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As mulheres não estão sozinhas neste silêncio profundo. Ele envolve o continente perdido das 

vidas tragadas pelo esquecimento em que se aniquila a massa da humanidade. Mas ele pesa 

mais fortemente sobre elas, em razão da desigualdade dos sexos, esta "valência diferencial".   

(PERROT, 2005, p. 11) 



 
 

RESUMO 

 

 

Durante a Ditadura civil-militar brasileira, muitas mulheres se engajaram na luta por um país 

democrático. Dentre as muitas mulheres desconhecidas que lutaram contra o regime militar, se 

encontram as mulheres metodistas, cujas histórias foram ignoradas até recentemente. A 

presente dissertação teve por objetivo analisar o papel das mulheres metodistas na resistência à 

Ditadura Militar no Brasil (1964-1985). Demonstrou-se quais foram os papéis dessas mulheres 

na luta pela democracia tendo sido “esquecidas” pela historiografia acerca da ditadura no país. 

Para isso, o trajeto metodológico utilizado foi o levantamento bibliográfico acerca do que se 

escreveu sobre a agência política das mulheres protestantes e também uma pesquisa documental 

realizada em documentos oficiais da época, acessíveis no arquivo do Deops (Departamento 

Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo), nos arquivos do projeto Brasil Nunca Mais 

digital e no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Além disso, foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas com ex-presas e ex-presos políticos protestantes, de acordo com 

a disponibilidade de acesso. Verificou-se quais foram os papéis dessas mulheres na luta contra 

o regime militar, evidenciando o início de sua agência política dentro de suas igrejas e posterior 

militância em organizações clandestinas. Trazer suas histórias à tona é tirá-las do injusto 

“silêncio profundo” que se impôs sobre suas trajetórias de luta.  

 

Palavras-chave: Resistência, Ditadura Civil-Militar, Mulheres Metodistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

During the Brazilian civil-military dictatorship, many women engaged in the struggle for a 

democratic country. Among the many unknown women who fought against the military regime, 

there are Methodist women, whose stories have been ignored until recently. This dissertation 

aimed to analyze the role of Methodist women in resisting the Military Dictatorship in Brazil 

(1964-1985). It was demonstrated what were the roles of these women in the struggle for 

democracy, having been “forgotten” by historiography about the dictatorship in the country. 

For this, the methodological path used was a bibliographic survey about what was written about 

the political agency of Protestant women, and also a documentary research carried out on 

official documents of the time, accessible in the archive of Deops (São Paulo State Department 

of Political and Social Order) Paulo), in the archives of the Brasil Nunca Mais digital project 

and also in the report of the National Truth Commission. In addition, semi-structured interviews 

were also conducted with former Protestant and political prisoners, according to the availability 

of access. It was verified what were the roles of these women in the fight against the military 

regime, evidencing the beginning of their political agency within their churches and later 

militancy in clandestine organizations. To bring their stories to the fore is to take them out of 

the unfair "deep silence" that imposed themselves on their struggle trajectories. 

 

Keywords: Resistance, Civil-Military Dictatorship, Methodist Women. 
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INTRODUÇÃO 

Durante o ensino fundamental e médio pouco se fala sobre a ditadura civil-militar 

brasileira ocorrida de 1964 a 1985, pouco se lê nos livros didáticos também. Ao terminar o 

ensino médio não sabíamos muito sobre esse período, e foi isso que nos instigou a pesquisar 

por conta própria em livros e pela internet. Contudo, sempre líamos materiais muito rasos, e as 

vozes e memórias que retratavam tal momento eram todas masculinas. Pareceu-nos, então, que 

a sociedade brasileira preferia esquecer o que viveu já que quase ninguém discutia o assunto.  

Quando estávamos na faculdade de Direito também tivemos pouquíssima informação 

sobre a ditadura, o que nos causou estranhamento, tendo em vista que muitos advogados lutaram 

contra as violações de direitos humanos. Em 2017, quando começamos a faculdade de Teologia 

na Universidade Metodista de São Paulo, soubemos que a Profª. Drª Sandra Duarte de Souza 

tinha interesse em pesquisar sobre mulheres cristãs durante a ditadura civil-militar brasileira. A 

partir disso, o projeto teve início como iniciação científica e acabou evoluindo para um projeto 

de mestrado. 

Ao iniciarmos a pesquisa sobre as mulheres, preferimos nos concentrar nas protestantes 

que participaram da resistência à ditadura. Contudo, encontramos uma bibliografia escassa 

sobre o assunto, o que tornou a pesquisa ainda mais instigante e complicada. Com a ajuda do 

Sr. Anivaldo Padilha conseguimos fazer contato com algumas mulheres, duas nos concederam 

entrevista, outras se negaram, tendo em vista os traumas sofridos nesse período, lembrar se 

torna dolorido e o esquecimento uma maneira de sobreviver. Ao pesquisarmos nos arquivos do 

Deops/SP (Departamento Estadual de Ordem Política e Social do Estado de São Paulo), 

encontramos outros nomes de mulheres, todavia não foi possível encontrar seus dados e 

comprovar se eram protestantes. Por conta de questões metodológicas escolhemos trabalhar 

com as mulheres metodistas, uma vez que foi esse o grupo religioso com mais mulheres na 

resistência que encontramos. 

As mulheres protestantes que se engajaram politicamente na luta contra o regime 

ditatorial enfrentaram todas as mazelas do momento, foram presas, torturadas, exiladas e até 

mesmo mortas. Veremos que as violências sofridas por elas tinham o componente de gênero, o 

que agravava a situação. Ademais, ao entrarem na luta contra a ditadura, as mulheres metodistas 

não se encontravam mais na igreja por conta de todo preconceito que as atingiam.  

As igrejas, de forma geral, apoiaram o golpe militar, o que cooperou para que essas 

histórias ficassem ocultadas, haja vista que a religião tem o poder de naturalizar as hierarquias 
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de gênero existentes na sociedade. Apesar disso, essas mulheres romperam com os papéis a elas 

atribuídos socialmente e passaram a buscar pertencimento em lugares nunca permitidos, e que 

historicamente pertenciam aos homens. Por outro lado, ao longo dessa pesquisa também é 

possível compreender que a religião pode ser um lugar libertador e de engajamento político. 

O presente trabalho busca conhecer a história dessas mulheres como agentes políticas e 

como se deu a militância de cada uma. O que propomos aqui é entender as razões do 

ocultamento dessas histórias e apresentá-las aos leitores. Veremos como os discursos de gênero 

durante a ditadura por parte da repressão e das organizações clandestinas que atuavam na 

resistência contribuíram para que os papéis atribuídos a cada um pelo sexo biológico fossem 

reforçados. Segundo Marcelo Ridenti (1990), cerca de 18% das organizações clandestinas, 

eram compostas por mulheres. Isso “reflete um progresso na liberação feminina no final da 

década de 60, quando muitas mulheres tomavam parte nas lutas políticas, para questionar a 

ordem estabelecida em todos os níveis.”. (RIDENTI, 1990, 114). Essa participação política foi 

duramente combatida por parte da repressão, que apresentava as mulheres guerrilheiras como 

“putas comunistas” (COLLING, 2004). 

Vivemos em uma sociedade patriarcal, logo as mulheres são vistas como pessoas 

inferiores aos homens, ou como diz Simone de Beauvoir (2009), são o segundo sexo. Para a 

autora, não se nasce mulher, torna-se uma, já que o gênero é constituído de comportamentos 

impostos pela sociedade, os quais são incorporados com o passar do tempo. 

Tendo a construção e a desigualdade de gênero em perspectiva, as mulheres vêm sendo 

discriminadas desde seu nascimento até a fase adulta. Muitas ainda não são reconhecidas como 

pessoas dignas de direito e respeito. No Brasil, há violência e assédio diariamente, seja por parte 

de seus parceiros, amigos, familiares ou de desconhecidos.  

Nesse cenário, a trajetória das mulheres é comumente esquecida, pois a história contada 

é predominantemente masculina, o que tende a minimizar a participação feminina. Ainda há 

um silêncio das fontes e o fato de que as mulheres deixam poucos vestígios (PERROT, 2007). 

Por conta disso, a pergunta que motivou essa pesquisa é: como ocorreu a agência política por 

parte das mulheres protestantes na resistência à ditadura civil-militar? Desse questionamento 

se depreenderam as seguintes indagações: 

1)      O que foi a Ditadura Civil-Militar e como se deu a agência política das Igrejas 

Protestantes nesse período? 
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2)      Em que medida a escassez de registros sobre a resistência das mulheres protestantes 

na Ditadura Civil-Militar brasileira está relacionada com o processo mais amplo de ocultamento 

das mulheres na historiografia em geral? 

3)        Quem são as mulheres metodistas que participaram da resistência à ditadura e quais 

seus papéis nessa resistência? 

 Assim, essas perguntas foram respondidas ao longo da pesquisa. Para isso, utilizamos 

como método a pesquisa bibliográfica, documental e também entrevistas semi-estruturadas com 

ex-presas e presos políticos. A pesquisa bibliográfica e documental foi de grande valia para o 

trabalho, visto não se conhecer muito sobre o assunto. Já as entrevistas nos ajudaram a conhecer 

mais sobre a história e atuação dessas mulheres e foram de extrema importância para a pesquisa, 

pois através delas conhecemos melhor como ocorreu a participação das mulheres na resistência. 

Deste modo, o trabalho se dividiu em três capítulos. No capítulo um, intitulado A 

Ditadura Civil-Militar brasileira e a agência política das Igrejas Protestantes, demonstramos 

como ocorreu o golpe civil-militar de 1964, os acontecimentos que o antecederam, e como ao 

longo desse período ocorreram as violações de direitos humanos por parte do Estado, mostrando 

como se estruturava o aparato repressivo. Além disso, apresentamos como se deu a agência 

política das igrejas protestantes nesse momento, revelando que de forma geral houve conivência 

com golpe civil-militar. A dissertação, porém, demonstra que houve resistência ao regime no 

âmbito protestante e se dedica a apontar como ocorreu a perseguição de leigas, leigos e pastores 

por parte das direções conservadoras dessas igrejas.  

Já, no segundo capítulo, intitulado O ocultamento das mulheres na historiografia e 

durante a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985), procuramos demonstrar como, ao 

longo da história, as mulheres foram ocultadas por não serem consideradas sujeitos históricos 

e como a criação de um sujeito universal, o homem, por muito tempo dominou a historiografia. 

Compreende-se, então, que a história das mulheres começou a ser pesquisada relativamente há 

pouco tempo por conta da luta de pesquisadoras feministas que iniciaram o questionamento 

sobre onde se encontrava o sujeito feminino na história. Da mesma forma, verificamos como 

esse ocultamento ocorreu durante a ditadura civil-militar tendo em vista que, por um longo 

período, as mulheres não foram consideradas como sujeitos políticos, portanto não mereciam 

ter suas histórias contadas. Dessa maneira, “as representações dominantes de gênero 

encobriram a agência das mulheres no enfrentamento do regime.”. (SOUZA, 2014, p.168). 
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No terceiro e último capítulo, nos dedicamos a trazer as histórias de três mulheres 

metodistas que se engajaram na resistência à ditadura. Através de entrevistas realizadas 

tentamos contar um pouco de suas memórias e demonstrar como ocorreu sua agência política. 

Além disso, analisamos qual o papel da religião para o engajamento feminino, mostramos quais 

foram as consequências desse engajamento político e como as hierarquias de gênero tiveram 

grande influência em tudo o que experimentaram na ditadura.  

Nesse entremeio, à medida que a memória é construída socialmente, existem lembranças 

subterrâneas de determinados grupos que as camadas dominantes não querem que apareçam. 

Há memórias também, que são esquecidas para que se possa sobreviver, já que são muito 

dolorosas para serem lembradas. 

Na conclusão do presente trabalho, foi destacado como os membros da Igreja Metodista 

se engajaram politicamente na luta contra a ditadura, e também, como membros de outras 

denominações, que eram perseguidos, tiveram a possibilidade de escrever artigos para o jornal 

oficial da igreja e para a revista voltada para a juventude metodista. Além disso, ressalta-se 

como a construção, por parte da igreja, de uma consciência social, de solidariedade e de busca 

por justiça foi importante para o engajamento político de seus membros. Por fim, essa 

dissertação destacou como é necessário que se continue pesquisando sobre esse tema, haja vista 

o pouco que se conhece ainda sobre mulheres protestantes na ditadura e o quão importante é 

dar visibilidade às suas histórias como agentes políticos.  
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1. A DITADURA CIVIL-MILITAR E A AGÊNCIA POLÍTICA DAS 

IGREJAS PROTESTANTES 

A Ditadura Civil Militar brasileira durou cerca de 21 anos, período em que houve 

inúmeras violações de direitos humanos e em que muitas pessoas sofreram as consequências 

por se oporem ao regime. Nesse capítulo, pretendemos analisar o que foi e como ocorreu a 

Ditadura Civil-Militar brasileira (1964-1985), e também como se deu a agência política da 

Igreja Protestante nesse período, analisando a posição das lideranças das igrejas que apoiaram 

o golpe, além de perseguirem membros que defendiam a democracia.  

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO  

A Ditadura Civil-Militar teve seu início em 31 de março de 1964 e durou 21 anos, 

terminando, portanto, em 1985. Durante esse período houve mortes, sequestros e 

desaparecimentos de pessoas contrárias ao regime, os mesmos que lutavam para implantar um 

governo democrático.  

A princípio, constituiu-se uma fase de turbulência com inúmeros indivíduos contrários 

ao governo do então presidente João Goulart. Por conta disso, observou-se uma mobilização de 

empresas e de pessoas importantes para que o golpe ocorresse, empresas como Folha de S. 

Paulo, Grupo Ultra, O Estado de S. Paulo, Banco Mercantil, Serviços de Eletricidade S.A – 

LIGHT, entre tantas outras (CNV, 2014, vol. 2, p. 318). A tomada do poder pelos militares já 

estava sendo planejada há anos, desde que João Goulart se tornou vice-presidente em 1960, 

pois, diante das acusações acerca de seu caráter comunista, o consideravam um agente da 

subversão dentro do Brasil e um perigo para a segurança nacional e (CNV, 2014, vol.1, p.94).  

João Goulart era vice-presidente de Jânio Quadros, cujo governo era instável já que não 

possuía a maioria parlamentar dentro do Congresso Nacional. Além disso, o Brasil vivia uma 

crise financeira muito grande em decorrência da alta inflação e dos cofres públicos deficitários. 

Embora Jânio tenha vencido as eleições honestamente e seus projetos fossem aprovados pela 

Câmara, uma parcela acredita que seu intuito ao renunciar era dar um golpe de Estado 

(FERREIRA; GOMES, 2014, p. 24-25). 

Segundo Jorge Ferreira e Angela de Castro Gomes, 

Jânio sabia que amplos setores sociais e fortes grupos políticos e militares 

dificilmente tolerariam a possibilidade de Goulart assumir a presidência da 

República. Renunciar ao cargo abruptamente, tendo como vice um nome com 

tal histórico e ainda por cima tão longe – literalmente na China -, fez parte de 

seus planos. Ele desejou ameaçar os políticos brasileiros, jogando com a 

ampla rejeição civil e militar ao nome de Goulart. O estopim para sua renúncia 

teria sido o discurso pronunciado por Lacerda, nesse mesmo dia 24 de agosto, 
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no qual o governador denunciava que um ministro de Jânio havia lhe pedido 

apoio para um golpe de Estado. Impossível saber com certeza o que ocorreu. 

O fato é que, na manhã do dia 25 de agosto, logo após as comemorações do 

Dia do Soldado, o presidente do Congresso Nacional, Ranieri Mazzilli (PSD), 

recebeu uma carta de renúncia de Jânio Quadros. [...] O que ocorreu, não era, 

acredita-se, o que Jânio esperava. Ele contava que o povo e os militares 

defendessem seu mandato. A partir daí, governaria com eles e a despeito do 

Congresso Nacional. Nada disso aconteceu. Ainda em Brasília, antes de viajar 

para São Paulo, convocou os três ministros militares – da Guerra (atual 

Exército), Marinha e Aeronáutica – e os aconselhou a formar uma junta militar 

(2014, p. 28-29). 

Quando Jânio Quadros renunciou à presidência em 1961, João Goulart deveria assumir 

o cargo presidencial. Entretanto, os militares, juntamente com os que eram a favor do golpe, 

tentaram barrar sua posse da seguinte maneira: os ministros da Guerra, da Aeronáutica e da 

Marinha tomaram o poder e declararam estado de sítio1. A partir daí, iniciou-se o que ficou 

conhecido como a Campanha da Legalidade2, que defendia a posse de João Goulart. Essa 

tomada de poder pelos militares, por um período curto, pois a Campanha da Legalidade teve 

êxito e Jango foi empossado, mostra como os militares e outros setores civis queriam o golpe, 

conforme se nota no Relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV): 

37. Em 1960, Jânio Quadros foi eleito presidente. Na época, a legislação 

eleitoral permitia chapas independentes para a Presidência e seu vice. Por essa 

razão, João Goulart, do PTB, foi reeleito. Alguns meses depois foi enviado 

pelo presidente, em missão comercial, à China. Ainda nesse país, em 24 de 

agosto de 1961, teve notícia de que Jânio renunciara. Em conformidade com 

a Constituição Federal, João Goulart seria empossado como presidente. Não 

era o que militares e civis antigetulistas estavam dispostos a admitir. Iniciou-

se, então, o episódio conhecido como a Campanha da Legalidade. A 

Campanha da Legalidade foi uma mobilização civil-militar defendendo a 

posse de João Goulart, contestada por grupamentos de adversários civis e 

militares. Em 25 de agosto, Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, 

lança um manifesto em apoio à posse de João Goulart. 38. No dia seguinte, o 

país amanhece com o poder tomado por três ministros militares: o general 

Odílio Denys, ministro da Guerra; o brigadeiro Gabriel Grün Moss, ministro 

da Aeronáutica; e o almirante Silvio Heck, ministro da Marinha. Esses 

ministros declararam o estado de sítio, sob o argumento de impedir 

manifestações públicas. Entravam em choque duas concepções de legalidade. 

 
1 Estado de sítio ocorre quando o Chefe de Estado o decreta com base na ocorrência de grave comoção nacional 

ou de declaração de guerra ou de ameaça armada. Está previsto no artigo 137 de nossa Carta Magna de 1988. Com 

isso, são suspensos temporariamente os direitos e garantias dos cidadãos e o Executivo tem poder sobre o 

Legislativo e o Judiciário.  
2 Para saber mais: KONRAD, Diorge; LAMEIRA, Rafael. Campanha da Legalidade, Luta de Classes e Golpe de 

Estado no Rio Grande do Sul (1961-1964). Disponível em: https://seer.ufrgs.br/anos90/article/view/23249;   

JAKOBY, Marcos André. A Campanha da Legalidade de 1961 e o Papel da Resistência Democrática. Disponível 

em: http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364948648_ARQUIVO_ArtigoparaoSNH2013-

ACampanhadaLegalidadede1961eopapeldaResistenciaDemocratica.pdf;  

CORONEL, Daniel Arruda; AMORIM, Airton Lopes. Campanha da Legalidade: O Rio Grande do Sul 

Protagonista da História do Brasil. Disponível em: 

http://submissoes.al.rs.gov.br/index.php/estudos_legislativos/article/view/72/pdf. 

https://seer.ufrgs.br/anos90/article/view/23249
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364948648_ARQUIVO_ArtigoparaoSNH2013-ACampanhadaLegalidadede1961eopapeldaResistenciaDemocratica.pdf
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364948648_ARQUIVO_ArtigoparaoSNH2013-ACampanhadaLegalidadede1961eopapeldaResistenciaDemocratica.pdf
http://submissoes.al.rs.gov.br/index.php/estudos_legislativos/article/view/72/pdf
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[...] 41. Segundo os líderes do golpe, João Goulart era um agente da subversão 

no país, perigoso para a segurança nacional, abertamente identificado com o 

comunismo internacional. Em um regime presidencialista como o brasileiro, 

no qual o chefe do Executivo possuía um grande poder discricionário, sua 

posse seria fatalmente um veículo desagregador da ordem e da segurança 

nacional. 42. A Campanha da Legalidade foi vitoriosa, João Goulart assumiu 

a Presidência, mas as articulações para tirá-lo do poder se tornaram cada vez 

mais consistentes, inclusive do ponto de vista da ação dos civis. 43. O golpe 

frustrado de 1961 foi um ensaio geral para 1964 (2014, vol1, p. 93-94). 

Ainda segundo Caio Navarro de Toledo (2004), alguns setores sociais e políticos se 

opuseram a decisão de não deixar João Goulart assumir a Presidência da República, já que não 

acreditavam que o mesmo seria comunista. Tais setores concordavam ideologicamente com o 

nacionalismo reformista, com a esquerda revolucionária e com a liberal-democracia. Sindicatos 

de trabalhadores, entidades de empresários, estudantes, parlamentares federais e estaduais, e 

alguns setores militares se manifestaram em favor da democracia e da ordem constitucional. 

Mesmo diante desse cenário, os dois partidos conservadores aliados ao golpe propuseram uma 

“solução de compromisso”, tendo sido elaborada uma emenda constitucional em que se criou o 

regime parlamentarista no Brasil. Assim, um golpe contra a Constituição de 1946 foi efetuado, 

pois essa Carta proibia toda reforma constitucional em situação de clima insurrecional. Esse 

episódio é conhecido como “golpe branco”, que além de instituir o regime parlamentar, também 

tirava a eleição para Presidente da República do âmbito popular e passava para a Câmara 

Federal. (TOLEDO, 2004).  

Essa emenda tirava os poderes do presidente de elaborar leis e orientar a política do país, 

tornando-o um chefe de estado auxiliado pelo Conselho de Ministros, cujo mandatário era 

escolhido pelo próprio presidente da república, e os demais eram escolhidos pelo presidente do 

Conselho de Ministros, que necessitavam da confiança do Congresso Nacional. Ao final de 

nove meses, estabeleceu-se que deveria haver uma consulta popular sobre a manutenção do 

regime parlamentarista (TOLEDO, 2004). Para Ferreira e Gomes, 

A adoção do parlamentarismo no Brasil foi imaginada em função das difíceis 

circunstâncias políticas que o país vivia. Esse regime não era desejado nem 

pela Junta Militar nem pelo Congresso nem por Goulart. Todos o aceitaram 

como um mal menor. Seu maior objetivo, impedir a guerra civil garantindo a 

posse de Goulart, só se cumpria com a diminuição dos poderes do presidente 

da República. Dificilmente, portanto, poderia ser uma experiência política 

proveitosa para a vida democrática do país. [...] No parlamentarismo 

instaurado no Brasil, era o presidente da República e não o primeiro-ministro 

que vetava os projetos de lei. No entanto, todos os atos do presidente deviam 

ser referendados pelo primeiro-ministro, o que na prática poderia produzir 

dificuldades e mesmo impasses para o funcionamento do governo. Algo 

realmente confuso, não se sabe bem se pelas circunstâncias da pressa e/ou da 
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tensão política. De qualquer forma, a falta de clareza da legislação era um 

limitador para as ações do presidente João Goulart. (2014, p. 51-53).  

Durante esse período houve um crescimento dos movimentos populares, de camponeses 

e sindicais, que exigiam melhores condições de trabalho, uma reforma agrária e os direitos 

trabalhistas. Segundo o relatório da Comissão da Verdade (CNV, 2014, p. 96), “54. A 

manifestação de movimentos sociais ou grevistas, a balbúrdia política e as manifestações do 

suboficialato eram recebidas com suspeição por muitos setores.”. Como é notável no relatório, 

essas lutas foram demonizadas, pois eram consideradas fruto de uma ameaça comunista. 

Ademais, nos estados em que o governo se opôs a João Goulart houve um aumento na violência 

contra essa classe (CNV, 2014). 

O regime parlamentarista foi rejeitado pelo plebiscito de 06 de janeiro de 1963; assim, 

o presidencialismo é retomado e João Goulart toma posse como presidente da República. 

Começa também uma forte exigência por parte da Frente de Mobilização Popular (FMP) em 

favor das reformas de base. Essa frente foi criada em 1963 por Leonel Brizola, e seu principal 

papel era fazer pressão popular sobre o Congresso, exigindo, além da aprovação das reformas 

de base, uma reforma agrária efetiva, o que era protelado pelo Congresso. Essa pressão popular, 

aos olhos dos congressistas conservadores parecia mais o começo de uma revolução. A Frente 

de Mobilização Popular (FMP) via as ações de Jango perante o Congresso como conciliatórias, 

tendo em vista, o presidente tentar aprovar as reformas de base dentro do Congresso Nacional, 

que era dominado por conservadores que viam com hostilidade tais reformas. (NAPOLITANO, 

2014).  

Durante seu governo, João Goulart enfrentou a questão da aprovação da reforma agrária 

e também tentou solucionar o problema da alta inflação. Entretanto, não logrou êxito. Por conta 

disso, começou a buscar apoio através da pressão popular para poder negociar com o Poder 

Legislativo, porém tal manobra só fez acelerar os acontecimentos futuros. (NAPOLITANO, 

2014). Em setembro de 1963, o governo de Jango encontrava-se muito fragilizado. Seu plano 

de governo, conhecido como Plano Trienal, não havia dado certo, e foi deixado de lado. Da 

mesma forma, sua proposta de reforma agrária não havia sido aprovada em razão de 

divergências partidárias. Segundo Jorge Ferreira e Angela de Castro Gomes, 

Considerando o ano de 1963, pode-se dizer que o presidente chegou a 

setembro em situação política muito fragilizada. Seu plano de governo, o 

Plano Trienal, foi bombardeado por todos os lados e abandonado pelo próprio 

Goulart. A reforma agrária, mesmo a mais moderada, que poderia ser 

aprovada por acordos políticos no Congresso Nacional, foi inviabilizada pela 

incapacidade dos partidos de chegar a acordos políticos. Assim, a 
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oportunidade de aprovação da reforma agrária foi perdida. E foi perdida, 

quando havia amplo apoio social para sua aprovação, como uma pesquisa do 

IBOPE acabara de demonstrar (2014, p. 173). 

Durante esse período o projeto para o golpe de Estado continuou dentro de movimentos 

conspiradores. O Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) e o Instituto de Pesquisas e 

Estudos Sociais (IPES) foram dois órgãos que trabalharam para que o golpe acontecesse.  

O IBAD foi criado em 1959 e tinha um forte discurso contra o comunismo e a esquerda. 

Para isso usava sua revista e outros meios de comunicação, e recebia financiamento de grandes 

empresas brasileiras, inclusive da CIA (Central Intelligence Agency), organismo norte-

americano. Além disso, empresas multinacionais como Coca-Cola, Shell, Esso, IBM, Bayer, 

Souza Cruz, General Motors, entre outras, contribuíram financeiramente com o IBAD. Ele tinha 

apoio também do IPES, instituto criado, após a posse de Jango, por empresários de São Paulo 

e Rio de Janeiro.  

O IPES, da mesma forma que o IBAD, também contava com a ajuda de empresas 

multinacionais. (FERREIRA; GOMES, 2014, p. 66-67). Além disso, segundo Marcos 

Napolitano “Fato esquecido pela memória histórica, o golpe foi muito mais do que uma mera 

rebelião militar. Envolveu um conjunto heterogêneo de novos e velhos conspiradores contra 

Jango e contra o trabalhismo [...].”. (NAPOLITANO, 2014, p. 43).  

No fim de 1963, o governo estava no meio de uma crise político-militar, tendo em vista 

as inúmeras derrotas das reformas dentro do Congresso e o presidente Jango se encontrar 

pressionado tanto pela direita como pela esquerda, diminuindo assim as manobras políticas que 

poderia ser feitas. Tais acontecimentos desgastariam ainda mais o governo até o golpe. 

(NAPOLITANO, 2014). 

No início de março de 1964, o governo de João Goulart se via totalmente 

desestabilizado, havia constantes greves de trabalhadores, inflação irredutível, provocando o 

aumento de diário de mercadorias, impostos e tarifas. Houve a suspensão de serviços públicos 

e privados, o que acabou por prejudicar a população de forma geral. É nesse ambiente instável 

que João Goulart irá proferir o comício na Central do Brasil em 13 de março de 1964. De acordo 

com Ferreira e Gomes, 

Os empresários, obviamente, ficavam cada vez mais receosos e irritados ante 

o poder dos sindicatos de desencadear greves; a população se via injustamente 

prejudicada pela suspensão dos serviços públicos e privados; e os próprios 

trabalhadores acabavam sendo punidos pelos aumentos constantes dos preços 

das mercadorias, tarifas e impostos. Tudo isso sem contar o grave problema 

do desabastecimento de mercadorias. Tais circunstâncias precisam ser bem 
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consideradas para uma análise mais fina da crise política vivida nos últimos 

meses do governo Goulart, sobretudo nesse mês de março de 1964. Isso 

porque é nesse tenso ambiente político que o presidente João Goulart iria 

participar de um comício em frente à estação ferroviária da Central do Brasil, 

na cidade do Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 1964 (2014, p. 249). 

O argumento usado pelos que eram a favor do golpe foi justamente, o comício realizado 

no dia 13 de março de 1964, na central do Brasil no Rio de Janeiro, em que João Goulart 

defendeu as reformas de base, dentre elas a reforma agrária. Tal ocorrido serviu para unificar a 

oposição contra o presidente, pois os que estavam indecisos dentro da oposição se 

convenceram. Conforme explicam Ferreira e Gomes, esse comício “podia ser um evento 

fundamental para o fortalecimento de estratégias cujo objetivo básico era derrubar Jango da 

presidência da República. ” (2014, p. 249-250). Com isso, a direita se mobiliza com o apoio da 

Igreja e das mulheres e convoca uma marcha, que ficou conhecida como “Marcha da Família 

com Deus pela Liberdade”, realizada no Rio de Janeiro em 19 de março do mesmo ano, como 

demonstra Maria Amélia de Almeida Teles: 

No Comício da Central do Brasil (Rio de Janeiro), no dia 13 de março, 

convocado pelo Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) e demais 

sindicatos, com o apoio da União Nacional dos Estudantes (UNE) e 

organizações de camponeses, Jango anunciou a reforma agrária e outras 

reformas de base. Foi um ato massivo com a presença de mais de 300 mil 

trabalhadores. Como resposta, a direita mostrou o seu lado mais enganoso e 

manipulador: com o apoio da Igreja, empresários e latifundiários, 

devidamente instruídos por entidades financiadas pelos Estados Unidos como 

o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), Instituto de Pesquisas e 

Estudos Sociais (IPES), mobilizou mulheres para serem usadas como base 

social dos golpistas que passaram a se vangloriarem de ter uma sustentação 

política com “forte apoio popular”. Estas manifestações de mulheres 

manipuladas pelas forças mais conservadoras e retrógadas se realizaram em 

ações denominadas: “Marcha com Deus Pela Família e Pela Liberdade”, em 

Minas Gerais, e São Paulo, por ter ocorrido antes do golpe, no dia 19 de março 

de 1964. No Rio, ficou com o nome de “Marcha da Vitória”, por ter sido 

realizada no dia 2 de abril daquele ano, logo depois do golpe militar. Ao todo, 

foram realizadas 49 manifestações deste tipo, em todo o país, constituídas 

majoritariamente de mulheres. Uso a expressão “manipuladas”, porque 

entendo que esta quantidade de gente que foi para as ruas, o fez de forma 

enganada, foi dominada por uma falsa propaganda de que havia o perigo 

vermelho ou o perigo comunista. Assim forjou-se uma ameaça de caos, o que 

levou às Marchas, principalmente a grande quantidade de mulheres pobres, 

negras e das periferias. Nas capitais, como Rio, São Paulo e Belo Horizonte, 

ajuntaram-se multidões de mulheres, a maioria pobre, chegando a espantosas 

cifras de 300 a 500 mil pessoas. São contingentes que até hoje, quando as 

mulheres já alcançaram uma igualdade formal de direitos, não são vistos em 

nenhuma das manifestações populares (2014, p. 10). 

Além da marcha na capital paulista, outras ocorreram por cidades no interior do Estado, 

como em Araraquara e Assis no dia 21 de março; em Santos no dia 25 de março; em Itapetininga 



22 
 

no dia 28 de março. No dia seguinte, houve nas cidades de Atibaia, Ipauçu e Tatuí. No dia 24 

de março a marcha havia chegado ao Paraná, mais exatamente à cidade de Bandeirantes. 

(FERREIRA; GOMES, 2014, p. 304).  

É certo que os Estados Unidos tiveram papel ativo no golpe de Estado por meio da 

chamada operação “Brother Sam”, em que dariam apoio logístico ao exército caso necessário. 

Para isso usariam a força naval e apoio tático para que a intervenção não fosse notada. No dia 

31 de março, as ações para o golpe começaram com o General Olímpio Mourão, o qual tomou 

a decisão ao ouvir o discurso proferido pelo presidente no automóvel clube. Sendo assim, o 

general convocou sua coluna de recrutas, que deveriam sair de Minas Gerais em direção ao Rio 

de Janeiro, com o objetivo de salvar o Brasil do comunismo e da subversão. Sabe-se que o essa 

figura histórica teve o aval do governador Magalhães Pinto, que tinha planos de declarar o 

estado de Minas como beligerante. (NAPOLITANO, 2014).  

Ante os acontecimentos de 31 de março, Jango tenta articular aliados para continuar no 

poder, entretanto as exigências dessas pessoas fariam com que o presidente perdesse a 

credibilidade com movimentos sociais e sindicatos. Essa articulação não teve força quando, no 

dia 2 de abril, o Congresso declarou a vacância da cadeira da Presidência da República mesmo 

com Jango ainda no país. Com isso, o golpe se concretizou tanto pelas mãos dos militares, 

quanto pelas mãos dos conservadores do Congresso Nacional. Por conta disso, o presidente 

Jango se encaminha para o exílio. Segundo Napolitano, 

Na noite de 31 de março, o presidente Jango perdeu um aliado importante, o 

general Amaury Kruel. Com ele, o Exército estava praticamente perdido, 

restando apenas o comando do III Exército sediado no Rio Grande do Sul. 

Kruel deixou claro para o presidente: ele apoiaria o governo se Jango afastasse 

dele os “comunistas”, o que equivalia a reprimir os movimentos sociais e se 

afastar dos sindicatos, sobretudo o CGT. Suicídio político puro, o qual, 

obviamente, ele não poderia aceitar. No dia 1º de abril, a rebelião militar se 

ampliou, enquanto a esquerda esperava uma ordem para reagir, que nunca 

viria. No dia anterior, San Tiago Dantas, bem informado nas questões 

diplomáticas, avisou o presidente que os norte-americanos estavam prontos 

para reconhecer o “governo provisório” e intervir militarmente em favor dos 

golpistas. A partir desse momento, Jango começou a voar pelos céus do Brasil 

buscando um porto seguro para tentar articular uma saída política. Chegou ao 

Rio Grande do Sul, bastião da resistência civil de 1961. Nesse ínterim, a 

rebelião militar foi se adensando até se transformar em golpe de Estado. E o 

golpe veio não dos tanques e soldados rebelados, mas da instituição que 

deveria preservar a legalidade institucional. Na noite de 2 de abril, em franco 

desrespeito à Constituição que afirmavam defender, as forças conservadoras 

do Congresso Nacional declararam a “vacância” da presidência da República, 

sem discussão no plenário. Com o presidente ainda em território nacional. Se 

o país não tinha mais um presidente, o caminho dos golpistas estava aberto 

não só pela força das armas, mas pelas artimanhas da própria política 
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institucional. Ranieri Mazzili, presidente da Câmara dos Deputados, tomou 

posse, mas àquela altura dos acontecimentos estava claro que se tratava de um 

mandato de curtíssima duração, tutelado pelos militares (2014, p. 61). 

