referida escola, era 

servir como um centro de pesquisas sobre segurança e desenvolvimento do Estado 

brasileiro, diretamente subordinada ao Chefe do Estado Maior das Forças Armadas 

(Comissão Nacional da Verdade, 2012, p. 87). 

Após a conclusão do mandato de Dutra, Vargas foi eleito para governar 

durante o período entre 1950 até 1954, sendo o resultado eleitoral contestado pelos 

partidários da UDN em conformidade com o jornalista Carlos Lacerda, pois o diálogo 

pautava-se em uma interpretação criteriosa e sistemáticada Constituição de 1946, 

constatando a exigência de maioria absoluta dos votos dos eleitorado para a 

determinação do candidato que seria eleito para governar o país. Contudo, mesmo 

após as contestações, Vargas mantinha forte influência sobre os militares na época, 

que garantiram sua vitória nas Eleições (Comissão Nacional da Verdade, 2012, p. 

88). 

O segundo período constitucional de Vargas pode ser dividido em dois 

fragmentos:  

 

 

[...]                                                          
                                                       
                                                                   
                                 O                                   
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                         (Comissão Nacional da Verdade, 2014, p. 
88). 

 

 

Vargas submeteu ao Congresso Nacional suas grandes decisões 

econômicas, a meio delas, a criação da Petrobrás, do Fundo Nacional de 

Eletrificação, do Fundo de Reaparelhamento Econômico, do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico (BNDE) e da Eletrobrás, obtendo aprovação de todas 

as propostas citadas. Dessa forma, a volta deste governante ao poder pelo voto 

popular, reiniciou as discussões sobre o nacionalismo e aos direitos sociais, obtendo 

apoio da sociedade para essas questões, vez que seu segundo mandato fora um 

contraponto ao de seu predecessor, entendido como um período de maior tolerância 

à favorecer as atividades sindicais e manifestações públicas, estabelecendo a 

bandeira nacionalista aos grupos de esquerda por suas lutas em face do 

imperialismo, entretanto, manteve o banimento do Partido Comunista do Brasil 

(PCB), promulgando uma nova Lei de Segurança Nacional, Lei 1.802 de 5 de janeiro 

de 1953, definindo os crimes contra o Estado e a ordem política e social, dando 

poder à Justiça Militar para o julgamento dos crimes contra a segurança externa, e à 

Justiça comum os crimes de segurança interna. Vargas nomeou João Goulart para o 

Ministério do Trabalho em 1953, dando início à númerosos protestos da oposição, 

          ‗‘     ‘‘                porta-voz da classe trabalhadora, mas a situação 

fora agravada pela classe empresarial, quando este defendeu um aumento de 100% 

para o salário mínimo vigente da época, sobreduto para os trabalhadores do 

comércio e indústrias setoriais urbanas. 

Neste ínterim, os antigetulistas atacavam Jango, contudo, o verdadeiro 

objetivo de suas manifestações era o presidente Vargas, inclusive pedindo o seu 

impeachment, iniciando um mecanismo de questionações permanentes ao 

Presidente, momento ao qual as articulações das Forças Armadas com setores 

conservadores do país se fortaleceram, legitimando o golpe militar na década 

seguinte, 

 

 

Os antigetulistas atacavam Jango, mas o seu verdadeiro 
objetivo era o presidente Vargas. As manobras institucionais e 
o ânimo conspiratório haviam se tornado marcas da oposição. 
Em junho de 1954, Afonso Arinos, líder da UDN e da oposição 
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parlamentar (UDN-PL-PR-PDC), encaminha ao Congresso um 
pedido de impeachment de Vargas, apoiado em acusações de 
corrupção, conivência com atos criminosos e imoralidade. 
Apesar de forte campanha junto à opinião pública, a Câmara 
dá vitória esmagadora a Vargas: 136 deputados votam contra o 
impeachment, e apenas 35 a favor. Havia se posto em marcha 
um mecanismo de questionamento permanente do regime e de 
sua legitimidade. Começa a construir-se, na articulação das 
Forças Armadas com setores conservadores do país, a 
narrativa que buscará legitimar, na década seguinte, o golpe de 
Estado de 1964. Essa articulação estaria também presente nas 
tentativas de impedir as posses dos presidentes Juscelino 
Kubitschek e João Goulart (Comissão Nacional da Verdade, 
2014, p. 90). 

 
 

Não obstante, na madrugada de 5 agosto de 1954, o jornalista e candidato a 

deputado federal Carlos Lacerda fora vítima de uma tentativa de assassinato, 

enquanto o major Rubens Florentino Vaz, responsável por sua segurança após um 

comício, foi vítima de um homicídio a mando de Gregório Fortunato, chefe da guarda 

pessoal de Getúlio. Diante disso, Café-Filho, vice de Getúlio Vargas, sugeriu a 

renúncia de ambos e Vargas resistiu, sucedendo na realização de um manifesto pelo 

grupo de oficiais da Aeronáutica liderado por Eduardo Gomes, exigindo sua 

Renúncia, mais uma vez Vargas não aceitou, contudo, após um novo manifesto 

realizado por 27 generais do Exército exigindo sua renúncia e dando continuidade 

ao objetivo da derrubada do presidente, em 24 de agosto Getúlio suicidara-se e 

Café-Filho assumiu o referente mandato presidencial (Comissão Nacional da 

Verdade, 2014, p. 90). 

Nesse sentido, deu-se o primeiro atentado à ordem constitucional de 1946, 

sendo em 1954. Após isso, Juscelino Kubitchek ganhou as eleições presidenciais, 

emergindo em um período atípico de desenvolvimento econômico e instabilidade 

política, vez que os dois governos anteriores foram problemáticos, o de Vargas 

encerrando-se com seu suicídio, e o de Jânio Quadros (1961) a ser encerrado por 

sua renúncia, conforme ressaltado adiante. 

 

 

De maneira geral, no governo de Juscelino Kubitschek não 
houve políticas destinadas a introduzir reformas sociais no 
campo, ou qualquer iniciativa que afetasse o poder ou os 
interesses dos grandes proprietários de terra. Durante o seu 
governo, contudo, começou a se expandir o movimento das 
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Ligas Camponesas, cujas origens localizavam-se na luta dos 
foreiros do Engenho Galileia, em Vitória de Santo Antão, na 
zona da mata de Pernambuco. Foi lá que a primeira liga foi 
criada, em 1955 (Comissão Nacional da Verdade. Relatório, 
2014. p. 93). 

 

 

Juscelino Kubitchek tornou-se o segundo presidente, entre 1945 a 1964 a 

cumprir seu mandato por inteiro no país, sendo sucedido Jânio Quadros em 1960 

após sua vitória nas eleições presidenciais. 

 

 

 

3.2 AS GREVES E AS VOZES DOS ESTUDANTES 
 

 

Durante o períogo de 1960 a 1964, as discussões sobre o aspecto político 

do Estado Brasileiro não limitava-se mais apenas às vozes dos parlamentares, 

tornou-se algo mais abrangente, vez que a disputa pela hegemonia ultrapassara a 

esfera partidária e penetrava-se cada vez mais nos movimentos sociais, sendo 

reflexo das décadas anteriores (MORAES, 2011, p. 33). 

Dessa forma,  observa Dênis de Moraes, 

 

 

Essa ampliação da participação popular no processo político 
detonou um conjunto de pressões reivindicatórias das camadas 
subalternas. As propostas nacionalistas, desenvolvimentistas, 
anti-imperialistas e pelas reformas de base encontravam, 
nesses segmentos, uma audiência crescente. Mais do que 
nunca era hora de reconhecer e praticar os direitos da 
cidadania – o que sempre fora um privilégio das elites 
dominantes (MORAES, 2011, p. 34). 

 

 

As lideranças laborais passam a ser interlocutoras e protagonizam os 

emblemas políticos, pois o Estado ganhava uma configuração mais democrática no 

governo de Jânio Quadros, formando-se assim,  
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[...] pactos intersidicais, na prática estruturas autônomas, ainda 
que embrionárias, à margem da tutela do Ministério do 
Trabalho. Entre eles, destacam-se o Pacto de Unidade e Ação 
(PUA), congregando ferroviários, portuários, marítimos e 
estivadores de todo o país, o Fórum Sindical de Debates de 
Santarde, o Comando Getal dos Trabalhadores (CGT). Sem 
falar na teia de federações e confederações, como a que 
reunia os trabalhadores na indústria (CNTI) (MORAES, 2011, 
p. 34). 

 
 

Dênis de Moraes (2011, p. 34-35) ressalta que o perfil sindical até 1964 

pode ser dividido em 7 pontos, o primeiro condiz em baixo índice de sindicalização 

                                                              ‗‘         ‘‘  

compostas por trabalhadores em atividade laboral como estivadores, matírimos, 

bancários, metalúrgicos, têxteis e ferroviários. O segundo, reflete o engajamento nas 

lutas políticos-partidárias, vez que os organismos da cúpula sindical estreiraram 

suas relações com o governo Jango, 

 

 

[...] não por coindidência, as principais greve do período 
tiveram caráter político, embora associados ao programa de 
reivindicações salariais e trabalhistas. Destacamos: a) o 
movimento paredista em defesa da posse de João Goulart, em 
1961; b) a greve geral de julho de 1963, contra a indicação de 
Auro Moura Andrade para primeiro-ministro, que, vitoriosa 
contribuiu decisivamente para o fortalecimento do sindicalismo 
e deu impulso para a formação do CGT, logo a seguir; c) a 
greve geral, em setembro de 1962, pela convocação do 
plebiscito que decidiria ou não a volta do presidencialismo 
(MORAES, 2011, p. 35). 

 

 

O terceiro ponto, condiz ao envolvimento com o Governo João Goulart, pois 

os dirigentes tinham acesso ao presidente, e controlavam suas reivindicações 

preferencialmente ao aparelho Estatal, entretanto, conduziam a prática do 

clientelismo político através da máquina administrativa Previdência Social, vinculada 

nesse momento ao Ministério do Trabalho. A participação dos sindicatos na vida 

política brasileira, foi, em parte, artificial, por não resultar em aumento de capacidade 

de pressão autônoma da classe operária, mas do apoio que as lideranças dos 

sindicatos oficiais receberam do governo, criando uma ilusão de poder às entidades 

sindicais, conforme aduz Dênis de Moraes (2011, p. 35) e Leôncio Rodrigues 
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Martins (RODRIGUES, 2011, p. 35). 

Assim, o quarto ponto versa sobre a atuação de cúpula, uma vez que as 

lideranças tinham uma representatividade maior perante o governo em vigência, e 

ao  movimento  nacionalista – reformista, além de alimentarem as greves em 

segmentos de empresas estatais, entretanto, não possuiam mobilização 

considerável de trabalhadores em empresas privadas.  

Dessa forma, considera-se marcante o quinto ponto, posto que a 

concorrência entre o PCB e PTB aumentavam em tentativas de controle das cúpulas 

sindicais. Posto isso, consequentemente o ponto seis expõe a multiplicação das 

greves, comparando ao governo do Juscelino Kubitschek, pois durante os anos de 

1958 a 1969 houveram 177 greves, e nos três anos seguintes houveram 435 greves, 

número expressivo de paralizações entre os trabalhadores (RODRIGUES, 2011, p. 

35). 

Neste ínterim, o sétimo ponto aduzido por Dênis de Moraes ressalta as 

conquistas  em direitos trabalhistas da classe trabalhadora, sendo o 13º salário, 

salário-família, aumento de 100% do salário mínimo, aposentadorias especiais por 

serviços perigosos ou insalubres, e ainda, as férias de 30 dias foram concedidas no 

período do regime militar, contudo, fora uma reivindicação antiga do movimento 

sindical, não havendo mérito do período militar na concessão destes direitos 

(MORAES, 2011, p. 35). 

