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Sobre a resistência de mulheres, ontem e hoje, diante da violência de Estado no
Brasil
Combinamos por fim de nos encontrar
na esquina das nossas ruas
que não se cruzam
Ana Martins Marques, “Cartografias”,
In O livro das semelhanças, 2015, p. 40.

Nota preliminar: Este boletim deriva do painel online do LASInTec Tortura e contra-insurgência no Brasil do milagre:
tecnologias violentas de produção da obediência, do Ciclo LASInTec de Conversas online "Segurança, violência e
autodefesa: a quem é dado o direito de matar?", com Amelinha Teles (Jornalista e escritora/União de Mulheres) e Rosalina
Santa Cruz (Serviço Social/PUC-SP).

Durante a ditadura civil-militar no

1960 e 1970, a imprensa do Partido Comunista

Brasil (1964-1985), foram muitas as mulheres

do

que se envolveram nas diversas formas de

violentamente presa e torturada, junto com o

resistência e autodefesa ativadas contra o

companheiro de vida, os dois filhos pequenos,

autoritarismo então normalizado pelo Estado

a irmã Criméia e outrxs militantes da

brasileiro.

resistência

Os

exemplos

passam

pela

Brasil

(PCdoB).

à

ditadura

Amelinha

pela

foi

Operação

participação em associações de operárias e de

Bandeirantes (OBAN), instrumentalizada por

professoras,

em

movimentos

estudantis,

mães,

em

dispositivos jurídicos do Ato Institucional N. 5,

veículos

de

de

legais

ou

impressionante objetividade, Amelinha relata

clandestinos, até à presença em grupos armados

com detalhes as torturas que assistiu e sofreu

e guerrilhas, como a do Araguaia e a VAR-

até mesmo na frente dos filhos, Janaína e

Palmares. Todavia, como se não bastasse o

Edson, e pontua que as torturas, bem como os

esforço sistemático de apagamento da história

sequestros e desaparecimentos de militantes,

das resistências, o registro da ação de mulheres

eram parte de uma política de Estado no

que se mobilizaram contra o Estado brasileiro e

continente, para a qual o Brasil serviu de

sua violência fundante e continuada é ainda

laboratório inicial. Retomando os tempos da

mais negligenciado.

resistência à ditadura civil-militar no Brasil,

imprensa

e

clubes

de
em

comunicação

Essa observação é feita por Amelinha
Teles, jornalista, escritora e fundadora da
União das Mulheres que viveu forçadamente na
clandestinidade por integrar, nas décadas de

1969.

Com

memória

viva

e

de

Amelinha sempre reitera a posição das
mulheres nessa luta, afirmando a emergência
de um movimento feminista em meio às
resistências daquele período, como expôs,
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juntamente com Rosalina Santa Cruz, no livro

das

Da Guerrilha à imprensa feminista: a

(sobretudo mobilizados em torno do Estado), e,

construção do feminismo pós-luta armada no

também, como suportou a violência das

Brasil (1975-1980)1. Apesar desse esforço de

torturas com técnicas avançadas praticadas por

memória e história, ainda hoje as mulheres são

agentes do Estado2, muitos com nomes

frequentemente esquecidas ou deslocadas para

revelados na Comissão Nacional da Verdade.

posições

Torturas estas que envolveram estupros,

secundárias

na

história

dos

movimentos sociais e das lutas antiautoritárias.
Também participante de movimentos
de resistência à ditadura, e igualmente presa e
torturada pelo Estado brasileiro, Rosalina Santa

organizações

mutilações,

e

agressões

embates

e

militares

humilhações

psicológicas e físicas dirigidas à sua condição
de mulher e de suas companheiras de luta.
Nesse

campo,

outra

história

Cruz, como ex-integrante da guerrilha urbana

frequentemente esquecida é o de Helenira

VAR-Palmares, é uma das mulheres que

Resende de Souza Nazareth, sendo, nesse caso,

atuaram em ações de combate ao autoritarismo

fruto não só do machismo, mas, também, do

ditatorial, então operada por meio da lei de

racismo imperante na sociedade brasileira,

segurança nacional. Cabe reiterar que a

inclusive no campo político conhecido como

segurança

cristalizada

esquerda. Preta, como era conhecida, foi

doutrinariamente pelo Estado brasileiro junto

militante estudantil na Universidade de São

às forças armadas e de segurança, é ancorada

Paulo, nos anos 1960, e ocupou o cargo de vice-

em valores conservadores, de preservação do

presidente da União Nacional dos Estudantes

patriarcado e de uma ordem social racista e

(UNE), à época uma destacada organização

excludente.