No dia 2 de abril, aconteceria a Marcha com Deus no Rio de Janeiro; entretanto, acabou 

se transformando na Marcha da Vitória, uma comemoração à derrota do comunismo e da 

subversão. Milhares de pessoas saíram às ruas para comemorar o fim do governo Goulart e a 

da ameaça comunista. Nesse mesmo dia, começaram as negociações para a escolha do novo 

presidente. O nome de Castelo Branco foi indicado para ocupar o cargo. Assim, no dia 11 de 

abril, o Congresso Nacional o elegeu. Contudo, o Congresso não estava completo, já que 40 

parlamentares haviam sido cassados. Dessa maneira, o líder dos golpistas foi eleito com 361 

votos a favor e 72 pessoas se abstiveram de votar. A título de curiosidade, um de seus apoiadores 

foi o ex-presidente Juscelino Kubitscheck, que posteriormente foi cassado. (NAPOLITANO, 

2014). 

Logo após o golpe houve a cassação dos mandatos de políticos aliados de Jango e a 

favor de suas propostas. Seus objetivos eram “destruir uma parcela da elite que aderiu ao 

reformismo, desarticular as forças de esquerda e reprimir os movimentos sociais” 

(NAPOLITANO, 2014, p. 62). Muitos acreditavam que o golpe teria uma breve duração, 

somente até que os problemas fossem sanados e, então, o poder seria devolvido para os civis. 

Entretanto, isso não ocorreu visto que os militares ficaram 21 anos no poder utilizando violência 

contra todos e todas que se opunham. Conforme Napolitano, 

O autoritarismo implantado em 1964, apoiado pela coalização civil- militar 

que reunia liberais e autoritários, tinha dois objetivos políticos básicos: O 

primeiro objetivo era destruir uma elite política e intelectual reformista cada 

vez mais encastelada no Estado. As cassações e os inquéritos policial-militares 

(IPM) foram os instrumentos utilizados para tal fim. Um rápido exame nas 

listas de cassados demonstra o alvo do autoritarismo institucional do regime: 

lideranças políticas, lideranças sindicais e lideranças militares (da alta e da 

baixa patente) comprometidas com o reformismo trabalhista. Entre os 

intelectuais, os ideólogos e quadros técnicos do regime deposto foram 

cassados, enquanto os artistas e escritores de esquerda foram preservados em 

um primeiro momento, embora constantemente achacados pelo furor 

investigativo dos IPM, comandados por coronéis da linha dura. O segundo 

objetivo, não menos importante, era cortar os eventuais laços organizativos 

entre essa elite policial intelectual e os movimentos sociais de base popular, 

como o movimento operário e camponês. Aliás, para eles, não foi preciso 

esperar o AI-5 para desencadear uma forte repressão policial e política. Para 

os operários já havia a CLT, talvez a única herança política de tradição 

getulista que não foi questionada pelos novos donos do poder. A partir dela, 

diretorias eleitas eram destituídas e sindicatos eram postos sob intervenção 

federal do Ministério do Trabalho. Para os camponeses, havia a violência 

privada dos coronéis dos rincões do Brasil, apoiados pelos seus jagunços 

particulares e pelas polícias estaduais (2014, p. 67). 
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Logo no início do golpe, houve perseguições a organizações tidas como de esquerda, 

como a AP (Ação Popular), JUC (Juventude Universitária Católica), Ligas Camponesas, a UNE 

(União Nacional dos Estudantes) e o CGT (Comando Geral dos Trabalhadores). Muitos 

associados foram presos e torturados. Em resposta, houve a criação de organizações 

clandestinas que lutaram contra o regime nesse período.  

Até 1968, o governo não perseguiu de forma sistemática, mas com a promulgação do 

Ato Institucional nº 5 a violência e tortura se tornou política de Estado do regime ditatorial. No 

início, os governantes não estavam interessados tanto em censurar a opinião pública, pois a 

preocupação maior era blindar o governo contra as investidas da sociedade civil e garantir a 

despolitização de movimentos populares. Para Napolitano (2014, p. 68), a propósito “a relativa 

liberdade de expressão que existiu entre 1964 e 1968 explica-se menos pelo caráter 

“envergonhado” da ditadura e mais pela base social do golpe de Estado e pela natureza do 

próprio regime por ele implantado. ” (NAPOLITANO, 2014, p. 68).  

No período ditatorial, os militares no poder começaram a governar através de atos 

institucionais, sendo que em 1968 foi promulgado o de nº 5 (AI-5), o mais severo e de maior 

impacto em relação à perda de liberdades. Toda a sociedade, como característica marcante deste 

período, viu-se privada dos direitos civis e teve suspensas ações judiciais como a do Habeas 

Corpus. Após essa promulgação, em 13 de dezembro de 1968, as manifestações até então 

protagonizadas por estudantes e artistas, como as frequentes passeatas, representavam riscos à 

integridade desses cidadãos. Forçando um grande número deles a entrarem na clandestinidade 

e viverem longe de suas famílias, em constante alerta. 

A partir desse ponto, a ditadura assume uma fase mais violenta em comparação com seu 

início: prisões, sequestros e mortes de pessoas contrárias ao governo tornam-se mais frequentes. 

A “Operação Bandeirantes” (Oban) constituiu-se em aparato de repressão que concentrava 

essas ações, sendo financiada por empresários e industriais. Em 1970, houve a 

institucionalização da Oban, por meio do Destacamento de Operações e Informações (DOI) e 

do Centro de Operações de Defesa Interna (CODI). Segundo Elio Gaspari,  

 

Os oficiais-generais que ordenaram, estimularam e defenderam a tortura 

levaram as Forças Armadas brasileiras ao maior desastre de sua história. A 

tortura tornou-se matéria de ensino e prática rotineira dentro da máquina 

militar de repressão política da ditadura por conta de uma antiga associação 

de dois conceitos. O primeiro, genérico, relaciona-se com a concepção 

absolutista da segurança da sociedade. Vindo da Roma antiga (“A segurança 

pública é a lei suprema”), ele desemboca nos porões: “Contra a Pátria não há 
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direitos” informava uma placa pendurada no saguão dos elevadores da polícia 

paulista. Sua lógica é elementar: o país está acima de tudo, portanto, tudo vale 

contra aqueles que o ameaçam. O segundo conceito associa-se à 

funcionalidade do suplício. A retórica dos vencedores sugere uma equação 

simples: havendo terroristas, os militares entram em cena, o pau canta, os 

presos falam, e o terrorismo acaba. Como se vangloriou o general Emilio 

Garrastazú Medici, mais de dez anos depois de ter deixado o poder: “Era uma 

guerra, depois da qual foi possível devolver a paz ao Brasil. Eu acabei com o 

terrorismo neste país. Se não aceitássemos a guerra, se não agíssemos 

drasticamente, até hoje teríamos o terrorismo” (2002, p. 15).  

O uso de tortura tornou-se recorrente durante esse período; era necessário, segundo a 

perspectiva da ditadura, acabar com os terroristas. Assim, era válido o uso de qualquer meio. A 

Lei de Segurança Nacional, o principal mecanismo criado para legitimar a repressão, garantia 

que seus transgressores fossem considerados terroristas e que, portanto, merecessem ser 

torturados sob o argumento de que “o crime não está na tortura, mas na conduta do prisioneiro. 

É o silêncio, acreditam, que lhe causa os sofrimentos inúteis, que podem ser instantaneamente 

suspensos através da confissão” (GASPARI, 2002, p. 17).  

A ditadura utilizava o tripé vigilância, censura e repressão, que no final doas de 1960 

ganhou mais força com as diversas legislações promulgadas, como a Lei de Segurança 

Nacional, as leis de censura, a Constituição de 1967 e os diversos Atos Institucionais e 

complementares. A base teórica para essa estrutura provinha dos franceses e seus conceitos de 

guerra interna ou guerra revolucionária, onde havia um inimigo oculto, invisível, o subversivo, 

e para combatê-lo era necessária uma ação coordenada entre os recursos políticos, militares e 

de informação. Assim, toda a população era considerada suspeita até que se provasse o 

contrário. (NAPOLITANO, 2014).   

A tortura converteu-se em uma arma contra supostos terroristas à medida que a guerra  

se tornou ideológica devido ao anseio pela derrota comunista. De 1969 até 1974, alcança-se o 

ápice na utilização da tortura, havendo também mortes, desaparecimentos, prisões ilegais e 

exílio. A repressão se mantinha focada nas organizações clandestinas que surgiram após o 

golpe, muitas das quais recorreram à luta armada e às ações guerrilheiras, como nos informa 

Napolitano: 

As ações guerrilheiras, até meados de 1969, visavam dois objetivos: arrecadar 

dinheiro para montar suas redes de infraestrutura e custeio (aluguel de 

imóveis, manutenção dos militantes, edição de jornais clandestinos) e fazer 

propaganda para as massas. O projeto estratégico de quase todos os grupos era 

passar para a fase de “guerrilha rural”, esta sim considerada o momento 

decisivo na luta contra o regime. A partir de setembro de 1969, o repertório 

de ações guerrilheiras cresceu, iniciando a temporada de sequestro de 

diplomatas para serem trocados por companheiros presos (2014, p. 114).  
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A fragmentação das organizações clandestinas, além de diminuir o poder de alcance das 

mesmas, ajudou a repressão a ter maior êxito para controlá-las. Interessante notar que a 

repressão foi severa com os mais pobres e moderada com os que tinham alguma posição social 

de destaque, contudo não poupou ninguém que se encontrava em grupos de oposição de 1969 

a 1974. As/os participantes das organizações clandestinas eram predominantemente compostas 

por estudantes com formação superior ou ensino secundário. Na base do projeto “Brasil Nunca 

Mais”, metade dos presos e processados eram estudantes universitários. (NAPOLITANO, 

2014).   

Em outubro de 1978, foi aprovada a Emenda Constitucional número 11, que acabaria 

com o AI-5 e atribuiria ao Supremo Tribunal Federal (STF) o poder de cassar mandatos 

parlamentares. Em 28 de agosto de 1979, o então presidente João Figueiredo sancionou a Lei 

6. 683, mais conhecida como a Lei da Anistia, que concedia o perdão a quem havia cometido 

crime político de 2 de setembro de 1961 até 15 de agosto de 1979 (CNV, 2014, vol.1, p. 106).  

Com a Lei da Anistia, muitos exilados no exterior puderam voltar para o país e para suas 

famílias. A partir de 1979, o país começa a viver um período de transição e abertura para a 

democracia, houve, então, a criação de novos partidos políticos. Dessa forma, a ditadura chegou 

ao fim em 1985, quando houve eleições indiretas e Tancredo Neves e José Sarney foram eleitos 

como Presidente e Vice, respectivamente. Finalmente, o governo passou das mãos dos militares 

para as de dois civis. (CNV, 2014, vol.1, p. 109).  

 

1.2. A AGÊNCIA POLÍTICA DAS IGREJAS PROTESTANTES  

Durante esse período de ditadura vivido pelo Brasil, os grupos religiosos, em sua 

maioria, apoiaram o golpe de Estado. As igrejas protestantes que se instalaram no país tinham 

grande influência do pietismo, do puritanismo e do sectarismo, onde a política era considerada 

como “coisa do mundo”, e os cristãos não deveriam se misturar com “essas coisas” para não se 

contaminarem. O incentivo era para que se pensasse apenas no que fosse concernente ao alto, 

naquilo que se relacionasse com Deus para manter uma vida de devoção ao Senhor através da 

oração e leitura da Bíblia. Dessa maneira, se conservaria um código moral rígido, no qual não 

era permitido dançar, beber, usar roupas extravagantes; ou fazer qualquer coisa que desse lugar 

à “carne”, ao próprio diabo. Essa desvinculação da política constituía-se também como uma 

forma de diferenciação da Igreja Católica, que ali tinha grande influência. Por isso, o 
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Protestantismo brasileiro tinha forte apelo anticatólico, de modo que havia um esforço para se 

diferenciar dos católicos: 

Transplantado para o Brasil em meados do século XIX por missões norte-

americanas, o Protestantismo teve, a princípio, um forte teor apolítico. A 

participação política dos crentes era desaconselhada. O protestante fiel deveria 

seguir a máxima bíblica do “daí a César o que é de César”. As mudanças 

sociais não viriam através da atuação política da Igreja, mas sim da conversão 

individual. Cabia ao crente se comportar dentro de uma ética estrita, ou seja, 

dar aquilo que os evangélicos chamam de testemunho: não jogar, não dançar, 

não beber ou ter qualquer vício, ter uma vida sexual disciplinada, trabalhar 

com afinco e dedicação. Através do impacto desta atitude, muitos se 

converteriam e a sociedade seria modificada. (SCHIMTD, 2011, p. 73). 

 

A religião possui vários elementos sociais. Como diz Durkheim (1989, p. 38), ela “é 

eminentemente social”; assim, não podemos negar que ela produz impactos sociais, seja em um 

todo ou em áreas específicas. Vale ressaltar que a sociedade brasileira foi formada com grande 

intervenção da Igreja Católica que desembarcou em nosso território junto com os colonizadores 

e  que sempre atuou na política, sobre a qual podemos dizer que nunca se secularizou 

totalmente. Os protestantes, entretanto, possuíam pouca importância política e social no Brasil, 

o que possibilitou um alinhamento com o golpe de Estado. Apesar disso, precisamos entender 

o momento que viviam as igrejas protestantes nesse período. Para isso analisaremos a atuação 

da Confederação Evangélica do Brasil (CEB)  

1.2.1 – A Confederação Evangélica do Brasil (CEB) 

A Confederação Evangélica do Brasil (CEB), no início da década de 1950, já existia 

como uma organização ecumênica de apoio às igrejas evangélicas brasileiras. No início, 

confeccionava e distribuía as revistas de Escola Dominical às igrejas filiadas. Posteriormente, 

foi incumbida da tarefa de proporcionar estudos que interessavam às igrejas evangélicas. No 

período dos anos 1950, professores e alunos começaram a se perguntar como os cristãos 

deveriam agir frente aos problemas sociais que o país enfrentava. Por essa razão, começaram a 

pedir orientação e material impresso à CEB.  Diante da demanda, em 1955, foi criada dentro da 

CEB a Comissão de Igreja e Sociedade. Essa Comissão tinha a função de estabelecer um 

diálogo entre a realidade brasileira e a fé cristã, como nos explicita Dorival R. Beulke: 

 

No começo, a CEB preparava e distribuía as revistas destinadas aos alunos das 

Escolas Dominicais no país. Posteriormente, foi-lhe confiada a tarefa de 

promover estudos de assuntos do interesse das igrejas evangélicas. A partir do 

início da década dos anos 1950, os professores e, principalmente, a juventude 

evangélica, em face dos gritantes problemas sociais brasileiros, começaram a 
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perguntar aos seus respectivos pastores pelas providências que as suas Igrejas 

poderiam e deveriam tomar para enfrentar a crescente problemática 

socioeconômica e política por eles detectada. Não demorou muito e os 

pastores, assim pressionados, começaram a pedir orientação e material 

impresso à CEB. E foi mais ou menos dessa maneira que a Confederação 

criou, em 1955, com a ajuda dos poucos funcionários de que dispunha, a 

Comissão de Igreja e Sociedade, cujo objetivo precípuo era o de estabelecer 

um diálogo franco e honesto entre a Realidade Brasileira vigente e os 

postulados de nossa fé cristã, com vistas a informar as igrejas e auxiliá-las na 

busca de novas formas de serviço cristão, na comunidade local, estadual e 

nacional. (2012, p. 17). 

Com a criação dessa Comissão, a Confederação convocou uma primeira reunião para o 

início dos estudos sobre o assunto. O tema foi “a Responsabilidade Social da Igreja” e nela 

foram estabelecidos os princípios bíblicos e teológicos sobre a ação social da Igreja, tema que 

se tornou fundamental em todas as reuniões feitas. Durante essa primeir, o nome “Comissão de 

Igreja e Sociedade” foi modificado para Setor de Responsabilidade Social da Igreja. 

A segunda reunião ocorreu em 1957 e teve como tema “A Igreja e as Rápidas 

Transformações Sociais do Brasil”. Nesse encontro foi examinada a realidade brasileira da 

época e as transformações vividas nesse período. Os principais temas tratados estavam 

relacionados aos setores industrial, político e rural da época, podendo haver declarações sobre 

reforma agrária, movimento sindical, entre outros.  

A terceira reunião, ocorrida em São Paulo, nos anos de 1960, reuniu tanto representantes 

brasileiros como do exterior. O tema dessa reunião foi “A Presença da Igreja na Evolução da 

Nacionalidade”. Nesse encontro discutiram-se a realidade brasileira e a contemporaneidade da 

fé cristã no mundo. De acordo com Beulke (2012, p. 18), 

A terceira Reunião de Estudos aconteceu em São Paulo, em 1960, com a 

presença de muitos representantes não só do Brasil como do exterior. Tratou-

se do tema: “A Presença da Igreja na Evolução da Nacionalidade”. A Igreja 

está no mundo – “não peço que os tires do mundo” – e é no mundo, aqui e 

agora, que ela deve dar o seu testemunho. Nada mais compreensível, portanto, 

que a organização representante do evangelismo brasileiro, que é a 

Confederação Evangélica do Brasil (CEB), por um dos seus departamentos 

credenciados, procurasse estudar para opinar com segurança sobre a 

Realidade Brasileira, frente à contemporaneidade da fé cristã. Durante aquela 

reunião, ouviu-se várias vezes, no decorrer das discussões, a expressão: 

“queremos descobrir a ação de Deus na história”. Falou-se, igualmente, sobre 

a possibilidade de Deus estar agindo fora do âmbito da própria Igreja e até em 

movimentos que nos parecessem esquisitos e contraditórios, como “se estes 

se calarem, as próprias pedras clamarão” (Lc 19. 39-40).  

A preocupação dessas reuniões sempre foi estudar a realidade brasileira e as respostas 

que as igrejas e os cristãos podem dar a essa realidade apresentada. Como nos esclarece Beulke, 
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O elenco do temário dessas três Reuniões de Estudos revela duas 

preocupações sempre presentes em todas elas: a preocupação por estudar a 

Realidade Brasileira e a preocupação pela busca de uma resposta cristã aos 

problemas que essa realidade apresenta em dado momento histórico. Dentro 

dessas duas preocupações, segundo o Prof. Almir dos Santos, situa-se a 

verdadeira missão profética da Igreja. O profeta é aquele que vê uma situação 

onde a vontade de Deus não está sendo obedecida, ouve a palavra de Deus 

diretamente e vai ao povo e diz: “assim diz o Senhor”. (2012, p. 18-19).  

Após a terceira reunião, os líderes do Setor de Responsabilidade Social da Igreja 

começaram a pensar e programar uma quarta reunião de estudos, que aconteceria em 1962, 

visando detalhar melhor a realidade brasileira. Em 1961, os dirigentes desse setor, 

principalmente o Almir dos Santos e Waldo A. Cesar, começaram a planejar qual seria o tema 

desse encontro. Assim, perceberam que o que se falava nas rádios, TVs e jornais e também na 

literatura socioeconômica e política era que o Brasil vivia um processo revolucionário que 

poderia despontar a qualquer instante. Com isso, concluíram que haviam encontrado parte do 

tema da quarta reunião e constataram que a “realidade brasileira é revolucionária” (BEULKE, 

2012, p. 18-19). 

Quando compreenderam que a conjuntura brasileira passava por uma revolução, ou seja, 

era revolucionária, os líderes do Setor de Responsabilidade Social da Igreja buscaram encontrar 

uma resposta para essa realidade. Já tinham a resposta, era Cristo, o Cristo vivo. Assim nasceu 

o tema geral da conferência: “Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro”. Após 

encontrarem o tema, era necessário escolher o local onde seria realizado o encontro. A 

preferência recaiu sobre a cidade de Recife, no Nordeste, que havia se tornado o centro das 

preocupações tanto da política nacional como internacional. Recife era conhecida como 

“Moscouzinha Brasileira”, e o Nordeste como a “Cuba brasileira” (BEULKE, 2012, p. 19). 

Segundo Magali do Nascimento Cunha, 

A última conferência, realizada em Recife em 1962, e por isso denominada 

Conferência do Nordeste, é considerada por estudiosos do Protestantismo 

brasileiro como a “expressão culminante de um processo novo na tradicional 

eclesiologia brasileira” ou o ponto culminante de “quase duas décadas de 

esforços educativos e conscientizadores”. O próprio local da conferência foi 

escolhido, de acordo com a análise de Rubem César Fernandes, como símbolo 

de aproximação com o Brasil da exploração, da miséria, do atraso dentro do 

mundo capitalista e também da esperança, da alternativa socialista – as Ligas 

Camponesas com Francisco Julião representavam isso (2012, p. 54-55).   

A Conferência do Nordeste reuniu religiosos e não religiosos, alguns deles comunistas. 

Entre os não religiosos foram Celso Furtado, Gylberto Freire, Paul Singer, Juarez Rubem 

Brandão Lopes entre outros. Além disso, houve a exposição de artistas brasileiros como 

Portinari, Carybé, Goeldi, Vitalino, artistas que se preocupavam com a situação e o sofrimento 
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do povo. Salienta-se que essa exposição chamou a atenção da imprensa. (CUNHA, 2012, p. 55-

56). 

A conferência foi um evento que tentou entender as grandes mudanças ocorridas no 

mundo a partir da 2ª Guerra Mundial. No Brasil, estas mudanças foram intensas, o que acarretou 

um aumento nas desigualdades sociais já existentes no país. Assim, a Conferência tentou 

entender qual o papel dos cristãos em meio a essas transformações vividas. Conforme Zwínglio 

Mota Dias, 

Podemos afirmar, sem maiores reservas, que a Conferência do Nordeste pode 

ser considerada como o primeiro evento organizado pelas instituições 

eclesiásticas protestantes para tratar das grandes questões sociopolíticas que 

caracterizavam a vida nacional no período imediatamente posterior à 2ª. 

Guerra Mundial. Praticamente um século depois da chegada do primeiro 

missionário protestante norte-americano (1859) no país. Contando com a 

participação de 167 delegados de 14 denominações diferentes, da Igreja 

Episcopal-Anglicana aos Pentecostais, cobrindo, a bem dizer, todo o espectro 

do protestantismo brasileiro, essa conferência representou um momento 

significativo nas disputas teológico-ideológicas que cindiam a realidade 

eclesiológica protestante no país. Ao mesmo tempo, introduzia na cena 

política nacional a presença de um novo e inesperado ator: os movimentos de 

juventude e de outros setores das igrejas evangélicas, teologicamente 

sensibilizados a participar dos esforços de transformação política e social que 

mobilizavam a nação naquele momento de sua história. Outro elemento a ser 

destacado que marcou a Conferência do Nordeste foi sua preocupação em 

procurar conhecer a realidade sociopolítica, econômica e cultural do país. Pela 

primeira vez na história do Protestantismo brasileiro, líderes eclesiásticos vão 

buscar o diálogo com destacados representantes da academia num esforço para 

compreender, com o auxílio das ferramentas da ciência, a real situação do país 

(2012, p. 110).  

O Protestantismo que chegou ao Brasil com os missionários norte-americanos foi 

fortemente influenciado pelo pietismo. Sendo assim, possuíam uma leitura individualista e a-

histórica da mensagem bíblica, além de enfatizarem a separação entre crente e mundo sob o 

argumento de que se contaminar com questões mundanas não agradaria a Deus. Ademais, não 

foram capazes de se adequar à cultura brasileira, desprezando tudo o que ela poderia 

proporcionar e afirmando que seus valores advinham do Catolicismo. É necessário considerar 

também que as igrejas não perceberam as mudanças sociopolíticas, econômicas e culturais do 

nosso país. Desse modo, cansados e desgastados desse pensamento individualista, a juventude 

protestante começa a se preocupar em entender a realidade nacional, como bem salienta Dias: 

Esta busca de compreensão objetiva da realidade nacional foi resultado da 

abertura de alguns segmentos do protestantismo às novas perspectivas 

teológicas desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos, especialmente a 

partir da 1ª. Guerra Mundial. Estas foram sendo articuladas pelos setores mais 

esclarecidos e, especialmente, os bem articulados organismos da juventude 
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protestante, cansados e inconformados com uma interpretação profundamente 

individualista e a-histórica da mensagem evangélica que, ao longo das décadas 

de incidência missionária, se consolidou “naturalizando-se”, falsamente, 

como o ethos próprio da tradição teológica protestante (2012, p. 111).  

Por conseguinte, a Conferência do Nordeste foi uma forma de rompimento com esse 

pensamento que dominava o protestantismo da época, foi uma maneira de engajar as igrejas a 

pensarem sobre as questões que cercavam o cotidiano da população do país. Buscavam resgatar 

o verdadeiro sentido do testemunho cristão, que havia sido reduzido pelo individualismo 

pietista. Nesse encontro os temas tratados foram relacionados às mudanças sociopolíticas do 

Brasil, à situação do Nordeste brasileiro, às questões econômicas, culturais e sociais do país. 

(DIAS, 2012, p. 112). Além dessas conferências, a CEB também possuía um setor de Juventude, 

que todo ano fazia a comemoração do Dia Nacional da Juventude Evangélica, além de 

possibilitar uma maior interação entre as igrejas, como descreve Anivaldo Padilha: 

A Confederação Evangélica, criou o departamento de responsabilidade social 

e tinha o departamento de juventude também; então, ela organizava muitos 

seminários e estudos sobre a realidade brasileira; além disso, tinha uma 

prática. Eu tô falando da juventude, algo que a gente perdeu depois de 1964, 

com o desaparecimento da Confederação evangélica, mas havia o dia nacional 

da juventude evangélica. Você tinha uma forte relação com todas as igrejas; 

então, a gente tinha intercâmbio, organizava concentrações de jovens, a gente 

começou exatamente a usar esse material da confederação pra estudar.3 

Os participantes da CEB, após a Conferência do Nordeste, começaram a sofrer 

perseguições dentro de suas igrejas, por parte de lideranças conservadoras que não 

concordavam com o posicionamento da Confederação, como é o caso da Igreja Presbiteriana 

Independente, que se pôs a perseguir e escrever textos contra o posicionamento da Conferência 

no jornal O Estandarte, conforme nos revela Adroaldo José Silva Almeida: 

O período de “caça às bruxas” parece ter se desenhado no interior da IPI antes 

mesmo do golpe de 1964. As implicações decorrentes dos debates, que a 

Conferência do Nordeste propiciou em 1962, geraram não somente um 

desconforto entre os setores mais conservadores dessa igreja, como também 

uma desconfiança generalizada sobre os seus membros. Alguns receberam a 

pecha de “vermelho”, “materialista”, “inocentes úteis”. Nomes como os de 

Sebastião Gomes Moreira, Laudelino de Abreu Alvarenga, Daily Resende 

França e Cyro Machado ganharam mais espaço, sobretudo por meios de 

artigos que criticavam qualquer tipo de engajamento evangélico que 

simpatizasse com o ecumenismo proposto pelo Conselho Mundial de Igrejas, 

ou que tivessem influências de algum tipo de socialismo cristão (2016, p.39). 

Os participantes da Conferência do Nordeste sofreram perseguições dentro de suas 

comunidades de fé. Toda essa renovação teológica e pastoral iniciada foi interrompida com 

 
3 Entrevista realizada pela autora em 22 de Julho de 2019. 



32 
 

reação negativa por parte das cúpulas conservadoras das igrejas e, posteriormente, com o início 

do golpe militar de 1964. Houve muitos expurgos e perseguições aos departamentos da 

Confederação Evangélica do Brasil, bem como a professores e alunos de seminários teológicos 

e às organizações de juventude, o que corroborou para cisões e crises dentro das igrejas. 

(CUNHA, 2012, p. 60). Além disso, muitos participantes da Conferência foram perseguidos e 

presos durante a Ditadura Civil-Militar Brasileira por conta de seus pensamentos progressistas, 

que muitas vezes eram vistos como comunistas ou de esquerda. 

1.2.2 O apoio protestante à ditadura 

Apesar das discussões feitas na Conferência do Nordeste, o que as igrejas protestantes 

buscavam era o combate ao comunismo e aos que eram simpatizantes ou pareciam ter 

pensamentos relacionados. Procuravam combater o “perigo vermelho” e a criação de uma nova 

Cuba em solos brasileiros. A Igreja Presbiteriana Independente, através de seus pastores e 

líderes, combateram esse “mal”, por meio de textos de seu jornal oficial, comparando o 

comunismo e o socialismo com o diabo, tendo em vista não acreditarem em um “ser 

sobrenatural”: 

Na primeira quinzena de março de 1964, a liderança da IPI deixou claro a 

todos os seus fiéis que não toleraria qualquer impregnação comunista ou 

marxista no interior da igreja e de suas instituições. Para as lideranças da Igreja 

Presbiteriana, o comunista se alimentava do materialismo histórico e do 

ateísmo, o que o levava, portanto, a ser identificado com o próprio diabo. 

Desse modo, a IPI se inseriu nos movimentos de radicalização das direitas no 

Brasil que tentavam, a todo custo, desestabilizar o governo João Goulart. [...] 

Até então, a desqualificação do comunismo pela IPI se pautava no debate 

teológico, onde se ressaltava o fato de o comunismo negar a existência de um 

ser sobrenatural capaz de definir os rumos da História, enquanto que no campo 

científico enfatizava-se que suas teorias eram defendidas por seus adeptos 

como verdades peremptórias. Dessa vez, comunismo e marxismo, além de 

significar a mesma coisa, estavam associados ao diabo, cujas características 

foram muito bem apresentadas nesta moção: o diabo (leia-se comunismo) se 

insinua, promete, mente e, de forma descarada, lança o seu veneno satânico 

contra proletários e camponeses, arrastando-os para a mais cruel ditadura. Não 

se tratava mais de opinião de um indivíduo (pastor ou membro de igreja), mas 

de um Presbitério que reunia pastores e presbíteros de diversas IPI’s de São 

Paulo (ALMEIDA, 2016, p. 50-51).   

Essa demonização do comunismo foi muito utilizada pelas igrejas cristãs, especialmente 

a Católica. Para a religião cristã o diabo está no mundo para provocar dores e levar o ser humano 

para um caminho do mal. Assim, o comunismo era uma materialização diabólica pronta para 

levar a sociedade para a perdição e sofrimento. Para Rodrigo Patto Sá Motta, 
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O demônio, encarnação do mal, desde o início dos tempos (pecado original) 

vinha tentando o homem e provocando perturbações para enfraquecer as 

forças do bem, capitaneadas pela Igreja de Deus. A provação final seria o 

comunismo, última artimanha engendrada pelo “antigo tentador” para desviar 

o homem do bom caminho. No Brasil, os religiosos lançaram mão com 

bastante frequência do recurso à demonização dos comunistas (2000, p. 74). 

O golpe de 1964 foi comemorado na IPI como algo necessário, uma revolução que 

colocaria os comunistas e os corruptos fora do Congresso Nacional e, consequentemente, longe 

do poder político do país. Em sua tese de Doutorado, Adroaldo José Silva Almeida traz excertos 

do jornal oficial da IPI, O Estandarte, onde foi publicado o seguinte:  

O presidente João Goulart foi deposto e a justificativa é que, pela sua omissão, 

comunistas aboletavam-se no poder e preparavam-se para, através de um 

golpe, dominar o país. Governa agora o Marechal Humberto Castelo Branco 

e, a nossa posição de evangélicos, que respeitamos a autoridade constituída, 

não pode ser referência aos perdedores, a do ódio e da vindita. Nem com os 

vencedores, uma presurosa, ostensiva e afetada adesão. O comunismo é 

inimigo do Evangelho, por certo. Mas os cristãos amam os inimigos e pregam 

a Cristo (O ESTANDARTE apud ALMEIDA, 2016, p. 55).    

Nesse clima, iniciaram-se as perseguições a alunos, professores e funcionários de 

seminários teológicos, bem como a membros das igrejas. Segundo Adroaldo José Silva 

Almeida (2016, p.58), “houve pastores que prestaram serviço de delatores de membros de suas 

respectivas igrejas”. Isso nos mostra que as igrejas estavam divididas com relação às posições 

políticas. Também, a ala mais conservadora da Igreja Presbiteriana Independente, que estava 

no poder, começou a escrever vários textos demonstrando sua opinião, inclusive manifestando-

se contra órgãos ecumênicos, como o Conselho Mundial de Igrejas. Além disso, a liderança da 

IPI tentava desqualificar a Igreja Católica, falando dos clérigos que eram identificados como 

comunistas: 

Parece-me muito clara a tentativa de desqualificar, perante a opinião pública, 

o clero católico, face à conjuntura nacional. De forma incisiva ou não, o fato 

é que a IPI pretendeu demonstrar que a Igreja Católica vivia uma crise de 

autoridade, além de permitir que parte de seu corpo eclesiástico assumisse 

posições de esquerda e expressasse opiniões políticas contrárias ao governo 

brasileiro. (ALMEIDA, 2016, p. 67).    

A partir de 1968, intensificam-se as perseguições por parte de agentes do Estado; 

podemos observar nas Igrejas a mesma coisa ocorrendo. Um exemplo disso é que em 1968 um 

grupo de alunos do seminário da IPI entregou um manifesto com exigências para a reitoria. 

Como consequência, os alunos foram expulsos do seminário, alguns só retornando devido a 

circunstancias especiais. Além do mais, durante o período mais sangrento da ditadura, 1969 a 
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1974, quando a tortura torna-se política de Estado, a IPI apoiou o governo militar sem nunca 

fazer menção ao que ocorria nos porões da ditadura: 

Entre 1969 e 1974, na fase mais dura da ditadura, onde a tortura e o assassinato 

político tornaram-se política de Estado, a IPI apoiou publicamente o governo 

militar sem qualquer constrangimento. É praticamente impossível deixar em 

suspenso que a IPI não soubesse que estavam ocorrendo perseguições, 

assassinatos e torturas no Brasil, uma vez que presbiterianos compuseram 

quadros do governo federal. O que foi ressaltado constantemente nas páginas 

de O Estandarte durante esse período foi o sentimento nacionalista que 

permeava os presbiterianos. [...] Para a IPI, não havia ditadura, repressão, 

coerção política ou cerceamento de direitos. (ALMEIDA, 2016, p. 71, 73).  

 

Vemos que a postura da Igreja Presbiteriana Independente foi a de apoio à Ditadura 

Civil-Militar, sendo que dentro das igrejas muitos leigos/as, clérigos/as foram perseguidos por 

suas posturas contrárias ao regime ditatorial e ao poder conservador que se instalou nas 

instâncias de poder da IPI. Esses indivíduos perseguidos se engajaram politicamente, 

participando de greves, passeatas, manifestações, especialmente as da juventude estudantil. 

Dois nomes que faziam parte da lista de expulsos do seminário eram Leonildo Silveira Campos 

e Leontino Faria dos Santos. Muitos desses/as estudantes que se engajaram politicamente se 

encontravam nas universidades e muitas/os foram influenciadas/os pelos acontecimentos ao 

redor do mundo em 1968. O fechamento de seminário teológico e a expulsão de seus estudantes 

ocorreram em diferentes igrejas. Percebe-se que os conservadores reagiram de diversas formas 

a tudo o que acontecia dentro dos seminários e das igrejas.  