Portanto, pode-se afirmar que o período que antecede a Ditadura Militar no 

Estado brasileiro durante o período de 1964 – 1985 foram marcado por greves da 

classe trabalhadora e conquistas trabalhistas que ainda encontram-se vigentes 

perante a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, ainda que com alterações 

legislativas. 

Ainda nos anos de 1960, as reivindicações partiam também do movimento 

estudantil, posto que na década de 50, o número de alunos matriculados em ensino 

superior crescera mais de 150%. 

 

 

O coro reivindicatório era entoado também pelo movimento 
estudantil. A década de 1960 se iniciara com a reforma educacional 
na ordem do dia. De 1950 a 1960, o número de alunos matriculados 
no ensino superior crescera mais de 150% - de 37.584 para 93.002. 
Depois de intensa discussão, o Congresso aprovara, em 1961, a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, que obrigava o Estado a assumir 
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os encargos do sistema de ensino público. Determinava ainda que a 
transferência de 9% da receita federal para o ensino de 1º, 2º e 3º 
graus. Embora significasse um avanço, a lei não conseguiria, nos 
anos seguintes, reverter a dicotomia ensino público (amplamente 
defendido pelas entidades estudantis e pelos setores reformistas) e 
ensino privado (bandeira dos grupos econômicos da classe 
dominante). Ainda na esfera oficial, entra em execução o Plano 
Nacional de Educação, que lança uma campanha nacional de 
alfabetização, inspirada no método do Paulo Freire, e promove a 
publilação de material didático em grandes tiragens. O Ministério da 
Educação e Cultura aplica ao todo 11,2% do orçamento da União. A 
politização no meio estudantil sublinha o ativismo da União Nacional 
dos Estudantes (UNE), da União Brasileira de Estudantes 
Secundaristas (Ubes) e da União Metropolitana de estudantes (UME) 
(MORAES, 2011, p. 49). 

 

 

A campanha de João Goulart contou com participação ativa da UNE para a 

sua posse, deslocando até mesmo a sua sede para Porto Alegre, local onde o 

governador Leonel Brizola liderava a resistência a um golpe militar.Ressalta-se que 

a UNE, em sua pauta, incluiu itens como a reforma universitária e educacional, 

limitações ao capital estrangeiro, combate ao imperialismo, política externa 

independente, reforma agrária, efetiva participação dos trabalhadores nas decisões 

do poder público, além de uma indisfarçavel simpatia por Cuba (MORAES, 2011, 

p.50). 

Cumpre destacar que em março de 1962, ocorreu o II Seminário Nacional de 

Reforma Universitária, e em seu encerramento foi divulgada a Carta do Paraná pela 

UNE, defendendo estratégias de lutas sociais para alcançar as reformas de base, ou 

seja, os estudantes procuravam uma aliança com os trabalhadores, camponeses e 

intelectuais progressistas para consolidarem seus ideais. 

 

 

Uma das principais sequências táticas, após a Carta do Paraná, 
seria a mobilização para exigir a participação dos estudantes nos 
órgãos colegiados das universidades, na base de 1/3 da composição 
               […]                       º               
atendidos, os estudantes entraram em greve nas 40 universidades 
(23 federais, 14 particulares, 3 estaduais). O movimento perdurou até 
agosto, quando começou a se esvaziar. Mesmo sem atingir seus 
             ‗‘                 ‘‘                                   
para aumentar a consciência política do estudante e para sensibilizar 
a opinião pública em torno dos problemas das universidades no 
Brasil (MORAES, 2011, p.50). 
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Não obstante, em Pernambuco os estudantes engajavam-se com o povo 

através do Movimento de Cultura Popular (MCP), com o intuito de estimular a 

conscientização das massas populares, analfabetas, miseráveis, e desprovidas de 

recursos financeiros, com programas de alfabetização e atividades artísticas, com 

inspirações no método de Paulo Freire. Além disso, a vanguarda artística e 

intelectual dinamizava a imprensa universitária, circulando em todo país os jornais A 

Tribuna Universitária e o Metropolitano, além da revista Movimento, cujo o editor fora 

Arnaldo Jabor (MORAES, 2011, p.50). 

Neste aspecto, a UNE atuava nos programas de alfabetização do Ministério 

da Educação – MEC, empregavam energias nas campanhas sanitárias que visavam 

a erradicação de doenças no campo, coordenando suas práticas políticas com as 

correntes progressistas, exigindo de Jango o fim das alianças com as forças 

conservadoras. 

 

 

O calendário para 1964 distribuído pela UNE revelava, tanto pela 
criatividade estética, quanto pelo conteúdo das mensagens, que os 
estudantes aprofundavam seu compromisso com as transformações 
sociais. Cada mês do ano era ilustrado por uma fotografia que 
denunciava as condições miseráveis de vida de operários e 
camponeses. As fotos eram pontuadas por poemas de Affonso 
              ‘      V                                          
Athayde, entre outros (MORAES, 2011, p.52). 

 
 

Sendo assim, é possível afirmar que os anos antecedentes ao golpe de 

1964 foram permeados de lutas sociais e movimentos estudantis que buscavam 

condições dignas à população brasileira, tendo êxito nas conquistas trabalhistas, 

culturais e universitárias, com o propósito de proporcionar meios eficazes para 

alcançar o desenvolvimento social igualitário, pois como bem lembra Paulo Freire 

(1984, p. 89)„‟Seria na verdade uma atitude ingênua esperar que as classes 

dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às 

classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica‟‟. Assim, através 

de greves, articulações sociais e programas de alfabetização à camada social 

desprovida deste privilégio, os estudantes buscaram a disseminação da educação 

no Estado Brasileiro, atingindo primordialmente às parcelas sociais de menor ou 
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ausência de renda financeira. 

 

 

 

3.3 O QUASE GOLPE 
 

 

O período antecedente ao golpe militar de 1964 foi marcado pela 

efervescência política e cultural. Assim, a legislação brasileira da época permitia aos 

eleitores votarem em candidatos de chapas distintas, ou seja, poderiam eleger o 

presente de uma chapa específica, e o vice-presidente de outro partido político. A 

população brasileira elegeu os candidatos Jânio Quadros pela União Democrática 

Nacional – UDN para presidente e João Goulart pelo Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB) para vice presidente. 

 

 

                                                   ―   -   ‖      
reunia Jânio Quadros indicado por uma coligação de pequenos 
partidos liderada pela União Democrática Nacional (UDN) e João 
Goulart apresentado pela coligação Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB) e Partido Social Democrático (PSD). Essa improvável 
composição durou pouco tempo: Jânio foi empossado em 31 de 
janeiro de 1961 e renunciou em agosto do mesmo ano. A renúncia 
de Jânio mudou a conjuntura brasileira. Pela Constituição, o vice 
João Goulart deveria assumir a presidência da República. A posse 
de Jango — representante do legado getulista e da força do 
trabalhismo na cultura política brasileira — não foi fácil. Os ministros 
militares tentaram impedir a posse de Jango (que, na época, estava 
em missão diplomática na China) (ARAUJO et al, 2013, p.11). 

 

 

O veto militar à posse de João Goulart repercutiu nacionalmente, vez que 

Leonel Brizola organizou a chamada campanha da legalidade, visando o 

cumprimento da Constituição Federal vigente à época, com o propósito de evitar que 

um Regime Militar fosse introduzido no Estado brasileiro. 

 

 

A reação ao veto militar à posse de Goulart foi grande, tanto no 
Congresso como na sociedade. Leonel Brizola, então governador do 
Rio Grande do Sul, organizou a Campanha da Legalidade. Brizola 
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adquiriu uma estação de rádio e formou uma cadeia de 50 estações 
de rádio por todo o país — a Rede da Legalidade. (ARAUJO et al, 
2013, p.11) 

 

 

Isto posto, diversas greves formaram-se pelo Estado Brasileiro exigindo o 

cumprimento da Constituição Federal de 1946 e a posse de João Goulart, impedida 

pelos militares. Em resposta às greves da população, a solução encontrada para 

resolver o impasse proporcionado pelo veto militar, resultou na mudança do regime 

presidencialista para o parlamentarista, sendo articulado entre os ministros do 

governo, militares, Congresso Nacional e com a particiação de Jango, mesmo que 

esse sistema lhe conferisse menos poderes que o sistema presidencialista, Jango 

assumiu a presidência em data de 7 de setembro de 1961. Em janeiro de 1963, foi 

realizado um plebiscito popular restaurando o regime presidencialista no Brasil 

(ARAUJO et al, 2013, p. 11). 

A posse de Jango foi marcada pela vitória da Campanha da Legalidade, 

realizada por Brizola através de emissoras de rádio, conferindo confiança aos 

nacionalistas e à esquerda a permanência do regime democrático. 

 

 

Entre as principais reformas estavam as reformas fiscal, 
administrativa, universitária e, principalmente, a reforma agrária. Do 
programa de reformas faziam parte também políticas nacionalistas, 
como o controle sobre o capital estrangeiro e o monopólio de setores 
estratégicos da economia. Entre todas estas bandeiras, a reforma 
agrária era a mais contundente. No Nordeste rural, as Ligas 
Camponesas, lideradas pelo advogado Francisco Julião, levantaram 
           ―                  ! Refo                              ‖ 
(ARAUJO et al, 2013, p. 11). 

 

 

Os grupos políticos da esquerda e os nacionalistas formam uma frente de 

luta visando as reformas de base, através de segmentos sociais e políticos, sendo, 

 

 

[...] as Ligas Camponesas, o Partido Comunista Brasileiro (PCB), o 
bloco parlamentar autodenominado Frente Parlamentar Nacionalista 
(FPN), o movimento sindical representado pelo Comando Geral dos 
Trabalhadores (CGT), organizações de subalternos das Forças 
Armadas como sargentos da Aeronáutica, do Exércio e marinheiros e 
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fuzileiros da Marinha, e os estudantes representados pela União 
Nacional dos Estudantes (UNE). O debate político também permeava 
o campo das artes que discutiam o papel revolucionário e engajado 
das manifestações artísticas, buscando novos públicos e novos 

conteúdos. O Cinema Novo, o Teatro de Arena, o Teatro Oficina, o 

Centro Popular de Cultura (CPC da UNE) são exemplos dessa 
postura (ARAUJO et al, 2013, p. 12). 

 

 

Portanto, o período governista de Jango fora definido por intensas 

manifestações políticas dos diversos setores da sociedade, proporcionando ampla 

participação política nas discussões de propostas que visavam mudanças e 

reformas sociais para a educação e inclusão social. 
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4 O GOLPE MILITAR DE 1964 
 

 

„„Toda vez que um justo grita, 
Um carrasco vem calar‟‟ 

Cecília Meireles por Chico Buarque, 
Tema de „„os Inconfidentes‟‟ (BUARQUE, 1970) 

 

 

É premissa básica que durante o período de 1946 à 1964 houveram 

inúmeras tentativas de ataques armados à Constituição de 1946, conforme aduz 

Carlos Chagas (2014, p. 29-39). Cumpre ressaltar que em 1964 o governo de João 

Goulart estava sendo acuado pelas ‗‘direitas civis‘‘2, que enxergevam as reformas de 

base como medidas que implantariam um regime comunista no país. 

