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DITADURA CIVIL MILITAR NO BRASIL: MULHERES MILITANTES 

 

                                                                             Marleide Priotto1 
 José Ronaldo Fassheber2 

 

RESUMO: Este artigo é parte das atividades desenvolvidas no Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE promovido pela Secretaria Estadual de Educação do 
Estado do Paraná juntamente com a Universidade Estadual de Guarapuava – UNICENTRO, 
que tem como tema: “A presença de mulheres na luta armada no Brasil durante o período da 
Ditadura Civil Militar a partir de relatos de vivências de guerrilheiras que se articularam como 
resistência ao regime”. Essas mulheres que participaram ativamente das lutas contra a 
Ditadura Militar no Brasil foram “apagadas” da história. Um reflexo dos caminhos percorridos 
pela historiografia tradicional que orientava a escrita de muitos dos livros didáticos utilizados 
nas escolas. Para tanto utilizou-se variadas fontes sobre a temática; depoimentos escritos e 
orais, imagens, músicas, recortes de filmes e livros não comumente usados no trabalho diário. 
Objetivou-se para o desenvolvimento do trabalho; Desenvolver um conjunto de ações 
pedagógicas que despertem o interesse do aluno pelo tema Ditadura Militar. O artigo em 
questão apresenta os resultados do trabalho de pesquisa e intervenção desenvolvido no 
Colégio Estadual José Armim Matte-EFMNP, no contexto do Programa de Desenvolvimento 
Educacional PDE, o qual aborda: “Ditadura Militar no Brasil: mulheres militantes”. . Estudar o 
passado em todos os seus meandros não significa atribuir julgamentos ou realizar algum tipo 
de reparação com relação ao regime aplicado na ditadura militar, mas oportunizar reflexões 
através de práticas pedagógicas que valorizem as experiências vividas nesse momento 
histórico, por meio de depoimentos com pessoas que cresceram e viveram nesse período 
fazendo o contraponto com as referências bibliográficas existentes e a realidade atual. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
O período da Ditadura Civil Militar, compreendido entre 1964 e 1985, foi 

marcado como uma fase em que houve a diminuição da democracia, bem 

como dos direitos políticos, civis e culturais. Quem estava no poder usava de 

todos os métodos para silenciar a voz de quem não concordava ou não 

aceitava a forma de governo.  

Dentre os grupos que se manifestavam contra o regime, estavam as 

mulheres guerrilheiras que saíram dos espaços privados, aos quais estavam 

historicamente vinculadas como mães e esposas, estando submissas ao 

marido e com limitações nos direitos políticos, sociais e culturais. Esses 

espaços privados eram também caracterizados pela ausência de qualquer 

centro de decisões de organizações políticas.  

Assim sendo retrata-se o movimento das mulheres durante a Ditadura 

Militar da seguinte forma “movimento de mulheres nos anos setenta trouxe uma 

nova versão da mulher brasileira, que vai às ruas na defesa de seus direitos e 

necessidades e que realiza enormes manifestações de denúncia de suas 

desigualdades” (SOARES, 1994, p. 13).  

Até então, as ideias presentes sobre as mulheres eram conservadoras, 

baseadas em modelos tradicionais de compreensão dos papéis sexuais e a 

construção social de que liderança e decisões cabiam aos homens no espaço 

público.  

Essa percepção social de que as mulheres não pertenciam ao espaço 

público era constantemente construída socialmente, como se pode ver na 

leitura de uma reportagem do jornal “Nós Mulheres”:  

Desde que nascemos nós Mulheres, ouvimos em casa, na escola, no 

trabalho, na rua, em todos os lugares, que nossa função na vida é casar e ter 

filhos. Que Nós Mulheres não precisamos estudar nem trabalhar, pois isto é 

coisa para homem (1976 apud PEDRO, WOLFF e VEIGA, 2011, p. 342).  

Se o local de existência por excelência da mulher era o domínio do 

espaço privado, encontrá-las em plena atividade de militância durante o 

período de Ditadura Militar no Brasil seria, no mínimo, observar as mudanças 

ocorridas nos papéis sexuais, ou mesmo compreender que embora existisse 
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um modelo a ser  cumprido pelas mulheres, muitas delas se contrapunham a 

ele. Não eram “donas de casa”, eram militantes. Estavam “fora de lugar”.  