A resistência se deu de diversas formas, mas, especialmente, buscando uma renovação 

teológica voltada para o social. Muito dessa resistência ocorreu através de artigos dos jornais 

das igrejas, entretanto, depois de 1967, inicia-se uma perseguição mais forte a membros dessa 

instituição. Para os conservadores, o que eles queriam era implantar o comunismo dentro das 

igrejas e dos seminários teológicos. Diante dessa pulsão persecutória, muitas dessas pessoas 

foram presas. São nomes geralmente lembrados: Waldo L. Cesár; Paulo Stuart Wright; 

Anivaldo Padilha; Zwínglio Mota Dias; Lysâneas Maciel, entre tantos outros.   

Quando surgiram os movimentos para que o golpe de Estado, a Igreja Católica e as 

Protestantes em sua maioria demonstraram conivência. Entretanto, com o passar dos anos, e as 

inúmeras denúncias de tortura por parte do Estado, a Igreja Católica se afastou do governo 

brasileiro. Já as Igrejas Protestantes, com isso, enxergaram uma oportunidade para se ligarem 

ao governo e obterem maior influência na sociedade:  
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A postura oficial das igrejas protestantes diante do golpe militar de 1964, por 

meio de suas lideranças, pode ser classificada, de modo geral, como de apoio, 

sendo este imediato, da parte de presbiterianos e batistas, ou cauteloso, da 

parte de metodistas, episcopais e luteranos. A oposição com resistência existiu 

entre protestantes, mas não de forma oficial; foi assumida por lideranças 

clérigas e leigas, indivíduos e grupos vinculados ao movimento ecumênico 

e/ou que tinham, no seu histórico, uma formação teológica que levava a uma 

prática de engajamento social e de compromisso com a justiça. Muitos 

ingressaram em organizações de oposição à ditadura, atuaram até mesmo na 

clandestinidade e pagaram o preço por esse compromisso. (CNV, 2014, vol.2, 

p. 177). 

Na década de 60, as Igrejas Evangélicas foram influenciadas pelo Evangelho Social4 e 

pelo Cristianismo Prático5, principalmente a juventude, visto que muitos jovens se engajaram 

socialmente. Em contrapartida, a liderança mais conservadora no poder concordava com o 

golpe, omitindo-se quando este ocorreu. Isso pode estar relacionado com o fato de que o 

segmento evangélico, em sua formação no século XIX, teve muita influência do 

fundamentalismo bíblico, do puritanismo e sectarismo, onde o/a cristão/ã não poderia se 

contaminar com as “coisas mundanas”, dentre elas a política. Por outro lado, ao longo do século 

XX, surgiram grupos abertos a um pensamento sócio reflexivo, recebendo influência do 

movimento ecumênico e de juventude, por exemplo. Mesmo assim, por conta do 

conservadorismo, muitas igrejas se omitiram em relação à imposição do período ditatorial, isso 

“também tornou possível o alinhamento de boa parte das lideranças evangélicas com o governo 

de exceção. ” (CNV, 2014, vol.2, p. 177).  

Em uma perspectiva geral, as Igrejas Evangélicas se alinharam com a Ditadura Civil-

Militar como forma de serem relevantes na sociedade e na política, pois, até aquele momento, 

quem detinha mais poder na sociedade brasileira era a Igreja Católica.  Todavia, um jornal da 

Igreja Metodista chamado Expositor Cristão, não fez qualquer referência ao golpe, como nos 

descreve Almeida (2009, p. 58): 

O jornal Expositor Cristão, fundado em 1885, pelo missionário J.J. Ranson, 

nos anos sessenta era publicado quinzenalmente. Desde o seu aparecimento, 

esse jornal se traduzia no principal informativo dos metodistas. Nele eram 

publicadas atividades realizadas pelas igrejas locais, as agendas das 

lideranças, as reflexões episcopais sobre temas em circulação na sociedade, 

enfim, todas as informações essências dessa denominação. Esse informativo 

servia como um dos poucos espaços de intercâmbio de conhecimentos e 

práticas eclesiais no metodismo brasileiro. O número 7, do ano 79, foi 

 
4 O Evangelho Social é um movimento que teve início nos Estados Unidos no final do século XIX. Buscava 

integrar o pensamento cristão com o pensamento progressista e o socialista, procurando um ativismo social 

baseado na fé, como o engajamento na luta abolicionista. Uma das vozes mais conhecidas foi a de Walter 

Rauschenbush. No Brasil, esse pensamento influenciou a chamada Teologia da Libertação. 
5 Cristianismo Prático buscou integrar os cristãos com os problemas sociais e engajá-los na luta pela transformação 

da realidade.  
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publicado em 1 de abril de 1964, um dia após o início do golpe desfechado 

pelos militares. Como era de esperar, não houve menção ao fato, em grande 

medida justificada por questões operacionais e de desencontro de 

informações. (...) Mas quinze dias depois, as notícias sobre o golpe estavam 

mais cristalizadas e poucos setores mais esclarecidos da sociedade as 

ignoravam. A edição número 8 do Expositor Cristão, ano 79, de 15 de abril de 

1964, veio a público sem nenhuma manifestação oficial dos representantes da 

igreja. Nenhuma orientação, nenhuma reflexão teológica dos bispos sobre 

aquele que seria tema recorrente nos principais meios de comunicação.  

De 1960 a 1964, a Igreja Metodista exibiu um forte engajamento diante da realidade 

social brasileira. Assuntos sobre política e questões sociais permeavam textos de revistas e 

jornais, bem como discussões em congressos e concílios realizados pela Igreja nesse período. 

Daniel Augusto Schimdt, em seu livro “Protestantismo e Ditadura Militar no Brasil”, traz vários 

excertos do jornal Expositor Cristão e da revista Cruz de Malta. Em um dos trechos, escrito 

pelo senhor Daniel Silveira, que se encontra no livro de Daniel Schimdt, podemos ler: 

[...] Não podemos, simplesmente, condenar o Comunismo e esquecê-lo. Não 

podemos porque o Comunismo é uma “heresia cristã”. Como tal, dá ênfase a 

certos dos [sic] elementos indispensáveis do evangelho cristão, que a maioria 

de nós tem descuidado [...] Mas o Comunismo, e não o Cristianismo, é que se 

tem identificado com as massas sofredoras. O interesse pela justiça social está 

inscrito através da Bíblia inteira, mas o Comunismo é que tem tomado a 

dianteira na luta contra a injustiça e contra a exploração, ao passo que nós 

temos vivido gozando complacentemente das coisas boas da terra. 

(SCHIMDT, 2014, p. 61). 

Ao longo desse período é possível observar vários artigos tanto no Expositor Cristão 

quanto na revista Cruz de Malta, em que o contexto sociopolítico e econômico é abordado. 

Artigos escritos principalmente por jovens que buscavam um envolvimento maior com os 

problemas sociais e tentavam levar os membros das igrejas a enxergarem os problemas 

relacionados à sociedade, e, consequentemente, o papel da igreja diante disso. Alguns artigos 

também criticavam os costumes metodistas, especialmente as questões morais da vida do 

indivíduo. Como se pode notar nessa edição de janeiro de 1961 da revista Cruz de Malta, que 

sem encontra no livro de Daniel Schmidt, onde Claudius Ceccon escreveu: 

Herdeiros de uma tradição pietista de que ainda não conseguimos nos libertar, 

criamos, cevamos e mantivemos até hoje este organismo chamado SMJ 

[Sociedade Metodista de Jovens]. Sua Criação atendeu a uma necessidade e a 

satisfez: prender o jovem à igreja local [...] afastá-lo do mundo [...]. Parece 

[...] que foi para preservá-lo numa redoma [...]. Prendê-lo à igreja não para ser 

dinâmico. Não para orientá-lo. Não para que seja um revolucionário. Um 

insatisfeito. Um profeta. Um preocupado com o seu próximo [...]. Urge uma 

reformulação da SMJ. É necessária uma redefinição de seus meios e fins. É 

preciso desmediocrizar o jovem metodista, que em sua grande maioria tem 

uma visão paroquial dos tremendos problemas por que o mundo de hoje 

atravessa (SCHIMDT, 2014, p. 64).  
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Compreendemos que o que se buscava com os artigos era criar uma consciência política 

e social nas pessoas que liam a revista e o jornal, aqueles que frequentavam a igreja. Percebemos 

que os editores e colaboradores queriam que os/as leitores/as entendessem o contexto social e 

econômico da sociedade brasileira naquele período. Porém, esse engajamento, especialmente 

dos jovens, provocou preocupação nas lideranças conservadoras, gerando objeções por parte 

dessa cúpula da igreja. 

Além disso, a Conferência do Nordeste, promovida pelo Setor de Responsabilidade 

Social da Igreja (SRSI) da Confederação Evangélica do Brasil (CEB), teve grande impacto no 

setor mais progressista da igreja. Vários metodistas participaram ativamente dessa conferência, 

como Almir dos Santos, Dorival Rodrigues Beulke, Warwick Kerr, Claudius Ceccon e Willian 

Schiler Filho. Segundo Almeida,  

Almir dos Santos publicou vários artigos enfatizando a participação ativa dos 

evangélicos em questões sociais. Em certa medida, ele e outros colaboradores 

ligados ao SRSI empreenderam um esforço didático-pedagógico em educar os 

fiéis da Igreja Metodista para a consciência política de sua existência material. 

Neste sentido, o Expositor Cristão foi um veículo importante na promoção do 

debate em torno da situação nacional sob a ótica evangélica, tanto dentro 

quanto fora dos arraiais metodistas (2016, p. 241). 

Outro fato relevante é que o Expositor Cristão tornou-se um veículo de publicação de 

artigos de pessoas que não eram metodistas, antes impedidos de escrever para os jornais de suas 

respectivas denominações. Autores como Rubem Alves, Richard Shaull, Jether Ramalho e 

Waldo César. Tais nomes se tornaram importantes na criação do setor evangélico no Brasil, que 

possuía como característica o ecumenismo, o engajamento político e o diálogo com grupos de 

esquerda. O que fez com que esses autores fossem deixados de lado pelos jornais de suas 

respectivas denominações. (ALMEIDA, 2016). 

Essa preocupação com o social e com o que acontecia na sociedade brasileira se 

transformou em um discurso constante, visto que os setores progressistas queriam um 

engajamento maior por parte das lideranças. Buscava-se entender como a igreja poderia ser 

relevante na sociedade e trazer transformações de outras perspectivas, como a do comunismo. 

Era necessário entender essas ideias e explorar o melhor para a sociedade. Entretanto, o medo 

do comunismo era tão grande que essas instituições religiosas preferiam não se envolver, 

rechaçavam qualquer aproximação, demonizando-a: 

À medida que a defesa de uma práxis evangélica voltada para o engajamento 

político e social do crente ganhava força na Igreja Metodista, os setores 

conservadores recrudesceram suas críticas ao comunismo e sua possível 

influência sobre os fiéis da igreja. Entre o final de 1963 e início de 1964, o 



38 
 

combate ao comunismo e ao pensamento marxista se tornou mais recorrente 

nas páginas do Expositor Cristão, muito embora em menor proporção do que 

nos jornais O Estandarte, Mensageiro da Paz e O Jornal Batista [...] No que 

diz respeito às Igrejas Metodistas, o combate ao comunismo, ao marxismo e 

ao materialismo histórico não deixou de ser, também, um ataque aos setores 

progressistas no interior da igreja por defenderem uma práxis evangélica mais 

engajada do ponto de vista político e social (ALMEIDA, 2016, p. 246, 247).  

Por conta disso, quando se discutia sobre as reformas de base dentro das igrejas, havia 

divergência de pensamento. Quem debatia com intensidade esses assuntos era a juventude, que 

através de acampamentos abordava temáticas relacionadas à conjuntura brasileira, além de 

discutir a importância de um engajamento social. Em entrevista, Anivaldo Padilha conta-nos: 

Dentro da igreja essas questões começaram a emergir de forma muito forte, 

principalmente para a juventude e alguns pastores jovens também, mas 

principalmente para o movimento de jovens. Foi gerando uma polarização 

muito grande na igreja, uma polarização fortíssima, e alguns pastores usando 

o poder deles como pastores para proibir realização de vários eventos, 

seminários que a gente realizava, encontros nas igrejas. A gente começou a 

fazer acampamentos, levar o pessoal pra praia; então, era recreação, só que lá 

no acampamento a gente aproveitava pra discutir os temas que estavam 

prementes na sociedade. Aproveitando, a gente tinha uma prática muito forte 

em todas a igrejas, antes do culto aos domingos que começava as sete. Às seis 

a gente tinha a chamada devocional dos jovens. Então, a gente usava esse 

período da devocional pra trazer esses temas, e os pastores e os chamados 

ecônomos ficavam de olho, querendo fiscalizar, impedir a discussão, reflexão, 

mas isso só animava mais a gente, porque daí a gente começou a estudar os 

cânones, você tinha que estudar pra poder saber como você enfrenta essas 

situações, e agente denunciava esse abuso todo e o tempo todo, não tinha como 

fugir disso. Havia realmente, a Igreja Metodista estava passando por uma crise 

muito grande, institucional, de identidade, porque havia uma divisão muito 

forte entre as pessoas que tinham essa consciência institucional e os chamados 

espiritualistas.6 

A polarização interna da igreja já era muito grande. Os jovens queriam um maior 

engajamento social, quebraram diversos paradigmas em relação a casamento, família, liberdade 

sexual, o que acabou por deixar a ala conservadora da igreja escandalizada, segundo Padilha: 

Aí vem o golpe em 64. Durante esse período a polarização interna na igreja 

era muito grande, muito parecida com o que é hoje, só que naquela época havia 

discussão interna. Hoje essa discussão é totalmente cerceada, mas havia 

discussão. Desde a escola dominical, nos nossos congressos de jovens, por 

exemplo, os temas eram sempre ligados à realidade brasileira e a conflitos 

diretos dentro dos concílios entre uma ala conservadora, algumas até fascistas. 

Pelo menos havia alguns pastores que tinham sido membros participantes do 

movimento integralista, e agora outros eram conservadores que ficavam 

apavorados com o que estava acontecendo, a juventude rompendo com tudo o 

que era paradigma, desde tudo, todos eles que você possa imaginar. Acho que 

o único que não foi rompido naquele momento, porque acho que não havia 

condições, era o paradigma de gênero, no sentido da diversidade sexual... o 

 
6 Entrevista realizada pela autora em 22 de julho de 2019. 
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resto a gente rompeu com tudo, desde a ideia de casamento, família, rompendo 

com a família patriarcal, casamento, a questão sexual, a liberdade sexual, é o 

momento que chega a pílula. Realmente foi um elemento, um fator de 

liberdade que ela não tinha antes.7   

Quando ocorre o golpe em 1964, a reação da igreja foi a de não se pronunciar sobre o 

assunto. Ficou em silêncio. Para Adroaldo José Silva Almeida, esse “silêncio parece denunciar 

a posição política que oficialmente a liderança da igreja assumiu naqueles primeiros meses 

posteriores à deposição de Goulart: nem apoio, nem condenação do governo que se instituiu 

ilegalmente” (2016, p. 249). Entretanto, após alguns meses, e com a crescente onda de 

conservadorismo, a igreja começou a perseguir e até expulsar aqueles ligados a setores 

progressistas e de esquerda, acentuando-se a “caça às bruxas”. Além disso, o golpe representou 

a oportunidade de inserção de evangélicos nos quadros do governo, como uma forma de 

contribuição para “a revolução”. Entretanto, esse pensamento não se tornou hegemônico. 

(ALMEIDA, 2016). 

De 1965 a 1970, podemos considerar o período da reação conservadora metodista. 

Dentro da igreja existiam várias formas de conservadorismo, congregações conservadoras, 

membros e grupos:  

 

O Concílio Geral de 1965 representou o fim do Período de Engajamento e o 

início do Período da Reação Conservadora na Igreja Metodista dos anos 1960. 

Essa guinada à direita foi vista de uma forma bastante clara por alguns setores 

da denominação como reflexo do clima que o próprio país viveu depois do 

Golpe Civil e Militar de 1964. [...] o Concílio Geral de 1965 pode ser 

considerado como o marco inicial do Período da Reação Conservadora na 

Igreja Metodista. Nesse período, uma liderança de tendências contrárias aos 

ideais do Período de Engajamento assumiu o poder.  (SCHIMDT, 2014, p. 97, 

99).  

Ao longo desses anos houve vários embates entre as lideranças conservadoras e os que 

mais engajados socialmente. A maior crise vivida pela Igreja Metodista ocorreu em 1968, 

quando houve o fechamento da Faculdade de Teologia da igreja. Os alunos e professores 

recebiam duras críticas, especialmente com relação à moralidade. Além disso, uma grave 

instabilidade financeira instalou-se na faculdade, sendo que não foi possível manter os 

compromissos de pagamento e, assim, foi necessário diminuir o quadro de funcionários e 

professores, gerando uma insatisfação nos alunos, que, no dia 26 de abril, entram em greve 

exigindo a reestruturação da faculdade: 

 
7 Entrevista concedida a autora em 09 de outubro de 2018. 
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Nesse intervalo, as aulas se reiniciaram e a turma de 1968 encontrou uma 

Faculdade de Teologia totalmente desestabilizada. Uma grave crise 

administrativa afetou tanto a área de pessoal quanto a financeira. O corpo de 

professores em tempo integral foi reduzido de seis para quatro. A reitoria e os 

professores não puderam desempenhar suas responsabilidades, e o currículo 

teve que ser adaptado. [...] A Faculdade não conseguiu cumprir com seus 

compromissos financeiros, não tinha como se manter, fazer as reformas 

necessárias e contratar novos funcionários. Toda essa situação atingiu 

diretamente os alunos, que acabaram sendo prejudicados. A isso se somou 

uma insatisfação: desde 1962 havia um interesse dos discentes em participar 

mais ativamente da vida administrativa e do currículo da Faculdade de 

Teologia. E, em 1968, esse desejo se intensificou. A 26 de abril, eles entraram 

em greve, pedindo por reestruturação (SCHIMDT, 2014, p. 102).  

Outro momento que contribuiu para agravar a situação foi quando, enquanto esperavam 

uma resposta da direção e dos professores, os discentes da Faculdade de Teologia cancelaram 

o Dia do Seminarista, data celebrada pela Igreja Metodista, que deveria ocorrer no dia 1º de 

maio. Ao invés de festa, os alunos resolveram escrever um documento apoiando os 

trabalhadores brasileiros, no qual podemos ler:  

Nós, alunos da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do Brasil, por 

ocasião do 1º de Maio, Dia do Trabalhador, sentimo-nos no dever de expressar 

a nossa solidariedade a todo aquele que luta contra as causas que solapam as 

liberdades humanas, provocando desumanização do homem [...] Na 

perspectiva do Evangelho, compreendemos que somos chamados a nos 

engajar na missão de Deus no Mundo, missão esta que nos leva a uma ação 

concreta e objetiva em relação aos problemas da realidade brasileira. 

Refletindo sobre este propósito é que expressamos nossa posição, dentro e 

fora da Igreja, procurando fazer sentir, desta forma, que lutamos por uma 

Igreja atuante e por uma Faculdade que acompanha as transformações da 

sociedade hodierna (SCHIMIDT, 2014, p. 103-104).  

Podemos perceber por esse documento que os alunos continuavam engajados na luta 

contra as desigualdades sociais e buscavam, em relação às igrejas locais e à direção da Igreja 

Metodista, um posicionamento quanto às injustiças na sociedade brasileira; contudo, isso não 

aconteceu. Após idas e vindas de discussão entre professores, alunos, Conselho Diretor e 

funcionários, o Gabinete Geral da Igreja Metodista em 20 de junho determinou que a Faculdade 

de Teologia ficasse fechada até o fim do ano letivo. Foi reaberta em 04 de março de 1969. 

A juventude engajada sofreu de forma especial, pois se decepcionaram com a instituição 

à qual pertenciam. Para extirpar os jovens considerados uma influência negativa para a igreja, 

passou-se a empregar a tática do envio de seus nomes para o DOPS, geralmente os acusando 

de “comunistas”. Segundo Daniel Augusto Schimdt, “Para atingir esses objetivos valia todo 

tipo de prática: acusá-los de “comunistas”, censurar seus periódicos, afastá-los de cargos, 
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ameaçá-los, expulsá-los das igrejas e, em alguns casos, até delatá-los aos órgãos de repressão 

da ditadura militar” (SCHIMIDT, 2014, p. 135). 

Com a promulgação do Ato Institucional nº 05 (AI-5), em dezembro de 1968, a Igreja 

tornou-se também um lugar com mais repressão do que antes. Na esteira do AI-5, os próprios 

clérigos, através dos setores conservadores, viram a possibilidade de se “higienizar a igreja e 

ver-se livre de influências incômodas à instituição” (ALMEIDA, 2016, p. 270). Um exemplo 

dessa guinada mais conservadora é a ida ao DOPS de São Paulo, em fevereiro de 1969, do bispo 

emérito Isaías Fernandes Sucasas e seu irmão, o reverendo José Sucasas Júnior, com a 

finalidade de se tornarem integrantes desse órgão de repressão. Em março de 1969, receberam 

a documentação que os habilitava a trabalhar secretamente. 

A partir desse momento, os irmãos Sucasas passaram a delatar pessoas da igreja que 

achavam ser subversivas, dentre eles, se encontrava Anivaldo Padilha, que era um dos redatores 

da revista Cruz de Malta. Segundo a Comissão Nacional da Verdade,  

Anivaldo Padilha foi preso pela Operação Bandeirantes (Oban) em 28 de 

fevereiro de 1970 [...]. A prisão ocorreu alguns meses depois de um exemplar 

do jornal Unidade III da Federação dos Jovens Metodistas de São Paulo, 

editado por Anivaldo Padilha, ter sido encaminhado ao DOPS pelos 

informantes pastor metodista José Sucasas Jr. e bispo metodista Isaías Sucasas 

(28 de agosto de 1969). O jornal continha críticas à direção da Igreja Metodista 

e artigos avaliativos da situação da Igreja e dos jovens. Um mês depois da 

delação dos líderes da Igreja Metodista, foi iniciado um inquérito policial pelo 

DOPS (29 de setembro de 1969) “para apurar atividades de militantes da Ação 

Popular (AP). Foi apurado que o requerente [Anivaldo Padilha] participou de 

reuniões de caráter político, realizadas na Igreja Metodista em São Paulo”. A 

prisão aconteceu, então, em fevereiro do ano seguinte (CNV, 2014, vol. 2, p. 

181). 

A família Sucasas sempre demonstrou seu apoio ao regime militar de forma pública, 

escrevendo artigos que elogiam a situação do país, como, por exemplo, o texto produzido por 

José Sucassas Júnior e publicado no Expositor Cristão, intitulado “Protesto Autêntico da 

Juventude”, de 15 de outubro de 1969, o qual criticava a atuação dos/as jovens em protestos, 

classificada como modismo. Nesse mesmo exemplar do Expositor Cristão há um texto de Ada 

Fernandes Sucassas, esposa do bispo Isaías, sob o título “Que é a pátria e que é a igreja?”. Nesse 

texto, ela defende o governo e apela para que se deixe de criticar o regime ditatorial, pois isso 

será melhor para o Brasil e para o fortalecimento de nosso patriotismo.   

Entretanto, como aconteceu com outras igrejas, a Metodista, a partir de 1973, começou 

a se distanciar do regime ditatorial de forma gradual. A liderança passou, de forma lenta, a não 

emitir mais opiniões públicas favoráveis ao governo. A mesma postura conservadora e de apoio 
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aos militares ocorreu na Igreja Presbiteriana do Brasil, sendo visível em seus documentos, como 

nos revela Silas Luiz de Souza: 

O campo religioso também recebeu o impacto do golpe e, como em toda a 

sociedade, teve pessoas que imediatamente se manifestaram contra; outras, 

saudaram o golpe, mas logo perceberam algumas falácias e mudaram a 

postura; os demais deram apoio integral até o período final da ditadura. Já se 

tem escrito sobre o apoio dos evangélicos ao governo militar e o que se 

percebe é que, em geral, as lideranças foram ávidas em apoiar o novo regime. 

Por isso, os jornais das Igrejas, as decisões conciliares e os pronunciamentos 

da hierarquia estiveram marcando claramente que, como bons brasileiros, era 

mister que se apoiasse o novo governo, como sinal de amor à Pátria e de 

obediência a Deus. Os verdadeiros cristãos deveriam orar pelos governantes e 

abominar os inimigos. Isso aconteceu nitidamente com a IPB. Verificando-se 

o jornal oficial da Igreja, podemos observar como a liderança eclesiástica usou 

esse importante meio de comunicação com os fiéis, e também com os de fora, 

para delimitar sua relação com a política nesse período. O texto epigrafado no 

topo deste capítulo faz parte do primeiro número redigido após o golpe onde 

se saúda a chegada dos militares ao poder. (2014, p. 150). 

Não somente as lideranças eclesiásticas da Igreja Presbiteriana do Brasil alinharam-se 

ao golpe, mas também a maioria de seus membros, acompanhando o fundamentalismo religioso 

predominante nas igrejas locais. Além disso, com o golpe de 1964, as lideranças viram a 

possibilidade de combater o mal do comunismo que se encontrava dentro das igrejas através da 

teologia da responsabilidade social cristã:  

A liderança e burocracia eclesiásticas se apoiaram na teologia fundamentalista 

para dominar a comunidade de fé e apoiar o governo militar. Porém, a 

comunidade, o conjunto de fiéis, também deu apoio ao regime militar, bem 

como ao grupo que deteve o poder eclesiástico. O pensamento 

fundamentalista deu plausibilidade, para usar um termo de Berger. [...] O 

golpe militar, em 1964, permitiu que as forças teológicas conservadoras que 

viam o comunismo como anticristão, opositor da Igreja e das liberdades 

pessoais, vislumbrassem a possibilidade de também na Igreja combater-se o 

comunismo, representado na teologia da responsabilidade social cristã, 

segundo seu pensamento (SOUZA, 2014, p. 148-149). 

Na Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), o órgão utilizado para comunicar as decisões e 

também trazer reflexões para os membros era o jornal Brasil Presbiteriano. Através dele é 

possível observar o tom dos discursos utilizados para legitimar as lideranças da Ditadura Civil-

Militar, como vemos nesse excerto do Jornal de maio de 1964: “Pastores, Seminaristas, 

Presbíteros, crentes não podem abraçar a ideologia vermelha e permanecer na Igreja. Se 

quiserem ser comunistas, que o sejam, mas renunciem à jurisdição da Igreja e não contaminem 

o rebanho. Uma coisa ou outra. ” (BRASIL PRESBITERIANO apud SOUZA, 2014, p. 150).  

Outro momento importante para a IPB alinhar-se com o governo ditatorial foi a Reunião 

Ordinária do Supremo Concílio de 1966, na qual houve eleições e nomeações de militares para 
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diversos cargos da Igreja. O momento decisivo de alinhamento deu-se após a edição do Ato 

Institucional nº 5 (AI-5), pela qual se estabeleceu uma linha mais dura no poder, com 

assassinatos e prisões sistêmicas por parte do Estado: 

A consolidação do apoio que os presbiterianos deram seguiu a consolidação 

da chamada linha dura no poder do país. A edição do Ato Institucional número 

5 não recebeu nenhum tratamento nem foi noticiado no BP. No entanto, 

conforme abordaremos, o combate ao comunismo através do jornal oficial da 

denominação tornou-se muito mais amplo e decidido, assim como a 

condenação de qualquer teologia esquerdista. O jornal ainda trazia notícias 

acerca do país, que melhorava sob o governo dos militares. [...] A liderança 

eclesiástica e, especialmente, o redator do BP entendiam que o governo militar 

era uma ótima oportunidade para a IPB ocupar o espaço que sempre se 

imaginou para o protestantismo brasileiro, de dirigir a transformação da 

sociedade com o Evangelho. O esforço para demonstrar patriotismo, que nesse 

caso significava também honrar o governo, levou a liderança a propor que se 

colocasse a bandeira nacional nas instituições da IBP. (SOUZA, 2014, p. 178).  

Além disso, a IPB queria demonstrar que possuía membros que podiam participar de 

todas as áreas da sociedade, inclusive na política, tendo quatro integrantes de suas igrejas eleitos 

em 1970 para a Câmara dos Deputados, entre eles, Lysâneas Dias Maciel (MDB); Athos Vieira 

de Andrade (ARENA); Henrique Fantose (ARENA) e Paulo Abreu (ARENA). A Igreja queria 

demonstrar que estava apta a participar e contribuir para as transformações vividas pela 

sociedade brasileira. Aos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil que quisessem ter uma vida 

pública era recomendado participar dos cursos oferecidos pela Escola Superior de Guerra. 

(SOUZA, 2014, p. 181).   

Com a abertura do governo, que se inicia com a gestão Geisel, a Igreja também começa 

a mudar seu foco, e não se tem mais a predominância de questões políticas em seu jornal. Há 

redução de críticas ao comunismo e ecumenismo, que parecem não tão necessárias como 

anteriormente. A despontar com mais frequência está a crítica à Teologia da Libertação, que 

ganha mais espaço no jornal da instituição.  

Já durante o período de forte repressão, muitos membros clérigas e clérigos, leigas e 

leigos foram perseguidas/os dentro de suas comunidades pelas lideranças locais e nacionais. 

Eram vistos como progressistas e associados ao comunismo, encarados como ameaça: 

Os protestantes com engajamento social, especialmente, aqueles vinculados 

ao movimento ecumênico, eram identificados pelos agentes do sistema como 

inimigos da nação. Protestantes e o movimento ecumênico estiveram sob 

constante investigação das agências de inteligência, com base na compreensão 

de que tinham poder de disseminação de ideias contrárias à Doutrina de 

Segurança Nacional. Um exemplo de tal compreensão e ação pode ser tomado 

do documento do SNI, produzido pela Agência Rio de Janeiro (ARJ), 

contendo 29 páginas, datado de 30 de outubro de 1980: “Genericamente, 
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pode-se concluir que esses grupos religiosos procuram influir na política 

governamental nos diversos campos do poder nacional, através de educação e 

doutrinação das massas, visando a consecução de seus objetivos políticos”. Os 

agentes da repressão denominavam “progressistas”, tanto católicos quanto 

protestantes, por conta de ações consideradas “contestação ao regime vigente 

e às autoridades constituídas” (CNV, 2014, vol. 2, 177). 

Infere-se que a agência política das Igrejas Evangélicas se deu por meio do apoio ao 

regime e também das perseguições desencadeadas aos membros das comunidades, vistos como 

ameaça para o país e para a Igreja. Mesmo as instituições religiosas sendo guiadas por uma 

ética de amor ao próximo, de obediência aos dez mandamentos, o altruísmo religioso se tornou 

secundário em detrimento do desejo de “varrer do país” os comunistas que “faziam muito mal” 

para a sociedade brasileira.  
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

Como vimos, a Ditadura Civil-Militar teve início com o levante do exército contra o 

presidente João Goulart, sendo que o golpe de Estado concretizou-se no dia 02 de abril de 1964, 

quando o congresso declarou vaga a cadeira do Presidente da República. Durante esse período, 

a violência e a tortura foram meios utilizados sistematicamente contra os opositores do regime, 

tornando-se política de Estado. Houve inúmeras perseguições, exílios e mortes. Nesse tempo, 

as igrejas cristãs alinharam-se ao golpe e as Protestantes, de forma geral, coadunaram-se com 

a ditadura, buscando aliados para terem mais relevância na sociedade. Dentro dessas igrejas 

houve aqueles ou aquelas que resistiram e que foram duramente perseguidos e delatados. Ao 

longo desse capítulo citamos os nomes de alguns homens que sofreram essas perseguições; a 

história das mulheres, porém, é pouco conhecida e, ao que tudo indica, é ocultada.  
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2. O OCULTAMENTO DAS MULHERES NA HISTORIOGRAFIA E 

DURANTE A DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA (1964-1985). 

A ditadura civil-militar, matou, exilou e torturou inúmeras pessoas que ao longo do 

tempo contaram suas histórias. Entretanto, as mulheres que lutaram contra o regime autoritário 

tiveram a oportunidade de se manifestar tardiamente, e algumas ainda não tiveram chance. Esse 

silenciamento, não é exclusivo desse período histórico, pois há séculos as mulheres são 

ocultadas da historiografia. Nesse capítulo, trataremos desse ocultamento para, em seguida, 

abordar a presença das mulheres na ditadura civil-militar brasileira.  

Em comparação aos homens, as mulheres tiveram o seu acesso à escrita postergado, e o 

produto de seus pensamentos permanecia em diários, cartas, e outras formas que não eram 

tomadas como fontes históricas. Muitos desses documentos foram destruídos pelas próprias 

autoras por acharem que não deveriam ser lidos. Pode-se compreender essa posição de 

invisibilidade a partir das relações de gênero que restringiam, e ainda o fazem em alguma 

medida, o papel feminino à procriação, ao cuidado dos filhos, casa e marido. Dessa maneira, 

elas estavam destinadas ao espaço privado. 

Tendo isso em vista, analisaremos como as construções de gênero têm um papel 

importante nesse ocultamento e como na concepção do papel feminino consolidou a ideia de 

que as mulheres não eram sujeitos que deveriam ser escutados, vistos e nem estudados. Por não 

possuírem lugar de fala, suas histórias não foram contadas por muito tempo, já que os homens 

dominavam as produções escritas e evidenciavam as narrativas masculinas.  

No caso das mulheres que lutaram contra o regime ditatorial brasileiro, esse ocultamento 

é flagrante. Elas tiveram suas histórias ocultadas, pois se pensava que estavam se desviando de 

seu papel original. Por essa razão, sofreram inúmeros preconceitos, por parte de seus 

companheiros da resistência e também dos órgãos de repressão. Suas histórias começaram a ser 

contadas por elas mesmas, tendo em vista que a história “oficial” só se preocupava com o papel 

masculino.  

 

2.1. OCULTAMENTO DA MULHER NA HISTORIOGRAFIA 

A historiografia se constituiu de forma predominantemente masculina, o que importava 

eram as histórias dos homens, pois a imagem masculina sempre esteve ligada ao ambiente 

público, da política e das tomadas de decisões. Já a mulher teve seu papel sacralizado no 
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privado, no cuidado do lar, do marido e dos filhos. E por conta de seus papéis ligados a questões 

domésticas, suas histórias não foram pesquisadas e estudadas.  

Hanna Arendt em seu texto “A Condição Humana” nos mostra como a divisão entre 

esfera pública e privada foi se construindo. Segundo a autora, as coisas concernentes à esfera 

privada são aquelas que não merecem ser vistas ou ouvidas, ditas coisas irrelevantes, já os 

assuntos relevantes pertencem à esfera pública. (ARENDT, 2004). Sendo assim, a construção 

social entre os sexos tem grande influência no pensamento das sociedades com relação ao 

público e privado. 

A mulher foi construída com uma natureza – “a natureza feminina”. Ao 

delimitar o espaço privado e doméstico, a função de esposa e mãe como única 

alternativa digna e possível ao feminino, enclausura-se a mulher no lar, sem 

acesso à palavra (a palavra pública, do poder) e cria-se a representação de 

“anjo e rainha do lar”, figura e lugar santificado que a mulher interpretou como 

uma homenagem do homem a sua companheira. (COLLING, 2004, p. 31-32). 

A imagem da mulher como “rainha do lar” era uma construção que impedia que ela 

acessasse o ambiente público e o poder. Quem possuía o poder era o homem, cuja vontade 

afastava as mulheres das posições de destaque. Como é possível notar, todo esse pensamento 

tem base em uma sociedade patriarcal que criou uma imagem feminina e a impôs a todas sem 

distinção. 

Arendt nos mostra o que seria público e o que seria privado partindo da Grécia Antiga. 