 

 

[…]   Congresso Nacional, de maioria conservadora e, em boa parte, 
representante dos grandes latifundiários, recusava-se a aprovar o 
projeto de reforma agrária sem indenizações aos proprietários; as 
esquerdas, que lutaram para garantir sua posse, exigiam 
veementemente a realização imediata das reformas, sem acordos ou 
recuos. De aliadas, tornaram-se ferozes contestadoras. 
Concomitantemente, os setores militares golpistas já se articulavam 
visando destituir o presidente (ARAUJO et al, 2013, p. 15). 

 

 

Neste período e efervescência política e crescente radicalização das ditas 

Direitas e Esquerdas, Jango realizou um comício em 13  de março de 1964 na 

Estação Ferroviária Central do Brasil, Centro do Rio de Janeiro, que pode ser 

cons          ‗‗      ‘    ‘‘                                                    

comício organizado pelo Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), o presidente 

manifestou-se sobre a necessidade de mudanças estruturais na sociedade, visando 

o desenvolvimento da população e suas desigualdades socioeconômicas no Brasil, 

comprometendo-se com a reforma agrária, que possibilitava a desapropriação das 

terras às margens de rodovias e ferrovias federais. 

 

 

                                                           
2
 A chamada classe dominante e conservadora. 
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Os pronunciamentos do presidente causaram grande comoção em 
setores conservadores que desejavam sua derrubada do governo. O 
medo da radicalização dessas medidas e de um suposto ―       
         ‖            res de pessoas às          ―           
Fa                             ‖                             
entidades femininas, realizadas em várias cidades do país, sendo em 
algumas delas apoiadas pelos seus governantes. Assim como esses 
setores da classe média, a burguesia industrial ligada ao capital 
externo temia que medidas nacionalistas e progressistas de Goulart 
se recrudescessem, uma vez que contrariavam seus interesses 
econômicos. Um último acontecimento serviria de pretexto para as 

direitas militares, apoiadas por amplos setores civis, acelerar seus 

planos de destituir o presidente João Goulart: a chama   ―        

               ‖              marinheiros decidiram comemorar o 

segundo aniversário da Associação de Marinheiros   e Fuzileiros 

Navais, entidade considerada ilegal. Reivindicavam o 

reconhecimento de sua associação, a reformulação do regulamento 
disciplinar da Marinha e a melhoria dos soldos, além de apoiarem as 
reformas de base. Os fuzileiros navais enviados pelo ministro da 
Marinha para reprimir o levante aderiram ao movimento. Jango ficou 
                                                 ―        ‖         
anistiados pelo presidente. Isto provocou a ira da alta oficialidade, 
que acusou o governo de incentivar a indisciplina e a quebra da 
hierarquia nas Forças Armadas (ARAUJO et al, 2013, p. 16). 

 
 

Em 31 de março de 1964, os tanques de guerra do Exército Brasileiro 

dirigiam-se ao Rio de Janeiro, ao encontro de Goulart, ocasionando a derrubada do 

governo, posto que a ida de Jango ao Rio Grande do Sul fora o argumento 

sustentado pelo senador Auro de Moura Andrade declarar vacância do cargo de 

Presidente da República, sendo o golpe militar contou com o apoio de diversos 

setores da sociedade, como empresários, imprensa, proprietários ruais, Igreja 

Católica e vários integrantes da esfera política, bem como a classe média que 

clamava por intervenção militar como forma de findar as supostas ameaças 

‗‘          ‘‘ e controlar a crise econômica (ARAUJO et al, 2013, p. 16). 

Em 09 de abril de 1964 um manifesto foi publicado à nação brasileira sob 

forma de norma jurídica, conhecido também como Ato Institucional nº 1 (AI-1), 

aquele que encerrou o período em que a constituição de 1946 possuía efeitos sobre 

o Estado, confirmando e divulgando a vitória do Movimento Militar que derrubou o 

governo de João Goulart, o ato enunciava-se pela assinatura de três comandantes 

das forças armadas, a saber:                                                    -

brigadeiro Francisco de Assis Correia de Mello e o vice-almirante Augusto Hamann 

Rademaker Grunewald (Comissão Nacional da Verdade, 2014, p. 94). 
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Neste ínterim, o golpe militar fora consumado no ano de 1964, tendo início o 

governo do marechal Humberto de Alencar Castello Branco, marcado por cassações 

políticas, fim das eleições diretas para o mandato presidencial e criação do 

bipartidarismo, sucedido por Arthur da Costa e Silva, patrono do Ato Institucional nº 

5 (AI-5)3, sobrevindo pelo governo de Ernesto Geisel, responsável pela criação do 

Senador Biônico4 e ao fim do Ato Institucional nº 5 (AI-5), advindo por João Baptista 

Figueiredo, notadamente o início da transição para um Sistema Democrático após 

numerosa resistência popular, restabelecendo as eleições diretas para os 

governadores do Estado (Comissão Nacional da Verdade, 2014, p. 98-100). 

 

 

 

4.1 O ATO INSTITUCIONAL Nº 5 E A CENSURA DA IMPRENSA 
 

 

Após o golpe de 1964, é certo afirmar que o Estado Brasileiro ingressou em 

uma longa ditadura que perdurou vinte e um anos, até o ano de 1985. Sabe-se que 

diversas lideranças políticas e sindicais foram aprisionadas, inúmeros militantes 

políticos foram exilados, parlamentares tiveram seus mandatos cassados de fato, 

posto que o Regime Militar proibiu todos os partidos que fossem adversos ao 

ARENA (Aliança Renovadora Nacional) e ao MDB (Movimento Democrático 

Brasileito), o primeiro sendo o partido substancial e o segundo, sendo possível 

conceituar como uma oposição autorizada, ou, consentida. 

 

                                                           
3
 O AI-5 foi o quinto decreto emitido pelo governo militar brasileiro no período da Ditadura Militar 

(1964-1985), considerado o mais duro golpe na democracia, concedendo poderes quase absolutos 
ao regime militar. Frisa-se algumas concessões impostas pelo AI-5: Outorgava poder ao Presidente 
da República para suspender os direitos políticos pelo período de 10 anos, de qualquer cidadão 
brasileiro; Autorizou a dissolução do congresso; Proibiu manifestações populares de caráter político; 
Suspendia o direito de habeas corpus (em casos de crime político, crimes contra ordem econômica, 
segurança nacional e economia popular); Impunha a censura prévia para jornais, revistas, livros, 
peças de teatro e músicas (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014. p. 100). 
4
 Senador biônico foi o nome dado popularmente os parlamentares eleitos indiretamente por um 

Colégio Eleitoral, em consonância com a Emenda Constitucional número 8, de 14 de abril de 1977, 
sendo um conjunto de leis que por sua vez ficariam conhecidas na história política do país como o 
"Pacote de Abril", e que, entre outras medidas autoritárias, decretava o fechamento temporário do 
Congresso Nacional e aumento do mandato dos próximos presidentes da república para seis anos. 
Em suma, tratava-se de mais uma manobra dos dirigentes militares em plena ditadura, buscando 
assegurar sua maioria no executivo e legislativo (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014. p. 
100). 
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O novo governo editou Atos Institucionais com os quais criava 
                                        ―     ‖                     
arbitrários.Durante todo esse período muitos brasileiros resistiram e 
lutaram contra a ditadura de variadas formas. Nos primeiros anos 
após o golpe, estudantes, artistas e intelectuais se manifestaram 
contra a ditadura. Uma forte repressão se abatera sobre as 
lideranças sindicais e políticas ligadas principalmente aos partidos 
trabalhista e comunista que haviam liderado as lutas políticas no pré-
64. Com isso a ação política de estudantes e artistas ganhou maior 
destaque. O Show Opinião, por exemplo, foi uma das primeiras 
manifestações contra a ditadura. E os estudantes, entre 1966 e 
1968, realizaram inúmeras passeatas e manifestações políticas em 
                                              ―                  
       ‖    ―                    ‖                           8    
Rio de Janeiro, foi um dos marcos desse momento (ARAUJO et al, 
2013, p. 19). 

 

 

A imprensa, imprescindivelmente, fora alvo de censura no período da 

ditadura militar instaurada no Estado brasileiro em 1964, sendo composta pela lei da 

imprensa em 1967, onde diversos dispositivos legais perpetravam a proibição da 

circulação de informações subversivas, ou que atentassem contra a ordem 

estabelecida5.  

Neste ínterim, ressalta-se que em 1968 estava sendo discutido um novo Ato 

Institucional, o qual fora o AI-5, posto que até então não havia censura à imprensa 

nos atos anteriores, situação que causou desconforto e insegurança ao governo 

vigente, posto que diversos jornais não silenciavam-se a estrutura política e social 

daquele momento, mesmo após perseguições por agentes estatais. 

 

 

Não havia censura à imprensa, e a alguns jornais, pois não 
poupavam o governo. O mais crítico era o Correio da Manhã, 
certamente o maior jornal político da história do país. Já estava 
decadente, sem recursos, dada a perseguição aos anunciantes 
privados promovida, especialmente pelo governo Castello Branco. 
[…] Certa manhã, no início de 1968, num despacho com o 
presidente, Gama e Silva, em vez de responder, passaria ao ministro 
da Justiça uma tira de papel onde se lia a frase de Thomas 
Jefferson: Se fosse dado a mim dispor de governo sem jornais ou de 
jornais sem governo, ficaria com a segunda hipótese. […]        
                                                      […] Ao 

                                                           
5
Art . 2º É livre a publicação e circulação, no território nacional, de livros e de jornais e outros 
periódicos, salvo se clandestinos (art. 11) ou quando atentem contra a moral e os bons costumes. 
Lei 5.250, 9 de fevereiro de 1967 (BRASIL, 1967). 
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abrir os trabalhos, o presidente deu a palavra ao vice Pedro Aleixo, 
que, com sua tática calejada em anteriores e incontáveis sessões de 
júri, empenhado em salvar o réu, no caso, a Constituição, defenderia 
a decretação do estado de sítio como remédio para evidente crise 
institucional. Num gesto de falta de educação, o ministro da Justiça 
interromperia o vice-                                    : ‗‘ as Dr. 
Pedro, o senhor desconfia das mãos honradas do presidente Costa e 
                                   I            ?‘‘               
              : ‗‘                                              
                                        …‘‘  […]     mentava-se 
que o governo não poderia permitir que pessoas ou grupos 
antirrevolucionários trabalhassem, tramasse mou agissem contra os 
ideiais do poder revolucionário. Atos subversivos em curso, dizia-se, 
demonstrariam que os instrumentos jurídicos vigentes serviam para 
combater e destruir o movimento de março de 64 (CHAGAS, 2014, p. 
447-448). 

 
 

Em 13 de dezembro de 1968, o Presidente Costa e Silva promulgou o Ato 

Institucional nº 05, familiarizado como AI-5. E dentre os 10 Atos Institucionais, o AI-5 

fora o pior deles, pois conforme previsto na redação do texto institucional, o AI-5 

fechou o Congresso Nacional por tempo indeterminado, realizou a cassação de 

mandatos políticos, decretou estado de sítio, suspendeu a aplicação do Habeas 

Corpus aos crimes políticos, cassou os direitos políticos dos opositores da 

Revolução conservadora de 1964, denominação dada pelo próprio texto da Lei, 

proibiu a realização de qualquer tipo de reunião, e ainda, conforme previsto no art. 

9º da referida legislação, a menção dada ao art. 152 da Constituição Federal de 

1967, em Estado de Sítio fora autorizada a realização de diversas arbitrariedades de 

autoria do Estado, como a suspensão da liberdade de reunião e de associação e 

censura de correspondência, da imprensa, das telecomunicações e diversões 

públicas (CHAGAS, 2012, p. 444). 