Essas mulheres que participaram ativamente das lutas contra a Ditadura 

Militar no Brasil foram “apagadas” da história. As hipóteses que poderiam 

explicar esse “apagamento” podem ser aqui elencadas: pela pouca importância 

atribuída a essas mulheres; pelas mesmas estarem fora do espaço que lhes 

era reservado ou mesmo pela própria posição historiográfica, até pouco tempo 

não interessada nas histórias das mulheres.  

Assim, nesse contexto cabe desvelar personagens femininos que 

atuaram como sujeitos históricos e que não estão presentes nas histórias 

contadas em livros didáticos, mostrado por muito tempo como espaço 

privilegiado do gênero masculino, um reflexo dos caminhos percorridos pela 

historiografia tradicional que orientava a escrita de muitos dos livros didáticos 

utilizados nas escolas.  

Compreendemos que o livro didático, presente no contexto escolar, deve 

ser entendido como fonte histórica. Assim, inicia-se o percurso de pesquisa 

observando o tratamento dado pelos livros ao tema do estudo. Numa análise 

prévia pode-se constatar que nas menções à temática Ditadura Civil Militar, os 

“sujeitos mulheres” aparecem apenas como indivíduos pouco privilegiados, 

sendo que são mencionados apenas como possuidores de direito de voto. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 PERÍODO DITATORIAL 

 

  O período ditatorial compreendido entre 1964 e 1985 foi marcado por 

instabilidade política, redução da democracia e direitos políticos e civis. Esse 

período ficou obscuro pelas várias formas utilizadas para calar quem ousasse 

transgredir as normas estabelecidas. Grupos de militantes se organizaram para 

lutar contra a opressora ditadura vigente no país. O poder era regido pelo 

universo masculino, cabendo às mulheres os papéis submissos e sem 

nenhuma pretensão de ascender a qualquer posição de tomada de decisão. 

A esse respeito encontrou-se a seguinte contribuição, a qual reitera que 

o gênero masculino prevalecia na sociedade como centro do poder, ou seja, 
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A sociedade estava organizada seguindo um padrão patriarcal, isto é, 
de predomínio do homem, do macho, do pai, onde suas ações não 
poderiam ser objeto de contestação e que em torno desta figura se 
deveria estruturar a ordem social (ALBUQUERQUE JR, 2003 apud 
SIQUEIRA, 2010, p. 2). 
 

Ainda assim houve resistência de mulheres ao padrão normativo 

patriarcal que as impedia de exercerem funções de importância no espaço 

público. Algumas mulheres se permitiram participar, através de lutas armadas e 

não armadas, como sujeitos ativos do processo de resistência à ditadura. 

 

 2.2 MOVIMENTOS FEMINISTAS 

 

 Mesmo diante da censura surgiram grupos de militantes motivadas por 

ideário feminista que se organizaram para lutar contra o regime político vigente 

no país. O poder político, ou poder de decisão, era regido exclusivamente por 

homens: “Da história, dita tradicional, as mulheres foram excluídas, pelo fato de 

se destinarem a elas os espaços domésticos, enquanto que as narrativas 

históricas se voltaram para os eventos da esfera pública” (FLORES, 1995, p. 

118). 

 Essas lutas das mulheres pelo seu espaço na vida pública, antes de 

ocorrerem no Brasil, já se manifestavam no Chile, nos anos (1970 a 1990) e a 

imprensa, já começava a divulgar informações, as quais, por sua vez, 

influenciaram os movimentos feministas, os quais apareciam tímidos e foram 

tomando espaço mundial. 

Desde o início do século XX, no Brasil, surgiram grupos que defendiam a 

participação das mulheres nos espaços públicos e políticos. CORRÊA (2001) 

menciona que os movimentos feministas no Brasil alcançaram maior expressão 

na década de 1970 e estavam intrinsicamente interligados com outros 

movimentos populares, os quais buscavam melhorias de infraestrutura para a 

maioria da população. Essas melhorias incluíam água encanada, luz, 

transporte, criação de creches.  