Nesse período, as matérias concernentes à vida privada eram aquelas sobre as necessidades 

animais, como alimentação, repouso, moradia, tudo o que dizia respeito às necessidades 

básicas. Ou seja, no privado se exerciam atitudes de sobrevivência, incluindo detalhes sobre os 

quais outras pessoas não precisavam saber. Portanto, no âmbito interno, o homem estaria se 

privando da parte mais importante e essencial da vida, a política. Segundo Arendt: 

O que distinguia a esfera familiar era que nela os homens viviam juntos por 

serem a isso compelidos por suas necessidades e carências. A força 

compulsiva era a própria vida – os penates, os deuses do lar, eram, segundo 

Plutarco, <<os deuses que nos fazem viver e alimentar o nosso corpo>>; e a 

vida, para sua manutenção individual e sobrevivência como vida da espécie, 

requer a companhia de outros. O fato de que a manutenção individual fosse a 

tarefa do homem no suprimento de alimentos e o labor da mulher no parto, 

eram sujeitas à mesma premência da vida. Portanto, a comunidade natural do 

lar decorria da necessidade: era a necessidade que reinava sobre todas as 

atividades exercidas no lar. (ARENDT, 2004, p. 39-40). 

A esfera do lar era constituída pela necessidade, cujo objetivo era a manutenção da vida. 

O homem, nessa esfera, não possuía o respeito publicamente. Dessa forma, na esfera pública 

havia a liberdade representada pela vitória da autonomia sobre a necessidade. Para a autora, “a 
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esfera da polis, ao contrário, era a esfera da liberdade, e se havia uma relação entre essas duas 

esferas era que a vitória sobre as necessidades da vida em família constituía a condição natural 

para a liberdade da polis. ” (ARENDT, 2004, p. 40). O Homem só encontrava a independência 

quando deixava a família e entrava para a vida política, onde só se conhecia iguais: 

A polis diferenciava-se da família pelo fato de somente conhecer <<iguais>>, 

ao passo que a família era o centro da mais severa desigualdade. Ser livre 

significava ao mesmo tempo não estar sujeito às necessidades da vida nem ao 

comando de outro e também não comandar. Não significava domínio, como 

também não significava submissão. Assim, dentro da esfera da família, a 

liberdade não existiu, pois o chefe da família, seu dominante, só era 

considerado livre na medida em que tinha faculdade de deixar o lar e ingressar 

na esfera política, onde todos eram iguais. (ARENDT, 2004, p. 41-42). 

Dentro da polis não havia desigualdade, o homem que entrava para a política estava 

entre seus iguais. Já o âmbito intrafamiliar pressupunha a desigualdade, e para que o homem se 

igualasse aos cidadãos da polis deveria escolher a liberdade que lhe era facultada. Hanna Arendt 

assinala que na esfera privada teria de ficar aquilo que deveria ser ocultado, já na pública ficava 

aquilo que merecia respeito, o que precisava aparecer para que todos vissem. Sendo assim, na 

esfera privada o homem não tinha o respeito da sociedade, somente daqueles que se 

encontravam abaixo dele, como família e escravos. A autora também nos diz que: 

Embora a distinção entre o privado e o público coincida com a oposição entre 

a necessidade e a liberdade, entre a futilidade e a realização e, finalmente, 

entre a vergonha e a honra, não é de forma alguma verdadeiro que somente o 

necessário, o fútil e o vergonhoso tenham o seu lugar adequado na esfera 

privada. O significado mais elementar das duas esferas indica que há coisas 

que devem ser ocultadas e outras que necessitam ser expostas em público para 

que possam adquirir alguma forma de existência. (ARENDT, 2004, p. 83-84). 

  

O que pertencia ao público adquiria existência, ou seja, o homem se tornava alguém 

digno de existir, já, a mulher deveria ser ocultada, pois seu corpo não tinha valor nenhum, pode-

se dizer que não havia valor existencial. A sociedade não tinha razão nenhuma para chorar por 

elas, ou ficar enlutada, suas vidas eram e ainda são descartáveis. (BUTLER, 2015).  

Arendt nos mostra que a divisão do trabalho pelo sexo está entranhada na questão do 

público e privado, determinando assim, lugares específicos para cada sexo. Essa divisão levou 

a mulher a realizar trabalhos domésticos e gratuitos, “tornou-se coletivamente ‘evidente’ que 

uma enorme massa de trabalho era realizada gratuitamente pelas mulheres, que este trabalho 

era invisível, que era feito não para si, mas para os outros e sempre em nome da natureza, do 

amor e do dever maternal. ” (KERGOAT, 2009, p. 68). Por conta disso, a historiografia não se 
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preocupou em dar voz a elas, já que eram invisíveis, suas histórias também se tornaram 

invisíveis.  

Segundo Michele Perrot “no teatro da memória, as mulheres são sombras tênues. A 

narrativa histórica tradicional reserva-lhes pouco espaço, justamente na medida em que 

privilegia a cena pública – a política, a guerra – onde elas pouco aparecem.” (PERROT, 1989, 

p. 09). Observamos que a história pública tem mais importância até quando se conta histórias.  

A dicotomia entre público e privado ocupa um lugar de destaque na história 

das mulheres. Mais do que a separação dos sexos entre as duas esferas, a 

hierarquização e a valoração direcionada a cada um dos espaços é objeto de 

estudo. Ao feminino caracterizado como natureza, emoção, amor, intuição, é 

destinado o espaço privado; ao masculino, cultura, política, razão, justiça, 

poder, o espaço público. O homem público sempre foi reconhecido pela sua 

importância, participando das decisões de poder. Já a mulher pública sempre 

foi vista como uma mulher comum que pertence a todos, não célebre, não 

ilustre, não investida de poder. Segundo Michelle Perrot, “a mulher pública 

constitui a vergonha, a parte escondida, dissimulada, noturna, um vil objeto, 

território de passagem, apropriado, sem individualidade própria” (1998, p. 7). 

(COLLING, 2004, p. 38). 

Essa divisão também será muito presente no século XIX, quando há o surgimento da 

noção de privacidade advinda do individualismo burguês. Assim, há um reforço do espaço 

privado como sendo o lugar da família para injetar inúmeros códigos de conduta e bons 

costumes especialmente para as mulheres. Sendo um conjunto “sistematizado em um sem 

número de manuais e códigos, o mínimo que se esperava do comportamento das mulheres era 

que elas se constituíssem como verdadeiros ‘dragões da virtude’” (GONÇALVES, 2006, p.40-

41). Essa representação que dita o comportamento das mulheres nada mais é do que uma 

projeção do desejo masculino, pois são imagens femininas idealizadas por eles.  Mesmo em 

diferentes lugares e culturas, os imaginários se constituem de maneira semelhante:  

‘Cada raça... desenvolveu sua concepção particular da mulher’ [escreveu o 

cientista C. de Varigny em 1899]. Para os franceses, ‘ela representa o ideal’; 

para os espanhóis, ‘ela ainda é uma Nossa Senhora numa igreja’; para os 

italianos ‘uma flor no jardim’; para os turcos, ‘um utensílio de felicidade’; 

para os inglese ‘a mãe de seus filhos e a gerente da casa’ (GAY apud 

GONÇALVES, 2006, p.42). 

 

Esse ideal feminino em diversos países revela diferentes personagens: a mãe, a flor 

delicada e um objeto de felicidade. Entretanto, em nenhum momento a mulher é vista como 

alguém que tem seu papel fora do privado, do ambiente doméstico. 

Durante o período conhecido como vitoriano, há um culto a domesticidade. Portanto, “o 

ídolo nessa nova (ainda que com ares de antiga) ordem será a dona de casa, cujo papel era 
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entendido, em 1850, como essencial a conservação das famílias e à perpetuação das sociedades. 

” (GONÇALVES, 2006, p. 42). Desse modo, a família e o lar passam a ser representados como 

coisas naturais da mulher, há uma naturalização desses valores. Da mesma forma, a maternidade 

passa a ser vista como a maior realização feminina, tornando-se assim uma necessidade. 

(GONÇALVES, 2006, p.42).  Há a sacralização do papel da mulher no privado. O digno para 

as mulheres é ser cuidadora, do lar, dos filhos e do marido. Para Tania Navarro Swain:  

Assim, no Ocidente, as representações das mulheres vem sendo diabolizadas 

ou santificadas, e estas expressões compõem a noção de uma natureza sexuada 

selvagem, rebelde, má, cuja domesticação resultaria na imagem da “boa”, da 

“verdadeira” mulher. Os discursos fundadores destas “certezas” em torno do 

feminino vão de Aristóteles a Paulo de Tarso, passando por inumeráveis 

caminhos discursivos e temporalidades diversas, entre o medievo e a 

modernidade. No saber instituído pela filosofia e pela história, a palavra dos 

“grandes homens” esclarece sobre a “verdadeira” natureza da mulher, repondo 

sem cessar, nos espaços interdiscursivos, representações pejorativas sobre o 

feminino que delimitam seu lugar no mundo, suas possibilidades e as práticas 

às quais ela deve se restringir. (SWAN, 2001, p. 15-16).  

 

No Ocidente, as mulheres são vistas como diabólicas ou santas, e só alcançariam a forma 

ideal com adestramento do homem. O mal mencionado está relacionado a uma essência sexual 

selvagem, descontrolada e rebelde. Esse pensamento é reforçado ao longo da história por 

diferentes pensadores, todos homens, considerados “grandes pensadores” que conheciam 

“verdadeiramente” qual era a natureza feminina. Nesse panorama, temos o lugar da mulher 

sendo restringido, pois não a consideram capaz de se comportar em público. Em consonância a 

essa perspectiva sobre o gênero feminino, “temos assim, a autoridade de Rousseau, Freud, 

Hegel, Comte, Lutero, Lombroso, dos tratados médicos e dos manuais de confissão, da 

literatura e do teatro, da poesia, veiculando estas imagens que desqualificam e atrelam a mulher 

a um destino biológico” (SWAN, 2001, p. 16).  

Assim a sedução perversa, a inferioridade física e social, a incapacidade 

intelectual, a dependência de seu corpo e de seu sexo, a passividade vem sendo 

reafirmadas em imagens e palavras que povoam o imaginário ocidental. (...). 

Os produtos culturais destinados ao público feminino desenham, em sua 

construção, o perfil de suas receptoras em torno de assuntos relacionados a 

sua esfera específica: sedução e sexo, família, casamento, maternidade e 

futilidades. A ausência, nas revistas femininas, de debate político, de assuntos 

econômico-financeiros, das estratégias e objetivos sociais, das questões 

jurídicas e opinativas é extremamente expressiva quanto à participação 

presumida, à capacidade de discussão e criação, ao próprio nível intelectual 

das mulheres que as compram. O feminino aparece reduzido à sua expressão 

mais simples e simplória: consumidoras, fazendo funcionar poderosos setores 

industriais ligados às suas características “naturais”: domesticidade 

(eletrodomésticos, produtos de limpeza, móveis), sedução (moda, cosméticos, 

o mercado do sexo, do romance, do amor) e reprodução (produtos para 
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maternidade/crianças em todos os registros, da vestimenta/alimentação aos 

brinquedos). (SWAN, 2001, p. 16,19). 

Esse imaginário do feminino como frágil, incapaz de pensar, sedutor, que depende de 

seu corpo e de seu sexo para conseguir algo, vem sendo reiterado em inúmeros espaços por 

meio de imagens e palavras que reificam as representações dominantes de gênero. No século 

XIX, o dualismo masculino/feminino ganha uma nova força e com as características desse 

tempo há uma reafirmação dos espaços reservados ao homem e a mulher. Por isso, “a casa e a 

família passaram a ser representadas em termos naturais (femininos, portanto), enquanto a 

esfera pública se constituía como instância histórica.” (GONÇALVES, 2006, p.48). O século 

XIX, mais conhecido como século Burguês ou era vitoriana, teve como característica a 

reafirmação do espaço privado como sendo da mulher “ao destacar a maternidade como 

necessidade e o espaço privado como lócus da realização das potencialidades femininas.” 

(MATOS apud GONÇALVES, 2006, p. 48). 

Segundo Ana Alice Alcântara Costa, “na organização sexual da sociedade, as mulheres 

ficaram relegadas à esfera privada, impedidas, assim, de atuar no mundo público e, como 

consequência, sem acesso às estruturas do poder político” (COSTA, 1998, p. 71). Essa divisão 

entre público e privado perdura ao longo dos anos através da teoria política. O pensamento 

perpassado é o predominante de gênero, em que à mulher é relegado o papel do lar, do privado, 

e ao homem, o público.  

Essa diferenciação entre público e privado tem sido criticada por pesquisadoras 

feministas. Para elas, essa dicotomia não contempla a questão do gênero. Susan Okim nos 

mostra que dentro das casas também há uma relação de poder ocorrendo, e não somente no 

âmbito público. Em outras palavras, “o pessoal é político”, a vida privada se entrelaça com a 

vida pública, com o econômico e o político (OKIM, 2008, p. 314). Ainda, segundo a autora: 

Por estarem muito conscientes de que a organização atual da sociedade 

contemporânea é profundamente afetada pela percepção predominante da vida 

social como sendo dividida em duas esferas separadas e distintas, as feministas 

têm argumentado de maneira muito convincente que boa parte desse 

pensamento conduz a equívocos – e que ele opera no sentido de reificar e, 

assim, legitimar a estrutura de gênero da sociedade, e de proteger uma esfera 

significante da vida humana (e especialmente da vida das mulheres) do exame 

atento ao qual o político é submetido. (OKIM, 2015, p. 314-315). 

Com o pensamento de que tudo o que acontece está interligado, de que o privado 

influencia o público, a história das mulheres também se faz importante. Entretanto, o interesse 

por elas é recente, de poucas décadas atrás, visto que antes a história não as reconhecia como 

sujeito. Elas estavam confinadas ao lar, ao cuidado, ligadas aos sentimentos. Nesse entremeio, 
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repara-se que as mulheres só possuem nome, pois seu sobrenome vem do homem, ou seja, sem 

o sobrenome não há uma existência. Logo, é o homem que dá legitimidade para a mulher: 

Em primeiro lugar, porque as mulheres são menos vistas no espaço público, o 

único que, por muito tempo, merecia interesse e relato. Elas atuam em família, 

confinadas em casa, ou no que serve de casa. São invisíveis. Em muitas 

sociedades, a invisibilidade e o silêncio das mulheres fazem parte da ordem 

das coisas. É a garantia de uma cidade tranqüila. Sua aparição em grupo causa 

medo. Entre os gregos, é a stasis, a desordem. Sua fala em público é indecente. 

"Que a mulher conserve o silêncio, diz o apóstolo Paulo. Porque primeiro foi 

formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher 

que, seduzida, caiu em transgressão." Elas devem pagar por sua falta num 

silêncio eterno. Até mesmo o corpo das mulheres amedronta. E preferível que 

esteja coberto de véus. Os homens são indivíduos, pessoas, trazem 

sobrenomes que são transmitidos. Alguns são "grandes", "grandes homens". 

As mulheres não têm sobrenome, têm apenas um nome. Aparecem sem 

nitidez, na penumbra dos grupos obscuros. (PERROT, 2007, p. 16-17 grifo no 

original). 

Além disso, o feminino foi, e ainda é associado à natureza e o masculino à cultura, o 

que gera uma sobrevalorização da cultura em detrimento dos sentimentos e da subjetividade. A 

desigualdade entre os sexos é uma realidade, e a mulher é ainda considerada o “sexo frágil” em 

distintos espaços, não possuindo capacidade de liderar, precisando de cuidado constante, 

necessitando do homem para ser respeitada socialmente. Desde os pensadores gregos, se tinha 

a concepção de que a função da mulher se restringia à procriação, fora isso, não possuía valor 

nenhum. A esse respeito, Gisele Ambrósio Gomes afirma: 

Vale notar que essas mulheres, de uma forma mais geral, estavam no bojo das 

críticas que insidiam sobre uma persistente tradição intelectual, de Aristóteles 

a Freud, passando pelos historiadores, que enfatizava a dicotomia 

homem/cultura e mulher/natureza marcada por estereótipos, preconceitos e 

uma hierarquia de valores. Essa bipolaridade era sustentada pela idéia da 

“desigualdade” entre os dois sexos, separando e opondo-os: o universo 

masculino relacionado à cultura, sinônimo de objetivo, de racional e de 

público, determinava a sua dita “superioridade” em relação ao universo 

feminino enquadrado à natureza “reveladora” de sua suposta propensão ao 

emocional, ao subjetivo e ao privado. Não era de se estranhar, portanto, a 

predominância na narrativa histórica de preocupações com o político e com o 

público, as quais entronizavam os homens em suas façanhas e heroicidade, 

excluindo duplamente, quase que por completo, as mulheres enquanto 

personagens e produtoras da história. (GOMES, 2010, p. 2). 

 

Por conta de o papel da mulher ser ligado ao privado, suas histórias são pouco vistas, 

não se sabe sobre suas memórias. Os relatos disponíveis são os que elas mesmas produziram, 

como diários, cartas e bilhetes. Entretanto, esses materiais acabam destruídos ao longo de suas 

vidas devido à sensação de que não significam nada para a sociedade. Essa percepção de que 
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suas histórias não importam ocorre porque desde cedo foram ensinadas assim, de que as 

narrativas relevantes são as masculinas, os relatos de guerras, os grandes homens da história e 

seus grandes feitos, os conhecidos feitos públicos: 

Porque são pouco vistas, pouco se fala delas. E esta é uma segunda razão de 

silêncio: o silêncio das fontes. As mulheres deixam poucos vestígios diretos, 

escritos ou materiais. Seu acesso à escrita foi tardio. Suas produções 

domésticas são rapidamente consumidas, ou mais facilmente dispersas. São 

elas mesmas que destroem, apagam esses vestígios porque os julgam sem 

interesse. Afinal, elas são apenas mulheres, cuja vida não conta muito. Existe 

até um pudor feminino que se estende à memória. Uma desvalorização das 

mulheres por si mesmas. Um silêncio consubstancial à noção de honra. 

(PERROT, 2007, p. 17 grifo no original). 

As mulheres obtiveram conhecimento da escrita posteriormente aos homens, e como 

estavam reclusas ao ambiente privado, não produziram documentos, registravam suas vidas em 

diários, cartas e outras fontes de difícil acesso. Elas pouco apareciam, e seus vestígios 

geralmente eram apagados ou ocultados por si mesmas ou pelos homens. Essa omissão de 

fontes gera um ocultamento na historiografia feminina.  

Além disso, a atenção que historiadores “dispensam às mulheres é reduzida ou ditada 

por estereótipos. É claro que falam das mulheres, mas generalizando. ‘As mulheres são...’, ‘A 

mulher é...’.” (PERROT, 2007, p. 17). Nesse contexto, o que se tem de descrições de mulheres, 

são os sonhos, o imaginário do que o feminino deveria ser. Assim, “as mulheres são imaginadas, 

representadas, em vez de serem descritas ou contadas. Eis aí outra razão para o silêncio e a 

obscuridade: a dissimetria sexual das fontes, variável e desigual segundo as épocas.” (PERROT, 

2007, p. 17). 

Porque elas aparecem menos no espaço público, objeto maior da observação 

e da narrativa, fala-se pouco delas e ainda menos caso quem faça o relato seja 

um homem que se acomoda com uma costumeira ausência, serve-se de um 

masculino universal, de estereótipos globalizante, ou da suposta unicidade de 

um gênero: A MULHER. A falta de informações concretas e circunstanciadas 

contrasta com a abundância dos discursos e com a proliferação de imagens. 

As mulheres são mais imaginadas do que descrita ou contadas, e fazer a sua 

história é, antes de tudo, inevitavelmente, chocar-se contra este bloco de 

representações que as cobre e que é preciso necessariamente analisar, sem 

saber como elas mesmas as viam e as viviam. (PERROT, 2005, p. 11). 

Devido à persistente idealização, o fazer histórico encontra dificuldade em saber como 

as mulheres viam a si mesmas, elas viviam dentro e de acordo com as imagens criadas para 

elas. Desse modo, a falta de informação era um agravante.   

Segundo Michelle Perrot (2007), o que se contava eram as histórias masculinas, do 

espaço público, os contos de guerras, de reinados e de reis. Retratavam-se primordialmente as 
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histórias de santos enquanto as santas estavam reservadas a alcançar a glória do martírio ou da 

manutenção da virgindade.  

As religiões predominantes têm, de forma geral contribuído para o silêncio feminino. 

Em textos sagrados encontramos ordens para que a mulher permaneça em silêncio subordinada 

ao marido. É notória, então, a contribuição da teologia de cunho patriarcal elaborada por 

homens que acreditavam que a mulher era um caminho para perdição, a própria raiz do pecado. 

Para essa teologia cristã patriarcal, a palavra que valia era a masculina, já que a mulher não 

tinha direito de fala, somente o dever da escuta: 

No início era o Verbo, mas o Verbo era Deus, e Homem. O silêncio é o comum 

das mulheres. Ele convém a sua posição secundária e subordinada. Ele cai 

bem em seus rostos, levemente sorridentes, não deformados pela 

impertinência do riso barulhento e viril. Bocas, fechadas, lábios cerrados, 

pálpebras baixas, as mulheres só podem chorar, deixarem as lágrimas 

correrem como a água de uma inesgotável dor, da qual, segundo Michelet, 

elas “detêm o sacerdócio”. O silêncio é um mandamento reiterado através dos 

séculos pelas religiões, pelos sistemas políticos e pelos manuais de 

comportamento. Silêncio das mulheres na igreja ou no templo; maior ainda na 

sinagoga ou na mesquita, onde elas nem mesmo podem penetrar na hora das 

orações. Silêncio nas assembleias políticas povoadas de homens que tomam 

de assalto com sua eloquência masculina. Silêncio no espaço público onde sua 

intervenção coletiva é assimilada a histeria do grito e a uma atitude barulhenta 

demais como a da “vida fácil”. Silêncio, até mesmo na vida privada, quer se 

trate do salão do século 19 onde calou-se a conversação mais igualitária da 

elite das Luzes, afastada pelas obrigações mundanas que ordenam que as 

mulheres evitem os assuntos mais quentes – a política em primeiro lugar – 

suscetíveis de perturbar a convivialidade, e que se limitem às conveniências 

da polidez. “Seja bela e cale a boca”, aconselha-se as moças casadoiras, para 

que evitem dizer bobagens ou cometer indiscrições. (PERROT, 2005, p. 9-

10).     

O silêncio é parte constante da vida feminina. As mulheres aprendem de suas religiões 

que devem ficar quietas nos templos, sinagogas e mesquitas. Este silêncio imposto pelo meio 

religioso também lhes é imposto pela família, por sistemas políticos e econômicos, além de ser 

reiterado em manuais de comportamento feminino.  

Na vida pública a mulher era impedida de falar, pois seu discurso era interpretado como 

histeria ou barulho. No espaço privado também lhe negavam a fala como uma maneira de 

excluí-las do debate intrafamiliar, não permitindo suas opiniões para não atrapalhar a 

convivência. A mudez imposta à mulher não é somente com relação à fala, mas também a seus 

gestos e corpos. Tudo deve ser reprimido dentro de um pudor em que ela mesma não reclama, 

não exprime seus pensamentos, guarda tudo para si e somente ouve. Sua virtude está ligada ao 

silêncio, sendo uma boa mulher aquela que sabe manter o silêncio. 
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Todavia, sua postura normal, é a escuta, a espera, o guardar as palavras no 

fundo de si mesmas. Aceitar, conformar-se, obedecer, submeter-se e calar-se. 

Pois este silêncio, imposto pela ordem simbólica, não é somente o silêncio da 

fala, mas também o da expressão, o gestual ou escriturária. O corpo das 

mulheres, sua cabeça, seus rostos devem às vezes ser cobertos e até mesmo 

velados. “As mulheres são feitas para esconder a sua vida” na sombra do 

gineceu, do convento ou da casa. (...) Pois o silêncio era ao mesmo tempo 

disciplina do mundo, das famílias e dos corpos, regra política, social, familiar 

– as paredes das casas abafam os gritos das mulheres e crianças agredidas -, 

pessoal. Uma mulher conveniente não se queixa, não faz confidências, exceto, 

para as católicas, a seu confessor, não se entrega. O pudor é sua virtude, o 

silêncio, sua honra, a ponto de se tornar uma segunda natureza. A 

impossibilidade de falar de si mesma acaba por abolir o seu próprio ser, ou ao 

menos, o que se pode saber dele. (PERROT, 2005, p. 10).  

Esse silenciamento resultou no desconhecimento de suas histórias, tanto por homens, 

que as consideravam irrelevantes, quanto por elas mesmas, que se calavam e não as contavam 

a ninguém. Por muito tempo, seus rostos foram encobertos pela historiografia, que acreditava 

que a história universal é a do homem cis, europeu, branco e que ignorava as demais. Dessa 

forma, as mulheres eram relegadas a um papel secundário, de pouca relevância, como 

coadjuvantes (SILVA; SANTOS, 2016). 

Como coadjuvantes as mulheres não eram vistas como pessoas capazes de construir uma 

trajetória sem a presença masculina. Nesse meio, a história não lhes deu a devida atenção até 

muito recentemente. Observa-se, então, que a desigualdade entre os sexos tem sido reproduzida 

também na escolha do que se registra, e isso impacta a própria produção de fontes. Portanto, a 

história feminina está muito relacionada ao silêncio, ao contar a história das mulheres, estamos 

contando uma história de silêncio. 

A história das mulheres contribui para narrativa e a revelação de uma história 

do silêncio, uma história do confinamento, mais do que do esquecimento.  

Durante muito tempo, escrita e o saber estiveram – e ainda, continuam – 

relacionados ao poder e foram usados como formas de dominação e de 

exclusão de determinadas vozes que tentassem ecoar algum som em meio ao 

silêncio que era imposto para que se mantivesse a ordem social em uma 

sociedade de base falocêntrica, patriarcal, machista e sexista. (TEDESCHI, 

2015, p. 202). 

Para se constituírem no poder, os homens negaram às mulheres o ensino e a escrita como 

forma de controle e de manutenção da ordem social. É preciso ressaltar que a sociedade é 

machista, sexista e patriarcal, logo, também é responsável por silenciar as mulheres e suas 

histórias. Na escrita, “a narrativa histórica se absteve de incorporar às suas preocupações o 

sujeito feminino.” (SILVA, 2008, p. 224). Os relatos femininos foram pouco valorizados pela 

historiografia até meados da década de 1960. Foi somente com o movimento feminista que 
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estas questões começaram a ser levantadas, pois as feministas mostraram que a historiografia 

ocultava as mulheres, e começaram, então, a buscar por seus relatos.  

É a partir de lutas íntimas, portanto, que as mulheres iniciam um 

questionamento quanto à realidade social, criando os primeiros movimentos 

feministas, marcados por uma grande diversidade de reivindicações. Antes das 

historiadoras foram as feministas que fizeram a história das mulheres. O 

feminismo evidenciou a ausência da figura feminina no território 

historiográfico, criando as bases para uma história das mulheres feita por 

historiadoras. Conforme variados trabalhos salientaram, o feminismo nasceu 

profundamente imbricado com os movimentos políticos dos anos 1960 e 

estreitamente vinculado à efervescência cultural e política que varria todo o 

mundo ocidental. Estes movimentos da vanguarda intelectual colocaram em 

xeque padrões morais socialmente aceitos, desmontando arraigados valores de 

família e recusando a posição subalterna da mulher dentro do espaço privado, 

além de questionar os pressupostos epistemológicos que norteavam o mundo 

do saber. (SILVA, 2008, p. 225-226). 

O surgimento do feminismo esteve muito ligado aos movimentos sociais de 1960. A 

partir desse período, houve a desconstrução de padrões morais construídos socialmente, como 

a sujeição da esposa ao marido. Esses padrões imbricados na sociedade até os dias de hoje 

continuam sendo questionados pelas feministas.  

Por conta desse questionamento, buscaram-se mudanças no olhar para com a história da 

mulher. Entretanto, para se contar suas memórias, foi preciso “avançar por caminhos sinuosos, 

desconhecidos, como a esfera do privado e das relações cotidianas, território em que os 

historiadores pouco estiveram atentos.” (SILVA, 2008, p. 227). Dessa maneira, foi preciso 

buscar fontes antes nunca consultadas ou pouco conhecidas para os historiadores, como cartas, 

diários, fotografias, documentos que se encontravam no privado e que só eram importantes para 

o sujeito feminino. Essa abertura mostrou que “a ‘verdade’ passou a incorporar também o 

subjetivo, o pessoal e o único.” (SILVA, 2008, p. 227). 

A história das mulheres mudou. Em seus objetos, em seus pontos de vista. 

Partiu de uma história do corpo e dos papéis desempenhados na vida, privada 

para chegar a uma história das mulheres no espaço público da cidade, do 

trabalho, da política, da guerra, da criação. Partiu de uma história das mulheres 

vítimas para chegar a uma história das mulheres ativas, nas múltiplas 

interações que provocam a mudança. Partiu de uma história das mulheres para 

tornar-se mais especificamente uma história do gênero, que insiste nas 

relações entre os sexos e integra a masculinidade. Alargou suas perspectivas 

espaciais, religiosas, culturais. (PERROT, 2007, p. 15-16). 

Percebemos que a história das mulheres passou por várias transformações: teve início 

pautando o corpo e os papéis femininos no privado; e então passou para a busca pela 

compreensão das funções desempenhadas nos espaços públicos, como nas guerras, na política, 

no trabalho. Por fim, surge a pesquisa de gênero, que demonstra a diferença entre os sexos e 
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que agrega o masculino. Isso indica que as múltiplas possibilidades de conhecermos os papéis 

desempenhados pelas mulheres ao longo dos séculos revela que ainda não conhecemos 

inteiramente a historiografia mundial, pois se não há mulheres nas histórias, então há uma 

lacuna que deve ser preenchida.   

A recente inclusão das mulheres no campo da historiografia tem revelado não 

apenas momentos inesperados da presença feminina nos acontecimentos 

históricos, mas também um alargamento do próprio discurso historiográfico, 

até então estritamento estruturado para pensar o sujeito universal, ou ainda, as 

ações individuais e as práticas coletivas marcadamente masculinas. Como se 

a História nos contasse apenas dos homens e de suas façanhas, era somente 

marginalmente que as narrativas históricas sugeriam a presença das mulheres, 

ou a existência de um universo feminino expressivo e empolgante. Todo 

discurso sobre temas clássicos como a abolição da escravatura, a imigração 

européia para o Brasil, a industrialização ou o movimento operário, evocava 

imagens da participação de homens robustos, brancos ou negros, e jamais de 

mulheres capazes de merecerem uma maior atenção. (RAGO, 1995, p. 81). 

A historiografia passa por mudanças com a inclusão das mulheres, incrementando o 

discurso historiográfico e demonstrando que o sujeito feminino estive presente nos diversos 

acontecimentos no decorrer do tempo. Essa incorporação rompe com a ideia de um sujeito 

universal masculino, com narrativas marcadamente escritas por homens.   

A imagem feminina aparecia de forma marginal na história, o que sinalizava uma remota 

possibilidade de um universo feminino que também possuísse memória. Ou seja, era viável 

pensar “que o ser humano universal poderia incluir as mulheres e proporcionar evidencia e 

interpretações sobre as várias ações e experiências das mulheres no passado.” (SCOTT, 1992, 

p. 77).  Além disso, conhecer os relatos das mulheres é “necessariamente ir contra as definições 

de história e seus agentes já estabelecidos como ‘verdadeiros’, ou pelo menos, como reflexões 

acuradas sobre o que aconteceu (ou teve importância) no passado.” (SCOTT, 1992, p. 77).   

Assim, a inclusão feminina possibilita a desconstrução desse sujeito universal estritamente 

masculino.  

As transformações na historiografia, articuladas ao movimento do feminismo, 

a partir de fins da década de 1960, foram essenciais no processo em que as 

mulheres foram alçadas à condição de objeto e sujeito da História, marcando 

a emergência da História das Mulheres. Joan Scott (1994) propõe que a 

história seja escrita sobre como os significados subjetivos e coletivos de 

homens e mulheres, enquanto categorias de identidade foram construídos. 

Para escrever esta história, é preciso observar os significados variáveis e 

contraditórios que são atribuídos à diferença sexual. As mulheres são agentes 

históricos e possui uma historicidade das relações entre os sexos, relativa às 

ações cotidianas. Ainda de acordo com Scott (1992), tais experiências iniciais 

de inclusão das mulheres como ser humano universal trouxeram à tona uma 

situação plena de ambiguidades. Afinal, ao solicitar que a história fosse 
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suplementada com informações sobre as mulheres afirmava-se, não só o 

caráter incompleto daquela disciplina, mas também que o domínio que os 

historiadores tinham do passado era parcial. Este fato era demolidor para uma 

realidade que definia a história e seus agentes já estabelecidos como 

verdadeiros, ou pelo menos, como reflexões aprimoradas sobre o que teve 

importância no passado. (LUNZ, 2018, p. 56). 

As pesquisas sobre a história feminina demonstraram a insuficiência do sujeito 

universal. Esses estudos apontaram que houve uma mudança do local de poder, não mais 

limitado ao espaço público, visto que as mulheres exerciam influência nos acontecimentos 

históricos. (GONÇALVES, 2006). É por esta razão que a historiografia feminina busca 

visibilizar a mulher como agente histórico, digna de ter sua memória contada.  

A inclusão de mulheres significou aceitar que a história era incompleta, que não poderia 

ser tida como universal, pois não englobava todos os sujeitos. É a partir desse momento que os 

historiadores reconhecem que não contavam a história completa. Essa reviravolta, 

“fundamentalmente, desafia tanto a competência de qualquer reivindicação da história de fazer 

um relato completo quanto à perfeição e a presença intrínseca do objeto da história - o Homem 

universal.” (SCOTT, 1992, p. 78).   

A participação feminina confronta o que se tinha como historiografia. Ela “questiona a 

prioridade relativa dada a “história do homem”, em oposição à “história da mulher”, expondo 

a hierarquia implícita em muitos relatos históricos.” (SCOTT, 1992, p. 78). Ainda, segundo 

Scott (1992), como resposta às críticas feitas contra a história feminina, se demonstrou a ideia 

de que a história por muito tempo foi “fálica”. 

A inclusão da categoria de análise de gênero no campo historiográfico foi 

caracterizada por uma trajetória difícil conforme descreve Soihet (2007), nas 

ciências humanas a disciplina de história foi a que mais tardiamente 

apropriou-se dessa categoria, assim como da própria inclusão de ‘mulher’ ou 

de ‘mulheres’ como categoria analítica na pesquisa histórica. A trajetória, 

costumeiramente ‘cautelosa’, dessa disciplina, e o domínio do campo por 

determinadas perspectivas de abordagem, retardaram significativamente o 

avanço das discussões. Grande parte desse retardo se deveu ao caráter 

universal atribuído ao sujeito da história, representado pela categoria 

‘homem’. Acreditava-se que, ao falar dos homens, as mulheres também 

estavam sendo, igualmente contempladas, o que não correspondia à realidade. 

Como descreve Tedeschi (2012), o sujeito cartesiano, unitário e centrado, que 

está na gênese do projeto cientifico, é macho, branco e europeu. Longe de 

representar um ser universal, esta visão retrata a experiência e perspectiva de 

um homem muito particular. Gonçalves (2006) afirma que não era de se 

estranhar, portanto, a predominância na narrativa histórica de preocupações 

com o político e com o público, as quais entronizavam os homens em suas 

façanhas e atos heroicos, excluindo, quase que por completo, as mulheres 

enquanto personagens e produtoras da história. Esta narrativa privilegiava 



59 
 

fontes administrativas, diplomáticas e militares, nas quais as mulheres pouco 

apareciam. A desconstrução desta narrativa histórica como verdadeira, 

possibilitou a expansão de pesquisas sobre o sexo feminino que favoreceram 

o surgimento da História das Mulheres. (LUNZ, 2018, p. 56-57).  