 

 

Instaura-se a ditadura. Sem ressalvas. Predominava o AI-5. A 
                                         […]                 
militar, cada esbirro policial, cada empresário saído das sombas da 
Idade Média – todos começaram a exercer o poder de exceção. 
Dimensionaram-se ao extremo órgãos antes encobertos, como 
Operação Bandeirantes, Codis, Dói-Codis e similares, junto com 
outras estruturas já atuantes, como SNI, Centros de Informação do 
Exército, o CIEx, o Cenimar, da Marinha, e o Cisa, da Aeronáutica. 
Mais a Polícia Federal, as Delegacias de ordem Política e Social dos 
estados e as Polícias Militares estaduais, além de outros 
clandestinos –                     ‗‘                   ‘‘ […]   
tortura, senão institucionalizada, corria solta […] Foram anos difíceis, 



34 

 

 

do final de 1968 ao primeiro semestre de 1969, quando a 
autocensura agredia mais do que a censura, instalada nos jornais 
empenhados em não baixar tanto assim a cabeça, diante da 
prepotência. Não era o caso de O Globo, cujo diretor de redação 
recebia todos os dias telefonemas dos variados órgãos de repressão, 
dos quais obedecia fielmente a instruções para evitar determinados 
assuntos e acontecimentos, sendo usado para a divulgação de 
outros, sempre acordes com os interesses dos donos do poder 
(CHAGAS, 214, p. 448). 

 

 

Dessa forma, a censura à imprensa viola a liberdade de expressão, sendo 

um dos elementos fundamentais da democracia, posto que serviu para cercear os 

direitos de circulação dos periódicos pertencentes aos grandes jornais e também 

aos serviços de comunicação alternativa, como os jornais da chamada Esquerda.  

A censura, portanto, desempenhou papel essencial para a consolidação da 

Ditadura Militar, silenciando as vozes daqueles que clamavam pela derrota do 

regime militar, e servindo como instrumento de propagação de ideologias favoráveis 

ao regime imposto, uma vez que fora vedada por lei a circulação de informações 

contrárias às solicitadas pelos Militares, na tentativa de impossibilitar as 

organizações políticas contrárias ao governo em vigência, sob o argumento de que 

os subversivos poderiam desmantelar a Revolução de 1964, sendo permitido 

apenas as manifestações favoráveis à Ditadura. Justifica-se aqui a dificuldade dos 

movimentos sociais na derrubada da Ditadura Militar, posto que estava organizada 

através de órgãos especializados em obtenções de informações que desfavoreciam 

os Militares, utilizando-se de inesgotáveis torturas e penas gravíssimas para àqueles 

que atentassem contra a ordem militar. Ressalta-se, portanto, o voto do General 

Médici na votação do referido Ato Institucional nº 5. 

 

 

Senhor presidente, senhores conselheiros. Eu me sinto 
perfeitamente à vontade [...] e, por que não dizer?, com bastante 
satisfação, em dar o meu aprovo ao documento que me foi 
apresentado. Isto porque, senhor presidente, em uma reunião do 
Conselho de Segurança Nacional, no desempenho das funções que 
vossa excelência me atribuiu, como chefe do SNI, tive oportunidade 
de fazer minucioso relato da situação nacional brasileira e 
demonstrar aos conselheiros que por fatos e por ações o que estava 
na rua era a contra-revolução. Acredito, senhor presidente, que com 
a sua formação democrática, foi vossa excelência tolerante demais, 
porque naquela oportunidade eu já solicitava [...] que fossem 
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tomadas medidas excepcionais para combater a contra-revolução 
que estava na rua. Era só o que eu tinha a dizer (GASPARI, 2002, p. 
132). 

 
 

A tomada do poder pelos militares, deu início ao regime de punições severas 

e graves violências praticadas pelo Estado, através de uma estrutura de vigilância e 

repressão com a finalidade de recolher informações acerca dos chamados 

―           ‘‘                                              -los do território nacional. 

Para tanto, foram instaurados os Atos Institucionais, medidas arbitrárias que 

sucederam e agravaram-se em sua sequência, sendo o AI-5 o mais violento e 

repressivo entre todos, posto que após a posse de Emílio Garrastazu Médice em 

1969, na vigência do AI-5 ocorreua operação OBAN, a qual se deu a criação do 

DOI-CODI, o qual será explanado no capítulo referente à tortura. 
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5 A TORTURA NA DITADURA MILITAR 
 

 

„‟Carne Viva 
Era uma dor 

– era aquela – 
n o tinha nome 

ou pronome 
nem corpo que a suportasse mem ria 

que a esquecesse repara  o que a 
aquietasse.  
Era sem cor 

– sem sequela – 
sempre a mesma ferida aberta, sem 
cicatriz soberba ou humildade abra o 

que a serenasse cantiga que a 
aplacasse.  

Era um andor 
– sem santo – 

equilibrado por um triz. 
  o h  vivente que merecesse tal manto. 

Ignomínia desferida 
  humanidade‟‟.  

(JACAMO, 2006) 

 

 

O período compreendido como Ditadura Militar no Brasil, nos anos de 1964 

a 1985 é marcado por prisões arbitrárias e tratamentos degradantes contra os 

presos políticos da época, sendo quaisquer pessoas que se posicionassem contra o 

regime imposto no Estado Brasileiro. Compreende-se que a tortura fora banalizada 

no referido período, sendo utilizada pelo Estado, através de um militarismo tirano, 

apenas sob o fundamento de impedir a ação dos anti-revolucionários, ou seja, 

àqueles que buscavam o restabelecimento o regime democrático. 

O período Ditatorial se utilizou das mais variadas formas de Tortura para a 

manutenção do poder vigente à época, ou seja, para a manutenção dos militares no 

poder, enquanto chamavam o golpe de 1964 de Revolução. 

Em 1979 um grupo de advogados ativistas conjuntamente com um grupo de 

religiosos deram início a um projeto que visava a obtenção de informações junto ao 

Superior Tribunal Militar das violações aos direitos humanos em que o regime se 

pautava, o intuito também fora compilar tais informações na realização de um livro-

denúncia, a partir disso deu-se início ao Projeto Brasil: nunca mais, sendo resumido 

mais tarde com a edição do livro Brasil: nunca mais. Nos capítulos referentes 
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atortura encontra-se conceitos e dados sobre a tortura praticada no Brasil no período 

entre 1964 a 1985, e ao citarem o psicanalista Hélio Pellegrino, denotam que a 

tortura manifesta uma guerra entre o corpo e a mente (ARQUIDIOCESE DE SÃO 

PAULO, 1985). 

 

 

[...] E, mais do que isto: ela procura, a todo preço, semear a discórdia 
e a guerra entre o corpo e a mente. Através da tortura, o corpo torna-
se nosso inimigo e nos persegue. É este modelo básico no qual se 
apóia a ação de qualquer torturador. [...] Na tortura, o corpo volta-se 
contra nós, exigindo que falemos. Da mais íntima espessura da 
nossa própria carne, se levanta uma voz que nos nega, na medida 
em que pretende arrancar de nós um discurso do qual temos horror, 
já que é a negação de nossa liberdade. O problema da alienação 
alcança, aqui, o seu ponto crucial. A tortura impõe a alienação total 
de nosso próprio corpo, tornando estrangeiro a nós, e nosso inimigo 
de morte. [...] O projeto da tortura implica numa negação total – e 
totalitária- da pessoa, enquanto ser encarnado. O centro da pessoa 
humana é a liberdade. Esta, por sua vez, é a invenção que o sujeito 
faz de si mesmo, através da palavra que o exprime. Na tortura, o 
discurso que o torturador busca extrair o torturado é a negação 
absoluta e radical de sua condição de sujeito livre. A tortura visa o 
avesso da liberdade. Nesta medida, o discurso q ela busca, através 
da intimidação e da violência, é a palavra aviltada de um sujeito que, 
nas mãos do torturador, se transforma em objeto (ARQUIDIOCESE 
DE SÃO PAULO, 1985, p. 1-2). 

 

 

A tortura são atos que de alguma forma retire do indivíduo sua condição de 

liberdade, buscando do torturado esse sentimento, sendo a prática o contrário da 

liberdade, a objetificação do corpo pelos algozes. 

No período da Ditadura Militar no Brasil, a prática da tortura foi aplicada de 

forma sistemática nos chamados subversivos, ou, antirrevolucionários, contudo, 

conforme retrata o referido projeto, os dados de processos judiciais não 

correspondem integralmente com o número de pessoas torturadas no país, pois os 

Conselhos de Justiça Militar, em regra, não deixaram constar nos autos das ações 

penais as denúncias de tortura, e quando incorporavam-nas, era de forma 

superficial, genérica. Além disso, diversas vezes as vítimas da tortura foram 

orientadas por advogados a silenciar sobre as torturas sofridas, em seus 

interrogatórios, pois muitas vezes retornavam as sessões de torturas, estariam 
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correndo o risco de aumentarem sua pena e até mesmo morrer (ARQUIDIOCESE 

DE SÃO PAULO, 1985, p. 8). 

Aqueles que revelaram as práticas de torturas, os modos, instrumentos, 

locais, assistência médica, e até mesmo o nome dos torturadores, e conseguiram 

que os relatos constassem aos Autos das ações penais, permitem a afirmação de 

que durante o período de 1964-1979, a tortura foi regra nos interrogatórios das 

pessoas encaradas como subversivas à ordem, e ainda, são listados 246 (duzentos 

e quarenta e seis) lugares em que ocorriam a tortura (ARQUIDIOCESE DE SÃO 

PAULO, 1985, p. 8). 

No presente capítulo será utilizado o conceito de tortura estabelecido no art. 

1º da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, aprovada pela ONU em 1984, a saber: 

 

 

Art. 1º. Para os fins da presente Convenção, o termo "tortura" 
designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos 
ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de 
obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; 
de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido 
ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa 
ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em 
discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou 
sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa 
no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o 
seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como 
tortura as dores ou sofrimentos que sejam conseqüência unicamente 
de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou 
delas decorram (DECRETO Nº 40, 1991). 

 

 

Ainda, o art. 2º da           I                                      

T                                          O                                  

(OEA), de 1985, 

 

 

                              o, entender‐se‐                       
                                                                
                                                                   
                                                            
preventiva, como pena ou com qualquer outro fim. Entender‐se‐  
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                                                             e este 
artigo (CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR E 
PUNIR A TORTURA, 1985). 

 

 

A Comissão Nacional da Verdade, em seus relatórios, afirma que a tortura é 

todo ato que implica em sofrimentos físicos ou mentais, para fins de investigações 

criminais através de agentes estatais. 

 

 

[...]                                                                 
                                                                     
                                                                    
ou quaisquer outr                                                
                                                                   
                                                                    
                  (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014, p. 
328). 

 

 

Assim, militantes políticos, movimentos sociais, sindicais, estudantes, 

intelectuais, artistas, entre outras classes profissionais e sociais que manifestavam 

contra a Ditadura, eram enquadrados foram criminalizados sob a ótica dos Atos 

Institucionais impostos, e como aduz Foucault (Ed. 41, 2003), o crime, além de sua 

vítima imediata, ataca o soberano; ataca-o pessoalmente, pois a lei vale como a 

vontade do soberano; ataca-o fisicamente, pois a força da lei é a força do príncipe. 