Nesse contexto, concorda-se com Sarti, 2001, o atual feminismo 

brasileiro nasceu nos anos 70, quando se instituía “O Ano Internacional da 

Mulher”, e assim sendo, iniciavam-se também as discussões sobre o feminino, 

até porque, a igualdade entre homens e mulheres gerava muita polêmica, uma 

vez que elas viviam num regime de opressão histórico, o que tornava mais 

difícil a emancipação. 



. 

 

Nesse cenário foi tomando forma o feminismo brasileiro, o qual começou 

na classe média, conhecido como “movimento das mulheres”, foi se 

expandindo às outras classes, mesmo lutando contra o regime autoritário. 

Tornou-se mais forte, a  medida que, aliou-se  a outros movimentos sociais, 

surgindo então duas correntes distintas, uma que preocupava-se com as 

questões de gênero e outra, que voltava-se para questões políticas. 

A realidade de submissão era questionada especialmente por mulheres 

da classe média e intelectualizadas, porém sofria resistência de mulheres que 

não desejavam mudar sua condição de dependência.  

 

2.3 DIFERENÇAS DE GÊNERO 

 

 Transpor uma cultura arraigada de preconceitos e privações foi o motivo 

que levou as militantes a sonharem com conquistas comuns, como liberdade 

de expressão, liberdade política e igualdade de gênero. 

 Durante o período ditatorial as diferenças de gênero foram acentuadas 

devido  a organização de grupos feministas que tinham objetivos específicos, o 

direito pela igualdade entre homens e mulheres. Cada ser humano é a história 

das suas relações sociais, sendo que cada um dos gêneros possui suas 

particularidades e potencialidades. Cada indivíduo configura sua identidade 

pelas relações sociais que perpassou. 

 Para Scott (1995) a conceituação de gênero pode ser entendida como 

um processo de construção/reconstrução das práticas das relações sociais que 

mulheres e homens exercem ou vivenciam na sociedade. A necessidade de 

definir “gênero” adveio quando da tentativa de explicar desigualdades sociais. 

O gênero feminino, entendido historicamente como submisso, era utilizado para 

reforçar o afastamento da participação das mulheres na vida pública, ou 

simplesmente incluí-las sem nomeá-las. 

Também o termo gênero se reporta às mulheres como neutras, sendo 

gênero um elemento construtivo das relações sociais, podendo ser uma forma 

significativa para explicar as relações de poder. A naturalização da mulher é 

construída pela sociedade, maquiada como frágil e incapaz de fazer “coisas de 

homem”, justificando a submissão. 

“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1967, p. 9) a 

mulher é constituída pelas vivências, ou seja, múltiplas experiências do seu 

cotidiano, a sociedade a constrói dentro de uma pluralidade de gênero, raça, 

geração, identidade sexual e faz de acordo com normas preestabelecidas.  
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A diferença se faz pertinente para não ocorrer a generalização entre 

sexo e gênero. O sexo refere-se aos aspectos biológicos do indivíduo, já o 

gênero é a construção do mesmo. A palavra gênero é comumente utilizada 

para designar sexo masculino e feminino, presente na sociedade arraigada de 

“preconceitos”, e justificada a designação muitas vezes para explicar a 

fragilidade, atribuída ao sexo feminino, as relações de gênero foram 

construídas pela sociedade e são utilizadas conforme a adequação desejada. 

“Essas múltiplas experiências relacionadas social e historicamente, podem ser 

entendidas a partir da perspectiva dos papeis sociais, nas “experiências de ser 

mulher ou homem” (DE MARCH, 2014, p.87). 

 

2.4 FORMAS DE VIOLÊNCIA 

 

 O ato de torturar era corriqueiro no cotidiano das mulheres militantes 

presas, usava-se variadas estratégias para torturar. Instrumentos, xingamentos 

e a consumação do estupro. Nessas situações a fragilidade feminina era 

sentida pelas mesmas na própria carne. Segue um depoimento de uma 

militante. Teve uma tortura que aconteceu na véspera do Sete de Setembro. 