um

política no Brasil. Posteriormente, tornou-se

movimento de luta armada, ela atuou seguindo

integrante da Guerrilha do Araguaia, fazendo

os códigos de condutas próprios da atividade de

parte da organização da luta armada rural

combate revolucionário – majoritariamente

contra o regime ditatorial. Nesses espaços de

pensado e operado por homens. Assim, lembra

ação política, enfrentou o machismo e o

como enfrentou nesses espaços não só a

racismo não só externos, mas também internos

ditadura brasileira, mas o machismo próprio

aos movimentos de resistência, até ser

1

Aussaresses que aplicavam métodos de tortura contra os
militantes da Frente de Libertação Nacional (FLN)
durante a guerra de independência da Argélia (19551962).

nacional,

Tendo

participado

de

TELES, Amelinha; SANTA CRUZ, Rosalina. Da
Guerrilha à Imprensa Feminista: a construção do
feminismo pós-luta armada no Brasil (1975-1980). São
Paulo: Intermeios, 2013.
2

Muitas das técnicas de tortura foram ensinadas
importadas por generais franceses como Paul
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desaparecida pelo Estado brasileiro após quatro

ditadura civil-militar, Amelinha e Rosalina,

operações das Forças Armadas no Araguaia

como intelectuais que pensam o Brasil,

(com destaque ao Exército), responsáveis por

mostram como o agenciamento de tais lutas,

exterminar integrantes da guerrilha, entre os

articuladas com a presença marcante de

anos de 1972 e 1975, e sequestrar e torturar

mulheres,

milhares de moradorxs locais.

desdobramento de uma série de movimentos e

No livro de Amelinha e Rosalina há
histórias sobre as greves operárias de 1968. As
autoras lembram que a presença das mulheres
neste evento é pouco considerada. Elas
recuperam a trajetória de militância de
Conceição Imaculada de Oliveira, operária que,
na década de 1960, trabalhava no polo
industrial de Contagem, Minas Gerais, e
integrou, entre outras organizações, o Sindicato
dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgica,
Mecânica e de Materiais de Belo Horizonte e
Contagem. Compondo a diretoria do sindicato,
Conceição organizou a greve dos metalúrgicos
de Contagem de 1968, tida como a primeira
grande greve do período ditatorial. Com grande
repercussão, a greve foi interpelada pelo então
Ministro

do

Trabalho,

Coronel

Jarbas

Passarinho, quem após negociações frustradas

também

foi

responsável

pelo

ações feministas que expuseram a urgência das
questões das mulheres mesmo antes da
redemocratização: a liberdade reprodutiva e a
luta contra a criminalização do aborto, o livre
exercício da sexualidade e de relações afetivas,
as questões trabalhistas, a explicitação da
regular violência sexual, entre outras frentes de
luta. São lutas que abriram caminho para que,
atualmente, o debate e as ações acerca delas
pudessem emergir. Em meio ao horror das
torturas e desaparecimentos, a vida insistiu e,
como

resultado,

uma

forte

rede

de

solidariedade entre presas, ex-presas, mães,
irmãs e companheiras de homens e mulheres
militantes exilados ou mortos e sequestrados
pelo Estado brasileiro se formou e permanece
latente até hoje.
Uma

importante

procedência

da

com os grevistas autorizou a invasão do polo

presença e militância das mulheres diante da

industrial por tropas do Exército, em 24 de abril

violência do Estado brasileiro remonta à um

daquele ano, desencadeando forte repressão aos

período ainda anterior: as ações de Maria

trabalhadores e prisão de sindicalistas. Apesar

Lacerda de Moura, no início do século XX.

da violência militar empregada, os grevistas

Professora e escritora, Maria Lacerda de Moura

resistiram e conseguiram obter parte de suas

participou

reivindicações.

feministas, atuou junto ao movimento operário

Sobreviventes

dessa

violência

intolerável do Estado brasileiro nos tempos de

de

movimentos

associativos

e foi militante no movimento anarquista nos
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anos 1920 e 1930, sobretudo em São Paulo3.