 

 

A Tortura é um jogo judiciário estrito. [...] Entre o juiz que ordena a 
tortura e o suspeito que é torturado, há ainda como uma espécia de 
     : ―          ‘‘                qual é designado o supliciado - é 
submetido a uma série de provas, de severidade graduada e que ele 
ganha ―          ‘‘                                               
tortura sem, por seu lado, correr riscos (e não é só o perigo de ver 
morrer o suspeito); ele põe alguma coisa em jogo no torneio, que são 
os elementos de prova que já reuniu, pois a regra diz que se o 
          ―       ‘‘                                           
abandonar as acusações. [...] um desafio físico que deve decidir 
sobre a verdade; se o paciente é culpado, os sofrimentos impostos 
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pela verdade não são injustos [...] Sofrimento, confronto e verdade 
estão ligados uns aos outros na prática da tortura; trabalham em 
comum o corpo do paciente. A investigação da verdade pelo suplício 
   ―              ‘‘                                  aparecer um 
indício, o mais grave de todos – a confissão do culpado; mas é 
também batalha, é a vitória de um adversário sobre o outro que 
―      ‘‘                                                           
alguma coisa de inquérito mas também de duelo [...] O corpo 
interrogado no suplício constitui o ponto de aplicação do castigo e o 
lugar de extorsão da verdade. E do mesmo modo que a presunção é 
solidariamente um inquérito e um fragmento de culpa, o sofrimento 
regulado da tortura é ao mesmo tempo uma medida para punir e um 
ato de instrução.(FOUCAULT,Ed. 41, 2003, p. 42) 

 

 

Ressalta-se que a prática regulamentada da Tortura estava prevista no 

ordenamento jurídico durante o período da Ditadura Militar, sendo aperfeiçoada na 

década de 1960, para eventual aplicabilidade,             ―a utilização sistemática 

da tortura estava prevista nas diretrizes denominada doutrina da guerra 

revolucionária, amplamente utilizada pelas Forças Armadas Brasileiras [...] utilizada 

nos cursos ministrados pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

       )                  ‘‘  

 

 

A to                                                          
                                                                
                                               de interroga     )  
                                                               )  
                                                                 
           B                                             -          -
                                                                    
                                                                  
uma guerra contra o terrorismo. Foi usada com regularidade por 
diversos órgãos de estrutura repressiva, entre delegacias e 
estabelecimentos militares, bem como em estabelecimentos 

clandestinos em diferentes espaços do território nacional ( 
COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014, p.343). 

 

 

Através dos Relatórios da Comissão Nacional da Verdade, diversos militares 

confessaram suas práticas de tortura contra as pessoas que eram presas e 

enquadradas como antirevolucionários, subversivos, ou que atentassem contra a 

ordem militar estabelecida através do Golpe Militar de 1964. E ainda, a obra Brasil 

Nunca Mais, relata que 6.016 (seis mil e dezesseis) denúncias foram realizadas, 
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mas não condiz com o número de vítimas de tal prática, posto que em diversas 

denúncias, os juízes proibiam que a prática fosse citada, quiçá mencionada. Frisa-se 

que o ano de 1970 fora o período que mais houve realização de denúncias ao poder 

judiciário referente à tortura, equivalendo á 1.206 (um mil duzentos e seis), enquanto 

os outros anos constam com números menores (COMISSÃO NACIONAL DA 

VERDADE, 2014, p. 344). 

 

 

No final de junho de 1970 estavam desestruturadas todas as 
organizações que algum dia chegaram a ter mais de cem militantes. 
A unificação de esforços cola                         ―       ‖     
foi o porão que lhe garantiu o sucesso. Entre 1964 e 1968 foram 308 
as denúncias de torturas apresentadas por presos políticos às cortes 
militares. Durante o ano de 1969 elas somaram 1027 e em 70, 
1206.De 1964 a 1968 instauraram-se sessenta IPMs contra 
organizações de esquerda; só em 69 abriram-se 83 novos 
inquéritos.O da ALN formou doze volumes, com 3 mil páginas e 143 
indiciados.Em apenas cinco meses, de setembro de 1969 a janeiro 
de 70, foram estourados 66 aparelhos, encarceradas 320 pessoas e 
apreendidas mais de trezentas armas (GASPARI, 2002, p. 162). 

 

 

Todavia, é certo que o número de torturas praticadas durante o regime 

militar não condiz com o número de denúncias, sendo muito maior, posto que 

inúmeros atos não chegaram ao poder judiciário e tampouco foram apurados, e não 

aconteciam apenas em estabelecimentos institucionais, mas irrefutávelmente 

sempre por agentes estatais, os militares. 

 

 

                                                             
                                                                     
                                                           
                                                               
                                                                
de to                                                       
                                                                
                -       –                                              
                                                          
                                                             
                                    T                             
                      - )                                       
                                -se que cerca de 20 mil             
                                                       […]      
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I                         -                                
                       –                                         
                                                               
                                                                  
      :                                                  -      
                                                            
                                                                   
                                                                   
                                                               
                                 (COMISSÃO NACIONAL DA 
VERDADE, 2014, p. 350). 

 

 

Evidencia-se que as práticas de tortura durante o período militar eram 

constantes, os sujeitos que mantinham um posicionamento favorável à democracia 

que fora violada pelo golpe militar eram perseguidos, detidos e torturados, tendo por 

objeto a confissão dos suspeitos e a sua respectiva punição, e ainda, a atuação dos 

médicos nos setores que realizavam o crime de tortura, correspondia em seu caráter 

utilitarista para manter os presos políticos em condições que conseguissem aguentar 

as sessões posteriores, mesmo que isso durasse meses. Os relatórios da Comissão 

da Verdade trás um compilado de documentos e depoimentos que torna 

incontestável o emprego da tortura durante o referido regime. 

 

 

                                        -                       
o objetivo d                                                  
“equipamentos”                           -  -                    
                                     -                            
        )           (aparelho para produ                      
tocado a manivela), o                              ralmente suja 
de escrementos onde submergiam                    )           
              tipo de cadeir                                         
e espaldar de metal onde a pessoa era amarrada com as pernas 
afastadas para              travessa de madeira, o que fazia com 
que a cada espasmo causado pelo choque, os membros inferiores 
batessem violentamente contra a travessa).O                         
              :                                - ras de f        
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                                                         ; 
simular fuzilamento e atropelament                               
(SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS, 2009. p. 
24). 

 

 

Portanto, a tortura praticada no período ditatorial, fora um instrumento 

legitimado pelo poder judiciário na prática de violência perpetrada pelo Estado, 

sendo um método de obtenção de informações em face daqueles que subvertiam à 

ditadura, sendo imposta em facedos presos políticos após intensas perseguições, 

posto que diversos deles eram presos nas próprias casas, em locais de 

esconderijos, pontos de encontros entre as organizações, teatros, universidades, 

pois o período foi permeado por uma verdadeira caça aos comunistas, subversisos, 

toda e qualquer pessoa que se declarava contra os militares e seus Atos 

Institucionais. 
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6 A VIOLÊNCIA SEXUAL HIERARQUIZADA CONTRA O GÊNERO 
FEMININO NA PRÁTICA DE TORTURA NO PERÍODO DITATORIAL 
 

 

„‟Que nada nos limite.  
Que nada nos defina. 
Que nada nos sujeite. 

Que a liberdade 
seja a nossa própria  

substância!‟‟ 
(BEAUVOIR, 1980) 

 

 

Salienta-se que a História, de modo geral, fora escrita sob a ótica patriarcal6 

e pela classe hegemônica, produzindo um material restrito sobre a militância 

feminina, refletindo apenas sobre a figura masculina como protagonista das lutas 

sociais, expressando apenas uma versão da história brasileira (SAFFIOTI, 2015, p. 

59). 

Ainda que, parafraseando Saffioti (2015, p. 75), a desigualdade, longe de ser 

natural, é posta pela tradição cultural, pelas estruturas de poder, pelos agentes 

envolvidos nas tramas sociais, sendo absolutamente imprescindível que a trajetória 

das lutas das mulheres sejam descritas para que haja emponderamento7 à categoria 

social constituída pelas mulheres, havendo uma tensão entre a experiência histórica 

contemporânea das mulheres e sua exclusão dos esquemas de pensamento. Posto 

    ―além de emponderar a categoria mulheres, e não apenas mulheres, o 

conhecimento de sua história permite a apreensão do caráter histórico do 

patriarcado. É imprescindível o reforço permanente da dimensão histórica da 

dominação masculina para que se compreenda e se dimensione adequadamente o 

           ‘‘(SAFFIOTI, 2015, p. 110-121). 

Afirmar que a história pauta-se e ressignifica-se sob a ótica patriarcal, é 

também questionar a autonomia social exercida pelas mulheres, uma vez que foram 

silenciadas pelas linhas que compõem os textos da História brasileira, evidenciando 

                                                           
6
 Colocar o nome da dominação masculina – patriarcado – na sombra significa operar segundo a 

ideologia patriarcal, que torna natural essa dominação-exploração (SAFFIOTI, 2015, p. 59). 
7
Empoderar-se equivale, num nível bem expressivo do combate, a possuir alternativa(s), sempre na 

condiçãoo de categoria social. O emponderamento individual acaba transformando as empoderadas 
em mulheres-álibi, o que joga água no moinho do (neo)liberalismo: se a maioria das mulheres não 
conseguiu uma situação proeminente, a responsabilidade é delas, porquanto são pouco inteligentes, 
não lutaram suficientemente, não se dispuseram a suportar os sacrifícios que a ascensão social 
impõe, num mundo a elas hostil (SAFFIOTI, 2015, p. 59). 
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ainda que a ideologia patriarcal relaciona-se à lógica de um grupo em detrimento do 

outro, grupo este identificado pela condição masculina ou feminina, determinada 

pelo gênero, e não somente o sexo, é o pensamento pelo qual os homens devem 

permanecer em posição superior, enquanto as mulheres em posição inferior, tal 

pressuposto pode ser observado pelos papeis sociais estabelecidos, enquanto a 

mulher possui notoriedade e idoneidade moral ao cuidar do lar, dos filhos, aderir 

determinados comportamentos estabelecidos historicamente à elas, por meio da 

segregação de direitos e ainda consubstanciados pelos chamados bons costumes, 

reconhecidos também pelo Direito. 

A partir disso, denota-se o papel fundamental das mulheres nas 

organizações dos movimentos sociais, sindicais, e de qualquer natureza, na luta por 

direitos sociais e uma efetiva democracia no período ditatorial enfrentado pela 

população brasileira entre os anos de 1964 a 1985, além de receberem uma punição 

de forma mais específica por violar os comportamentos pré-condicionados à elas, 

como se verá adiante através dos relatos de torturas contra as presas políticas 

daquela época.  

 

 

 

6.1 CONCEITO DE GÊNERO 
 

 

Considerando a desigualdade social de gênero e sexualidade para a 

estruturação da violência perpetrada em detrimento do gênero feminino, é de suma 

importância abordar o conceito de gênero para a compreensão deste trabalho. 

Neste ínterim, Gênero é a determinação, segundo a cultura presente em 

épocas e sociedades diversas, do que seriam entendidas e consideradas como 

características femininas ou masculinas, sendo uma organização social entre os 

sexos. 

 

 

[...] um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as 
diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é um primeiro 
modo de dar significado às relações de poder [...] Como sistemas de 
significado, as identidades subjetivas são processos de diferenciação 
e de distinção, que exigem a supressão de ambigüidades e de 
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elementos de oposição, a fim de assegurar (criar a ilusão de) uma 
coerência e (de) uma compreensão comum. A idéia de 
masculinidade repousa na repressão necessária de aspectos 
femininos – do potencial do sujeito para a bissexualidade – e introduz 
o conflito na oposição entre masculino e o feminino. Os desejos 
reprimidos estão presentes no inconsciente e constituem uma 
ameaça permanente para a estabilidade da identificação de gênero, 
negando sua unidade, subvertendo sua necessidade de segurança. 
Além disso, as idéias conscientes sobre o masculino ou o feminino 
não são fixas, uma vez que elas variam de acordo com as utilizações 
contextuais. (SCOTT, 1995, p.14) 

 

 

Sendo assim, o que se entende sobre gênero, masculino ou feminino, de 

determinada sociedade, não é fixo, pois sofre variações correspondentes à seus 

períodos históricos, portanto culturalmente construído  B                           ―A 

                       ‗   ‘                      ‘‘ (BUTLER, 2003, p. 58). 