Sei que foi esse dia porque a gente escutava o ensaio das bandas. Me  

levaram para uma sala com acústica de madeira. Tocava uma música de 

enlouquecer. Era um som como se estivessem arranhando a parede. A música 

foi aumentando cada vez mais. Quando eu saí de lá, minha cabeça estava 

latejando. Por pouco eu não enlouqueci. Lá no DOI-Codi, todo dia eu ia para o 

interrogatório, e as torturas eram de todas as formas, como na cadeira do 

dragão, e sempre nua. E eles ameaçavam as pessoas que a gente conhecia. 

Um dia me chamaram e eu vi o Paulo [Stuart Wright] encapuzado. Reconheci-o 

pelo terno que ele estava usando, que fui eu quem tinha dado para ele, e 

também pela voz. Os torturadores falavam muito das presas, ridicularizavam, 

gritando para você ouvir. Eram coisas libidinosas, como do tamanho da vagina 

de uma pessoa que eu conhecia. Uma vez, eles me chamaram para um 

interrogatório com um homem negro que diziam ser um psicólogo. Isso foi 

muito tocante para mim, porque é claro que chamaram um homem negro  para 

eu me sentir identificada. Um dia, eles me chamaram no pátio e lá estava o 

satanás encarnado, o capitão Ubirajara [codinome do delegado de polícia 
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Laerte Aparecido Calandra], apoiado num carro, e um outro ao lado dele em 

pé, e um bando de homens do outro lado. Ele me pôs para marchar na frente 

dele, para lá e para cá, para lá e para cá durante um bom tempo. E os homens 

falando: ‘Ô negra feia. Isso aí devia estar é no fogão. Negra horrorosa, com 

esse barrigão. Isso aí não serve nem para cozinhar. Isso aí não precisava 

nem comer com essa banhona, negra horrorosa’. E eu tendo de marchar. 

Imagine só, rebaixar o ser humano a esse ponto... 

MARIA DIVA DE FARIA era enfermeira quando foi presa em 5 de setembro de 

1973, em São Paulo (SP). Hoje, vive na mesma cidade e é aposentada. 

   

As guerras e as ditaduras impuseram agressões que atingiram a 

sociedade como um todo, incluindo a vida privada. Famílias foram separadas, 

regras foram estabelecidas tanto na parte econômica como social. Neste 

contexto é que mulheres pouco presentes no âmbito público saem do espaço 

privado e entram em contato direto com o agressor. 

A tomada de partido a favor do coletivo leva as mesmas a uma mudança 

identitária; de defensoras do lar passam a militantes de causas sociais. Saíram 

em defesa de filhos, maridos, irmãos ou parentes. “Sentiram, duramente, o 

impacto da retirada de filhos, maridos e irmãos do convívio familiar seja como 

presos ou desaparecidos” (DUARTE, 2007, p. 2). 

As mulheres foram atingidas diretamente e indiretamente com a 

ditadura, pois além das violências, físicas e psicológicas, a família foi também 

alvo da repressão, convivendo com medo, rejeições e acusações por parte do 

poder instituído. Quanto mais aumentavam as prisões e banimentos, as 

mulheres motivadas por relações familiares se solidarizavam e se 

comprometiam a buscar uma solução coletiva. 

Duarte (2007) menciona a criação do Movimento Feminino pela Anistia – 

MFPA, no ano de 1975, organizado por Therezinha de Godoy Zerbini com 

objetivo de buscar o perdão para os crimes políticos. O movimento teve 

repercussão em todo o país, visto que na época todas as manifestações 

contrárias ao governo eram proibidas. 

Após a criação do movimento feminino pela anistia, as mulheres 

iniciaram uma caminhada em busca de ideais como: respeito, dignidade, 

fortalecendo o meio em que estavam inseridas e procuravam mudanças no 

contexto político.  
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No ano de 1979, o então governo da época pressionado pelos 

movimentos contrários às prisões, torturas e mortes praticadas no período 

ditatorial promulgou no dia 28 de agosto, a Lei da Anistia. A lei consistia no 

perdão de crimes políticos cometidos entre 1961 e 1979. 

Para Greco (2003) a criação da anistia pelo governo refletia um ideário 

pela doutrinação, pela segurança nacional marcada pela lógica do 

esquecimento, visava esconder a verdade sobre crimes, terrorismo, tratamento 

dado aos mortos e aos desaparecidos. Observava-se que já havia transcorrido 

11 anos de regime civil militar e a prática de perseguição era comumente 

aplicada a todos os transgressores da política vigente. 