A historiografia em geral tardou a incluir a categoria gênero nas análises, o que refletiu 

na abordagem do sujeito feminino. Todavia, tornou-se imprescindível incorporar as mulheres a 

uma narrativa que se preocupasse com todos os sujeitos históricos. Portanto, não bastou integra-

las, mas, trazer novas interpretações sobre como os acontecimentos se desenvolveram e 

questionar como a própria historiografia era produzida.  

 Nesse enquadramento, surgiu o interesse pela mulher em sua diversidade, desafiando o 

padrão único de feminilidade estabelecido socialmente. Portanto, “foi preciso, antes de mais 

nada, interrogar e desconstruir a própria historiografia, que havia produzido o silêncio e o 

apagamento das mulheres, no passado. ” (MAIA, 2015, p. 210).  

Acerca do apagamento do sujeito feminino, é plausível considerar que a ausência de 

registro histórico das mulheres é consequência do modo como as relações de poder se 

constituem e dos impactos dessa dinâmica social sobre a construção de gênero. A mulher não 

era uma lacuna historiográfica por acaso, mas porque foi colocada à margem da sociedade.   

Portanto, o apagamento das mulheres dos espaços públicos, da produção de 

saberes, das atividades produtivas e políticas ou das suas memórias, traços e 

visões de mundo, faz parte dessas relações de poder e dos 

mecanismos/estratégias de construção de gênero – ao colocar o homem como 

sujeito universal e considerar aquilo que se refere às mulheres menos 

importante e, por isso, não cabe ao registro histórico. (MAIA, 2015, p. 211-

212). 

A inclusão do gênero como categoria de análise trouxe novas formas de enxergar a 

história, demonstrando que as relações de poder têm grande influência no desaparecimento e 

silenciamento de narrativas. As construções de gênero produzidas ao longo da história serviram 

como manutenção do poder existente na sociedade. Poder cujo caráter é patriarcal, machista e 

responsável por subjugar a mulher a um papel inferior.  

Como vimos, a historiografia começou a ter novos olhares e a contar histórias nunca 

pesquisadas, de grupos que por muito tempo foram excluídos, incluindo as mulheres. 

Entretanto, é necessário buscar as diferentes histórias femininas dado que ainda existem 

inúmeras memórias esquecidas para serem reportadas. 
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2.2. O OCULTAMENTO DAS MULHERES DURANTE A DITADURA CIVIL-MILITAR 

BRASILEIRA. 

O poder é estruturado por meio das relações de gênero. Governa quem tem mais poder 

para subjugar o outro. Podemos perceber que o gênero é “uma forma primária de dar significado 

às relações de poder” (SCOTT, 1990, p. 88). Quem possuía o poder era quem comandava, logo, 

os homens predominantemente dominavam as relações de poder, levando as mulheres a 

viverem de acordo com suas regras e vontades. Idealizando-as a partir de um padrão que 

limitava o comportamento feminino. Nas tradições judaico-cristã e islâmica, o poder foi 

predominantemente articulado pelas relações de gênero: 

O gênero tem sido utilizado literal ou analogicamente na teoria política para 

justificar ou criticar reinado de monarcas e para expressar as relações entre 

governantes e governados. Obviamente era de se esperar que os debates dos 

contemporâneos sobre os reinados de Elizabeth I da Inglaterra e de Catarina 

de Médici na França tivessem tratado da questão da capacidade das mulheres 

para a direção política; mas em um período onde parentesco e realeza estavam 

intrinsecamente ligados, as discussões sobre os reis homens também estavam 

preocupadas com a masculinidade e a feminilidade. (...)O ataque de Edmund 

Burke contra a Revolução Francesa se desenvolve ao redor de um contraste 

entre as harpias feias e assassinas dos sans-culottes (as megeras do inferno, 

sob a forma desnaturada da mais vil das mulheres) e a doce feminilidade de 

Maria Antonieta, que escapa à multidão "para procurar refúgio aos pés de um 

rei e de um marido" e cuja beleza tinha já inspirado o orgulho nacional. 

(...)Mas a analogia não concerne sempre ao casamento nem mesmo à 

heterossexualidade. Na teoria política da Idade Média islâmica, os símbolos 

do poder político fizeram mais frequentemente alusão às relações sexuais 

entre um homem e um rapaz, sugerindo não somente a existência aceitável de 

formas de sexualidade comparáveis às que descreve Foucault em seu último 

livro a respeito da Grécia clássica, mas também a irrelevância das mulheres 

para qualquer noção de política e de vida pública. (SCOTT, 1990, p. 89-90). 

Historicamente as mulheres sempre foram vistas como incapazes para governar um país. 

A guerreira não era vista com bons olhos, já que estava fora do ideal de uma mulher dócil, 

feminina, que busca um matrimônio, imagem que perdura até nossos dias. Os reinados de 

rainhas sempre foram questionados devido à crença de que a feminilidade não era uma 

característica adequada para um governante. Isso ocorre, pois, estas mulheres estavam 

ocupando lugares historicamente destinados aos homens, e as que adentravam esse espaço eram 

constantemente criticadas e deslegitimadas à medida que se buscava comprovar a falta de 

capacidade delas. Isso também se sucede atualmente porque muitas mulheres são criticadas e 

diminuídas em seus trabalhos, visto que não estão nos lugares a elas destinados. Durante a 

ditadura civil-militar não seria diferente. 
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Na ditadura civil-militar brasileira as mulheres estavam deslocadas dessa forma. 

Quando ousaram adentrar o espaço que teoricamente era reservado ao homem, sofreram 

inúmeras consequências. Por conta disso, até os dias de hoje, muitas histórias não são 

conhecidas, pois foram deixadas guardadas na mente das pessoas, e a sociedade não buscou 

revelar. 

A história da repressão durante a ditadura militar e assim como a oposição a 

ela é uma história masculina, assim como toda a história política, basta que 

olhemos a literatura existente sobre o período. As relações de gênero estão aí 

excluídas, apesar de sabermos que tantas mulheres, juntamente com os 

homens, lutaram pela redemocratização do país. Ousar adentrar o espaço 

público, político, masculino, por excelência foi o que fizeram estas mulheres 

ao se engajarem nas diversas organizações clandestinas existentes no país 

durante a ditadura militar. (COLLING, p. 06). 

A história lembrada, tanto da resistência, quanto da repressão é masculina, o que se 

lembra são os grandes feitos dos homens. Quando observamos os papéis designados às 

mulheres nas organizações clandestinas no período da ditadura, vemos que suas atribuições 

foram diminuídas, sendo a elas relegados os papéis de observação e envio de mensagens. 

(TELES, 1999, p. 71) A elas pouco foi dado papel de liderança. A entrada das mulheres nas 

organizações clandestinas era vista com certo receio por parte de seus integrantes masculinos, 

talvez por acharem que a luta armada dizia respeito somente ao homem, como nos fala Teles: 

As mulheres foram incorporadas às organizações de esquerda, tanto no campo 

como nas cidades. Mas essas organizações relutaram em absorver a mulher 

militante de maneira mais adequada ao papel que ela já vinha desempenhando 

nas diversas áreas da vida social e econômica, talvez por considerarem que as 

ações guerreiras só diziam respeito aos homens. (TELES, 1999, p. 64).    

Percebemos que mesmo as mulheres adentrando os espaços públicos por conta de papéis 

relacionados à maternidade, como o cuidado, não obtinham lugares na liderança. Poucas 

chegaram a liderar grupos de organizações clandestinas nesse período. Para a repressão, as 

mulheres cometiam dois pecados, lutavam contra a ditadura e ousavam adentrar um espaço 

reservado ao homem. Essa mulher militante se torna assim um ser “desviante”, pois não está 

travestida do ideal de mulher da sociedade, não se enquadrava dentro do modelo feminino 

criado socialmente. Segundo Colling: 

A mulher militante política nos partidos de oposição à ditadura militar cometia 

dois pecados aos olhos da repressão: de se insurgir contra a política golpista, 

fazendo-lhe oposição e de desconsiderar o lugar destinado à mulher, 

rompendo os padrões sociais estabelecidos para os dois sexos. Que mulher é 

essa, invasora de um campo que não é seu? A maneira mais simplista de 

responder a questão é de que não se trata de uma mulher; a militante política 

é um desvio de mulher. A perplexidade dá lugar a uma caracterização 

necessária para enquadrá-la em uma categoria, já que ela não faz parte do 
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modelo histórico feminino que povoa os sonhos e o imaginário masculino. 

(COLLING, 2015, p. 378). 

Essa mulher militante, que adentrou um lugar reservado ao homem, é vista como 

desviante de seu papel natural, aquilo que estava estabelecido na sociedade. Ao olharmos as 

histórias referentes à resistência à Ditadura Civil-Militar, predominantemente encontramos 

histórias masculinas. As mulheres nesse período da historiografia são pouco pesquisadas, só 

encontramos suas histórias quando outras mulheres as contam.  

Isso nos mostra que houve uma exclusão de gênero nesse período. A sociedade da época, 

predominantemente machista e patriarcal, não permitia a participação das mulheres nos meios 

públicos, a elas cabiam o ambiente privado, do lar. Ao ousarem adentrar esse espaço masculino, 

elas rompem com o pensamento predominante. A antropóloga Gayle Rubin, em seu texto 

intitulado “O Tráfico de Mulheres”, fala sobre o sistema que ela define como sexo/gênero. 

Nesse sistema, a sexualidade biológica é transformada em produto para satisfazer uma 

necessidade criada. Como ela mesma diz: 

Como definição preliminar, podemos dizer que um “sistema de sexo/gênero” 

consiste em uma série de arranjos por meio dos quais uma sociedade 

transforma a sexualidade biológica em produto da atividade humana, nos 

quais essas necessidades sexuais transformadas são satisfeitas. (RUBIN, 2017, 

p. 11) 

Rubyn explica que a sexualidade biológica é transformada em produto pela sociedade. 

Sendo assim, quando se diz que o papel da mulher é dentro do lar, cuidando dos filhos e do 

marido, fala-se sobre as necessidades da sociedade patriarcal, em que as mulheres são meros 

produtos para satisfazer as vontades dos homens, aqueles que dominam a esfera pública.  

Esse pensamento estava presente no período da ditadura brasileira. Pois, quando as 

mulheres entram em organizações elas se inserem em um local que pertencia aos homens. 

Entretanto, essa diversificação do espaço público gera a desqualificação da mulher por 

considerarem que sua participação representaria um divisionismo na luta principal, pensamento 

compartilhado entre os membros das organizações, como afirma Colling: 

Na história do regime militar brasileiro, como em todos os projetos políticos 

autoritários, a construção de sujeitos ocorre de forma unitária e não 

diversificada. A sociedade é dividida em dois blocos antagônicos: situação e 

oposição, igualando-se os sujeitos. A esquerda tradicional repete a mesma 

formula: ou se é sujeito burguês ou proletário. As diversidades são entendidas 

como divisionistas da luta principal. Estes dois discursos anulam as diferenças 

e constroem sujeitos políticos únicos, desconsiderando a presença feminina e 

enquadrando-a em categorias que a desqualificam. Nesta medida, institui-se a 

invisibilidade da mulher como sujeito político. (COLLING, p. 06). 
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A mulher que ousou entrar no espaço público foi vista como uma desviante de seu papel 

“normal”. Esse papel é estabelecido socialmente com a divisão do trabalho pelo sexo da mesma 

forma que o gênero. Essa divisão gera a falta de uniformidade entre homem e mulher, o que 

revela de maneira contundente a diferença biológica entre os sexos. Assim, podemos considerar 

que nenhum aspecto da sexualidade seja natural, todos os aspectos do sexo e do gênero são 

impostos socialmente. (RUBIN, 2017, p. 31-32).  

As mulheres desse período foram influenciadas pela revolução sexual e pela segunda 

onda do feminismo8 que ocorria no mundo. Dessa maneira, percebemos que o número de 

mulheres nas organizações clandestinas era maior do que os da participação feminina nas 

organizações de esquerda em tempos passados. (WOLFF, 2007). Cristina Scheibe Wolff 

explica que “embora a incorporação de mulheres nos grupos de esquerda armada não possa ser 

vista apenas como uma decorrência ‘natural’ do feminismo, é certo que não se pode pensar 

esses dois acontecimentos (o feminismo da Segunda Onda e a luta armada) como totalmente 

isolados um do outro. ” (WOLFF, 2007, p. 22). 

Marcela Lagarde (2008) define gênero como sendo um conjunto de atributos que 

delimitam o sexo. A autora elucida que, na verdade, essas características tidas como próprias 

do sexo são históricas, por isso utiliza o conceito de atribuição em oposição à determinação 

natural das coisas. Pois, embora a sociedade haja como se a distribuição de papéis fosse natural 

e justificável biologicamente, ela é historicamente construída. Por exemplo, a mulher nasce 

com o pensamento naturalizado de que deve ser dona do lar, ter filhos, cuidar do marido, ou 

seja, se enquadrar na categoria de “bela, recatada e do lar”. Entretanto, isso ocorre porque os 

indivíduos são educados de acordo com seu sexo biológico em um sistema binário que 

pressupõe comportamentos femininos e masculinos. Segundo Lagarde: 

Hay que reconocer, primero, que bajo esta definición subyace una hipótesis 

teórica; “el conjunto de características asignadas al sexo”. Este conjunto de 

características que tradicionalmente pensábamos como de origen sexual, en 

realidad son históricas, por eso decimos que las características son 

“atribuidas”. El hecho “atributivo” es un hecho histórico, esta es la hipótesis. 

Podemos repetir el mito —que es parte de sentido común, de la ideología 

dominante, de las religiones, de las filosofías más difundidas en esta tierra y 

en los sitios aledaños a esta tierra—. Según el cual todo lo que somos las 

 
8 A segunda onda do feminismo teve início na década de 1960, especialmente nos Estados Unidos e França. Seu 

foco era a luta contra a discriminação de gênero, buscando o reconhecimento de igualdade de direitos e o respeito 

às diferenças. Para Schwebel, “os movimentos feministas dos anos 70 não se fundam na única exigência de 

igualdade, mas no reconhecimento da impossibilidade social de fundar essa igualdade dentro de um sistema 

patriarcal. ” (SCHWEBEL, 2009, p. 144). 
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mujeres y los hombres es “natural” y tiene un origen “sexual”. Este mito tiene 

un contexto social. (LAGARDE, 2008, p. 36). 

Para Lagarde, há mitos que se perpetuam ao longo do tempo e que impulsionam a 

ideologia dominante, mas diante de uma análise é possível perceber a finalidade deles:  deixar 

a mulher confinada ao lar e  manter a dominação masculina. 

Ao olharmos as mulheres que lutaram no período ditatorial, muitas adotaram uma 

postura masculina para serem aceitas. Muitas “assexuavam-se” como forma de igualar-se a seu 

companheiro de luta, como nos mostra Ana Maria Colling: 

As próprias mulheres militantes assumem a dominação masculina, tentando 

camuflar a sua sexualidade numa categoria sem sexo - a militante política. 

Para se constituírem como sujeitos políticos, estas mulheres estabelecem 

identidade com o discurso masculino diluindo as relações de gênero na luta 

política mais geral. A condição de gênero está subsumida ao discurso de 

unificação dos sujeitos. Como espaço fundamentalmente masculino, 

impunha-se às mulheres a negação de sua sexualidade como condição para a 

conquista de um lugar de igualdade ao lado dos homens. As relações de gênero 

diluíam-se na luta política mais geral. As mulheres assexuavam-se numa 

tentativa de igualarem-se aos companheiros militantes. (COLLING, p. 07). 

Essa construção social define papéis conforme o sexo biológico, e assim, gera 

culturalmente um padrão a ser seguido. Caso não seja, o sujeito é visto como alguém que rompe 

com seu papel natural. Dessa forma, a mulher que ousou sair de seu lugar e se tornar militante 

no período ditatorial foi considerada como desencaminhada, pois decidiu sair de seu local 

destinado, o lar. Segundo Colling “a mulher, militante política é encarada como um ser 

“desviante”, não uma mulher ideal e desejável. A “mulher ideal” estava no espaço a ela 

destinado, o santuário do lar, cuidando do marido e dos filhos.” (COLLING, 2015, p. 378).  

Além disso, a militância nessas organizações era tida como algo viril, que necessitava 

de desprendimento, coragem e determinação. Um guerrilheiro ideal era masculino, logo, 

podemos entender a dificuldade de aceitação das mulheres por parte de seus companheiros de 

organizações. Os papéis que foram criados culturalmente e que eram perpetuados dentro das 

organizações estavam sendo confrontados. Para Wolff: 

Os vários relatos de ex-militantes, bem como textos escritos na época, também 

nos indicam que a militância nesses grupos era vista como algo ‘viril’, que 

exigia coragem e determinação, desprendimento e espírito de sacrifício, 

qualidades vistas em nossas sociedades como masculinas. A honra, a coragem, 

a dignidade e a iniciativa, componentes de um imaginário de virilidade que se 

atualiza a cada época, são os valores apontados por Carlos Marighela, o líder 

e articulador da Ação Libertadora Nacional, uma das mais importantes 

organizações da esquerda armada no Brasil, morto em 1969, para justificar o 

uso da violência no contexto da Ditadura Militar. (WOLFF, 2007, p. 23).  
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Os textos de Che Guevara eram muito utilizados e lidos nesse período, reforçando os 

papéis de gênero e as posturas tomadas pelas lideranças das organizações com relação aos 

papéis das mulheres. Como explana Wolff: 

Sendo uma das grandes matrizes discursivas, os textos de Ernesto Che 

Guevara são paradigmáticos para entender as posturas tomadas. Em sua obra 

A guerra de guerrilha, ele dedica duas páginas ao “Papel da Mulher” nas quais 

afirma ser este extremamente importante; embora mais fraca, ela é resistente 

e pode portar armas e combater ao lado dos homens, embora seu papel mais 

importante seja o de servir de agente de ligação e mensageira, pois ela chama 

menos atenção dos soldados inimigos e pode passar mais despercebida. Além 

disso, ele afirma que as mulheres podem servir como cozinheiras, professoras, 

costureiras e enfermeiras, “com uma doçura infinitamente superior à de seu 

rude companheiro de armas”. (WOLFF, 2007, p. 30).  

A construção social entre os sexos sempre tem um poder imenso sobre a sociedade, e 

não é diferente para as mulheres que ousaram lutar contra o regime autoritário brasileiro. Essas 

mulheres não eram vistas com bons olhos, seus familiares “gostariam que elas permanecessem 

nos papéis sociais destinados à mulher – o casamento, único passaporte para a felicidade 

feminina.” (COLLING, p. 07). 

O discurso das organizações era predominantemente masculino, voltado para os 

homens, entretanto tal discurso também foi aceito pelas mulheres que buscaram essas 

organizações. Essa aceitação pelas mulheres, do discurso voltado para o homem, talvez se 

explique pela razão de muitas mulheres se encontrarem nas universidades e estarem começando 

a ingressar no ambiente de trabalho. (WOLFF, 2007). Segundo Wolff: 

A questão da participação das mulheres nesses movimentos armados, de sua 

provocação à ação, mesmo que centrada em um discurso normalmente 

dirigido aos homens, cheio de figuras de gênero, talvez possa ser 

compreendida se pensamos o gênero como descolado do corpo, como propõe 

Judith Butler, ao menos em algumas situações. Trata-se de identificar-se, 

nesse momento, performaticamente mais como estudantes do que como 

mulheres. Nesse momento, mais do que mulheres, essas jovens eram 

estudantes, com toda a carga que se atribuía então aos estudantes 

universitários, vistos como futuro da nação. (...) A imagem viril do Che era 

propícia aos jovens estudantes, alguns de origem nas classes trabalhadoras, 

que contestavam seus pais, seus professores, e mesmo os dirigentes dos 

partidos tradicionais de esquerda como o Partido Comunista Brasileiro, 

formando novas organizações. Ser guerrilheiro era sim ser ‘macho’, era 

assumir uma postura ativa, contestadora, era assumir a violência como forma 

de resolver o problema. Já vimos como palavras como coragem, honra, 

orgulho, força, resistência e dignidade aparecem nos documentos das 

organizações dos três países analisados. Essas palavras, como nos ensina 

Judith Butler, constroem subjetividades de gênero ou que têm referência no 

gênero. O militante tinha de perder tantas coisas ao cair na clandestinidade e 

escolher o caminho da luta armada: perdia seu nome, sua família, seus amigos 

de infância, muitas vezes era deslocado para outra cidade, perdia profissão, 
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trabalho, lazeres, manias, tudo em nome da revolução. Mas não perdia seu 

gênero, e este ao que parece era reforçado no caso dos homens. Para as 

mulheres a história era muito diferente. Para começar, mesmo que o poema 

do uruguaio Daniel Viglietti a chame de mujer entera, a guerrilheira perde 

muitas vezes o seu gênero, para reconstruí-lo em outros parâmetros é certo, 

mas trata-se de uma grande mudança necessária à sua aceitação como 

‘companheira’.  (WOLFF, 2007, p. 28, 33-34).  

As mulheres que estavam na luta, se identificavam mais como estudantes, por conta 

disso, o “ser mulher” muitas vezes não era levado em consideração. Por estarem ligadas aos 

estudos, eram levadas a aceitar a imagem de Che Guevara como o guerrilheiro ideal, pois ele 

pregava tudo àquilo em que acreditavam e contestavam em sua formação. Entretanto, por mais 

que aceitassem os pensamentos desse guerrilheiro, a vida nas organizações clandestinas, para 

as mulheres, tinha essa dimensão de gênero, por mais que não percebessem.  

O homem ao se tornar militante, por mais que perdesse seu nome, família, amigos entre 

outras coisas, não perdia seu gênero, aliás, reforçava-se a posição viril e masculina que deveria 

ter. Já a mulher, perdia tudo, inclusive seu gênero, para construí-lo de outra forma e dar sentido 

ao que se pensava da mulher guerrilheira.  

Joan Scott (1990) nos mostra de forma clara como as relações de gênero têm influência 

na política e na questão do poder. Entretanto, essas relações não só refletem nas teorias políticas, 

como também nas necessidades do Estado.  

Os regimes autoritários, geralmente tendem a acabar com os direitos femininos, 

buscando um controle total das mulheres através de leis que restringem suas liberdades. 

Beavouir nos mostra que, desde o início do patriarcado, os homens procuram dominar as 

mulheres por meio de seus códigos, mantendo-a dependente. (BEAVOUIR, 2009, p. 199). As 

guerrilheiras no período ditatorial, não somente lutaram contra um regime autoritário, como 

enfrentaram padrões estabelecidos culturalmente para elas, segundo Ruth Ribeiro de Lima as 

mulheres “para alcançarem o status de guerrilheiras, tiveram que lutar contra o machismo do 

militante brasileiro.” (LIMA, 2000, p. 211 grifo no original). Ainda, segundo Maria Amélia de 

Almeida Teles: 

As mulheres buscaram o mercado de trabalho, entraram nas universidades e 

aumentaram sua escolaridade. Passados quatro anos de ditadura, em 1968, 

havia mulheres que participavam ativamente das manifestações de oposição 

aos militares. Com a edição do AI-5, considerado o golpe dentro do golpe, a 

maioria de mulheres e homens, militantes políticos, é obrigada, mais uma vez, 

ir para o exílio ou para a clandestinidade. Houve uma parcela de mulheres da 

esquerda que se manteve nos movimentos de resistência, numa atividade 

política, seja na luta armada ou nas outras formas de ação. Para isso, algumas 

tiveram que se separar dos seus companheiros / maridos ou foram viver com 
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outros homens e/ou mulheres. Mas as mulheres foram à luta de forma mais 

autônoma e por sua própria vontade. Enfrentaram o machismo da esquerda, 

seja na luta armada, nas greves operárias ou nos movimentos populares nas 

periferias e nas áreas rurais. Enfrentaram a truculência de cunho patriarcal e 

racista da repressão política. (TELES, 2014, p. 14). 

Observamos assim, que a mulher militante era tida como uma pessoa fora de seu habitat 

natural, que estava lutando por coisas que cabiam ao homem fazer. Vemos que as questões de 

gênero foram deixadas de lado, mas devem ser resgatadas, afinal, essas mulheres guerrilheiras 

lutaram com suas próprias vidas para um país melhor e por igualdade de direitos entre homens 

e mulheres. Segundo Teles (1993, p. 71-72), “A inclusão de mulheres na luta armada foi 

resultado das exigências das próprias mulheres, que, já naquela ocasião, travavam intensos 

debates sobre seus ingressos nessas organizações de esquerda”.    

A violência sistêmica sofrida pelas militantes durante a Ditadura revela que, para os 

homens daquele período, as mulheres que lutavam contra o governo ditatorial estavam se 

desviando de seus caminhos, e por isso deveriam aprender uma lição através de estupros e 

abortamentos forçados. Além disso, essas mulheres também lutaram contra o machismo dentro 

das organizações clandestinas, onde muitos de seus companheiros não as queriam ali por achar 

que não deveriam lutar. Como bem nos fala Maria Amélia de Almeida Teles: 

Houve uma parcela de mulheres da esquerda que se manteve nos movimentos 

de resistência, numa atividade política, seja na luta armada ou nas outras 

formas de ação. Para isso, algumas tiveram que se separar dos seus 

companheiros / maridos ou foram viver com outros homens e/ou mulheres. 

Mas as mulheres foram à luta de forma mais autônoma e por sua própria 

vontade. Enfrentaram o machismo da esquerda, seja na luta armada, nas 

greves operárias ou nos movimentos populares nas periferias e nas áreas 

rurais. Enfrentaram a truculência de cunho patriarcal e racista da repressão 

política. Como dissemos acima, as mulheres foram torturadas assim como os 

homens que lutaram contra a ditadura. As mulheres foram alvo sistemático de 

violações sexuais. A prática de estupros e abortamentos forçados foi 

corriqueira, nas sessões de tortura, quando se tratou de repressão política 

violenta contra as militantes de esquerda. Mulheres e homens eram forçados 

a se despir frente aos torturadores e se não o fizessem, suas roupas eram 

arrancadas violentamente e até rasgadas. Em muitos casos, foram colocados 

fios elétricos na vagina e no ânus. Houve mulheres estupradas. Outras 

sofreram abortamento forçado devido a chutes na barriga ou foram se despir 

frente aos torturadores e se não o fizessem, suas roupas eram arrancadas 

violentamente e até rasgadas. Em muitos casos, foram colocados fios elétricos 

na vagina e no ânus. Houve mulheres estupradas. Outras sofreram abor-

tamento forçado devido a chutes na barriga ou foram colocadas em “cadeiras 

do dragão”, levando choques elétricos na vagina, na barriga, nos seios, na 

cabeça. Houve aquelas que tiveram seus bebês nos DOI-CODIs. Algumas 

foram assassinadas grávidas como foram os casos de Soledad Barret Viedma 

(1945-1973) e de Dinalva de Oliveira Teixeira (1945 – 1974). Outras tiveram 

seus bebes em cativeiros e se sabe quase nada a respeito do destino dessas 

crianças. (TELES, 2014, p. 13-14).   



68 
 

As violências sofridas por essas mulheres tinham um componente a mais, o componente 

de gênero. As mulheres sofriam mais violência que os homens, pois, para a repressão, elas 

estavam no lugar errado, portanto deveriam aprender sobre seus lugares. É nesse contexto que 

utilizavam o estupro corretivo como forma de mostrarem as consequências das ações das 

mulheres que atreveram a se envolver com “assuntos de homens”.  

As mulheres lutaram contra um patriarcalismo que perpassa toda a sociedade, sofrendo 

as consequências de suas ações. Segundo Heleieth Saffioti, “as brasileiras têm razões de sobra 

para se opor ao machismo reinante em todas as instituições sociais, pois o patriarcado não 

abrange apenas a família, mas atravessa a sociedade como um todo.” (SAFFIOTI, p. 47). Além 

disso, a tortura era uma maneira dos torturadores demonstrarem poder, visto que a violência é 

organizada através de relações de poderes e hierarquias sociais. Segundo relatório da Comissão 

Nacional da Verdade: 

Como a violência se organiza através das hierarquias sociais e das relações 

sociais de poder − elas próprias constitutivas da sociedade, das identidades 

coletivas e individuais −, a estruturação baseada na hierarquia de gênero e 

sexualidade transparece na violência estatal do período explicitando, por 

exemplo, o caráter tradicionalmente sexista e homofóbico da formação 

policial e militar, que constrói o feminino como algo inferior e associa 

violência à masculinidade viril. Treinados para agir com brutalidade e imersos 

em uma cultura de grupo e institucional em permanente tensão com o respeito 

aos direitos humanos, os integrantes do aparato de repressão indicados nos 

relatos de violência sexual aparecem como incapazes de reconhecer liberdades 

civis básicas, atuando como transmissores da violência, da extremidade de 

poder para a ponta desempoderada, não importando se a violência 

direcionava-se contra homens ou contra mulheres. Isso fica claro quando se 

dá voz às vítimas. Nas narrativas das mulheres, por exemplo, aparecem 

sistematicamente relatos de humilhações, maus-tratos e torturas sofridas, 

acompanhados de referências explícitas ao fato de que haviam se afastado de 

seus “lugares de esposa e mãe” e ousado participar do mundo político, 

tradicionalmente entendido como masculino. (CNV, 2014, p. 404, vol.1). 

A repressão não somente torturou e matou, mas também usou muitos filhos de 

guerrilheiras para torturá-las, ameaçando mata-los.  Essa estratégia escondia o desejo de mostrar 

que as mulheres eram fracas por conta da maternidade, que seu lugar não era combatendo a 

ditadura, e sim cuidando dos filhos. Ou seja, “a capacidade de procriar, de carregar uma vida 

em seu próprio ventre, de dar à luz e de nutrir crianças frequentemente constituiu carga extra 

de sofrimento para as mulheres.” (CNV, 2014, p. 407, vol.1).  

Por conta desse pensamento patriarcal, em que o papel da mulher se constitui  no lar, e 

“dada a valorização da mãe nas culturas cristãs, estas críticas infundem muita culpa na acusada. 
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Aliás, as mulheres são culpabilizadas por quase tudo que não dá certo. ” (SAFFIOTI, p. 64). 

Segundo Larissa Tomazoni: 

Além do caráter sexual no processo de tortura, os militares exploravam a 

maternidade. A intenção do uso do corpo da vítima era instrumental, e no caso 

das mulheres, o corpo oferecia maiores possibilidades. A gravidez não era 

impedimento para a tortura, também as crianças e os companheiros foram 

usados como instrumentos de pressão, tudo “justificado” pela necessidade de 

urgência nas informações sobre os transgressores do regime. (TOMAZONI, 

2015, p. 47). 

Ameaças a familiares eram comuns, especialmente aos filhos e filhas de guerrilheiros/as 

que também eram alvos de tortura, haja vista as inúmeras crianças que foram separadas de seus 

pais pelos militares, muitas vezes sequestradas e entregadas para serem criadas por outras 

pessoas: 

Eram frequentes as ameaças envolvendo familiares de perseguidos políticos, 

feitas por integrantes do aparato repressivo, durante os interrogatórios. 

Policiais e militares costumavam aterrorizar presos sinalizando, por exemplo, 

que iriam sequestrar integrantes da família da vítima, torturar irmãos ou 

mesmo matá-los. São pungentes as histórias da dor infligida às mães, por 

ameaças feitas aos seus filhos, durante sessões de tortura, ou pela separação 

compulsória das crianças. (CNV, 2014, p. 408, vol.1). 

Os torturados utilizavam técnicas para que as mulheres grávidas não perdessem o bebê, 

ou infligiam o aborto quando queriam. Muitas mulheres se tornaram estéreis por conta das 

diversas violações. Nesse cenário, os bebês que estavam sendo gerados não tinham importância 

alguma para os violadores: 

Há relatos que mostram perícia distinta na tortura de grávidas, com a 

utilização de técnicas e cuidados específicos quando se pretendia evitar que 

abortassem ou quando pretendiam efetivar o aborto, ou mesmo quando 

esterilizar uma mulher era o objetivo. Não importava a vida que estava sendo 

gestada, tampouco o impacto que tamanha violência causaria à vida futura dos 

bebês que eventualmente conseguissem sobreviver. (CNV, 2014, p. 411, 

vol.1). 

Além disso, para os militares, as mulheres que se encontravam nas organizações 

clandestinas eram “putas” em busca de homens, ou então homossexuais. Nessa visão, somente 

estes dois tipos de mulheres eram capazes de se engajarem na luta contra a ditadura. Sendo as, 

“repetem-se relatos da utilização, durante a detenção arbitrária e sessões de tortura, de 

violências verbais e físicas que rotulavam a mulher, não necessariamente ativista política, como 

“prostituta” e, portanto, merecedora de violações de natureza sexual.” (CNV, 2014, p. 405, 

vol.1). Por conta disso, as mulheres se tornavam objeto sexual dos torturadores, sofrendo 
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constantes estupros e violações sexuais. Além das torturas, sofriam humilhações e agressões 

constantes por conta do gênero. Para Tomazoni: 

Mulheres militantes constantemente tinham sua sexualidade posta em questão, 

pois acreditavam, os ditadores, que uma figura capaz de entrar em uma luta 

armada e confrontar-se com o governo, desobedecendo as leis e a ordem 

estabelecida, tinha dois motivos: interesse em manter relações com vários 

homens ou uma condição sexual “não adequada”, o lesbianismo. Apesar de 

tanto os homens quanto as mulheres terem sido submetidos às mais bárbaras 

formas de tortura, as mulheres foram atingidas de forma particular, uma vez 

que se encontravam sempre nas mãos de agentes da repressão do sexo 

masculino, ou seja, sofreram todos os tipos de constrangimentos e sofrimentos 

sob o olhar de alguém que lhes era diferente. A questão de ser mulher torna a 

tortura um processo muito particular, por conta dos padrões de conduta, que 

sob o aspecto sexual colocava a mulher como objeto de prazer do homem. Na 

tortura se estabelecia uma relação de poder entre os agentes da repressão e as 

mulheres baseada na violência e humilhação. Os objetivos fundamentais do 

agressor eram fragilizar, amedrontar e coibir a vítima, deixando claro a sua 

posição de inferioridade absoluta em relação ao poder instituído. Cabe às 

mulheres uma cota suplementar de sofrimento que resulta da violência sexual 

(estupros, às vezes seguidos de gravidez) ou dos rituais de humilhação a que 

foram submetidas em função de seu gênero. (TOMAZONI, 2015, p. 45). 

As consequências dessas torturas são imensas para as vítimas e os impactos se estendem 

a seus conhecidos e familiares. Ademais, as inúmeras violações sexuais sofridas contribuem 

para invisibiliza-las ou a marginalizá-las, como podemos compreender a seguir: 

39. Tragicamente persistentes, inclusive em períodos democráticos, as 

peculiaridades envolvendo violência de gênero e violência sexual com 

frequência contribuem para tornar as vítimas invisíveis, inclusive pela 

subnotificação dos casos, ou marginalizá-las. O fato de os crimes terem sido 

cometidos por agentes públicos encarregados de proteger a sociedade, a vida 

e a integridade física de seus cidadãos só fez aumentar o sofrimento da maioria 

dos sobreviventes, que ainda hoje padecem ao lidar com o estigma em torno 

dos crimes sexuais, a indiferença da sociedade e a impunidade dos violadores. 