 

 

                                                                
                                                                 
                                                               
                                                                
                                      (SCOTT, 1995, p. 3) 

 

 

Denota-se também que gênero se torna uma forma de indicativo das 

construções sociais, diferindo do sexo por atuar sobre ele, ou seja, a distinção entre 

a prática sexual aos papéis atribuídos às mulheres e aos homens, podendo incluir o 

sexo, mas não sendo determinado por ele, sendo permissivo um corpo com sexo 

masculino enquanto o gênero seja feminino, sendo a recíproca verdadeira. 

 

 

O                                                   ―            
       ‖ –                                                          
                                                                  
origens exclusivamente sociais das identidade                 
                       O                                       
                                                       
                                                               
                                                                    
                                                                   
                                 )                 ) 
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                ) ―                 ‖          )                   
                                       O        ―      ‖          
                                                                  
                                                        rmina 
diretamente a sexualidade (SCOTT, 1995, p. 7). 

 

 

Joan Scott (1995, p. 15), em seu artigo referenciado neste trabalho, cita 

também Jacques Lacan (1901) 8 , abordando que o centro de sua teoria é a 

linguagem, a partir disso preceitua que esta é uma chave de acesso à ordem 

simbólica, posto que a identidade de gênero é construída através da linguagem, 

havendo a necessidade da leitura metafórica, pois o complexo de édipo proporciona 

o conhecimento da interação cultural, onde observa-se as relações de poderes, e as 

diferenças sobre os papéis de gênero, ressalvando que as significações não são 

fixas, tampouco estáticas. 

 

 

O                                                           
                                                                     
                        )                                            
                                                                  ) 
                                                                   
                                                               
                                                                
                                                               
                                                                
                                                         
                                                          
                                                         
                                                                  
           )                                        (SCOTT, 
1995, p. 7). 

 

 

                                                           
8
(1901 – 1981) Jacques-Marie Émile Lacan nasceu em Paris, em 13 de abril de 1901, em uma família 

de fabricantes de vinagres de Orléans (os Dessaux) de sólida tradição católica e conservadora. 
[…]                                                           -se, com afinco, à vanguarda 
literária – leu Baruch Spinoza, Nietzsche, Charles Maurras, os surrealistas e James Joyce. Foi 
assíduo frequentador de livrarias e grupos de escritores e poetas. Como residente no Hospital Sainte-
Anne, em Paris, orientou-                       […]                     um brilhante intelectual 
fora dos meios psicanalíticos franceses, Lacan não recebeu reconhecimento da Sociedade 
Psicanalítica de Paris (SPP), na qual seus trabalhos não eram considerados e seu anticonformismo 
                   […] Lacan denominou o começo                  ―               ‖          -se 
na filosofia hegeliana, na lingüística saussuriana e nos trabalhos de Lévi-Strauss, retornou aos textos 
                                                                                   ―            ‖    
―                                          ‖  ―                            ‖    ―              
i      ‖     ―                 ‖ (CERQUEIRA, 2016). 
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Joan Scott (1995, p. 15), ao referenciar LACAN, apresenta a análise sobre 

gêneros ressaltando que os sujeitos estão em constantes construções, interpretando 

os desejos conscientes e inconscientes através de um meio sistemático, abordando 

a linguagem como o local adequado para a análise, posto que o princípio de 

masculinidade baseia-se na repressão necessária dos aspectos femininos, 

introduzindo o conflito na oposição entre masculino e feminino. Uma vez que as 

ideias conscientes do masculino e feminino não são fixas, dependendo dos 

contextos que estão inseridos. A existência de um conflito entre necessidade que o 

sujeito tem em uma aparência de totalidade, a imprecisão da terminologia, a 

relatividade de seu significado além de sua dependência em relação à repressão, 

problematizam as categorias de homens e mulheres, concluindo que o masculino 

são construções subjetivas. 

Posto que, essas identificações sofrem controle social. Nesse viés, é 

inegável que vivemos em uma cultura que o corpo humano é atingido por diversas 

repressões justificadas por normas sociais e uma s                              ―a 

cultura dita normas em relação ao corpo. A mais simples observação em torno de 

nós poderá demonstrar que o corpo humano é afetado por religião, pela profissão, 

pelo grupo familiar, pela classe social e outros intervenientes sociais e 

         ‘‘(BRUHNS, 1994, p. 43). 

Sendo assim, há de se pensar na discriminação pelo gênero como prática 

política de assegurar ou negar direitos através dos gêneros dos indivíduos. 

 

 

 

6.2 A VIOLÊNCIA SEXUAL COMO ARMA DE NEUTRALIZAÇÃO DO GÊNERO 
FEMININO NA DITADURA MILITAR 
 

 

Para Margareth Rago, os historiadores passaram a enxergar a história com 

a participação feminina através da inclusão das mulheres na sociedade, essa 

inclusão fora iniciada pelo movimento feminista em suas reivindicações para 

participação dos espaços públicos e na inserção ao mercado de trabalho (RAGO, 

2012). 
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Neste ínterim, importante indagar: onde estavam as mulheres na história do 

chamado mundo ocidental? 

O período ditatorial brasileiro compreendido nos anos de 1964-1985, fora 

permeado por diversas lutas da chamada Esquerda com protagonismo das 

mulheres, entretanto, diversas dessas histórias foram silenciadas, e quiçá 

contadasdevido a ordem patriarcal que ainda encontra-se vigente através do clamor 

para o cumprimento da moral conservadora e dos chamados bons costumes, 

impondo a submissão das mulheres perante os homens, mesmo após a 

promulgação da Constituição Federal em 1988 englobar diversos dispositivos legais 

que preceituam a igualdade entre os integrantes da nação brasileira.  

A Ditadura Militar no Brasil fora marcada pela militância feminina, resultando 

na violência sexual9 intensificada sobre essas mulheres como arma de neutralização 

nas práticas de tortura, posto que as mulheres foram consideradas transgressoras 

não apenas por combaterem a ditadura militar, mas também por exercerem um 

papel social diverso daquele que lhe fora imposto, não ocupando apenas a posição 

   ‗‘   ‘‘    ‗‘       ‘‘, mas também participantes da esfera política, a qual é 

reconhecida historicamente como masculina. 

Cabe enfatizar, a tortura no período ditatorial fora de praxe para conter os 

movimentos sociais que buscavam um regime democrático enquanto vivenciavam e 

sofriam com o Regime militar. 

Jean-Claude Rolland relaciona o torturador e a psicanálise de Freud, poiso 

torturador transgride a condição de ser humano, buscando, necessariamente, sentir-

se superior perante suas vítimas, e ainda, a sexualidade acompanha a violência de 

forma geral, e na condição do torturador ambos misturam-se, uma violência 

adormecida inflamando-se no momento da realização da tortura, a pulsão sexual 

inclui a violência, mas no momento que o agente torturador está praticando suas 

                                                           

9
 Salienta-se a utilização do termo estupro no presente trabalho conforme a LEI N 12.015, DE 7 DE 
AGOSTO DE 2009, a qual realizou a junção dos crimes atentado violento ao pudor e estupro, 
ausentando-os da tipologia penal autônoma e tipificando-os em um único tipo penal em um tipo 
penal, sendo o art.213 do Código Penal Brasileiro. Dessa forma, os atos de natureza sexual 
praticados na ausência da conjunção carnal mediante a cópula vaginal não consentidos, não eram 
concebidos pelo ordenamento jurídico como Estupro, mas sim atentado violento ao pudor.  E ainda, 
o crime de estupro mediante fraude trazia a concepção de mulher honesta no art. 214 do Código 
penal, que fora revogado pela Lei supradita. Ressalta-se também que não houve abolitio criminis, 
mas sim uma figura penal ampliada e então unificada ao art. 213 do Código Penal (BRASIL, 2009). 
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ações, ele acessa essa pulsão, inconscientemente, erotizando a situação, e 

satisfazendo-se conforme seus atos (JEAN-CLAUD ROLLAND, 2015). 

A violência sexual exercida por agentes do Estado, independentemente    

                                                                                   

                                                                              

dignidade e direitos, posto que                                                   

con                                                                                

                       ―                          ‖                      

Comissão Nacional da Verdade. Ainda, a violência sexual foi a principal prática 

disseminada na épocaem face das presas políticas nas sessões de tortura, por 

consequência da violência hierarquizada contra o gênero feminino, violando toda e 

qualquer condição humana das mulheres que lutaram no contexto ditatorial militar 

brasileiro (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014, p. 400). 

Fora inserida na lógica da tortura a violência de gênero, estruturada 

conforme hierarquia de gênero e sexualidade, posto que, a violência retratada por 

sobreviventes do período da Ditadura Militar constitui abuso de poder dos agentes 

estatais não só por estarem torturando militantes políticos, mas também por 

aplicarem a lógica punitivista em face das mulheres que lutavam contra o referido 

regime por violarem seus papeis sociais impostos, por serem mulheres que 

negavam-se em permanecer nas condições patriarcais,ao qual a violência sexual 

tornou-se meio de dominação total e de mobilização contra as presas políticas. 

A vista disso, destaca-se o relato da sobrevivente Izabel Fávero, 

 

 

Eu fui muito ofendida, como mulher, porque ser mulher e m           
                                                                     
                                    ―    ‖  ―                     
                                                                  
                                                                 ‖  
                                                                     
                                                                  
                                                              
                                                                    
                                                                 
                                                               
                                              [   ]            
       ―                                                          
            ‖                           ―                             
                      ‖                                    
                                      [   ]                        
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isso. E eles ficavam muito irritados de me ver suja e sangrando e 
cheirando mal, enfim. Eu acho que fi                               
                       [I                             V        
de abril de 2013. Arquivo CNV, 00092.000088/2014-91].(COMISSÃO 
NACIONAL DA VERDADE, 2014, p. 404) 

 

 

Os relatórios da Comissão Nacional da Verdade, retratam o comportamento 

social estabelecido para o gênero feminino, e violência decorrente da desobediência 

desta postura em um período ditatorial, como o relato de Rose Nogueira sobre a 

tortura que sofreu na Oban, no período de dezembro de 1969 e janeiro de 1970, 

 

 

O                                                            
                                                            ?   
                                                                   
                                                                     
                 ―                                    ?         
                          ?‖                                 
                                              I                      
                           ―    ‖             -            
                                                                
                                                                
                                 :                  -           
                                                              
                            ?             [   ]                
                                                               
                                                               
                                                                 
          [   ]       -                                              
sua feminilidade para que ela se exponha em outr             [   ]    
escolha (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014, p. 404). 