O ano de 1975 foi marcado por movimentos liderados por mulheres, 

inclusive o feminista. As mulheres se apresentavam como militantes na defesa 

de uma nova política com aspirações de justiça. 

 A anistia tinha uma função ideológica que era reintegrar centenas de 

cidadãos que sofreram qualquer tipo de violência na conjuntura da política 

nacional. 

 O sistema repressivo não fazia distinção entre homens e mulheres, o 

que era diferente era a forma de torturar. As mulheres sofriam agressões 

físicas, psicológicas e morais, como relata Schmidt (2009) 

 
[...] teve o aspecto que eles nos torturavam nosso lado mulher. Tanto 
na violência sexual, quanto no menosprezo que eles tiveram na 
capacidade da gente, política, no que em certo sentido nos favoreceu, 
em outros não, porque a tortura era violentíssima [...] (SCHMIDT, 
2009, p. 156). 
 

As mulheres após serem presas passavam por rituais de tortura que 

incluíam abuso sexual por parte de guardas e comandantes, xingamentos, 

choques elétricos, sendo que estes eram aplicados com o corpo molhado para 

acentuar ainda mais sua potência. Ressalta-se que entre as torturadas havia 

grávidas. 

Tais atos de violência eram realizados principalmente nas madrugadas, 

e eram justificados como forma de conseguir informações sobre as 

organizações clandestinas de resistência à Ditadura. Além da violência física e 

psicológica, houve também a prática do exílio. Essa violência estava voltada ao 

emocional das mulheres extraditadas e aos seus familiares atingidos, mas 

também às mulheres que tinham parentes extraditados. 

O caminho das mulheres na militância, especialmente no Brasil, teve 

como referência o ressurgimento do feminismo, movimento que reuniu vários 
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grupos de mulheres que lutaram para obter direitos pautados em discussões e 

debates pela igualdade legal e social entre homens e mulheres. 

Lutaram para equiparar-se ao homem em direitos jurídicos, políticos e 

econômicos. A partir dos movimentos feministas as mulheres foram 

conquistando “liberdades” que até então eram permitidas somente aos 

homens. 

 Para Oliveira (1993) as mulheres obtiveram conquistas relevantes até o 

fim do século XX. 

 
As mulheres passaram a fronteira do mundo dos homens 
escamoteando o lado feminino da vida. Enfrentaram a concorrência 
no espaço público carregando consigo, escondidas, as raízes do 
espaço privado [...]. Procuraram assim corresponder ao novo perfil de 
mulher que emergia de um paradigma. Obedeciam a uma mensagem 
dupla e contraditória: para ser amada continue sendo mulher. Seja 

homem e seja mulher (OLIVEIRA, 1993, p. 55-56). 
 

Transpor estruturas políticas, econômicas e sociais demandam tempo e 

mudança de paradigmas. Associá-la à passividade e não violência é 

generalizar as mudanças tornando-as naturalizadas. 

Para a história tradicional, os grandes feitos foram proferidos por heróis 

que quase sempre aparecem isolados ou como únicos responsáveis pelos 

atos. A partir desse trabalho compreende-se que todos os sujeitos, inclusive as 

mulheres, são sujeitos históricos ativos, por isso damos visibilidade às 

mulheres. 

Cabe a cada ser humano, questionar-se sobre “todos” os responsáveis 

pelas bases para que os heróis pudessem se erguer. As mulheres que lutaram 

por seus direitos na Ditadura Civil Militar demarcaram as bases para que se 

fundassem novas estruturas políticas e sociais que alcançassem também 

igualdade de gênero, igualdade esta que a cada dia faz-se necessário 

aprimorar para que ocorra em todos os setores da formação da sociedade. 