40. Ainda que intangíveis, por atingirem a essência da dimensão humana, os 

danos sofridos pelas vítimas da violência de Estado podem ser distinguidos 

entre danos morais, causadores de sofrimento psicológico e moral; danos 

físicos ou biológicos, que abalam a vida e a integridade pessoal; e danos ao 

projeto de vida, com a impossibilidade de exercer o livre-arbítrio e realizar 

escolhas autônomas, e com a perda de oportunidades de desenvolvimento 

pessoal. Tais danos podem ser considerados individuais, quando causados à 

vítima, seus familiares ou pessoas próximas; ou coletivos, quando causados a 

comunidades, setores sociais ou populações específicas, que compartilham 

determinada identidade coletiva. Nesse caso, o dano está relacionado à ofensa 

de determinado direito (como o direito à paz, por exemplo) e diz respeito à 

forma como tal violação impactou a identidade ou o projeto coletivo e como 

prejudicou a qualidade de vida e aproveitamento efetivo dos direitos civis e 

políticos de determinada comunidade ou grupo social. (CNV, 2014, p. 422, 

vol.1). 
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A tortura tem o poder de silenciar através da morte ou das sequelas deixadas nas vítimas. 

As mulheres que sofreram essas violações tiveram seus corpos e mentes destruídos. Mesmo 

com o passara dos anos, muitas não conseguem se reestruturar e preferem esquecer o que 

aconteceu, silenciando suas lembranças e às vezes suas vozes. Esse apagamento de memórias 

traumáticas por vezes serve de mecanismo de sobrevivência, pois a lembrança se torna muito 

dolorosa. Contudo, muito do que as mulheres sofreram nesse período é uma forma de 

demonstrar que elas não tinham poder sobre suas vidas, e assim, suas existências não possuíam 

importância e suas vidas não eram passíveis de luto.  

A autora Judith Butler nos propõe pensarmos quando a vida é passível de luto ou não. 

Usando a questão do enquadramento e o conceito de vida precária, ela nos mostra que, em nossa 

sociedade, existem vidas dignas de serem enlutadas, já que provocam comoção.  Por outro lado, 

algumas vidas estão em um enquadramento diferente no nosso pensamento e visão, pois não 

são dignas de choro e luto. Segundo a autora, “se certas vidas não são qualificadas como vidas 

ou se, desde o começo, não são concebíveis como vidas de acordo com certos enquadramentos 

epistemológicos, então essas vidas nunca serão vividas nem perdidas no sentido pleno dessas 

palavras”. (BUTLER, 2015, p. 13).  

Quando falamos que uma vida é precária, queremos dizer que certas vidas estão mais 

vulneráveis e suscetíveis a violências, não que as menos vulneráveis não sofram, e sim que há 

vidas mais precárias que são alvos sistêmicos de violências, sejam elas quais forem.  

O corpo está vulnerável e exposto a condições sociais e políticas, e também à 

sociabilidade, como o trabalho, a linguagem e o desejo que mantém a prosperidade e a vivência. 

(BUTLER, 2015). Podemos afirmar que toda vida é precária, pois carece de determinadas 

condições para sobreviver. Dessa forma, os enquadramentos agem como forma de estruturar 

aquilo que conhecemos por vida e delimitar em que condições ela deve ser mantida.   

Especialmente em períodos de guerra, esses enquadramentos agem como meios de 

reconhecimento, como normas de reconhecimento de vidas. Todas as vidas são precárias, e 

podem ser eliminadas acidentalmente ou de forma proposital. Mas existem populações que, 

além de precárias, vivem em condições precárias, logo, carecem de redes de apoio sociais e 

econômicas. Esse cenário instável pode ser induzido politicamente às populações que sofrem 

com as violências arbitrárias perpetradas pelo Estado.  

As mulheres durante a ditadura civil-militar brasileira sofreram inúmeros 

enquadramentos por parte de membros de organizações e da repressão. Elas possuem uma vida 
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precária, dependendo da situação importam ou não. Por conta do machismo, sexismo e da 

sociedade patriarcal, são mais suscetíveis às violências e ao silenciamento.  Se suas vidas não 

importam, não merecem o luto, tampouco as suas histórias devem ser contadas. Anula-se, então, 

o caráter histórico do sujeito feminino.   

Durante o período ditatorial brasileiro, muitas mulheres lutaram na resistência, mas 

mesmo assim, tiveram suas histórias ocultadas. Dentro desse grupo, estão as protestantes, 

especificamente, metodistas, presbiterianas e luteranas, que também lutaram na resistência. 

Entretanto, ainda são desconhecidas pela sociedade, a não ser quando algumas são citadas no 

relatório da Comissão Nacional da Verdade. Esse relatório, contudo, não nos conta suas 

histórias de vida e como chegaram à militância. Por hora, o que se sabe sobre o perfil das 

mulheres protestantes é que, em geral, eram predominantemente brancas, do ambiente urbano, 

da classe média e com estudo formal.  

Como vimos, a religião tem papel importante na construção da sociedade, e como o 

gênero é uma questão presente nessa relação, as razões das mulheres protestantes não 

aparecerem na história da ditadura é perceptível. Suas participações foram ocultadas, como o 

de outras mulheres em diversos momentos, devido à visão social negativa acerca dos 

comportamentos que ultrapassam os papéis sociais esperados. Além disso, a religião protestante 

é de cunho patriarcal, o que coopera para o não aparecimento da mulher em lugares públicos. 

Quando pesquisamos textos que falam sobre mulheres metodistas na resistência à 

ditadura civil-militar brasileira encontramos pouquíssimo material, o que sinaliza que se 

pesquisa pouco sobre o assunto, portanto elas ainda não tiveram suas histórias contadas.  
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

Percebemos que há séculos a mulher é relegada ao papel do privado, do não 

aparecimento, pois esse era seu lugar na sociedade, o do cuidado e procriação. Deveria ser 

submissa ao homem, pois era um ser movido pelas paixões carnais e somente o homem poderia 

controlá-la. Ao estar dentro de casa, lugar reservado a elas, pouco eram vistas e pouco se sabia 

sobre elas. O que se pesquisava era o âmbito público, lugar de destaque do homem, por isso a 

ênfase histórica em guerras, reinados, grande reis e guerreiros.  

As mulheres por muito tempo foram imaginadas pelos homens, suas atitudes e como 

deveriam se comportar eram ditadas por eles, conforme imaginavam que deveriam ser. O 

pensamento da diferenciação dos sexos levou a sociedade a acreditar que existiam papéis 

definidos. Ao homem estava reservado o espaço público, e à mulher o privado. As funções de 

cada indivíduo se constituíram baseada em seu sexo biológico. O que produziu um pensamento 

de que a mulher era inferior ao homem, e assim, deveria ser submissa a ele.  

Por conta disso, a historiografia excluiu a mulher de suas pesquisas, entendendo que o 

sujeito universal era o homem, e que a mulher estava englobada nele. Entretanto, com o 

surgimento do feminismo, as feministas começaram a questionar o não aparecimento das 

mulheres na história. Deste modo, elas começaram a pesquisar e contar a história de mulheres 

que tiveram papel na historiografia. Assim, surgiu a história das mulheres, e a historiografia a 

incorporou depois de muito tempo. Também ocorreu a inclusão de gênero como categoria de 

análise, o que possibilitou novos olhares.  

Apesar de já termos avançado nas pesquisas sobre as mulheres, muita informação ainda 

se encontra ocultada. É o caso das mulheres metodistas na luta contra a ditadura civil-militar 

brasileira. Até o momento, não se encontra pesquisa sobre esse assunto, se fala pouco sobre 

elas, o que dificulta a pesquisa e o conhecimento de suas histórias. Acreditamos que são 

mulheres que merecem ter suas histórias contadas, e é o que faremos no próximo capítulo. 
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3. AS MULHERES METODISTAS NA LUTA CONTRA A DITADURA 

CIVIL-MILITAR BRASILEIRA. 

A memória é algo essencial ao ser humano. A sociedade possui uma memória coletiva 

criada para rememorar os eventos importantes do povo. Entretanto, existem lembranças 

exaltadas e outras totalmente esquecidas. Com relação à ditadura civil-militar brasileira, a nossa 

sociedade tenta esquecê-la constantemente ocultar diversos desdobramentos. Com relação às 

histórias de mulheres protestantes, essas são mais esquecidas, tendo em vista o apoio dado pelas 

igrejas protestantes ao regime ditatorial. Por essa razão, trazer luz a essas memórias é essencial 

para que a luta pela democracia não seja esquecida. 

Neste capítulo apresentaremos a história de três mulheres metodistas que lutaram para 

a construção de um país mais democrático. Em seguida, faremos uma análise em perspectiva 

de gênero sobre suas trajetórias. 

 

3.1  A QUESTÃO DA MEMÓRIA 

A memória é algo que nos segue ao longo de nossas vidas, porém também é construída 

coletivamente no seio dos relacionamentos interpessoais. Assim “como os indivíduos não 

pertencem apenas a um grupo e se inserem em múltiplas relações sociais, as diferenças 

individuais de cada memória expressam o resultado da trajetória de cada um ao longo de sua 

vida”. (ARAÚJO; SANTOS, 2007, p.96). A memória individual se constitui por meio das 

inúmeras e complexas relações que possuímos, portanto, ela “revela apenas a complexidade das 

interações sociais vivenciadas por cada um”. (ARAÚJO; SANTOS, 2007, p. 96).  

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, 

ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e 

objetos que somente nós vimos. Isso acontece porque jamais estamos sós. Não 

é preciso que outros estejam presentes, materialmente distintos de nós, porque 

sempre levamos conosco e em nós certa quantidade de pessoas que não se 

confundem. (HALBWACHS, 2003, p.30). 

As interações coletivas compõem o modo como enxergamos o mundo, os nossos 

posicionamentos estão imbricados dentro da dinâmica familiar e pessoal. Nunca estamos livres 

de influências, e a construção de nossa memória também não. Por mais que pensemos que nossa 

memória individual é subjetiva e de cunho íntimo, na verdade ela está repleta de interações 

sociais. Sendo assim, a memória “é coletiva, pois o indivíduo ainda que esteja só é o resultado 

das interações sociais. Ele vê o mundo através de construções coletivas como a linguagem”. 
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(ARAÚJO; SANTOS, 2007, p. 97). Contudo, Michael Pollak contra-argumenta que existem 

problemas em se ter uma uniformização da memória coletiva nacional: 

(...) ela acentua o caráter destruidor, uniformizador e opressor da memória 

coletiva nacional. Por outro lado, essas memórias subterrâneas que 

prosseguem seu trabalho de subversão no silêncio e de maneira quase 

imperceptível afloram em momentos de crise em sobressaltos bruscos e 

exacerbados. A memória entra em disputa. Os objetos de pesquisa são 

escolhidos de preferência onde existe conflito e competição entre memórias 

concorrentes. (POLLAK, 1989, p.04). 

As memórias coletivas de determinados grupos sociais emitem lembranças para a 

sociedade. Novas percepções podem surgir de acordo com seus integrantes. Os grupos 

dominantes, que se encontram dentro da sociedade englobante, criam, através de suas 

ideologias, tabus que não devem ser estudados por serem temas que causam desconforto. 

(POLLACK, 1989).  

Os dominadores criam discursos oficiais sobre as memórias da população que não 

exploram a realidade multifacetada. Nesse contexto, estão as memórias da ditadura civil-militar 

brasileira, cujas histórias foram silenciadas pela censura ou pelo controle de informações da 

época. 

A censura ocorria através de censores que vetavam ou não as produções artísticas e 

culturais como filmes, livros, músicas e matérias de jornais que não condiziam com os objetivos 

do governo. O argumento governamental era que os itens censurados não estavam de acordo 

com a ética e os bons costumes, que tais publicações colocavam em risco a segurança nacional 

e poderiam destruir a sociedade brasileira.  

Sob as rédeas desse pensamento muitos jornalistas foram presos e torturados por não 

concordarem com a ditadura. Nos jornais a censura se dava por meio da não autorização da 

publicação de matérias, especialmente sobre política e questões sociais. Isso porque o regime 

ditatorial não permitia que a população soubesse das graves violações de direitos humanos que 

ocorriam nos porões da ditadura e nem como viviam as populações mais empobrecidas do 

Brasil. Buscavam a imagem de um Brasil ascendente em pleno desenvolvimento econômico.  

Em prol desse projeto, “muitas notícias de grande relevância foram submetidas ao veto 

dos censores que, conforme rezava o ‘manual’, tinham a função de proteger o país de 

influências negativas, além de promover a imagem do governo” (SAMWAYS, 2008). O 

controle de informações ocorria através do Serviço Nacional de Informação (SNI), onde 

acontecia a vigilância e monitoramento das pessoas que eram contrárias ao governo. Também 
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controlavam o que estava acontecendo em questões políticas e sociais, vigiavam sindicatos, 

igrejas, jornais, entre outros lugares. Toda essa censura e controle de informações eram 

estratégias sustentadas pela Doutrina de Segurança Nacional. 

Além do que já foi discutido aqui, existe outra forma de silenciamento: aquele entra as 

próprias vítimas do regime militar, que para sobreviverem, preferem apagar as duras 

lembranças. Assim, “existem nas lembranças de uns e de outros zonas de sombra, silêncios, 

‘não-ditos’. As fronteiras desses silêncios e ‘não-ditos’ com o esquecimento definitivo e o 

reprimido inconsciente não são evidentemente estanques e estão em perpétuo deslocamento” 

(POLLAK, 1989, p. 08).   

Podemos escolher entre querer lembrar ou querer esquecer. E, como 

rememorar depende de empenho, por vezes esquecer aparenta ser a escolha 

mais fácil. Contudo, o que se pretende demonstrar é que o esquecimento, 

comumente visto como nocivo ou prejudicial, constitui-se como capacidade 

humana complexa que pode assumir conotações positivas. Esquecer 

pressupõe elaborar nosso acervo de memórias, procedendo a escolhas que 

objetivem o “apaziguamento” de lembranças e a convivência com narrativas 

sobre nós mesmos e acerca do que está à nossa volta. Portanto, esquecer é bem 

diferente de apagar ou “deletar”. Esquecer é algo necessário à sobrevivência. 

(SANGLARD; NEVES, 2016, p. 04) 

Essas memórias são subterrâneas ou marginais de um grupo específico de pessoas. 

Geralmente se encontram nas memórias dos dominados, não dos dominantes. São as 

lembranças que achamos que não devem ser compartilhadas. 

Essas memórias subterrâneas geralmente se encontram muito bem guardadas 

no âmago de famílias ou grupos sociais dominados nos quais são 

cuidadosamente passadas, de geração a geração, através de relatos, músicas, 

quadras poéticas, ocasiões em que os membros do grupo se auxiliam 

mutuamente na tarefa de relembrar, cada um contribuindo com detalhes que 

detonam processos rememorativos dos outros participantes. É o que 

denominamos uma construção compartilhada da memória. (SIMSON, 2003, 

p.15). 

Os discursos marginalizados tendem a incomodar a memória coletiva nacional porque 

não são bem vistos. São excluídos pelos detentores do poder que preferem trabalhar com uma 

história hegemônica, na qual parece não existir excluídos ou marginalizados à medida que todos 

são apresentados como “iguais”.  

Tal distanciamento tem as fronteiras marcadas pelo domínio de uma memória 

coletiva hegemônica. Discursos de movimentos marginalizados são oprimidos 

e fixados ao silêncio em função do poder de forças majoritárias na sociedade, 

em especial na mídia e política. Ou seja, a memória coletiva hegemônica 

recebe a chancela da conveniência de sistemas dominantes e suas ideologias. 

A memória coletiva, portanto, pode não representar os diferentes grupos da 

sociedade. Sobre a falta de homogeneidade e harmonia da memória, Pierre 
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Nora (1984) argumenta que existem diversas memórias impossíveis de serem 

representadas por uma oficial. (RAMIRO, 2017, p. 115-116). 

As memórias da ditadura civil-militar são geralmente esquecidas. A sociedade brasileira 

aparenta não saber lidar com elas, por isso opta por esquecê-las. Contudo, são partes 

significativas da nossa identidade territorial. Projetos como Brasil Nunca Mais e a Comissão 

Nacional da Verdade tiveram papel de destaque ao trazer luz a algumas das memórias desse 

período. 

O Projeto Brasil Nunca Mais foi criado por uma parceria entre Dom Paulo Evaristo 

Arns, Rabino Henry Sobel e o pastor presbiteriano Jaime Wright. Uma equipe fotocopiou mais 

de 700 processos que se encontravam no Superior Tribunal Militar (STM) em Brasília. 

Realizado na clandestinidade de 1979 a 1985, teve apoio do Conselho Mundial de Igrejas, que 

guardou essas fotocópias em sua sede na Suíça para que o governo militar não descobrisse. Os 

processos pesquisados cobrem o período de 1961 a 1979. Esse projeto se transformou em um 

livro publicado pela editora Vozes em 1985 e teve um papel importante na identificação e 

denúncia de torturadores, revelando perseguições, torturas, assassinatos e desaparecimentos de 

opositores do regime. 

A Comissão Nacional da Verdade foi criada pela Lei 12.528/2011, sancionada em 18 

de novembro de 2011. Os trabalhos da Comissão tiveram início em 16 de maio de 2012 e tinham 

a função de investigar as violações de Direitos Humanos entre 18 de setembro de 1946 e 5 de 

outubro de 1988. Era composta por sete membros, nomeados pela então Presidenta Dilma 

Rousseff, e auxiliados por assessores, consultores e pesquisadores.  

Durante seus trabalhos, a Comissão ouviu depoimentos de vítimas, testemunhas e de 

agentes da repressão. Identificou locais, instituições, estruturas utilizadas e também as 

circunstâncias das violações. Esses trabalhos foram realizados por grupos específicos, 

coordenados pelos membros do Colegiado. O relatório final foi entregue em 10 de dezembro 

de 2014 com o foco em identificar as vítimas das graves violações de Direitos Humanos. 

Contudo, ainda existem histórias inéditas que foram silenciadas ou mal contadas. Como 

vimos no capítulo anterior, há um ocultamento das mulheres ao longo da historiografia, ainda 

mais das protestantes que se engajaram na luta contra o regime ditatorial. Essa ausência de 

representatividade histórica está associada à sociedade patriarcal que expressa desinteresse pelo 

sujeito feminino, considerando-o inferior nas relações de poder. Além disso, o silenciamento 

pode ser produzido por um mecanismo de proteção que as vítimas naturalmente desenvolvem: 
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o desejo de esquecer um passado doloroso e de torna-lo um assunto intocável. Apesar disso, 

algumas aos poucos se sentem seguras e ganham espaço para compartilhar seus depoimentos.    

 

3.2 O SURGIMENTO SOCIAL DO MOVIMENTO METODISTA 

O movimento metodista nasceu em meio a grandes problemas sociais na Inglaterra do 

século XVIII.  Nesse período, o país deixava de ser predominantemente agrícola e se tornava 

uma potência industrial. Dessa maneira, houve um grande fluxo do campo em direção às 

cidades em busca de melhores condições de vida. Contudo, muitas pessoas não foram 

absorvidas pelo mercado de trabalho, além de ter havido uma enorme exploração de mão de 

obra barata, em que os operários e operárias eram explorados com jornadas de trabalho 

extensas. Tudo isso contribuiu para o aumento da população mais pobre e vulnerável.  

O líder do movimento metodista foi um pastor anglicano chamado John Wesley, que 

presenciou todas as transformações que a Revolução Industrial trouxe para a Inglaterra. Wesley 

se posicionou criticamente diante das mudanças ocorridas em seu país: 

Sua atitude frente a este quadro revela um posicionamento crítico. A pequena 

oligarquia urbana, constituída de advogados, banqueiros, comerciantes, 

cervejeiros, controlava em suas mãos a vida das vilas e burgos. Mesmo assim, 

Wesley não hesitou em criticá-los com veemência, questionando o poder e o 

modo de exercê-lo. (CAMPANTE, 1985, p. 29).    

O pastor não só se preocupou com uma religiosidade individualista como também com 

o social. Para Wesley o/a cristão/ã deveria praticar obras de piedade (oração, leitura da palavra, 

jejum) e obras de misericórdia voltadas para sociedade, boas atitudes para o próximo, 

especialmente o/a necessitado/a. Para Helmut Renders: 

A visão de reformar a nação e amar toda a humanidade levou Wesley discutir, 

diversos temas do interesse público: as causas dos custos altos dos alimentos 

– cobrando impostos maiores dos mais afortunados –, a causa das guerras – 

egoísmo e ganância – (RENDERS, 2011, p. 174, 201-4), o estado deplorável 

e desumano do sistema carcerária inglesa e a instituição da escravidão em 

territórios ingleses (MAIA; RENDERS, 2013, p. 153-81). As três obras 

revelam também uma paixão distinta para as pessoas mais vulneráveis da 

sociedade, pobres e escravos[as]. (RENDERS, 2014, p. 359).   

O movimento metodista surge em meio aos operários, ou seja, era um movimento 

predominantemente de pessoas pobres. Por esse motivo, a práxis pastoral de Wesley sempre se 

voltou a essa comunidade ao se preocupar em denunciar as inúmeras injustiças que atingia o 

povo: 

Este lugar social de nascimento do movimento metodista será determinante 

para a teologia social metodista, pois Wesley consegue em sua elaboração 
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teológica expressar e, em parte, responder às preocupações da população 

pobre inserida nas zonas rurais e urbanas. Da análise histórica do movimento, 

percebe-se que o mesmo influenciou positivamente os pobres, os pequenos 

agricultores, artesãos, tecelões e trabalhadores das minas de carvão, 

dedicando-se a sinalizar novos horizontes ao denunciar as mazelas do sistema 

econômico inglês e a apatia da religiosidade anglicana, que estava mais 

interessada em atender as necessidades das classes dominantes. Esta 

formatação diferenciada do Metodismo inicial, composto majoritamente pelos 

pobres, sua grande fonte de inspiração hermenêutica, possibilitou-lhe 

instrumentos para não cair nas malhas de uma religiosidade emocional, 

alienada e distanciada da realidade social e do envolvimento histórico. As 

dores das populações abandonadas serviram de inspiração para uma prática 

pastoral com tonalidade libertadora como se perceberá no caminhar histórico 

do Metodismo. (OLIVEIRA, 2011, p. 28).  

Essa ênfase dada por John Wesley na santidade social, que para ele transforma toda a 

vida do ser humano, contribuiu para atribuir destaque à área social por parte da Igreja Metodista, 

processo impulsionado pelas pessoas que compunham o movimento.   

Ao chegar ao Brasil, a Igreja Metodista tinha fortes traços do pietismo, como já dito 

anteriormente. Então se instalou através de missionários norte-americanos provindos do sul dos 

Estados Unidos da América. Contudo, apesar de apresentarem uma forte ênfase na moralidade, 

também possuíam um pensamento voltado para o social, mesmo que de forma assistencialista. 

A Igreja Metodista no Brasil adotou o credo social criado pela igreja norte-americana 

em 1918, data que aparece pela primeira vez em uma edição portuguesa dos Cânones9. Com a 

emancipação da igreja no Brasil em 1930, o credo social é reformulado, sendo uma junção das 

edições em inglês de 1930 e 1934. Esse documento foi colocado no início dos cânones, 

juntamente com os Artigos de Religião e as Regras Gerais, demonstrando que tal documento 

era muito importante para a época. Ao longo dos anos, essa declaração foi deixada de lado, 

entretanto, no período da ditadura civil-militar há uma ênfase na área social, fazendo com que 

esse credo fosse reformulado e retornasse a ser importante para as bases da igreja. A Igreja 

Metodista no Brasil também possuía a Junta Geral de Ação Social, expressando assim sua 

atuação com a sociedade. Essa importância dada para o social contribuiu para que muitos 

membros clérigo e leigas e leigos se engajassem na luta conta a ditadura. A igreja criava uma 

consciência social, e muitas/os viram na luta por justiça social uma necessidade como 

cristãs/ãos, e como a igreja não os comportava nesse período ditatorial, se engajaram em 

organizações na luta contra a ditadura.     

 
9 Os Cânones da Igreja Metodista são as regras que cada igreja deve seguir, também apresenta alguns documentos 

que são bases de fé da igreja, como os artigos de religião, as regras gerais e o credo social. 
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Essa importância dada para o social contribuiu para que muitos membros clérigo, leigas 

e leigos, se engajassem na luta conta a ditadura. Conforme a igreja fomentava a consciência 

social, os/as cristãos/ãs viam na luta por justiça social uma necessidade.  Portanto, como a igreja 

não os comportava nesse período ditatorial, eles se engajaram em organizações contrárias à 

ditadura.     

 

3.3  A HISTÓRIA DAS MULHERES METODISTAS 

Durante o período ditatorial, vários leigos e leigas foram perseguidos(as). Encontramos 

algumas pessoas ligadas à Igreja Metodista que participaram da resistência e foram 

perseguidos(as) pelos agentes da repressão. Essa resistência muitas vezes ocorreu através de 

artigos do jornal Cruz de Malta, voltado para a juventude metodista. Várias dessas pessoas 

faziam parte da juventude metodista e trabalhavam ativamente em suas igrejas, contudo, por 

suas posições progressistas e por buscarem um maior engajamento social e transformação da 

realidade brasileira, incomodaram os membros mais conservadores, que os viam com receio e 

os tachavam de comunistas.  

Muitos(as) desses(as) jovens acabaram por se engajar em organizações clandestinas, ou 

dar apoio a membros de organizações e, consequentemente, foram considerados cúmplices. A 

partir daí, era comum que tivessem que sair do país por conta das perseguições, vivendo por 

anos exilados de suas famílias e amigos, ou que fossem mortos(as) pela repressão, constando 

na lista de desaparecidos políticos. 

O relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV) cita as/os seguintes leigos e leigas 

metodistas que foram perseguidos(as): 

- Adahyr Cruz; 

- Onésimo de Oliveira; 

- Derly José de Carvalho; 

- Renato Godinho Navarro; 

- Anivaldo Pereira Padilha; 

- Fernando Cardoso da Silva; 

- Celso Cardoso da Silva; 

- Ana Maria Ramos Estevão; 
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- Idinaura Aparecida Marques, 

- Claudius Ceccon; 

- Daniel José de Carvalho; 

- Joel José de Carvalho; 

- Devanir José de Carvalho; 

- Heleny Ferreira Telles Guariba; 

- Clara Amélia Evangelista; 

- Domingos Alves de Oliveira; 

Esses nomes são aqueles conhecidos e levantados pela CNV, entretanto, acreditamos 

que ainda existem pessoas que, por uma questão de sobrevivência, não contaram suas histórias, 

e mantiveram suas memórias encobertas.  

As histórias das pessoas citadas acima ainda se encontram escondidas e desconhecidas 

pelo público, especialmente a das mulheres metodistas. Para contribuir com a possibilidade de 

expressão desse grupo, apresentaremos três mulheres metodistas que foram perseguidas, presas 

e torturadas pela repressão.  

 

3.2.1    Heleny Guariba: da Escola Dominical a Luta Armada. 

Heleny Ferreira Telles Guariba nasceu na cidade de Bebedouro, no interior de São 

Paulo. Filha de Isaac Ferreira Caetano e de Pascoalina Alves Ferreira. Seu pai faleceu quando 

ela tinha dois anos de idade, e então sua família se mudou para a capital paulista, onde se 

estabeleceram na Rua das Acácias, bairro de Moema. Heleny foi criada por sua mãe e sua tia, 

Irma Alves dos Santos.  

Em uma entrevista para Edimilson Souza, seu filho Francisco nos conta:  

Minha avó foi quem ajudou a me criar, Dona Pascoalina (D.Tica). Minha 

bisavó veio da Itália no começo do século e foi morar no interior, em 

Bebedouro, numa casa de chão batido e minha avó acabou casando com meu 

avô, cujo acabei não conhecendo e que era gerente do Banco do Brasil. O fato 

de ele ser gerente acabou dando uma melhoria relativamente grande à família. 

Depois da perda do meu avô, minha avó morou em vários lugares do interior 

de São Paulo até vir pra capital e trouxe Heleny e a tia Irma. Compraram uma 

casa com muita dificuldade em Moema, metade da casa era alugada para pagar 

as despesas. (SOUZA, 2008, p.26). 
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Heleny chegou a São Paulo com cerca de dez anos de idade. Seus estudos foram 

realizados em colégios tradicionais da época, por onde uma grande soma de intelectuais passou. 

Frequentou o colégio Caetano de Campos e posteriormente o Colégio Presidente Roosevelt. 

Uma de suas colegas de ginásio, colégio e faculdade, foi Marilena Chauí. Em entrevista a Souza 

ela conta sobre um fato que ocorreu quando ambas estudavam no Colégio Presidente Roosevelt: 

Um episódio: aos quinze anos, no primeiro colegial, o professor de português 

pediu-nos uma análise de um texto ou livro. A minha foi sobre Monteiro 

Lobato e a de Heleny sobre Iracema, de José de Alencar, a qual ela denominou 

de “estóica”. Perceba que ela tinha quinze anos. O professor ficou estupefato 

com a agudeza e profundidade. Ela tinha uma genialidade na observação do 

caráter das pessoas. Ela era mais madura que todos nós, além de ter sido o 

Santo Antônio de muita gente, pois me arrumou meu primeiro namorado. 

Irônica, fina, culta e viva, poucas vezes perdeu o humor, poucas vezes. 

(SOUZA, 2008, p. 27-28). 

No colégio Presidente Roosevelt, Heleny conheceu Ulisses Telles Guariba com quem 

começou a namorar. O casal se casou em 1961, tiveram dois filhos, Francisco, nascido em 1962, 

e João Vicente, nascido em 1967. Enquanto estudavam no Colégio, por influência de um 

professor, Heleny resolveu estudar filosofia, também influenciando Ulisses e Marilena. Então 

os três iniciaram seus estudos de Filosofia na USP (Universidade de São Paulo), na época 

localizada na Rua Maria Antônia.  

Formou-se em filosofia no ano de 1964, um ano depois ganhou uma bolsa de estudo 

para estudar teatro, política e artes na Europa. Durante sua estadia na Alemanha frequentava o 

teatro dirigido por Bertolt Brecht10, conhecido como Berliner Ensemble. Já na França, iniciou 

seu doutorado focado em teatro pós-brechtiano e também fez estágio como assistente de direção 

de Roger Planchon11, no seu teatro Théâtre de la Cité (SOUZA, 2008). 

Após retornar ao Brasil, começa a dar aulas de teatro na Escola de Artes Dramáticas 

(EAD), onde quis colocar seu aprendizado tido no exterior em prática. Seu objetivo era fazer 

um teatro mais popular e, para isso, seu foco era trabalhar com operários, pois para ela o teatro 

servia como ferramenta de conscientização política, assim como Brecht acreditava.  

Em 1968, na cidade de Santo André, funda o Grupo de Teatro da Cidade. Seus membros 

eram atores e atrizes recém-formados(as) na EAD e também operários da região do ABC, onde 

existiam muitas fábricas. Fizeram a montagem da peça Jorge Dandin do dramaturgo francês 

 
10 Bertolt Brecht foi um poeta, romancista, dramaturgo e teórico que renovou o teatro moderno alemão, 

principalmente ao apresentar peças em que os acontecimentos sociais eram apresentados não somente como forma 

de entretenimento, mas como reflexão. Não apresenta somente uma explicação para o mundo, mas propõe 

modificá-lo. 
11 Roger Planchon foi um dramaturgo e diretor francês. 
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Molière. Heleny também trabalhou com Augusto Boal no Seminário de Dramaturgia do Teatro 

Arena e também montou peças na Aliança Francesa. 

Em relação à sua participação na igreja, já na adolescência Heleny começa a dar aulas 

para as crianças da Igreja Metodista Central de São Paulo12, localizada na Avenida Liberdade. 

Na sua juventude escreveu artigos para a revista de jovens da Igreja Metodista “Cruz de Malta”, 

especialmente no ano de 1962. Em seus textos podemos observar seu posicionamento político 

como alguém que contestava o papel da igreja na sociedade. Por exemplo, em seu texto 

intitulado “O Falso Milagre”, ela convida a igreja a se posicionar perante as injustiças 

econômicas no Brasil: 

Um dos maiores privilégios, quem sabe o maior, que Deus tem concedido à 

nossa geração é o de ter-nos possibilitado a redescoberta do verdadeiro sentido 

da missão da Igreja. Realmente, parece que a Igreja esteve e está passando 

ainda por um período de crise, pois perdeu o verdadeiro sentido de sua missão, 

“se fechou sôbre si mesma”, construindo simplesmente uma muralha para 

proteger os salvos dos males e da desordem completa dêste mundo. 

Felizmente, redescobrimos hoje que o cristão não pode estar fora do mundo, 

pelo contrário, que sua missão está no mundo, e está ali justamente para 

iluminá-lo. “A Igreja é a consciência do Mundo”, esta é mesmo sua razão de 

existir. “Como tal, sua missão é esclarecer, guiar e proclamar a real situação 

do mundo. ” Mas está a Igreja preparada para orientá-lo? No caso brasileiro, 

sabemos nós jovens cristãos, qual é a real situação de nosso país? Estamos 

atuando nela como cristãos, ou simplesmente estamos sendo meros 

espectadores, testemunhas mudas? (GUARIBA, 1962, p. 31). 

Nesse trecho percebemos que Heleny não somente convidava os jovens a se engajar nos 

problemas sociais, mas também criticava a posição da Igreja com relação ao não envolvimento 

com os problemas deste “mundo”. Ademais, continua o texto trazendo uma reflexão sobre a 

economia do país e mostrando que a riqueza se concentrava na mão de poucos; explica os 

problemas gerados pela industrialização e também como a região norte e nordeste sofria com 

os grandes latifúndios; defende a realização de uma reforma agrária para os trabalhadores rurais 

e uma industrialização voltada para o trabalhador. Por fim, conclui o texto da seguinte maneira:  

A primeira etapa para se resolver o problema, a única capaz de resolvê-lo, é 

dar terra a quem nela trabalha. A Reforma Agrária para ser honesta, para ser 

realmente reforma de base como diz pretender o nosso atual governo, só será 

se fôr feita em benefício de quem nela trabalha, como a Industrialização tem 

que ser feita em proveito daquele que labuta. Concluindo. A verdadeira meta 

para o desenvolvimento só pode ser a elevação do nível de todos os homens, 

de todos aqueles que verdadeiramente constróem a nação. Nossa política 

desenvolvimentista é, pois, no fundo, uma fôrça dirigida por uma classe em 

seu próprio proveito e está sendo um instrumento poderoso para minorias 

explorarem o todo. Não há motivo para os brasileiros estarem tranquilos. Pelo 

 
12 Atual Catedral Metodista de São Paulo. 
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contrário o desenvolvimento brasileiro é tenazmente gritado para abafar o 

clamor desesperado de milhares de brasileiros oprimidos pela fome e pela 

ignorância. Nós, como cristãos, não podemos ficar de olhos fechados diante 

desta política. Assistir caladamente a tal injustiça, tal crime, significa para nós 

sermos cúmplices dêle, torna-nos responsáveis por tôdas as misérias e 

opressões existentes no país. (GUARIBA, 1962, p. 33).        

Percebemos que ela critica o papel da Igreja diante das mazelas do povo e afirma que se 

a Igreja quisesse ser relevante deveria lutar pela libertação do povo de toda forma de opressão. 

Caso os cristãos e cristãs ficassem de olhos fechados, seriam participantes dessa opressão. Em 

outro texto intitulado: “Estamos nós na Praia?”, do mesmo ano, ela critica os jovens e sua falta 

de compromisso com a situação do país. A autora escreveu: 

E nós que podemos dizer de tudo isso? Tem-se a triste impressão que nós, 

moços evangélicos, estamos ainda na praia... na praia da irresponsabilidade, 

na praia das reuniões convencionais e estéreis de domingo, na praia do 

pietismo individualista, na praia da insensibilidade. Sim, existe no fundo 

poucas diferenças entre nós e os jovens que vão à praia no domingo. Nosso 

domingo é muito semelhante ao deles – apenas eles cuidam do seu bem-estar 

momentâneo e nós do nosso bem-estar futuro, tratando de nossa alma. 