em

Durante esse período, viveu também em uma

intervenções policiais do Estado Novo à

comunidade agrícola em Guararema, no

comunidade agrícola. Tal repressão, ocorrida

interior

imigrantes

no ano de 1938, foi responsável por prisões,

anarquistas, em sua maioria vindos da Espanha,

deportações e a implicação judicial de vários

França e Itália, organizaram uma sociabilidade

dos moradores, culminando no encerramento

coletivista

no

da experiência autogestionária e antiautoritária

combate aos fascismos (como o Integralismo,

em meio à disseminação do nazifascismo no

no Brasil); ao militarismo (europeu e do Estado

Brasil e em todo planeta.

paulista,

e

na

qual

autogestionária

pautada

Novo varguista); ao clericalismo (marcante na
moralidade social brasileira); e ao modo de
vida

burguês

(expresso,

sobretudo,

na

estruturação da família)4. Dessa experiência,
Maria Lacerda de Moura consolidaria suas
reflexões sobre a educação anarquista5 e sobre
a condição da mulher no Brasil, reflexões tidas
à época como radicais até mesmo entre as
feministas6,

pois

não

se

imiscuíam

ao

requerimento de participação no sufrágio
eleitoral, e se ocupavam de questões como o
amor e a prática sexual livres, prostituição,
maternidade e direito ao divórcio, emancipação
familiar.
Considerando

Guararema

tenha

terminado

com

Com esse histórico de ações securitárias
que frequente e ostensivamente objetou a
emergência

de

surpreendente

resistências,

também

que,

em

não

é

tempos

democráticos, a violência característica do
Estado brasileiro, com seu traço misógino,
continue aumentando os registros desse tipo de
repressão.

Ainda

que

de

maneira

redimensionada, é notável como o uso do
expediente

jurídico

e

militar

dirigido

anteriormente ao controle de insurgências hoje
se

dissemina

voltado

a

contenção

de

determinadas parcelas da população que são
entendidas como refugo, sendo o massacre do

o

conservadorismo,

povo negro a ponta de lança de tal política.

reacionarismo e militarismo tão presentes na
formação do Estado brasileiro, não surpreende

Um exemplo recente explicita como a
produção da violência no Brasil é fundada em

que a experiência de Maria Lacerda de Moura
3

Sobre a vida militante de Maria Lacerda de Moura e as
intersecções entre anarquia e feminismo, ver Margareth
Rago. “entre o anarquismo e o feminismo: maria lacerda
de moura e luce fabbri” In Revista Verve, nº 21, São
Paulo: Nu-Sol, 2012, pp. 54-78.
4

Cf. Hypomnemata. Boletim eletrônico mensal do NuSol – Núcleo de Sociabilidade Libertária do Programa de
Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP
no. 243, março de 2021.

5

Cf. Hypomnemata. Boletim eletrônico mensal do NuSol – Núcleo de Sociabilidade Libertária do Programa de
Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP
no. 236, julho de 2020.
6

Cf. Hypomnemata. Boletim eletrônico mensal do NuSol – Núcleo de Sociabilidade Libertária do Programa de
Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP
no. 240, novembro de 2019.
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um militarismo que combina racismo e

elas servem e como a propalada universalidade

misoginia como estratégia de extermínio,

do Direito atende a interesses específicos de

amiúde respaldada por dispositivos jurídicos.

manutenção da ordem e orientação dos que

Em fevereiro desse ano ocorreu em Osasco,

devem ser detidos, presos e mortos.

cidade da região metropolitana de São Paulo, o
segundo julgamento do policial militar Victor
Cristilder Silva Santos e do guarda-civil
municipal Sérgio Manhanhã, envolvidos na
chacina de Osasco e Barueri, em 13 de agosto
de 2015. A chacina massacrou 23 pessoas em
favelas das duas cidades, em sua maioria
negras. Foi executada por agentes de segurança
pertencentes à Polícia Militar do estado de São
Paulo e à Guarda Civil da cidade de Barueri.
Após

o

episódio,

os

agentes

foram

identificados, julgados, condenados e presos,
porém, Victor e Sérgio conseguiram a anulação
de seus julgamentos em recurso ao Tribunal de
Justiça. No novo julgamento, em fevereiro,
conseguiram a absolvição, resultado que
reverteu a condenação anterior, mesmo com
provas indicando a participação de ambos, se
não diretamente nas execuções, ao menos no
planejamento da chacina7. Não se trata aqui de
defender que os policiais deveriam ser punidos,
isso em nada alteraria a continuidade desses
eventos e a regular letalidade policial. No
entanto, as idas e vindas do judiciário diante de
execuções

perpetradas

por

agentes

de

segurança do Estado (policiais e militares),
quando relatadas, deixam evidente para que
7

Ponte Jornalismo. PM e GCM acusados de
envolvimento na chacina de Osasco são absolvidos;
mães se revoltam. 26/02/2021.