 

3 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 A implementação foi desenvolvida junto ao Colégio Estadual José Armim 

Matte – EFMNP de Chopinzinho/PR, com alunos do 3° ano do Ensino Médio 

tendo por objetivo desvelar personagens femininas que atuaram como sujeitos 

históricos e que não estão presentes na temática Ditadura Militar, sendo que a 

historiografia tradicional que orientava a escrita de muitos dos livros didáticos 

utilizados nas escolas, privilegiava o gênero masculino, deixando os “sujeitos 
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mulheres” aparecendo apenas como indivíduos de pouca relevância ou até 

mesmo excluídas do contexto da Ditadura Militar. Por considerar que a 

construção da história se faz por “todos” sem generalizar, deixando as minorias 

que participaram diretamente e tiveram papel relevante no contexto do período 

ditatorial, como é  o caso das mulheres guerrilheiras, mesmo sendo tema de 

grande abrangência e pertinência social e política. 

Diante desse cenário considera-se que a falta dessas discussões em 

sala de aula pode acarretar uma construção histórica voltada para o 

esquecimento proposital de alguns personagens históricos. A priori procurou-se 

identificar as diversas formas de violência que ocorreram contra as militantes, 

especialmente as mulheres guerrilheiras, na Ditadura Civil Militar no Brasil. 

Entre 1964 a 1985, bem como identificar os grupos participantes, sua origem 

ideológica que levaram a participar da militância, principalmente as mulheres. 

Para tanto foram  desenvolvidas as seguintes estratégias de ação: 

Inicialmente o projeto foi apresentado para direção, equipe pedagógica e 

funcionários na Semana Pedagógica do mês de fevereiro de 2015, no Colégio 

Estadual José Armim Matte EFMNP. Posteriormente apresentou-se o projeto e 

seus objetos aos alunos. Em seguida, para verificar  o conhecimento prévio dos 

alunos sobre o tema em questão foi confeccionado um mapa conceitual tendo 

como questão central: “O que você sabe sobre ditadura militar”. 

Posteriormente o trabalho foi apresentado em forma de cartaz, 

produzido coletivamente.  Distribuiu-se um questionário, para os alunos 

pesquisarem junto aos seus familiares e vizinhos a respeito do tema  com 

pessoas que viveram no período militar. Através da pesquisa de campo  

posteriormente a sua realização, os alunos tiveram acesso de como as 

pessoas próximas a eles viveram e como relataram  esse período.  

Outra fase do trabalho realizou-se debate e depoimentos com a 

dinâmica: Mesa redonda a qual foi composta por três palestrantes, sendo duas 

mulheres professoras, uma em exercício e outra aposentada e o terceiro 

componente um professor aposentado. Os quais abordaram temas 

relacionados à ditadura militar, censura, educação e os movimentos sociais 
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que marcaram essa época e não são mencionados nos livros didático. 

 Na historiografia tradicional personagens do gênero masculino sempre 

apareceram e ainda permanecem ocupando lugar de destaque pela 

participação e construção de modelos políticos e econômicos. Assim, os 

homens foram e são os corresponsáveis pelas mudanças estruturais do país. 

Nesse âmbito a figura feminina raramente foi ou é mencionada, mesmo como 

mera coadjuvante. 

 
[...] No Brasil, a inquestionável presença do feminismo como 
porta-voz dos direitos de cidadania às mulheres – alargando o 
seu próprio conceito de direitos humanos – soma-se à atuação 
de muitas feministas no movimento pela anistia e na luta dos 
familiares dos mortos e desaparecidos políticos. (MORAES, 
2003, p. 9). 
 

 

 

Dando continuidade ao trabalho realizou-se  pesquisa na internet sobre 

a participação das mulheres nos diversos movimentos no período ditatorial 

respondendo aos seguintes questionamentos: 

Quais movimentos participaram contra a ditadura militar buscando 

direitos: políticos e igualdade entre gênero? 

O que era o Dops? 

Quais eram as punições aplicadas às pessoas presas ou condenadas? 

Foi durante a ditadura militar, que as torturas foram aplicadas a presos 

políticos, a homens, mulheres e crianças que hipoteticamente eram 

participantes de movimentos políticos. Nesse contexto surge o movimento 

feminista que dá início a um encadeamento de argumentos sobre a aplicação 

de torturas às pessoas e a violência praticada contra as mulheres na esfera 

doméstica. 