Enquanto lá fora milhões morrem de fome, sofrem injustiças, nós cuidamos 

do nosso auto aperfeiçoamento. Ser cristão, dar testemunho cristão, se resume 

para nós em não bebermos, não jogarmos, não fumarmos, não dançarmos. 

(Pois o nosso corpo para nós é o templo do Espírito Santo. E os corpos que 

estão lá fora? Podemos deixá-los serem destruídos e roídos aos poucos pela 

fome, pelas doenças sociais?) .... Ser cristão significa para nós sermos puros, 

não nos misturarmos com o mundo e seus vícios. Significa que, mesmo que 

sintamos o apelo social que nos envolve, nada podemos fazer de efetivo, pois 

agir significa para nós, nesse caso, misturarmo-nos com os agitadores, os 

revolucionários, os homens que para conseguir uma justiça social não hesitam 

em sujar as mãos. (GUARIBA, 1962, p. 13). 

  

Essa preocupação com o social e com os problemas da sociedade marcou a juventude 

metodista desse período. Isso ocorreu muito por conta da Confederação Evangélica do Brasil 

(CEB), que se preocupou em mostrar que o papel da Igreja não poderia se limitar dentro dos 

templos, mas que deveria estar voltado para as questões que afligiam a sociedade, pois o que se 

deveria buscar era um olhar social mais atento. Em todos os seus textos essa preocupação 

aparece.  

Em 1969 essa jovem mulher se engaja completamente na luta contra o regime ditatorial 

por meio da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). Contudo, antes disso, Guariba já 

ajudava de alguma forma nessa causa. Em 1965, abrigou Carlos Lamarca, um dos líderes 

clandestinos, em sua casa. Além de Lamarca, deu abrigo a Frei Tito, Frei Betto e Espinosa. 

Também era amiga de Iara Iavelberg, grande amor de Lamarca, ambas se conhecerem quando 
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dava aulas no cursinho pré-vestibular Padiá Cológeras, em 1967. A história de Iara e Carlos 

Lamarca teve início na casa de Heleny, no bairro do Morumbi, onde Lamarca se escondia.  

Frei Betto em seu livro Batismo de Sangue, escreve sobre Heleny, e como através dela 

conseguiu um esconderijo: 

Nem sei bem, Heleni, por que foi através de você. Tínhamos nos encontrado 

poucas vezes. Quem sabe foi o acaso? É possível. A vida não é feita só de 

decisões e de certezas prévias. Muitas vezes um gesto, uma palavra, um olhar 

ou uma revelação muito íntima modificam o nosso rumo. Se bem me lembro, 

nosso encontro foi no Redondo, aquele bar que fica defronte ao Teatro de 

Arena. Você trabalhava com o Boal, com quem eu gostava de conversar. 

Sempre eu chegava no fim dos ensaios, ficava sentado no escuro vendo vocês 

repetirem, mais uma vez a cena e depois íamos tomar cerveja no Redondo. 

Um dia você contou, com seu jeito alegre, cativante, que fizera um curso de 

teatro na França e, na volta, organizara um grupo popular no ABC. Pequena, 

arisca, você sempre me pareceu uma pessoa muito bonita. Não dessa espécie 

de beleza que a publicidade promove, aparente, epidérmica. Mas uma beleza 

que a gente descobre e percebe que vem de dentro pra fora, enraizada no 

espírito ágil que lhe conservava, no corpo, o jeito de menina. Você pressentiu 

a minha situação, cuidou das coisas e indicou o local qual eu encontraria a 

pessoa que iria me esconder. Depois desse dia, Heleni, eu fui encontrá-la no 

ano seguinte no pátio do presídio Tiradentes. Pelo fato de seu companheiro, 

Zé Olavo, encontrar-se também preso, você tinha permissão para, aos sábados, 

no horário de visita, passar da ala feminina para a masculina. Mesmo na 

prisão, a sua alegria contagiava. Guardo de você o retrato da última vez que 

nos vimos: era seu aniversário e seus filhos levaram um bolo com velinhas e 

um presente. Ao desfazer a fita de cetim rosa e o papel colorido, você viu o 

que era e começou a achar muita graça, a mostrar pra todo mundo, a beijar as 

crianças que, como você, riam das calcinhas em suas mãos. Logo você foi 

solta, pois apesar das torturas que sofrera, nada conseguiram provar contra 

você. Em julho de 1971, correu a notícia de seu desaparecimento. Sabe-se que 

foi presa pelos órgãos de segurança e consta que morreu sob torturas. Ouvi 

dizer que jogaram seu corpo no mar. Não sei, não posso admitir. Só sei que, 

agora, Iemanjá tem pra mim um rosto conhecido com um jeito alegre de 

menina prestativa. No local marcado por Heleni Guariba, tive a primeira 

surpresa: o contato era um famoso artista plástico por cuja obra eu nutria 

admiração. A segunda surpresa foi conhecer o lugar em que ficaria escondido 

até conseguir sair de São Paulo: a casa de uma família norte-americana, em 

Interlagos. Ali estive por três meses, até maio, quando me transferi para São 

Leopoldo, no Rio Grande do Sul. (BETTO, 1987, p. 49-50). 
  

Heleny se separou de Ulisses no ano de 1969, e nesse mesmo ano, já militando na VPR, 

começa um relacionamento com o militante José Olavo Leite Ribeiro. Dentro dessa organização 

clandestina era conhecida pelo codinome “Lucy” e chegou a ser a segunda pessoa mais 

procurada depois de Lamarca (SOUZA, 2008). Isso nos mostra que ela teve papel de destaque 

em sua trajetória. Entretanto, é preciso pontuar que poucas mulheres chegaram a ter papéis de 

liderança nas organizações das quais participavam. 
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Guariba foi presa duas vezes, a primeira foi em março de 1970 na cidade de Poços de 

Caldas/MG. Durante sua prisão sofreu torturas na Oban – Operação Bandeirantes - (DOI-

CODI/SP). Seus torturadores eram os capitães Albernaz e Homero. Ela ficou internada por dois 

dias no Hospital Militar em decorrência de sangramentos ocorridos pelos inúmeros 

espancamentos. Após sair do hospital, foi transferida para o DOPS/SP e posteriormente para o 

presídio Tiradentes. Foi solta no dia primeiro de abril de 1971. Após sua soltura, Heleny voltou 

a morar com sua mãe e tia, mas continuou sendo vigiada por agentes da repressão. Em julho de 

1971, foi presa novamente no Rio de Janeiro/RJ, juntamente com Paulo de Tarso Celestino da 

Silva, também militante da VPR. Provavelmente os dois foram levados para um aparelho 

repressivo conhecido como “Casa da Morte” em Petrópolis/RJ, e lá foram mortos sob torturas. 

Segundo relatos da única sobrevivente, Inês Etienne Romeu, Heleny foi torturada durante três 

dias, inclusive com choques na vagina. Segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade:  

Apesar do silêncio e da negativa sistemática das autoridades, as provas acerca 

da prisão e desaparecimento forçado de Heleny Guariba foram coletadas. Inês 

Etienne Romeu, em seu relatório de prisão, testemunhou que, durante o 

período em que esteve sequestrada no sítio clandestino em Petrópolis (RJ), 

conhecido como “Casa da Morte”, entre outros desaparecidos, estiveram ali, 

no mês de julho de 1971, Walter Ribeiro Novaes, Paulo de Tarso e uma moça, 

que acredita ser Heleny Guariba. Na casa clandestina em Petrópolis, Heleny 

foi torturada durante três dias, inclusive com choques elétricos na vagina. 

(CNV, 2014, p. 188-189). 

Até o presente momento o corpo de Heleny ainda não foi encontrado e seu nome consta 

na lista de desparecidos políticos. 

A vida de Heleny foi marcada por seu engajamento político e sua participação bastante 

ativa dentro de uma organização clandestina. Sua participação na política tem início dentro da 

Igreja Metodista com a influência do pensamento de transformação social. Por meio de seus 

textos escritos para a revista da juventude Cruz de Malta, percebemos que a mesma se 

incomodava com a falta de comprometimento da igreja com as questões sociais, e chama a 

juventude metodista para se envolver e pensar no que a igreja poderia fazer.  

É perceptível que Heleny tinha um papel dentro da igreja muito comum às mulheres: o 

de professora de crianças na Escola Dominical. Isso ocorre por conta dos papéis atribuídos a 

homens e mulheres: à mulher cabe o ensino dos filhos, das crianças na igreja, já ao homem cabe 

o papel de pregação, de pastoreio e destaque no âmbito público. 

Entretanto, ao se engajar em uma organização clandestina e alcançar uma posição de 

liderança, Heleny rompe com esses papéis construídos socialmente. Poucas mulheres 
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conseguiram chegar a esse lugar. Entretanto, às consequências foram proporcionais ao poder 

adquirido por ela.  Foi morta por conta disso. As torturas que sofreu eram uma forma de dizer 

que ela deveria ter ficado no espaço que lhe cabia enquanto mulher, o da casa e o da igreja.  

As mulheres não podiam lutar como os homens, eles pensavam. No entanto, elas 

provaram o contrário.  

A mulher para atuar no âmbito público deveria se portar de acordo com as regras 

masculinas, nunca lhes foi dada a oportunidade de atuarem da forma que queriam. Segundo 

Ana Alice Alcântara Costa “tal cidadania, construída numa perspectiva patriarcal, a partir da 

imagem masculina, implica que as mulheres, para exercê-la, devem atuar segundo o modelo 

masculino” (COSTA, 1998, p. 71). 

Heleny quebrou paradigmas ao ocupar um espaço historicamente reservado ao homem. 

Conforme já analisamos, “na organização sexual da sociedade, as mulheres ficaram relegadas 

à esfera privada, impedidas, assim, de atuar no mundo público e, como conseqüência, sem 

acesso às estruturas do poder político” (COSTA, 1998, p. 71). Por essa razão, ela foi perseguida, 

presa, torturada e morta. Além disso, ela, ao adentrar o espaço da política rompeu com a noção 

de público e privado, que ajudava na perpetuação dos papéis de gênero.  

Outro ponto importante sobre a história de Heleny é o fato de ter estudado Filosofia na 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da Universidade de São Paulo, tendo acesso a 

diferentes tipos de literatura e também ao movimento estudantil, o que contribuiu 

significativamente para seu engajamento. Ademais, há uma clara influência do pensamento 

marxista em seus escritos, o qual provavelmente conheceu por meio de sua formação 

universitária e também pelos textos do Setor de Responsabilidade Social da Confederação 

Evangélica do Brasil.  

3.2.2    Ana Maria Ramos Estevão: de Diaconisa ao grupo de apoio da Aliança Libertadora 

Nacional 

  Outra metodista que foi perseguida é Ana Maria Ramos Estevão. Ana nasceu na cidade 

de Maceió/AL em 12 de setembro de 1948, sua família imigrou para São Paulo quando ainda 

era pequena. Seu pai, Pedro Duarte Ramos, era pescador e tinha vínculo com o Partido 

Comunista, por conta disso exercia papel de liderança na colônia de pescadores. Em 1953, o 

pai de Ana Maria se muda para São Paulo e começa a trabalhar com construção civil. Depois 

de dois anos, toda a família se mudou para a capital paulista. Segundo Ana Maria, ser 

comunista, intelectual e escritor eram coisas prezadas por sua família: 
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Na colônia de pescadores, meu pai já tinha algum tipo de liderança, porque 

era muito vinculada ao Partido Comunista na época, o PCB. Tem uma história 

na minha família: o Ramos do meu nome vem do meu pai, um povo bem 

aparentado com o Graciliano Ramos. Então, tinha toda a história de que 

comunista não era uma coisa ruim assim. Ser comunista, ser intelectual e 

escritor eram duas coisas muito prezadas pela família. Quando meu pai veio 

para São Paulo primeiro, dois anos depois viemos nós todos. O papai foi 

trabalhar na construção civil, quando ele chegou aqui.13 

Além da admiração pelo comunismo, sua família tinha grande apreço pelas questões 

políticas e respeito pela leitura e escrita, um conjunto que colaborou para sua formação e 

construção de opiniões.  

Ana Maria teve contato com a Igreja Metodista ao se mudar para São Paulo. Quando 

chegou à capital paulista sua mãe começou a frequentar a Igreja Metodista e a Batista, mas Ana 

acabou fazendo profissão de fé na Igreja Metodista de Vila Penteado. Como ela nos conta: 

Minha família era católica, meu pai era espírita. A minha mãe era católica. 

Quando a gente veio para São Paulo, como era bem comum naquela época, 

você muda de lugar, muda de cidade e muda de religião. Na época, estava 

começando. Inclusive, logo depois é que vem a Igreja Pentecostal, que pega 

uma grande leva de migrantes do Nordeste. Aí mamãe virou metodista. Meio 

metodista, meio batista, porque íamos nas duas igrejas. Mas eu acabei fazendo 

profissão de fé na Igreja Metodista de Vila Penteado. Eu tenho guardado até 

hoje. Minha mãe guardou a certidão de profissão de fé, fui batizada de novo, 

porque o batismo da Igreja Católica não valia. Então, você batizava duas 

vezes. Para garantir. E tinha essa coisa do chamado. E tinha também a questão 

de que você, quando é uma coisa, tem que ser essa coisa até o fim.14 

Ana Maria resolveu se tornar Missionária da Igreja Metodista. Assim, em 1965 inicia 

seus estudos no Instituto Metodista, localizado na Chácara Flora, instituto voltado para a 

formação de diaconisas. Lá teve contato com literaturas não somente teológicas, mas também, 

de outras áreas, como sociologia. Havia uma biblioteca farta de livros de todos os tipos e as 

alunas deveriam obrigatoriamente passar três horas estudando, o que possibilitava a leitura de 

vários autores: 

Então, ser metodista, ou ser protestante era para mim e lá em casa, você ir até 

o fim. E ir até o fim era ser missionária da Igreja. E se fosse homem, ser pastor. 

Aí eu fui para o Instituto Metodista, em 1965. Sou diaconisa da Igreja 

Metodista. E como é Deus que nomeia, então eu continuo diaconisa, eu acho, 

não sei. Não quero escandalizar ninguém, não, está certo? Então, no Instituto 

Metodista é que eu fiz contato com o Anivaldo, com o Celso, com o Fernando, 

com o Paulo Aires. Tinha um cara lá da Igreja Metodista da Luz que eu esqueci 

o nome. Ele me trazia muitos livros da Academia de Ciências de Moscou para 

a gente ler. Era da sua Igreja. Esqueci o nome dele, mas foi uma figura muito 

importante para a gente. Vou tentar lembrar. Aí a gente começou. No Instituto 

 
13 Entrevista concedida à Comissão Nacional da Verdade em 03 de maio de 2013. 
14 Entrevista concedida à Comissão Nacional da Verdade em 03 de maio de 2013. 
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Metodista, tinha obrigatoriamente todo dia, das 7h às 10h de biblioteca. Tinha-

se aula o dia inteiro. Depois do jantar, você ia para a biblioteca. E era uma 

biblioteca bárbara. Não tinha só coisas de Teologia nem da Igreja, mas tinha 

muita coisa de política. Tinha um Sartre, Simone de Beauvoir. A gente lia. Eu 

sempre gostei de ler. Em três horas obrigatórias nessa fase da vida de 

biblioteca, quem não gostava de ler tinha que ficar na biblioteca. Era meio que 

obrigatório. Nem que fosse dormindo assim. E era o momento das grandes 

manifestações. 15 

Além disso, o contexto em que o mundo vivia corroborou para o engajamento de muitos 

jovens. Ana Maria nos conta que seu interesse começou durante seus estudos no Instituto com 

outras meninas, inicialmente no movimento ecumênico, posteriormente com o movimento 

estudantil. A partir disso, iniciou sua militância via Igreja Metodista, muito pela influência que 

o próprio Instituto trazia: 

Você põe um monte de adolescentes juntas entre 66 e 68, com Martin Luther 

King, Guerra do Vietnã, sabe, mais o movimento estudantil, dois anos depois 

do golpe militar, e põe essas meninas três horas por dia obrigatoriamente na 

biblioteca, e mais o curso de teologia onde você aprende que o inferno não 

existe, que tudo isso faz parte da religiosidade popular, é um barril de pólvora. 

Só aquelas que eram muito, muito conservadoras; nem tinha porque era todo 

mundo muito pobre, não era a elite da igreja, porque a elite não vai fazer 

teologia. Não sei como que é hoje? Mas na época. E aí a gente vai pro 

movimento estudantil, o movimento ecumênico, a primeira passagem foi o 

movimento ecumênico, ai que conheci o Anivaldo, Paulo Ayres, tinha os 

encontros de juventude onde se discutia muito as questões políticas, que nem 

se falavam que era político, a gente discutia como parte da vida mesmo, do 

que estava acontecendo, do cotidiano. E nem eles porque ainda eles não 

estavam ligados a nenhum movimento de esquerda, não era Ação Popular que 

o Anivaldo estava, a gente vai depois, quem fica, vai depois, e quem vai depois 

meio que sai da Igreja, porque a Igreja não nos comporta. Então assim, eu 

entro pra militância via igreja, agora, tem uma coisa que foi fundamental de 

eu ser da igreja, de estar no Instituto Metodista, a consciência de valores, que 

a igreja na época passava, não passa mais hoje, com essa teologia da 

prosperidade. Então, tinha valores, o próprio Instituto Metodista trazia muito 

a questão da consciência social.16   

  

No final de 1967, as meninas que estudavam no Instituto começam uma briga com as 

reitoras, Dina Rizzi e Sarah Bennet, para que pudessem participar de passeatas.  Devido ao 

ocorrido, há uma mudança na reitoria, entrando no lugar o reitor Pythágoras Daronch da Silva, 

flexibilizando a saída das alunas. Além disso, o momento em que viviam fomentava o 

engajamento político.  Havia o início da Teologia da Libertação, muitos de seus pensadores 

 
15 Entrevista concedida à Comissão Nacional da Verdade em 03 de maio de 2013. 
16 Entrevista concedida à autora em 22 de julho de 2019. 
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davam aulas para as meninas do Instituto e da Faculdade de Teologia em São Bernardo do 

Campo/SP: 

O importante que eu acho é que a gente... Não era uma coisa assim voluntária. 

A gente lia, a gente estudava, fazia grupo de discussão com o povo da Igreja 

Metodista. E o momento era muito propício para isso, e tinha a coisa da 

vocação, de ser chamada, de levar até as últimas consequências aquilo em que 

você acredita. Era um grupo de acho que 16 moças adolescentes. Tinha as 

gaúchas brizolistas. Era muito legal. Apesar de ser um internato, a gente 

começou a radicalizar politicamente nesse momento. E a partir, inclusive, da 

briga com a Dina Rizzi, a Sarah Benett, que eram as reitoras do Instituto 

Metodista. O povo lá na Faculdade de Teologia vai se organizando. E o 

contato era muito próximo, da gente com eles. Até que a gente conseguiu tirar 

a reitora, derrubamos, porque ela não queria deixar a gente ir em passeata. 

Naquela época, a maioridade civil era aos 21 anos. Então, ela tinha que 

autorizar nossa saída à tarde e à noite para essas coisas todas. A gente fez um 

movimento muito forte, e aí ela saiu, e entrou o Pitágoras como reitor nosso... 

E tinha todo o pessoal da Teologia da Libertação dando aula para a gente. Que 

dava aula na Faculdade de Teologia e dava aula também no Instituto 

Metodista. Então, era um caldo. A gente nadava assim de braçada. Em 1968, 

fomos a última turma. O Instituto Metodista fechou depois.17 

A Igreja Metodista e o Instituto proporcionavam uma formação com consciência social. 

O movimento metodista formado por John Wesley, no século XVIII, produziu grandes 

impactos ao buscar mais igualdade e justiça social. John Wesley demonstrava preocupação com 

os pobres e oprimidos, por esse motivo, escreveu sobre a crise de alimentos e combateu a 

escravidão. Ademais, sempre lutou para dar uma vida digna a todo o povo inglês, tendo em 

vista a crença de que as desigualdades eram consequência do pecado de Adão e Eva. Portanto, 

defendeu a ideia de que todo cristão deveria lutar contra as desigualdades de raça, classe, gênero 

e outras que assolavam e ainda assolam nosso mundo.  

Em decorrência das batalhas travadas por John Wesley, a Igreja Metodista apresentava 

um envolvimento maior com questões sociais, incentivando a consciência social em seus 

membros. Por conta dessa formação, Ana Maria começou sua militância dentro da Igreja 

Metodista, visto que esse meio proporcionava consciência de valor, solidariedade e justiça 

social: 

  

Então a própria Igreja Metodista dava essa formação, e o movimento 

ecumênico, é por aí que vem, e aí dentro da Igreja Metodista a gente começa 

a militar... a Igreja Metodista dá essa formação pros pastores também, não só 

pras diaconisas, pras moças, mas essa formação eles queriam por um limite, 

não queria que ninguém virasse comunista, comunista ateus, era pra você fazer 

um trabalho digamos social, ou ir pro meio do mato com os índios, catequizar 

 
17 Entrevista concedida à Comissão Nacional da Verdade em 03 de maio de 2013. 
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indígenas... A minha militância vem a partir da... já tem um pouco da família, 

da minha criação, mas vem muito da igreja sim, valores, a coisa de ser uma 

comunidade, de ser solidário, de dividir as coisas, de querer justiça social, tudo 

isso vem da minha formação da igreja, e da percepção que eu tinha de como 

o mundo era injusto, a sociedade era mal distribuída, a partir da vivência que 

eu tinha da minha família, das famílias que estavam à minha volta, e que tinha 

momentos que a gente só sobrevivia, só não passava mais fome por causa da 

solidariedade da igreja, de uns com os outros.18  

Apesar de sua militância política, Ana Maria nos fala que a Igreja Metodista a expulsou 

por conta de questões morais, como o tamanho de sua saia, o consumo de cigarro e bebidas 

alcóolicas. Ela afirma que a decisão não teve relação com comunismo, e sim com o 

comportamento em divergência com a moral protestante: 

Agora, a crítica a nós do Instituto Metodista não vinha pela questão política, 

mas pela questão moral. A gente é expulsa não porque era comunista, a gente 

é expulsa porque usou minissaia, fumava, se comportava como umas 

prostitutas e nem pareciam diaconisas, apesar que a gente ia na escola 

dominical, cantava no coral, tudo isso né, mas a gente não tinha uma aparência 

de acordo com os preceitos.19 

Ana Maria relata que apesar de já possuir uma consciência política e militância, suas 

ações como agente político não eram consideradas, levando-se em conta somente questões 

morais.  

Pode-se pensar que a religião possui força normatizadora, por isso as representações de 

gênero criadas, especialmente dentro do cristianismo, são naturalizadas pela sociedade. A 

mulher sempre é vista como “o sexo frágil”, o indivíduo que carece de ajuda masculina. Por 

conta desses papéis normalizados a mulher tende a não ser vista como agente político, pois essa 

função está reservada ao homem.  

Já as questões de fundo moral são sempre associadas à mulher, como a imagem feminina 

ligada à virgem Maria, uma mãe perfeita, e a Eva, aquela que se deixou seduzir, a que tentou 

Adão. Devido à relação com o aspecto sedutor, a mulher precisa de uma maior regulação por 

parte da religião, devendo ser submissa ao homem, quem deve controlá-la. 

Quando se forma em 1968 no ensino médio pelo Instituto, Ana decide não continuar o 

curso para diaconisa. No final de 1968 presta vestibular para serviço social na Escola de Serviço 

Social da Rua Marabá. Inicia os estudos em 1969 no período noturno. Lá tem contato com o 

pessoal da ALN (Aliança Libertadora Nacional), que compunham o Centro Acadêmico do 

curso noturno: 

 
18  Entrevista concedida à autora em 22 de julho de 2019. 
19  Entrevista concedida à autora em 22 de julho de 2019. 
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Não só eu, mas as outras tínhamos decidido que a gente não ia continuar 

diaconisa da Igreja Metodista. A gente, terminando o curso – porque a ideia 

era virar universitária e poder participar mais próximo das coisas. Só que, 

naquele momento, a tendência maior da esquerda entre os metodistas era a 

Ação Popular, a AP. Entre os cristãos, digamos assim, que a AP tinha deixado 

de ser cristã e passado a ser marxista-leninista. Não era nem maoísta ainda em 

1965, eu acho, alguma coisa assim. E todo o pessoal da JOC, JUC, católico ou 

protestante, cristão em geral, acabava indo para a AP, que tinha um apelo 

maior. Só que, quando eu entrei na faculdade, mas isso não era aberto, eu não 

sabia, por exemplo, que o Anivaldo tinha ido para a AP. Ou os meninos todos, 

que a gente gostava tanto. Mas era um gostar de admiração, de ter modelos. 

Mas isso não era aberto. Aí eu resolvi fazer o curso de Serviço Social. Prestei 
o vestibular em final de 68 e entrei em 69. Quando eu entrei, na época, o trote 

dos que entravam na faculdade já era uma palestra com o pessoal do 

movimento político. Quem fez a minha palestra foi o Benetazzo20. Logo que 

eu chego, meu trote foi isso.... Eu entrei na faculdade já disposta. Então, o 

primeiro contato que eu fiz foi com o pessoal da ALN. Mas tinha também 

gente da AP assistindo, participando, porque aí as pessoas viam. Era uma 

política de buscar quadros para a esquerda. Usando a palavra da época: a 

esquerda revolucionária, porque a outra esquerda era revisionista. Não é isso? 

Eu participei bastante, eu falo muito – na época, eu falava menos. O pessoal 

da ALN acabou se aproximando de mim. O centro acadêmico da escola da 

manhã era da AP. O centro acadêmico do noturno era da ALN. Eu acabei 

virando – o Honestino21 estava nesse dia lá na Escola de Serviço Social. E eu 

não entendia nada, porque ele ficava discutindo com o pessoal da ALN. Você 

não sabe direito quem está falando a partir do quê. Parece tudo igual, mas era 

bem diferente. Era essa a tática. Chamavam-se as pessoas para grupos de 

estudo clandestinos. E nos grupos de estudo de marxismo é que se explicava 
que não se podia falar certas coisas. A gente já sabia disso, mas tinha toda uma 
formação, que era para as pessoas. Isso qualquer grupo de esquerda armada 

da época fazia. E não era uma coisa inconsciente. Ninguém me pegou de 

bobeira. Não havia o inocente útil, eu acho. A gente sabia o que estava 

fazendo, mas, lógico, tinha graus e graus de responsabilidade. O centro 

acadêmico noturno era da ALN. Eu entrei na chapa para ser presidente do 

centro acadêmico no começo de 1970 e ganhei as eleições. Fiquei um ano 

meio que sendo preparada.22 

Em junho de 1970, Ana Maria foi presa pela primeira vez, quando um colega militante 

não aguentou a pressão e falou sobre várias pessoas, dentre as quais ela se encontrava. Segundo 

Ana Maria, esse militante chamado Wilson, que havia ficado escondido na casa de sua mãe, 

para não entregar o endereço da mesma, entregou o endereço de Ana Maria, que acabou sendo 

 
20 Antonio Benetazzo foi líder estudantil e artista plástico. Foi militante da Ação Libertadora Nacional (ALN), e, 

posteriormente foi um dos fundadores do Movimento de Libertação Popular (MOLIPO). Foi preso no dia 28 de 

outubro de 1972, levado para o DOI-CODI/SP, onde sofreu torturas por cerca de dois dias, vindo a falecer em 

decorrência das mesmas no dia 30 de outubro de 1972. Foi enterrado como indigente no Cemitério de Perus no 

dia 31 de outubro. Era casado com Cida Horta. 
21 Honestino Monteiro Guimarães era filiado à Ação Popular, aluno do curso de geologia da Universidade de 

Brasília (UnB). Foi diretor interino da União Nacional dos Estudantes (UNE) depois da prisão do presidente Jean 

Marc von der Weld. Após o AI-5 entra para a clandestinidade vivendo em São Paulo. Foi preso em 1973 pelo 

Centro de Informações da Marinha (CENIMAR), encontra-se na lista de desaparecidos políticos. 
22 Entrevista concedida à Comissão Nacional da Verdade em 03 de maio de 2013. 
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presa junto com colegas que se encontravam em sua casa. Uma delas é Idinaura Aparecida 

Marques, sua amiga desde o Instituto Metodista, com quem morava junto: 

Todo mundo que foi lá em casa foi preso. Estava o presidente do Centro 

Acadêmico da Escola de Sociologia e Política. A Pará, que chama Helen, que 

era do Curso de Serviço Social. Os dois tinham ido lá me chamar para ir à 

Festa da Uva, do Vinho, sei lá, em São Roque. É, coitados. A Polícia chegou, 

eles estavam lá. Tinha um povo de Lorena. Era uma república de estudantes. 

O Rafael23 estava dormindo lá em casa nesse dia. Eles pegaram muita coisa lá 

em casa, muita informação, documentos, armas, dinheiro. Eu nem sabia o que 

tinha na minha casa, porque a Edinaura (sic) escondia. A gente tomava muito 

cuidado com isso. Mas o Wilson sabia o endereço. Mas, para não abrir a casa 

da minha mãe, ele abriu a minha casa. Até acho que nisso ele foi cuidadoso.24 

Ana Maria foi levada para a Oban (Operação Bandeirantes), que depois se tornou DOI-

CODI, onde permaneceu por cerca de quinze dias. Em seguida foi para o Dops e posteriormente 

para o Presídio Tiradentes, onde ficou por nove meses. Durante sua prisão na Oban sofreu 

inúmeras torturas:  

Fiquei nua no pau de arara, levei choque na vagina. Recebi muita ameaça de 

que eles iam me estuprar com arma. Mas não chegaram a cumprir, não. E 

quando me penduraram, me ameaçaram também de estupro, mas não 

chegaram a cumprir, não. Quando me penduraram, me ameaçaram também de 

estupramento, mas não se concretizou. E desnudamento forçado... Choques.... 

Foram mais fortes os primeiros três dias. Os outros dias foram muito mais a 

gente ouvindo os gritos, as ameaças, você vê o chão todo sujo de sangue. Teve 

amordaçamento. Eles amordaçavam para você não gritar quando levava 

choques. Me bateram no rosto com tapas. Violência física não é uma violência 

sexual. Depois era o Capitão Gaeta.... Depois ele foi lá embaixo, na minha 

cela, dizer prá gente que ele tinha batido na gente, porque a gente estava tendo 

ataque histérico. E ainda vinha se justificar: “É, vocês não eram tão quentes 

assim na esquerda, mas a gente teve que ser mais violento, porque vocês 

estavam tendo ataque histérico, começavam a gritar”. Isso foi o que mais me 

ofendeu pessoalmente, porque, claro, tirar a roupa, ser obrigada a ficar nua, 

levar choque na vagina, tudo isso é muito humilhante, mas dizer que foi 

porque a gente ia ter uma crise histérica, que é uma coisa que é para te ofender 

como mulher.25 

Esse relato de Ana Maria sobre a justificativa do torturador para cometer todos os 

terríveis atos, nos mostra que a repressão não via as mulheres como pessoas lutando 

politicamente, mas como sujeitos fora de seus lugares designados socialmente por conta de 

crises histéricas. Sendo assim, a mulher histérica é aquela que rejeitou os papéis a ela definidos 

de boa esposa, mãe e cuidadora do lar.  

 
23 Rafael de Falco Neto era membro da Aliança Libertadora Nacional (ALN), foi o primeiro presidente da 

Associação dos Estudantes Rafael Kaun. Estudou na Escola Politécnica da USP. 
24  Entrevista concedida à Comissão Nacional da Verdade em 03 de maio de 2013. 
25 Entrevista concedida à Comissão Nacional da Verdade em 03 de maio de 2013. 
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Ainda, “a incidência da loucura em mulheres é outro aspecto que cabe destaque. A 

insanidade é atribuída àquelas que ‘erram’ por não se enquadrarem na função de boa esposa, 

cuidadora do lar e ser reprodutor” (PINTO, 2015, p. 19). Ou seja, a mulher normal não 

escolheria outro papel senão aquele a ela designado, caso se desviasse desse caminho só podia 

estar doente. A histeria foi uma doença comum às mulheres, “verificamos também na obra de 

Freud (1905/1976) que a doença tipicamente feminina, a histeria, estava associada aos desvios 

do desejo da mulher, sendo este deslocado para o sintoma quando incompatível com os valores, 

leis e moral internalizados” (PINTO, 2015, p. 19). Ao dizer que elas foram torturadas porque 

eram histéricas, o torturador estava dizendo que não podiam pensar por si próprias, e quando o 

faziam, erravam.       

Ana Maria foi solta na primeira audiência da Auditoria Militar, no que eles chamavam 

de ménage26, sendo indiciada. Mais tarde foi absolvida quando houve o julgamento. . Em junho 

de 1972 foi presa novamente, quando um grupo , para não entregar pessoas ainda desconhecidas 

dos órgãos opressores, citaram o nome dela, levando-a, por essa razão, a ser presa durante uma 

prova de sociologia na faculdade. 

É que, quando eu fui presa a primeira vez, eu não falei um monte de coisa: 

como de gente, nome, nada. Quando teve a queda do Celsinho Horta27, o 

contato que eu fazia com eles era com um grupo de gente lá de Lorena, que 

fazia o curso de Serviço Social. A Cida Horta28, que depois casou com o 

Greenhalgh. Elas foram presas. Eram parentes. A Cida era parente desse grupo 

aí que fazia o curso de Serviço Social e que tinha contato com a Sílvia29. Elas 

foram presas.... É, porque o Celsinho Horta era um. Elas foram presas, e aí é 

que vai o Gabriel30, vai o Percival31, foi um monte de gente. E aí o que você 

faz, quando você vai preso? Você fala de quem já foi, porque aí você não está 

entregando ninguém. E elas falaram de mim. Eles me pegaram de novo, eu 

fazendo prova de Sociologia. O diretor da Faculdade, o Heliton Beteto, que é 

diretor até hoje, também era informante. Ele mandou o secretário me tirar da 

sala de aula para me chamar lá, para assinar algum papel na secretaria. Quando 

eu saí, os caras do DOI-CODI estavam lá me esperando.32 

Nessa segunda prisão, Ana se encontrou com o então major Carlos Alberto Brilhante 

Ustra, que tentou recrutá-la como informante. Para isso, se apresentou a ela como sendo 

 
26 O preso(a) era solto(a), tendo que comparecer semanalmente para assinar um documento que comprovava que 

ele(a) não havia fugido do país. 
27 Celso Antunes Horta foi militante da Ação Libertadora Nacional (ALN), fazendo parte do Grupo Tático Armado 

(GTA). Foi preso em 1969, sendo solto somente em 1977. 
28 Maria Aparecida Antunes Horta participou do movimento de resistência à ditadura, tendo que se exilar em Cuba 

de 1973 a 1979. Era companheira de Antonio Benetazzo. 
29 Silvia Peroba Carneiro Pontes era militante da ALN. 
30 Gabriel Prado Mendes foi militante da Ação Libertadora Nacional. Era esposo de Tânia Regina Mendes. 
31 Percival Menon Maricato era integrante da Ação Libertadora Nacional. 
32 Entrevista concedida à Comissão Nacional da Verdade em 03 de maio de 2013. 
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membro da Igreja Metodista33. Ficou presa por quinze dias. Durante esse tempo não sofreu 

torturas físicas, mas muita pressão psicológica, outra forma de tortura.  