Por mais que não tenha sido uma
operação oficial das forças de segurança do
Estado, o episódio da chacina de Osasco e
Barueri, bem com seu desdobramento jurídico,
mostram como a produção da violência no
Brasil conecta legalidade e ilegalidade ao dar
continuidade ao extermínio fundante da
sociedade brasileira operado pelo racismo e
misoginia. Após à chacina e seu resultado
tétrico de corpos negros, ou quase negros de tão
pobres, crivados por centenas de munições que
saíram de armas que pertencem ao Estado, uma
reunião de mulheres se compôs e passou a
acompanhar os processos jurídicos seguintes ao
episódio. Trata-se da reunião de familiares,
principalmente as mães, dos mortos e feridos na
chacina, mulheres em sua maioria negras e
moradoras de favelas que se organizaram para
promover manifestações ao longo do processo
judicial,

sempre

chamando

atenção

à

brutalidade do episódio que massacrou seus
filhos. Tais manifestações, porém, foram
utilizadas pela defesa dos réus, no segundo
julgamento, para deslegitimar o argumento
acusatório ao indicar um conteúdo político
nelas (como se as execuções também fossem
não orientadas por uma política). A defesa
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indicou, sobretudo, a relação de Zilda Maria de

A absolvição dos réus ao final do

Paula, uma das Mães de Osasco e Barueri, com

julgamento nos dá mais uma amostra de como

jornalistas e outros movimentos de mães de

a democracia securitária opera no Brasil. Isto

pessoas assassinada por agentes do Estados8.

é, redimensionando e ampliando os alvos da

Os advogados dos réus ainda utilizaram
um vídeo calunioso em que a ex-promotora do
Ministério Público de São Paulo, Ana Maria
Molinari, aparece associando as Mães de Maio
ao Primeiro Comando da Capital (PCC). “Mães
de Maio” é uma organização composta por
mães de centenas de pessoas mortas em maio
de 2006, em uma sequência de ataques
operados

aleatoriamente

por

agentes

de

violência racionalizada para dar continuidade
aos massacres cotidianos que repetidamente
aumentam os registros da guerra que ocorre em
meio a paz civil inscrita pela Constituição de
1988. Assim, recompõe, com o auxílio dos
dispositivos jurídicos do Estado democrático, o
traço marcante do machismo e misoginia que
busca sempre anular focos de resistência
operados por mulheres.

segurança no estado de São Paulo. Tem como

Porém, assim como na ditadura, quando

objetivo lutar pela memória desse episódio e

grupos de mães se organizavam para buscar

acompanhar seus desdobramentos jurídicos, e,

informações

por isso, vinculou-se a organizações de defesa

desaparecidos e para impedir ataques contra os

de direitos humanos. Jamais teve qualquer

manifestantes, a luta dessas mães de jovens

aproximação com o PCC, que, conforme

executados em chacinas expõe o terrorismo do

pesquisas e material veiculado na imprensa, é a

Estado brasileiro – hoje manifesto em sua

organização responsável pelo tráfico de drogas

configuração democrático-securitária –, e

no estado de São Paulo, entre outros negócios

afirma uma contraposição à perenidade dessa

legais e ilegais. Como programa componente

violência9. Tal como no passado, resistências

do contemporâneo regime dos ilegalismos, o

que em meio à guerra que o Estado e suas

PCC possui amplas conexões com agentes

estratégias

oficiais do Estado, sobretudo no campo da

população, mostram como as vozes e os gritos

segurança e do judiciário, como também

de mulheresb que se revoltam são decisivos

registram pesquisas acadêmicas e reportagens

para interpelar a violência que é traço

em toda imprensa.

constitutivo de qualquer Estado, seja ele

sobre

de

os

governo

filhos

trava

presos

contra

e

a

ditatorial ou democrático de direito.

8

Ponte Jornalismo. Dona Zilda, Mãe de Osasco: do
trabalho doméstico à defesa dos direitos humanos.
08/03/2021.

Cf. “Memória, verdade e resistências à violência de
Estado hoje”. LASInTec-Unifesp.
9