 

Este foi um período marcado pela violação dos direitos 
humanos, pelas práticas de tortura, pelo controle informativo, 
pela perseguição e pela repressão política, contando com a 
participação de mulheres que passaram pela experiência do 
exílio e começaram a organizar, também aqui, os primeiros 
grupos de consciência [...]. Esses grupos eram vistos com 
hostilidade por determinados setores de esquerda, que 
apostavam em frentes de luta e consideravam inúteis tais 
discussões (PEDRO, 2011, p. 327-328). 
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Para evidenciar este período apresentou-se o vídeo “Brasil Nunca Mais”. 

Assistindo ao vídeo e de posse da pesquisa realizada sobre as punições 

aplicadas a presos e condenados, os alunos em grupo discutiram o tema 

“violência”, e registraram os tipos de violência que  ocorrem na sociedade em 

que estamos inseridos. 

As guerras e as ditaduras impuseram agressões que atingiram a 

sociedade como um todo, incluindo a vida privada. Famílias foram separadas, 

regras foram estabelecidas tanto na parte econômica quanto social. Para 

Greco (2003) a criação da anistia pelo governo refletia um ideário pela 

doutrinação, pela segurança nacional marcada pela lógica do esquecimento, 

sendo que também visava esconder a verdade sobre crimes, terrorismo, 

tratamento dado aos mortos e aos desaparecidos. Observa-se que já haviam 

transcorrido 11 anos de regime civil e a prática de perseguição era comumente 

aplicada a todos os transgressores da política vigente. 

As imagens também fizeram parte do contexto em estudo, para tanto 

realizou-se análise de imagens, recortes da época da Ditadura Militar no Brasil 

onde mostraram quem eram os personagens, e com que finalidade eram 

apresentadas bem como,  as mulheres que apareciam nas imagens e em que 

proporção.  

 

Segundo Colling (2004) as mulheres empenharam-se em participar de 

organizações clandestinas que haviam no país durante a ditadura militar, 

atrevendo-se, dessa maneira, introduzir-se no ambiente público, político e 

masculino. Mulheres estudantes e com condições socioeconômicas estáveis, 

fizeram frente aos movimentos de militância. Portanto, nem todas as mulheres 

participaram deste processo como guerrilheiras ou somaram-se a grupos 

feministas que lutavam por causas sociais. Muitas mulheres transgridem as 

barreiras da censura, dentre elas aparecem as militantes, que mesmo com o 

sofrimento não se calaram como evidenciou-se nos fragmentos dos 

depoimentos.  

Dando continuidade a apresentação do trabalho realizou-se a análise de 

fragmentos de textos relacionados a depoimentos de pessoas que sofreram 

torturas no período ditatorial.  
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Após a análise em grupos os alunos realizaram uma síntese do texto 

que foi socializada com toda a sala. Pontuaram que o assunto em questão 

nunca tinha sido abordado no livro didático, por esse motivo eles não tinham 

conhecimento sobre o mesmo, mostraram interessados e indignados com o 

que acontecia no período ditatorial com as mulheres, e mesmo os familiares 

que viveram na época nada comentavam sobre isso. Concluíram que não 

haviam fontes escritas e mostradas desse lado obscuro da história. 

 

[...] teve o aspecto que eles nos torturavam nosso lado mulher. 
Tanto na violência sexual, quanto no menosprezo que eles 
tiveram na capacidade da gente, política, no que em certo 
sentido nos favoreceu, em outros não, porque a tortura era 
violentíssima [...] (SCHMIDT, 2009, p. 156). 
 

 

Diversas estratégias foram desenvolvidas, dentre elas o Filme “O que é 

isso companheiro?” objetivou mostrar aos educandos como era o 

funcionamento da imprensa, a forma de organização e atuação dos grupos 

armados, bem como evidenciar o papel e a postura das mulheres envolvidas 

no contexto,  em seguida  realizaram a análise fílmica. O qual apresenta em  

1964, um golpe militar  que derruba o governo democrático brasileiro e, após 

alguns anos de manifestações políticas, é promulgado em dezembro de 1968 o 

Ato Constitucional nº 5, que nada mais era que o golpe dentro do golpe, pois 

acabava com a liberdade de imprensa e os direitos civis. Neste período vários 

estudantes abraçam a luta armada, entrando na clandestinidade, e em 1969 

militantes do MR-8 elaboram um plano para sequestrar o embaixador dos 

Estados Unidos para trocá-lo por prisioneiros políticos, que eram torturados nos 

porões da ditadura. Os estudantes pontuaram a questão da normalidade no 

que diz respeito as torturas para os grupos que realizavam. 