 

 

Os relatórios da Comissão Nacional da Verdade, trazem inúmeros relatos de 

mulheres militantes, que foram torturadas repetidamente e brutalmente, no período 

da Ditadura Militar sob a ótica impetuosa da violência perpetrada em face da 

condição feminina, e intensificadasem todas suas instâncias, modalidades verbais, 

físicas e psicológicas. Os xingamentos também eram diferenciados, pejorativos e 
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machistas, com caráter subjetivo de não reconhecimento dessas mulheres como 

pessoas, em igualdade de autonomia em seus corpos e comportamentos. As 

rotulações mais comuns eram ―           ‘‘  ―          ‘‘ e, portanto, merecedoras 

da truculências advindas dos agentes estatais, sendo sanguinariamente violadas 

sexualmente por completos carniceiros. Denota-se que, se a mulher for prostituta, 

está permitido moralmente e juridicamente que ela seja violada?De forma alguma. A 

mulher que desenvolve a venda de atividade sexual não é mercedora de tais 

violências, posto que sua identidade não deve ser objetificada em nenhuma 

condição, são pessoas, e portanto, sujeitos de direitos perante o Estado. 

 

 

O                                                         
                                                               
                                                                 
                                                            
                                                                    
       (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014, p. 420). 

 

 

Importante frisar os relatos cedidos pelas mulheres que eram companheiras 

dos militantes homens, namoradas, noivas ou esposas, constata-se a objetificação 

de seus corpos por completo, violadas para servirem como meio de humilhar seus 

companheiros e grupos políticos dos quais pertenciam. Neste aspecto, destaca-se o 

relato da militante Márcia Basseto Paes, presa e torturada com seu noivo Celso 

Giovanetti Brambilla no DEOPS-SP, em abril de 1977, a saber: 

 

 

                                                                     
                                                           ?     
[...]                                                              
                                                                    
                                                                     
          B                                                   
                                                             
                                                                  
                                                                   
                                                                   
                                           [   ]                
mais humilhantes, al                                            
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choque. [...] Celso estava sendo torturado ao lado, também com 
choque elétrico, me vendo nessa situação (COMISSÃO NACIONAL 
DA VERDADE, 2014, p. 427). 

 

 

Há de se destacar que a violência física manifesta-se também pela opressão 

e tirania, sendo entendida como uso arbitrário e empoderamento da força física e 

verbal como poder pessoal, seja coletivo ou institucional, possui a finalidade de 

violar os corpos e a estrutura psicológica de uma pessoa em todos seus limites e 

instâncias, objetivando danos físicos, psíquicos e morais. Conforme expressa 

Foucault, é sempre do corpo que se trata no sistema punitivo, do corpo e de suas 

forças, da utilidade e da docilidade delas, de sua repartição e de sua submissão. Ao 

ser exercida essa dominação sobre suas vítimas, tende a impossibilitar qualquer 

reação que não possa ser contida abruptamente, em instância pessoal, política-

social e contexto cultural em que fora vivenciada. A tortura advinda de ordem estatal 

ou não, entrelaça-se de modo indissociável com a incidência de violar todo o 

composto corpo e alma, conceito que encontra-se tanto no corpo físico quando no 

campo psicológico, sem descartar sua incidência nas relações afetivas, sociais e em 

seu âmago mais íntimo da individualidade dessas mulheres (FOUCAULT, 2003, 

p.22). 

 

 

                                                                   
                                                                      
das identidades cole                                                 
                                                                    
                                                                 
                                                                    
                                                                       
Treinados para agir com brutalidade e imersos em uma cultura de 
grupo e institucional em perma-                                 
                                                                   
                                                           
                                                                   
                                                               
                                         -                    
                 I                                                
                                                                
                            -                            
                                                                
                 ―                       ‖                        
                           mente entendido como masculino 
(COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014, p. 404). 
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Violência sexual é entendida como penetração de natureza sexual, não 

consentida do corpo da vítima por órgão sexual, membro ou qualquer objeto 

utilizado pelo agressor, e ainda com uso de força ou mediante ameaça, ou seja, o 

estupro é apenas um dos meios de violência sexual, posto que além da penetração 

vaginal, anal e oral, os golpes nos seios também constituem violência sexual, golpes 

no estômago com fins de provocar um aborto ou afetar a capacidade reprodutiva, 

introduzir objetos e animais na vagina, pênis ou ânus, choques elétricos nas áreas 

genitais, sexo oral, atos físicos capazes de humilhar como a obrigação de desfilar 

nu, seminu diante de homens ou mulheres, xingamentos de cunho sexual, expôr os 

corpos nus à outras pessoas, impossibildade de utilização de banheiros pela falta de 

privacidade, negar às mulheres higiene íntima no período menstrual (COMISSÃO 

NACIONAL DA VERDADE, 2014, p. 420). 

O                                                                            

ela ocorria de forma disseminada em praticamente toda a estrutura repressiva [...] 

Da mesma forma, eram constantes as ameaças de caráter sexual ou de gênero e 

suas práticas. Frequentemente, nas sessões de tortura, as mulheres eram expostas 

aos seus filhos ainda crianças, e até mesmo bebês, submetendo-os à tortura 

conjuntamente, como meio de violar a relação de mãe de filho e atingi-las pela 

condição materna, conforme relatos da Comissão Nacional da Verdade (COMISSÃO 

NACIONAL DA VERDADE, 2014, p. 421). 

 

 

                                                                
                             I                                      
                                                               
                                                         nela. O 
tortura                     [                                   
          ]                                                       
                     […]                                               
depois, eu convivi com o medo de que a                             
                                                               
                                                             
                                                               
                                   causa da maternidade 
(COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014, p. 409). 
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Pois as crianças foram sequestradas, estiveram confinada                          

em juizados de menores ou orfanatos, ou mesmo submetida                      

estes números são apenas de um grupo de trabalho. Denota-se que a violência de 

gênero está presente nas relações sociais, definição pela qual a tortura exercida na 

Ditadura Militar, a violência gritante praticada pelo Estado através de seus agentes, 

demonstra o caráter específico da tortura contra as presas políticas, posto que 

violavam seus papéis de gênero pré-estabelecidos socialmente, posto que as 

relações de poder ultrapassam o Estado, sendo presentes também nas relações 

pessoas (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014, p. 409). 

Cumpre salientar ainda a relevância de presente trabalho, pois as condutas 

e crimes práticados pelos agentes estatais na vigência do regime ditatorial, não 

mantiveram-se apenas nos atos realizados pelos agentes do Estado, eles 

ultrapassaram o regime militar e foram         ‗‘    ‘‘  resultando no conceito de 

banalidade do mal10 desenvolvido por Hannah Arendt (1999), pois os civis sentiram-

se livres o suficiente paraexecutarem diversas formas de violências, principalmente 

a violência sexual contra as mulheres que fossem suas companheiras, amigas ou 

desconhecidas. 

Neste contexto, o caso da Araceli Cabrera Sanchez Crespo11(1974) uma 

notícia que anoiteceu o país no final da década de 70, circulando em diversos jornais 

                                                           
10

 O livro Eichmann em Jerusalém narra o processo e julgamento de Adolf Eichmann, um dos 
burocratas responsáveis pela execução do sistema nazista que assassinou pessoas em massas. 
Eichmann foi defendido sob alegação de obediência aos seus superiores, sendo uma vítima do 
sistema por apenas cumprir ordens enquanto apenas os líderes nazistas mereceriam punições. 
Neste livro Hannah Arendt desenvolve a teoria da banalidade do mal, a qual afirma que o termo 
banal não significa algo comum, mas sim algo que esteja sendo reproduzido como comum, 
substituindo de forma imprópria o lugar da normalidade, ou seja, a banalidade do mal esconde o 
próprio horror que vem sendo praticado de forma habitual, posto que o mal é considerado banal 
quando seus agentes são superficiais (pensamento utilitarista das massas) e o executam como 
regra contra suas vítimas por não ter sido limitado, tornando-as prescindíveis (ARENDT, 1999). 

11
A menina Araceli Cabrera Sanches Crespo era assassinada em Vitória, Espírito Santo, em um dos 
mais brutais crimes da história do Brasil. O corpo, desfigurado e com marcas de tortura e abuso 
sexual, foi encontrado quase uma semana depois, e a data de sua morte tornou-se Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, através de lei sancionada 
pelo Congresso Nacional em 2000. A data foi escolhida pela brutalidade com que o assassinato foi 
cometido. A menina, que estava próxima a completar nove anos, foi espancada, estuprada e 
drogada, e teve os mamilos e a vagina dilacerados a dentadas. Seu corpo foi encontrado em um 
terreno baldio, queimado e desfigurado com ácido, para dificultar sua identificação. Seus algozes 
pertenciam a famílias tradicionais e muito influentes no estado, razão pela qual tanto a Justiça como 
a Polícia foram negligentes e, inclusive, corruptas. Araceli, nascida em 2 de julho de 1964 em 
Vitória, e morta em 1973, com apenas oito anos e dez meses de vida, era a segunda filha do 
eletricista Gabriel Crespo e da boliviana Lola Cabrera, na época radicada no Brasil. A garota 
morava com os pais e com o irmão maior, Carlinhos, em uma casa modesta da cidade de Serra, 
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no Brasil até os tempos atuais (2016) e foi arquivado pelo Judiciário, absolvendo os 

agentes de um crime bárbaro, uma vez que apropriavam-se das atrocidades 

cometidas pelos militares como atos permissivos aos homens civis à perpetrar e 

consumar a violência contra a mulher. Relaciona-se ainda, à obra Homo Sacer: O 

poder soberano e a Vida Nua (AGAMBEN, 2002). Pois através da naturalização da 

violência devido a sobreposição do que seria considerado normal pelo horror da 

violência, sendo cobertos pelo manto do ideal de salvo-conduto. 

  

                                                                                                                                                                                     

vizinha da capital capixaba, em uma rua que nesse tempo tinha o nome de São Paulo, mas hoje 
chama-se Rua Araceli Cabrera Crespo, em homenagem a menina. O assassinato de Araceli, que 
nunca foi esclarecido e cujos culpados jamais foram punidos, estremeceu a população de Vitória, 
gerou indignação nacional e foi tema de várias publicações no jornalismo e na literatura. A mais 
famosa delas foi o livro “Araceli, Meu Amor”, de José Louzeiro, (1975). 
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7 A LEI DA ANISTIA E A REDEMOCRATIZAÇÃO NO BRASIL 
 

 

Apesar de você 
Amanhã há de ser 

Outro dia 
Eu pergunto a você 

Onde vai se esconder 
Da enorme euforia 

Como vai proibir 
Quando o galo insistir 

Em cantar 
Água nova brotando 

E a gente se amando 
Sem parar... 

(BUARQUE, 1978) 
 

 

O Regime militar no Brasil fora um período repressivo iniciado com a 

derrubada de um presidente eleito democraticamente, João Goulart, colocando 

como chefe de governo os militares. A partir disso, diversos direitos individuais e 

políticos foram retirados dos brasileiros, sessões de torturas foram estabelecidas 

como regras nos interrogatórios de presos políticos, utilizando a censura da 

imprensa e a conivência do judiciário como recurso para camuflar as arbitrariedades 

do Estado, e ainda, legitima-la. A Ditadura Militar interrompeu a democracia 

brasileira, perdurando por vinte e um anos. 

Por último, o governo militar suscitou uma guerra revolucionária aos 

militantes da chamada Esquerda brasileira e os familiares dos presos 

desaparecidos, despertando diversas passeatas e até mesmo a luta armada. Assim, 

a aprovação da Lei da Anistia (Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979) representou 

uma proximidade para a redemocratização no Estado brasileiro, após organização 

políco-social dos estudantes, trabalhadores, sindicatos e familiares das pessoas 

torturadas e desaparecidas. 