Ele falou isso para mim, sobre a Igreja Metodista. “Eu vi sua ficha. Você 

estudou no Instituto Metodista, não sei quê, não sei quê. Vamos combinar uma 

senha: se a Sílvia[Peroba Carneiro Pontes] te procurar, você me telefona” – 

me deu um número de telefone, que eu joguei fora; que pena, se eu tivesse 

guardado. “Se a Sílvia te procurar, você me telefona dizendo que você é uma 

moça metodista e que vai encontrar com ela, assim, assim”. Isso antes de eu 

sair. Eu fiquei 15 dias lá... Mas eu sabia que a Sílvia[Peroba Carneiro Pontes] 

não estava mais no Brasil. E eu já estava caminhando em direção do pessoal 

do MOLIPO. As pessoas falaram de mim. A terceira vez que eu fui foi quando 

morreram alguns militares que eram do MOLIPO e davam apoio para o 

pessoal que cruzava a fronteira voltar. Para os caras voltarem. Aí foi o 

Gabriel[Prado Mendes], foi o Edival Piveta34(sic), foi todo o grupo do Rei 

Momo. E aí já era o Paca.35 

Em agosto de 1973 Ana foi presa novamente, dessa vez como membro da organização 

MOLIPO36, em um esquema de mandar remédio para a guerrilha do Araguaia: 

Como gente que comprou remédio para o Gabriel[Prado Mendes]. O 

Gabriel[Prado Mendes] tinha câncer. E o esquema montado era esse. Isso não 

foi num momento. Era antes. A gente fazia mesmo, estava colhendo remédio. 

Isso antes de 73. Remédio, tinha uma lista de coisas. Aí já era para a área 

rural... Quando chegamos lá, eles já estavam. Aí fui eu, foi Edival Piveta (sic), 

foi um monte de gente junto também. Não lembro quantas pessoas. Mas o que 

eu queria que ficasse documentado é que, nessa prisão, morreram três 

militantes que eram ligados, que eram militares. Eu não sei quem são, eu sei 

que a Tânia37 chorava na cela o tempo todo, falando na história de que tinham 

morrido três caras.38 

  

Após sua terceira prisão, Ana ganhou uma bolsa para estudar no Instituto Ecumênico 

para o desenvolvimento dos Povos (Inodep), em Paris, dirigido por Paulo Freire. Retornou em 

1974 ao Brasil, após estudar por nove meses. 

 
33  Não foi possível confirmar oficialmente tal informação. 
34 Idibal Pivetta era advogado durante a ditadura, atuou na defesa de presos políticos. Também era dramaturgo, foi 

um dos fundadores do teatro popular União e Olho Vivo, seu nome artístico era César Vieira. Em 1973 foi preso 

por Carlos Alberto Brilhante Ustra. 
35 Entrevista concedida à Comissão Nacional da Verdade em 03 de maio de 2013. 
36 MOLIPO (Movimento de Libertação Popular) foi uma organização clandestina fundada por dissidentes da 

organização Ação Libertadora Nacional (ALN). Dentro os militantes se encontram Antonio Benetazzo; Carlos 

Eduardo Pires Fleury; Boanerges de Souza Massa; Hiroaki Torigoe entre outros. 
37 Tânia Rodrigues Mendes foi aluna da Escola de Comunicações Culturais da Universidade de São Paulo 

(ECA/USP), dirigiu o Diretório Central de Estudantes (DCE) de 1969 a 1971. Foi militante da Ação Libertadora 

Nacional (ALN) e do Movimento de Libertação Popular (MOLIPO). Participava do teatro popular União e Olho 

Vivo. 
38  Entrevista concedida à Comissão Nacional da Verdade em 03 de maio de 2013. 
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A trajetória de Ana Maria nos mostra como os papéis de gênero, constituídos em nossa 

sociedade e normatizados pela religião, têm grande poder. Ana Maria foi julgada por questões 

morais e não por seu envolvimento e engajamento político. Podemos ver com clareza a  

naturalização dos papéis de gênero perpetrados pela igreja, e o controle regulador da vida 

feminina. Entretanto, também percebemos como a igreja pode criar ambientes libertadores, que 

trazem consciência de valor, justiça e política, e como isso também afetou a vida de Ana Maria. 

Diante dos valores aprendidos na igreja, Ana Maria se recusou a pegar em armas e optou 

por participar dando apoio logístico aos integrantes da Ação Libertadora Nacional, 

solidariedade que também advém de valores religiosos. Mesmo não participando da luta 

armada, Ana sofreu as consequências de sua militância política, sendo presa e torturada e, 

posteriormente, se tendo que se exilar em Paris para não correr o risco de ser morta pela. 

As torturas que sofreu tinham o objetivo de demonstrar que sua vida não importava, e 

que, por decidir sair do lugar e romper com o papel culturalmente reservado à mulher, deveria 

aprender algumas lições. A mensagem passada era a de que ela não conseguia tomar decisões 

por conta própria, sendo necessária a intervenção masculina. Nesse contexto, ela também viu 

seu corpo ser transformado em mero objeto sexual, tirando-lhe a dignidade.  

3.2.3  Idinaura Aparecida Marques: da Faculdade de Teologia a Ação Libertadora Nacional 

(ALN). 

Idinaura Aparecida Marques também sofreu nesse período. Ela é natural de Lucélia, 

interior de São Paulo, mas se mudou para a capital paulista ainda criança em razão do tratamento 

de saúde de sua irmã. Frequentava a Igreja Metodista na Lapa, embora tenha conhecido a 

instituição bem antes, aos dois anos de idade através de alguns vizinhos: 

A minha história com a Igreja Metodista começou aos 2 anos de idade numa 

cidadezinha de Lucélia São Paulo. Meus vizinhos me carregavam prá igreja 

todo domingo de manhã, e eu fui metodista até por volta dos 26, 27 anos 

quando eu parei de ficar metodista mesmo né. Isso foi já na década de 60, mas 

eu estudei em seminário, em faculdade de Teologia aí de Rudge Ramos, 

estudei no Instituto Metodista na Chácara Flora.39 

Idinaura começou a estudar no Instituto Metodista no ano de 1965. Lá conheceu Ana 

Maria, de quem se tornou amiga, mantendo essa amizade até os dias atuais. Durante seu período 

naquele local, descreve que a educação era muito conservadora, expressando um cuidado com 

o que as meninas faziam: 

 
39  Entrevista realizada pela autora no dia 07 de outubro de 2019. 
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...era tudo muito conservador, muito cuidadoso, muito assim discretamente 

fechado, não proibia, não ficava proibindo um monte de coisa, mas era muito 

conservador, em termos de cabeça e em termos de vida mesmo, de controle 

das meninas, tudo lá nesse instituto. Mas era aquela coisa da percepção 

metodista mesmo, essa coisa da temperança, essa coisa da discrição.40 

Durante esse período, Idinaura trabalhava com evangelização, indo visitar comunidades 

e bairros onde havia Igreja Metodista. Nesse tempo, começou a ter contato com diversos 

pastores e também com o pessoal do movimento ecumênico:  

Eu sempre trabalhei muito assim na parte mais de evangelização, eu ia pros 

bairros, eu ia visitar as comunidades, fiz isso por muito tempo. Porque eu era 

metodista e frequentava a igreja metodista da Lapa né, quando morei em SP. 

E ia pros municípios de Pirituba fazer visita nas nossas comunidades lá né. 

Mas eu tive muito contato com os pastores, o pessoal ecumênico também, a 

gente se relacionava bastante, principalmente nos eventos importantes. Os 

jovens pastores que estavam se formando.41  

As questões sociais sempre presentes nos discursos metodistas a influenciaram a pensar 

a questão da pobreza e da miséria. Isso a levou a se engajar em causas sociais e na luta contra 

a ditadura, apesar de não se ver como militante, somente como apoiadora:  

Claro que influenciou, por conta do discurso social, a igreja católica também 

estava começando a pensar a questão da pobreza, a questão de toda miséria. E 

tinha, a gente era ecumênico então a gente tava em todos os sermões que se 

ouvia esse discurso, da relação necessária pra resolver a questão da pobreza, 

as questões da marginalidade, as questões enfim, não era assim aquele 

discurso conservador, do pecado, da vida eterna, dessas coisas... então a 

influência vem nessas duas direções, na direção da consciência de que um 

movimento deveria ser feito, uma ação deveria ser feita, e vem assim em 

profusão, em muitas tendências, a gente conheceu gente de várias tendências, 

e a gente ficou mais ligado com o pessoal da Aliança libertadora Nacional, 

por isso a gente foi tão visado na hora da prisão.42 

  

Após terminar o curso no Instituto Metodista, Idinaura estudou na Faculdade de 

Teologia em Rudge Ramos, permanecendo lá no ano de 1969. Em 1970 decidiu morar em São 

Paulo com sua amiga Ana Maria, em um apartamento na Avenida Liberdade. Nesse período 

começou a ter contato com o pessoal da ALN (Aliança Libertadora Nacional). Entretanto, diz 

que sua militância nunca foi participando ativamente dessa organização, mas sim em forma de 

apoio, dando abrigo, comida e roupa àqueles que necessitavam: 

Eu fiquei em contato com as pessoas da ALN, mas a minha militância mesmo 

foi assim nesse espaço de apoio sabe. Eu nunca participei de ações, aquelas 

ações bombásticas, que o pessoal se organizava, marcava hora, marcava lugar, 

 
40  Entrevista concedida a autora no dia 07 de outubro de 2019. 
41  Entrevista realizada pela autora no dia 07 de outubro de 2019. 
42  Entrevista concedida a autora no dia 07 de outubro de 2019. 
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eu nunca me comportei como se estivesse na clandestinidade. E isso que dava 

essa conotação aí de eu ser mais um apoio logístico mesmo.43 

Ela assumiu essa posição por influência do movimento estudantil.  Entretanto, por conta 

desse apoio ficou conhecida no meio dos militantes e por isso foi presa. Como já mencionado 

anteriormente, era comum que um militante ser preso e falar os nomes que conhecia. Em 

decorrência do círculo de relacionamentos que possuía, Idinaura acabou sendo presa: 

E então é, não dá prá dizer que o movimento estudantil não tivesse 

influenciado, eu acho que influenciou sim, porque a gente começou de uma 

maneira muito solidária, era gente que tava fugindo da prisão, que estava 

sendo procurado, então a gente acolhia aqui, ali, um e outro e foi dessa maneira 

que a gente acabou sendo presa também né, eu e Ana. Era assim que 

funcionava, quando você se tornava, quando seu nome aparecia em algum 

círculo de relações, você ficava conhecido, o nome ficava conhecido e daí, 

através das pessoas a gente acabava sendo preso.44 

Idinaura foi presa em 12 de julho de 1970 pela Oban (Operação Bandeirantes), 

juntamente com Ana Maria no apartamento que dividiam na Avenida Liberdade. Ficou por 

cerca de um mês na Oban, depois foi levada para o Dops, onde ficou por mais um mês, e 

posteriormente, para o Presídio Tiradentes, onde permaneceu por 10 meses. Foi indiciada em 

inquérito policial por atividades subversivas em 10 de agosto de 1971 e condenada a seis meses 

de prisão em 1971 (CNV, 2014, p. 183). Após seu julgamento, foi solta: 

Na Operação Bandeirantes a gente ficou um tempinho, acho que foi quase três 

meses eu acho, um mês com certeza, eu não vou lembrar agora, porque às 

vezes a gente ia pra outro lugar e eles chamavam de volta. Depois a gente foi 

pro Dops, pra fazer a parte legal ou ilegal, sei lá. Ficamos mais um mês no 

Dops e depois que a gente foi pro presídio Tiradentes e depois tem julgamento, 

eu fui julgada dez meses depois e por isso que logo depois eu saí, fui 

libertada.45     

Ana Maria, em entrevista para o livro “Serviço Social, Memórias e Resistência Contra 

a Ditadura: Depoimentos”, conta-nos como foi a prisão das duas: 

Fui presa na tarde do domingo, 11 de julho de 1970, na Av. Liberdade, cidade 

de São Paulo, onde residia juntamente com Idinaura Aparecida Marques. A 

prisão foi efetuada por equipe da Operação Bandeirantes (OBAN). No 

momento da invasão de minha casa, encontrava-se presente o presidente da 

UEE de São Paulo, Rafael de Falco Neto, João (que eu não lembro o 

sobrenome) e que era presidente do Centro Acadêmico da Escola de 

Sociologia e Política e Helen, minha colega de faculdade, que haviam ido me 

visitar. Todos ficamos sob a mira de metralhadoras e revólveres. A equipe da 

OBAN permaneceu em minha casa por uma semana e prendeu todo mundo 

que lá esteve... O grupo armado que invadiu o apartamento era comandado 

pelo capitão de Exército Maurício Lopes Lima. Não houve apresentação de 

 
43  Entrevista realizada pela autora no dia 07 de outubro de 2019 
44  Entrevista concedida a autora no dia 07 de outubro de 2019. 
45  Entrevista realizada pela autora no dia 07 de outubro de 2019. 
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qualquer documento, como ordem de prisão e sequer identificação de nenhum 

de seus integrantes, todos em trajes civis. Todas as pessoas que se 

encontravam no apartamento (moradores e visitas) foram algemados e 

colocados em duas peruas Chevrolet - C14. O presidente da UEE, Rafael de 

Falco Neto, que tentou fugir no momento da prisão, foi trazido algum tempo 

depois, baleado e sangrando, tendo sido jogado em cima de mim e da minha 

amiga. Fomos vendadas com um capuz preto e recebi ordem de não falar com 

ninguém durante o percurso, feito em alta velocidade e sob ameaça das armas, 

até a rua Tutóia, na 36ª Delegacia de Polícia, sede da OBAN. (CONSELHO 

FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2017, p. 13) 

Durante sua prisão, Idinaura sofreu torturas, não somente físicas, mas psicológicas. 

Recorrentemente recebia chutes, pontapés, tapas entre outras coisas. Tudo era feito de forma a 

deixar o(a) prisioneiro(a) o mais desconfortável possível: 

É tudo assustador, porque você não sabe o que será o momento seguinte, ficar 

no Dops é muito assustador e na Operação Bandeirantes, é tudo muito 

assustador, é muito aterrorizante, cada momento, cada minuto é sofrido 

porque você não sabe o que virá. Já no presídio, é bem diferente porque você 

sabe que vai ter audiência, isso é marcado, tem toda uma preparação interna, 

as pessoas ficam sabendo, é tudo com muita vigilância esses transportes, é 

tudo muito intimidador... A repressão, os momentos de repressão mais 

intimidantes, foi quando o torturador me fez ficar nua e ficou me cutucando 

com uma varinha na minha vagina, não dá pra falar que foi sofrimento físico, 

mas a humilhação é uma coisa doída demais, agora tapões, empurrões, 

brutalidades verbais, isso assim de todos os tipos de cores... Mas o terror ele é 

em todas as dimensões, você não tem horário pra dormir, podem te chamar a 

qualquer hora, de chamar de meia em meia hora, podem sabe, não tem 

nenhuma gentileza ou educação do ponto de vista assim, está com sede, com 

frio nada disso, você fica nua ali, é tortura né, tudo faz parte do processo. Pra 

esmorecer a pessoa, arrebentar.46 

As torturas vivenciadas por Idinaura nos mostram que a repressão queria tirar a 

dignidade de forma integral da vida da mulher. Tudo era feito para que houvesse a humilhação 

completa, sinalizando que o poder estava nas mãos dos torturadores, dos homens.  

A tortura é uma forma de dominação, de demonstrar que “no exercício da função 

patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a conduta de todos os envolvidos na teia de 

relacionamentos, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade para punir o 

que lhes apresenta como desvio.”. (VILHENA, 2009, p.64).  Idinaura nos fala que pior que a 

dor física, é a humilhação vivenciada nessa situação de violência, caracterizando a mulher como 

um mero objeto sexual que vive para satisfazer os homens em suas vontades e desejos. 

 
46  Entrevista concedida a autora no dia 07 de outubro de 2019. 
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Ana Maria, em depoimento ao livro já citado nos conta o seguinte sobre as inúmeras 

torturas vividas por ela e por Idinaura: 

  
Várias vezes fui interrogada, juntamente com Idinaura Aparecida Marques e 

Rafael de Falco Neto, que não havia sido medicado e várias vezes o vi receber 

pancadas no cotovelo, onde a bala se alojara e que continuava sangrando. 

Ambos também testemunharam as torturas que sofri e eu testemunho as 

torturas que os mesmos sofreram. Sempre que um torturador se cansava, outro 

ou outros o substituía na maquininha de choque. Durante toda a noite, fomos 

interrogados com este método. Em alguns momentos, os torturadores paravam 

os choques, para que eu pudesse ouvir os gritos que vinham das outras salas. 

(CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2017, p.14). 
  

Após ser solta da prisão, em 1973, Idinaura se matriculou no curso de letras na FAI 

(Faculdades Associadas Ipiranga), terminando seu curso em 1976. Mudou-se para o Rio de 

Janeiro para trabalhar na revista Tempo e Presença47, e por conta desse trabalho recebeu um 

convite para estudar em Paris, voltando para o Brasil em 1977: 

  

Depois da minha prisão, fui trabalhar no Rio de Janeiro na revista Tempo e 

Presença, que era também uma revista progressista, protestante, ecumênica, 

tinha sempre essa bandeira do ecumenismo. E daí eu recebi um convite através 

deles pra ir pra Paris, fazendo um curso de relações, era um pessoal muito 

tendente pro socialismo, eu fiquei sete meses e meio lá (...) quando eu voltei 

pra cá fui trabalhar direto no Tempo e Presença, que era essa revista 

 
47 A revista Tempo e Presença é uma importante revista ecumênica que tinha como compromisso a luta pelos 

direitos humanos e pela liberdade. Teve seu início como CEI (Centro Evangélico de Informações), fundada por 

Jether Ramalho, Waldo César, Domício Pereira de Mattos, Carlos Cunha e outros/as. O CEI começou após o 

fechamento do Setor de Responsabilidade Social da Confederação Evangélica do Brasil (CEB) pelos órgãos 

repressivos. Esse grupo de cristãos se uniu e em 1965 fundou o CEI de forma clandestina. Após um período passa 

a ser chamado de Centro Ecumênico de Informação, e tinha como proposta informar os cristãos/ãs sobre o que 

ocorrida dentro e fora do Brasil, sobre o compromisso com a Liberdade, Justiça e Paz. Em 1974 foi transformado 

em Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI). Durante a Ditadura Civil-Militar, com o apoio do 

Conselho Mundial de Igrejas, ajudou muitas pessoas ameaçadas pela repressão a saírem do país, como forma de 

salvarem suas vidas. Em 1979 o CEI é transformado em Tempo e Presença, mas mantendo os mesmos 

compromissos que antes tinham com a liberdade, justiça e paz. De acordo com Paulo Ayres Mattos “Em 1979 não 

houve alternativa a não ser transformar o CEI em Tempo e Presença. Os tempos e os compromissos exigiam. O 

importante é que Tempo e Presença não foi em hipótese alguma ruptura ou descontinuação com o que se tinha 

desenvolvido ao longo de quatorze anos. Muito pelo contrário, ao denominarmos a nova publicação Tempo e 

Presença deixávamos claro que era a manutenção dos mesmos compromissos que nos anos de chumbo nos 

animavam quando estávamos semiclandestinos no pequeno escritório da Avenida Princesa Isabel. Como no 

passado continuamos Tempo e Presença.... Portanto, a transformação do CEI em Tempo e Presença foi o 

alargamento de nossa tenda ecumênica que nos tempos duros da ditadura teve o tamanho singelo mas, estamos 

certos, significativo na luta contra o arbítrio em defesa dos direitos humanos, da liberdade e da justiça. Por isso, 

Tempo e Presença desde os tempos do CEI tem sido acima de tudo a expressão do ecumenismo que tem animado 

o compromisso de um incontável número de homens e mulheres que, a partir de sua fé e/ou de seu compromisso 

utópico, buscam a construção do novo mundo onde, na linguagem bíblica, justiça, paz e integridade da criação 

possam se encontrar e se beijar. Tempo e Presença em todas as suas páginas, por três décadas, tem deixado claro 

que este é o seu único compromisso. ” (MATTOS, 2009). 
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ecumênica, fiquei mais um tempão lá. E em 80 eu voltei pra Paris e fiquei 

estudando por 7 anos lá, fiz meu doutorado em sociologia lá.48   

Ao retornar ao Brasil em 1977, trabalhou por um período como secretária de Darcy 

Ribeiro e em 1980 voltou a Paris para fazer seu Doutorado. Retornando novamente ao Brasil 

somente em 1987, após a reabertura do país para a Democracia. 

A história de Idinaura e Ana Maria se entrelaçam, pois ambas tiveram a mesma 

formação no Instituto Metodista.  Entretanto, quando o Instituto fecha, Idinaura vai estudar na 

faculdade de Teologia em São Bernardo do Campo, ficando lá por um ano. Da mesma forma 

que Idinaura, por conta de sua formação religiosa, não vai para a luta armada. Ela se engaja na 

luta política dando apoio aos militantes da ALN. Dava abrigo, comida e roupa a quem precisava 

e por essa razão foi presa e torturada, tendo seu corpo tratado como objeto pelos torturadores. 

Idinaura se afastou da igreja, embora toda a formação social e religiosa que recebeu a 

influenciaram muito, especialmente para se engajar politicamente. Por mais que tenha deixado 

à religião, nunca se afastou completamente dela, indo trabalhar no meio ecumênico, na revista 

Tempo e Presença do CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e Informação) – tal órgão 

teve papel importante na ajuda a perseguidos políticos, fornecendo lugares para se exilarem.  

Ressalta-se que Idinaura vivenciou inúmeras desigualdades de gênero na sociedade, foi 

expulsa da Igreja, sob a alegação de conduta imoral e sofreu torturas por parte da repressão, que 

tentou desqualificá-la como mulher e agente política. 

 

3.3 SOBRE RELIGIÃO, POLÍTICA E GÊNERO 

A religião, como nos fala Cliford Gerrtz (2008) é um sistema de símbolos que cria no 

ser humano uma disposição e motivação através de conceitos sobre como se comportar e dar 

sentido à vida, sendo que tais concepções são envolvidas com uma atitude de veracidade que 

levam a pessoa a acreditar que as motivações e disposições são reais. A religião tem o poder de 

criar símbolos que trazem sentido à realidade humana, criando uma cosmovisão para os crentes. 

Entretanto, essas cosmovisões, especialmente no cristianismo, naturalizam papéis de gênero, 

oprimindo a mulher a uma posição de submissão. 

Ela possui papel importante na conformação das identidades de gênero, 

conferindo sentido aos sexos, construindo uma cosmovisão “generificada” 

orientadora de seus seguidores e seguidoras. As representações religiosas de 

gênero, na medida em que produzem e reproduzem lugares diferenciados de 

 
48  Entrevista realizada pela autora no dia 07 de outubro de 2019. 
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poder de acordo com o sexo biológico, sacralizam a desigualdade de gênero. 

(SOUZA, 2007, p. 18). 

Essas representações religiosas de gênero tendem a produzir desigualdades à medida 

que reproduzem condições diferentes de poder conforme o sexo biológico de cada pessoa. 

Nesse sentido, a religião possibilitou a normatização da dominação feminina nas relações 

sociais e também fortaleceu o pensamento das diferenças sexuais entre homens e mulheres. 

Assim, às mulheres foi atribuído o papel de reprodução e cuidado no âmbito privado, já ao 

homem foi dado o papel no âmbito público, de racionalidade, de poder. À mulher foi atribuída 

 [...]uma identidade vinculada ao privado, à subordinação, impedindo-a de 

constituir-se como sujeito político. Essa identidade, fruto de uma larga 

construção histórica, assumiu diversas formas e modalidades culturais 

específicas, de acordo com as necessidades do sistema de dominação 

patriarca,) na sua simbiose capitalista e racista. (COSTA, 1998, p. 205, grifo 

do autor). 

  

Por conta de seu confinamento no âmbito privado, a mulher foi impedida de se constituir 

como sujeito político. Entretanto, muitas lutaram e ainda lutam contra esse confinamento. Dessa 

forma, “a resistência das mulheres ao enclausuramento no privado e sua afirmação como 

sujeitos políticos, desestabiliza esse sistema de abjeção à agência feminina, que reage, 

reafirmando o abjeto buscando garantir assim a sua regulação” (SOUZA, 2015, p. 1265). Por 

conta de suas militâncias políticas, foram consideradas loucas, histéricas, pois estavam saindo 

do lugar a elas atribuído e naturalizado pela sociedade. A mulher que ousasse sair desse espaço 

só poderia estar louca, nessa visão. 

Todavia, muitas mulheres conseguiram sair do espaço privado para e terem uma agência 

política na sociedade. É o que ocorreu com as mulheres protestantes apresentadas nesse 

capítulo, que apesar de todas as adversidades, conseguiram se tornar sujeitos políticos. Suas 

histórias nos revelam que a todo tempo os homens queriam mostrar que elas estavam no lugar 

errado, e que deveriam voltar aos seus papéis atribuídos pela “natureza”, determinados pelo seu 

sexo biológico. 

As histórias apresentadas demonstram que apesar da religião naturalizar papéis de 

gênero, ela contribuiu para o engajamento político dessas mulheres. Sendo assim, a religião se 

torna uma via de mão dupla, ao mesmo tempo em que oprime também pode libertar e motivar 

o engajamento de pessoas nas mais variadas áreas. As mulheres apresentadas foram muito 

influenciadas pelo movimento ecumênico e pela ênfase social da Igreja Metodista, o que 

promoveu a luta contra a ditadura.  
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A religião trouxe um sentido de vida para essas mulheres, um sentido voltado para as 

questões sociais, o pensamento de ajuda ao próximo e ao necessitado, uma das bases do 

cristianismo. Apesar de serem expulsas da igreja ou de se afastarem dela por questões morais, 

nunca deixaram seus ensinamentos. A proteção da dignidade da pessoa humana sempre foi de 

extrema importância para a Igreja Metodista, no credo social a busca por dignidade em todas 

as suas áreas é um dos pilares norteadores do documento. Portanto, essas mulheres foram 

influenciadas por tais pensamentos, adquirindo consciência social e crítica em relação aos 

problemas enfrentados nos Brasil daquele período.                                                                                                                                                                           
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

A memória é algo construído socialmente. Ela faz parte da sociedade e de cada 

indivíduo. Entretanto, essas memórias individuais de alguma forma possuem aspectos do 

coletivo, pois são reflexo das interações entre as diferentes pessoas. Existem também memórias 

que são subterrâneas, aquelas que os grupos dominantes não querem que conheçamos, embora 

estejam nas memórias familiares e dos grupos específicos a qual pertencem.  

Durante a ditadura civil-militar brasileira, muitas mulheres participaram na luta contra 

o regime ditatorial, todavia, suas histórias são pouco conhecidas. Entre as inúmeras mulheres 

que lutaram, se encontram as protestantes. Nesse capítulo apresentamos a história de três 

mulheres metodistas que tiveram suas histórias ocultadas e silenciadas, seja pela igreja ou pela 

sociedade. Mostramos suas histórias e demonstramos em perspectiva de gênero como suas 

vidas foram afetadas nesse período por se posicionarem contra a ditadura. Esse engajamento 

feminino não fazia parte dos papéis reservados à mulher na sociedade, por isso corroborou para 

que elas fossem oprimidas de várias maneiras.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vimos que por muito tempo as mulheres foram ocultadas e silenciadas na historiografia 

em geral. Durante a ditadura civil-militar brasileira, de 1964 a 1985, não foi diferente. O 

presente trabalho teve como objetivo analisar a participação das mulheres metodistas na 

resistência à ditadura. Para isso, utilizamos pesquisas bibliográficas, pesquisa documental, bem 

como, entrevistas semi-estruturadas com ex-presas e ex-presos políticos. 

Inicialmente apresentamos o contexto político do Brasil na década de 60 e depois o 

contexto teológico das igrejas protestantes nesse período. Nessa década houve inúmeras 

transformações culturais e ideológicas que contribuíram para o golpe de Estado. Por exemplo, 

a Guerra Fria, na qual o comunismo se tornou o principal inimigo de vários países, 

principalmente dos Estados Unidos, o que contribuiu para a interferência norte-americana nos 

golpes da América Latina. No Brasil, houve a criação de organizações clandestinas para 

combater o regime e os que se engajaram foram perseguidos por ele. 

Pudemos notar que as Igrejas Protestantes apoiaram o golpe, pois estavam lutando 

contra o comunismo ateu. Para a sociedade, as reformas propostas pelo presidente João Goulart 

eram consideradas como uma forma de introduzir o comunismo no Brasil, e para acabar com 

ele, era necessária uma intervenção militar. Entretanto, esse apoio não se deu somente por meio 

do discurso, já que a oposição foi delatada por pastores, bispos e membros de igrejas. Foi nesse 

contexto que as igrejas protestantes viram a oportunidade de serem relevantes para a sociedade 

ao possuírem aliados políticos. 

Os membros perseguidos de igrejas tiveram lugar de fala através do jornal oficial da 

Igreja Metodista, O Expositor Cristão, e da revista Cruz de Malta, voltada para a juventude 

metodista. Enquanto os jornais de outras igrejas estavam fechando as portas para pensadores 

como Waldo César, Richard Shaull e outros, a Igreja Metodista ainda resistia contra as 

investidas dos conservadores publicando seus escritos até a chegada do AI-5, em dezembro de 

1968. Tendo em vista que a Igreja Metodista, desde o seu surgimento na Inglaterra do século 

XVIII, se preocupou com questões envolvendo a justiça social, havendo no Brasil a Junta Geral 

de Ação Social (JUGAS), esse olhar mais voltado às preocupações sociais contribuiu para que 

esses estudiosos tivessem espaço nos meios de comunicação metodista. 

Essas histórias só foram contadas há pouco tempo, entretanto, a história das mulheres é 

ainda mais desconhecida. Como demonstrado, esse ocultamento feminino na historiografia vem 

ocorrendo há séculos. As histórias contadas eram as masculinas, dos homens públicos, e às 
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mulheres cabiam o cuidado da casa e dos familiares. O sujeito universal da história era o 

masculino, e se acreditava que contando suas histórias, também se contava a delas. Somente na 

década de 1960, com os questionamentos de estudiosas feministas, se começou a pesquisar 

sobre as mulheres e abrir espaço para suas histórias.  

Durante a ditadura civil-militar brasileira, as mulheres também não tiveram lugar de 

fala. Até os dias atuais sabemos pouco sobre as que participaram da resistência. Nesse período, 

muitas que se engajavam politicamente se assexuavam, pois o guerrilheiro deveria ser um 

homem macho e viril, capaz de pegar em armas e expressar sua força física. Em muitos textos 

de Marighela e Che Guevara encontramos esse estereótipo. O lugar da mulher era dentro de 

casa, cuidando da família, e não lutando contra a ditadura. Por conta dessas construções de 

gênero presentes em nossa sociedade, as mulheres foram sempre silenciadas, ocultadas no 

privado, pois eram consideradas seres emocionais, incapazes de racionalidade.  

Dessa maneira, as mulheres que ousaram adentrar o espaço destinado aos homens 

sofreram inúmeros preconceitos por parte de companheiros de organização e da repressão. Para 

Marcelo Ridenti, “a norma era a não participação das mulheres na política, exceto para 

reafirmar seus lugares de ‘mães-esposas-donas-de-casa’, como ocorreu com os movimentos 

femininos que apoiaram o golpe militar de 1964”. (1990, p. 114).    

Por fim, no último capítulo apresentamos a história de três mulheres metodistas que 

lutaram na resistência e elucidamos o conceito da construção coletiva de memórias, reiterando 

a importância de dar visibilidade às mulheres que se engajaram politicamente.  

Ao esmiuçar o silenciamento feminino, descobrimos que as chamadas memórias 

subterrâneas permanecem ocultas porque os grupos dominantes não as querem ganhando 

destaque. Além disso, entende-se que as memórias coletivas só estarão completas se e forem 

contadas. Contudo, outra explicação para o apagamento de lembranças é que existem pessoas 

que as guardam porque são muito dolorosas, e foi isso que encontramos no campo. Os traumas 

são muitos para serem contados e relembrá-los é como vivenciar novamente um momento de 

extremo sofrimento.  

Apresentamos a história dessas mulheres, de como se engajaram na resistência contra a 

ditadura e quais as consequências disso. Vimos que a igreja de certa forma contribuiu para o 

seu engajamento político, tendo em vista o foco na questão social por parte da Igreja Metodista 

e também da Confederação Evangélica do Brasil, através de seu setor de Responsabilidade 

Social da Igreja. Além disso, a igreja proporcionava a construção de uma consciência social, de 
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solidariedade e busca pela justiça, elementos que aparecem essencialmente nos ensinos 

bíblicos.  

Percebemos que a Igreja Metodista enfatizava a luta pelas questões sociais um pouco 

mais que outras denominações, entretanto, muitos membros deixaram esses ensinamentos de 

lado para apoiar a ditadura e servir como delatores de seus irmãos e suas irmãs em Cristo. 

Ademais, observamos que as torturas sofridas por essas mulheres possuíam um componente a 

mais, o de gênero. Os torturadores utilizavam de estupros corretivos como forma de provar que 

elas se encontravam no lugar destinado a um homem, e não a uma mulher. 

Além disso, vimos que a religião tem papel importante na manutenção e naturalização 

dos papéis sexualmente construídos na sociedade, o que fortalece a exclusão das mulheres na 

historiografia, haja vista elas não serem consideradas como agentes históricos e políticos. Os 

grupos dominantes procuram contar a história de maneira que lhes favoreçam, deixando de lado 

histórias que podem prejudica-los, portanto, para conhecermos a história completa, é necessário 

conhecer as partes excluídas.  Nesse caso, a história das mulheres.  

Essas mulheres buscaram o conhecimento que antes lhes foi negado. Não foi somente 

uma luta contra a ditadura, foi também uma luta por liberdade e reconhecimento, pela  

desconstrução dos papéis sociais que as aprisionavam à vida privada. Foram elas que lutaram 

contra o destino ao ocuparam lugares masculinos e desafiarem as estruturas de poder patriarcais.  

Mesmo assim, acreditamos que existem muitas histórias a serem pesquisadas ainda. É 

possível pesquisar os papéis de outras mulheres protestantes durante esse período, não somente 

as que participaram na cidade, mas também no campo. Ademais, podemos buscar a agência 

política das mulheres católicas durante o regime ditatorial ou das mulheres em regimes 

ditatoriais em outros países da América Latina. Da mesma forma, um grupo desconhecido é o 

de mulheres cristãs que apoiaram a ditadura civil-militar.  

Na atualidade, vivemos em uma sociedade em que alguns sujeitos novamente pedem 

por uma intervenção militar no país. Os horrores desse período nem sempre têm sido discutidos. 

Pouco se fala sobre isso, especialmente nas escolas e nos livros didáticos. Como cristãs/ãos, 

acreditamos que a nossa esperança é renovada quando conhecemos a verdadeira história, que 

também liberta. Quando entrevistamos essas mulheres, elas ficaram felizes em saber que as 

pessoas queriam conhecer suas lutas durante um período de extrema obscuridade no Brasil. 

Além do mais, quando analisamos os depoimentos coletados nesse trabalho, pudemos ver o 

quanto ainda vivemos em um mundo desigual, que carece da mesma bravura e resistência 
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dessas mulheres. Evidentemente, através de suas histórias podemos ter esperança por um 

mundo mais igual, justo, pelo qual devemos continuar lutando.  
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