No decorrer dos estudos realizou-se análise e discussão de fragmentos 

de músicas gravadas no período militar, sendo que muitas foram censuradas 

por indiretamente protestar contra o regime e só foram divulgadas após esse 

período. Por outro lado, foram produzidas músicas que enalteciam o governo 

da época e que de alguma forma conduziam o pensamento do povo que viver 

no Brasil era bom. 
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Através da música eram expressos os gritos de liberdade, com letras 

complexas e cheias de metáforas, sendo que traduziam tudo que sentiam 

neste período. Através do estudo das letras e das melodias os alunos 

perceberam que eram cantadas em forma de metáforas, porque a censura não 

permitia ser contrário ao regime da época. 

Concluindo a implementação o trabalho se  direcionou a  análise do livro 

didático na temática Ditadura Militar no Brasil, os alunos comprovaram que   os 

sujeitos envolvidos no contexto não foram mencionados e nem apareceram 

como meros coadjuvantes  no interior do material didático. Posteriormente cada 

grupo explicou o que observou, relacionando os fatos da memória social 

(questionários e palestra) com a história mostrada nos livros didáticos. Todas 

essas informações culminou com a produção de uma síntese produzida 

individualmente sobre a temática: Ditadura Militar no Brasil. Segue relato do 

participante S1: “Mesmo tendo participação direta as mulheres são lembradas 

por pequenos feitos, sempre ligados a sua sexualidade”. Com esse relato 

percebe-se que os envolvidos demonstraram criticidade na análise dos 

materiais utilizados. 

 Contudo no Trabalho em Rede despertou grande interesse, pois os 

professores participantes abordaram sobre a relevância do tema,   visto que ele 

não é mencionado nos materiais didáticos por isso da urgência de se trabalhar 

com uma literatura variada a fim de desmistificar e mostrar personagens que 

foram ímpares mas que estão esquecidos na historiografia como mencionou 

um participante do Grupo de Trabalho  em Rede:  S2: . “Muitas questões e 

muitos desafios, no entanto, ainda permanecem e precisam ser  enfrentados 

para que “elas" possam ser tratadas com igualdade, e uma delas é fazer parte 

sim da historiografia apresentada nos livros didáticos”. De acordo com esse 

relato os participantes mostraram a preocupação da necessidade de trabalhar 

o contexto da Ditadura Civil Militar, o qual teve a participação da mulheres 

militantes que  fizeram parte direta e indiretamente envolvidas que lutaram por 

causas sociais; muitas conquistadas e outras tantas ainda precisam ser 

alcançadas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A pesquisa buscou investigar a atuação das mulheres na militância 

política durante a ditadura militar, o que permitiu fazer um contraponto com 

questões vinculadas as relações de gênero, a participação feminina nos 

movimentos, bem como as relações familiares, privada e pública que 

ocorreram na sociedade da época. 

A trajetória das mulheres evidenciaram suas convicções políticas, 

objetivando uma sociedade mais justa e igualitária, o que custou as mesmas 

diversas formas de repressão materializadas nas seções que marcas em seus 

corpos e mentes. O trabalho também fez menções  de depoimentos de 

mulheres, as quais apresentaram com detalhes seu engajamento nos 

movimentos ocorridos no período ditatorial, enquanto que “outras”  silenciaram 

por traumas ou por motivos não mencionados, pois a história oral é passível de 

esquecimentos e lembranças.  

O estudo em questão foi realizado com olhar histórico sem fazer juízo ou 

reparação mas com objetivo de refletir as condições que as mesmas 

vivenciaram para conquistar o seu espaço privado e público, questionando 

quanto a situação das mulheres na sociedade atual, tanto no âmbito privado 

quanto no público, fazendo um paralelo se há semelhanças quanto as 

agressões, preconceitos, submissões e espaço destinado as mulheres na 

sociedade vigente. 
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