 

 

Afinal, a volta de exilados, clandestinos e ex-presos políticos era uma 
vitória con- siderável depois de tantos anos de silêncio e repressão. 
Apesar das conquistas com a anistia, muitos dos familiares não 
conseguiram sequer um atestado de óbito, ao invés disso, o governo 
          ―                              ‖       ―               ‖ 
aos desaparecidos, procurando se eximir de suas responsabilidades 
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e impedir a investigação das circunstâncias das mortes e 
desaparecimentos. Isso não impediu a luta destes familiares. Pelo 
contrário, até os dias atuais, a Comissão de Familiares de Mortos e 
Desaparecidos Políticos atua no sentido de fomentar a busca pelos 
restos mortais dos militantes de esquerda e denunciar os crimes 
cometidos contra os direitos humanos durante a recente ditadura 
(ARAUJO et al, 2013, p. 28). 

 

 

A Lei da anistia fora um marco para a recuperação da democracia no Brasil, 

entretanto, o texto legal propõe uma anistia recíproca, posto que desobrigou os 

militares a apurarem os crimes cometidos durante o Regime Militar, ou seja, os 

presos e exilados políticos foram anistiados, mas conjuntamente os militares, posto 

que estabelece os crimes políticos e conexos com estes. E ainda, aqueles que 

resistiram armados ao governo e praticaram crime de terrorismo político, não foram 

contemplados pela referida Lei. 

Dessa forma, a Comissão Nacional da Verdade recomendou o afastamento 

da aplicação dos dispositivos legais da Lei da Anistia aos agentes públicos que 

deram causa às atrocidades cometidas durante o Regime Militar, fundamentando-se 

na crescente demanda aos Direitos Humanos a partir do século XX, com a segunda 

guerra mundial. 

 

 

A CNV co                                                          
deram causa a de                                                   
                                                                  
                                                                     
                                                           
                                                                    
                          […]                                       
a CNV considerou que, desde meados        -           
                                                                   
                                                      
                                                                
                                                                
                                                             
                                                             - 
                                                                   
direitos humanos. A elevada rel                                  – 
                                                           
                                                                 
                                                   – requer dos 
Estados o cumprimen                                                  
processar, punir e reparar gra                         (COMISSÃO 
NACIONAL DA VERDADE, 2014, p. 965). 
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Portanto, há uma demanda entre os ativistas em defesa dos Direitos 

Humanos que a presente Lei seja revista e consequentemente reformada, 

abrangendo tão somente àqueles que sofreram com a repressão militar, para que os 

agentes estatais sejam responsabilizados, processados e julgados pelas 

arbitrariedades praticadas contra as pessoas que buscavam o reestabelecimento da 

ordem democrática, posto que ultrapassaram os limites jurídicos estabelecidos 

internacionalmente para apuração dos crimes consumados contra os Direitos 

Humanos durante o Regime Militar. 

 

 

 

7.1 DIRETAS JÁ! (E O RESTABELECIMENTO DA ORDEM DEMOCRÁTICA NO 
BRASIL) 

 

 

Em 1984 milhões de brasileiros participaram do movimento Diretas Já! entre 

eles, artitas, políticos da oposição, estudantes e sindicatos, pois o movimento 

buscava a aprovação da Emenda Constitucional nº 5 de 1983 (Emenda Dante de 

Oliveira) que proporcionaria as eleições diretas para o cargo da presidência, sendo 

uma das maiores manifestações na história do Brasil. 

O Regime Militar sofreu forte resistência desde a sua instauração, sendo 

disputado pelas forças populares e suas organizações políticas, além das elites 

econômicas, no final da década de 70 e início de 80, a campanha das massas fora 

centralizada na reivindicação dos anseios reprimidos durante os 21 anos do regime, 

sendo o voto direto para presidente a partir da sucessão do Governo Figueiredo, 

simbolizando um rompimento com o regime ditatorial, elegendo um presidente 

através do voto direto e compondo uma constituinte para ruptura da Ditadura Militar. 

 

 

Essa transição era o resultado do aprofundamento da conjuntura 
anterior, vivida durante o governo Geisel (1974-1978): de um lado, o 
           ―                   ‖                                      
de setores po-                        ―       ‖          
democrático. O sucessor de Geisel, o presidente João Batista 
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Figueiredo, deu continuidade ao projeto de abertura dos militares. 
Em agosto de 1979 foi sancionada a Lei de Anistia; em novembro do 
mesmo ano, foi extinto o bipartidarismo. Novos partidos surgiram: o 
PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o antigo MDB); 
o PDS (Partido Democrático Social, o partido do governo); o PDT 
(Partido Democrático Trabalhista); o PTB (Partido Trabalhista 
Brasileiro) e, um pouco mais tarde, o PT (Partido dos 
Trabalhadores). Mas os movimentos populares também deram 
continuidade à luta pela redemocratização do país. Nessa nova 
conjuntura a grande campanha políti- ca que mobilizou a sociedade 
foi a campanha pelas eleições diretas para a presidência da 
         :    ―          !‖             animou enormes comí- cios 
e manifestações em várias capitais (ARAUJO et al, 2013, p. 39). 

 

 

Apesar dos movimentos sociais estarem organizados e pressionarem o 

regime para aprovação da Emenda Dante de Oliveira para reestabelecerem as 

eleições diretas logo após o governo de Figueiredo, esta não fora aprovada pelo 

Congresso Nacional em 1984. Entretando, a aprovação da Lei da anistia possibilitou 

que os presos e exilados do Brasil voltassem a vida política brasileira, instaurando-

se a Assembléia Constituinte em 1987 que objetivou a reformulação da Constituição 

Federal brasileira, promulgando a Constituição da República Federativa de 1988. 

Pode-se considerar que o marco principal para a redemocratização do 

Estado brasileiro, fora a Lei da Anistia, uma vez que oportunizou que os presos 

políticos, exilados, entre outros tantos que foram vítimas da repressão do regime 

militar, voltassem a atuar politicamente em movimentos sociais, acarretando em uma 

organização democrática que visava a queda da Ditadura Militar no Brasil, e o 

reestabelecimento da ordem democrática no país. 

Cabe salientar que a superação definitiva do período ditarorial do país 

apenas poderá ocorrer com a ampliação das políticas de justiça, efetivação dos 

direitos fundamentais consolidados na Constituição Federal de 1988, e ainda a 

ampliação do interesse jurídico para investigação das violações durante o regime 

militar, apurando os fatos e responsabilizando os agentes pelos crimes cometidos. 

Assim, a Comissão Nacional da Verdade, instalada em 2012, é um documento 

indispensável ao direito à memória de um período militar continuar vigorando 

socialmente, ainda que inúmeros casos continuem sem explicação e centenas de 

pessoas jamais foram encontradas, quiçá seus corpos. O direito à verdade e a à 

justiça são pilares imprescindíveis para que uma nova ditadura militar não seja 

instaurada no país. Para que nunca mais aconteça e nunca se esqueçam.  
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8 CONCLUSÃO 
 

 
Primeiramente, é inconcebível que a abordagem de temas referentes ao 

contexto do regime ditatorial tenha uma escrita contida, induzindo o leitor ao 

conformismo sobre os atos praticados no referido período, posto que a 

agressividade deve ser retratada imprescindivelmente, de forma nua e crua, com fins 

de demonstrar a gravidade de um governo intransigente, que alcança o poder à 

força, impondo-se às garantias individuais do cidadão. 

O regime militar enlutou o país durante vinte e um anos, consolidando-se em 

1964 e perdurando até 1985, sendo um período em que o Estado brasileiro esteve 

sob as amarras da soberania militar, governado mediante seus atos institucionais 

cada vez mais perversos em suas propostas ideológicas.  

O presente trabalho propôs uma reflexão sobre a violência sexual praticada 

contra as mulheres durante os suplícios exercidos na ditadura militar mediante a 

hierarquia da violência de gênero, constatando um caráter específico nas sessões 

de tortura contra os presos políticos do gênero feminino, pois, ao resgatar-se a 

memória política do protagonismo feminino, conclui-se uma lógica sexista presente 

nessa relação de poder, pois as mulheres estavam denunciando os papéis de 

gênero estabelecidos socialmente, ocupando a posição de  combatentes, um 

―ofício‖                   considerado pertencente aos homens. 

É premissa básica que a tortura foi utilizada como imposição do regime 

militar, considerada a regra nos interrogatórios realizados pelos militares contra 

todos os presos políticos ou quaisquer pessoas que consideraram cúmplices dos 

comunistas ou antirrevolucionários, para que literalmente arrancassem informações 

e até mesmo confissões no envolvimento com a oposição. Ainda, Foucault 

demonstra a relação de poder presente nos suplícios, ao qual a morte denota uma 

derrota do agente torturador, justificando a presença de médicos legistas 

responsáveis em manterem as vítimas vivas, capazes de serem submissas à 

sucessivas torturas. 

As mulheres que lutaram contra o regime militar foram objetificadas nas 

sessões de torturas, sendo submetidas às atrocidades decorrentes da violência 

sexual praticada pelos algozes que cometeram inúmeros atos de truculência contra 

as presas políticas, com o intuito de neutralizá-las, não apenas por serem oposição 
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ao governo vigente à época, mas pela condição de pertencerem ao gênero feminino 

e, assim, idealizadas na obrigação de cumprirem normas sociais determinadas por 

uma sociedade machista, patriarcal e sexista. As vítimas foram coagidas 

brutalmente, humilhadas, torturadas e violentadas sexualmente para serem 

lembradas que não estavam obedecendo o comportamento social padrão ditado 

pela sociedade patriarcal, que não deveriam participar da política, quiçá serem 

militantes antagonistas ao governo vigente. 

Analisando a temática, pode-se afirmar uma relação com a obra Homo 

Sacer: o poder soberano e vida nua (AGAMBEN, 2002), posto que foi retirada toda e 

qualquer condição de seres humanos dessas mulheres vítimas, estando sujeitas à 

serem objetos de quaisquer crimes praticados na ditadura militar, por autoria dos 

agentes do estado ou não. 

 Tal verificação perpassa, também, a teoria da ‗‘banalidade do mal‘‘ e a 

naturalização da violência (ARENDT, 1964) especialmente desenvolvida na obra 

Eichmann em jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal, sob o ideal de salvo-

conduto dos agressores, considerando-se o fato de que a tirania estatal extrapolou 

os porões da ditadura, ao ser tolerada pelos civis: ao ser naturalizada a violência 

exercida pelo estado, a mensagem era de chancela, por parte dos poderes 

instituídos, permitindo que se reproduzisse, nas ruas, a perversidade cometida 

contra as mulheres nos porões do governo militar. 

Portanto, este trabalho de conclusão de curso pretendeu descrever o 

período ditatorial através dos relatos das mulheres que denunciaram a imposição da 

lógica patriarcal, em face do gênero feminino, até mesmo nos crimes que eram 

praticados contra todos que lutaram pelo restabelecimento da democracia brasileira, 

que tornou-se possível em 1979, a partir da publicação da Lei da Anistia (Lei 6.683, 

de 28 de agosto de 1979), refletindo na promulgação da Constituição Federal de 

1988. 

Cumpre salientar que o histórico de lutas do protagonismo feminino deve ser 

lembrado, e necessariamente narrado, com o intuito de demonstrar a existência de 

um sistema patriarcal regido pela ótica excludente e centralizada na proteção de 

privilégios da figura masculina, marginalizando e excluindo as mulheres de suas 

garantias e posições em relação ao homem, impondo deveres diariamente às 

mulheres sem qualquer preocupação em alcançar a equidade de gêneros e 

proporcionar a libertação do gênero feminino, forçando-as a permanecerem 
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passivamente ‗‘            ‘‘ enquanto são massacradas pelo machismo que vigora 

até o presente momento, o que de exemplo o impeachment, da primeira presidenta 

mulher, que a democracia brasileira oportunizou, simboliza de maneira tão triste e 

emblemática. 
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