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RESUMO 

A violência sexual e de gênero existe ao redor do mundo como consequência dos moldes 

patriarcais e heternormativos das sociedades, mas tende a agravar-se em períodos de maior 

repressão, como períodos ditatoriais. No Brasil, essa tendência não foi diferente e a ideologia 

dominante na ditadura de 1964 a 1985, com forte perspectiva conservadora, responsável pela 

aplicação de violências, principalmente de caráter sexual e de gênero, sobre os opositores do 

regime e sobre aqueles considerados subversivos pela ótica da moralidade dominante. Esse 

tema, contudo, não foi retratado com a mesma atenção nas esferas de apuração e 

responsabilização. Além do processo de justiça transicional não ter sido aplicado no Brasil de 

modo consistente e consequente desde a transição para a democracia, as medidas de fato 

adotadas pelo Estado ocorreram anos mais tarde, com destaque para a criação de uma comissão 

para investigar as violações de direitos humanos do período, a Comissão Nacional da Verdade 

(CNV), quase 50 anos após o golpe. Com a lentidão de uma atitude por parte do Estado e sua 

negligência em identificar os responsáveis e reparar suas vítimas, dois casos de violação de 

direitos humanos sobre a ditadura foram levados a instâncias internacionais e tramitaram pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que o Estado e seus agentes pudessem ser, de 
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fato, julgados pelos seus atos. Contudo, percebe-se a ausência do recorte de sexualidade e de 

gênero na análise de ambos os casos, onde a violência sexual nem ao menos é citada. Em outro 

sentido, o relatório final da CNV dedicou capítulos ao assunto. Dessa forma, no presente 

trabalho, pretende-se analisar as denúncias das violências da ditadura brasileira tramitadas 

perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos para verificar se e como aparece o 

recorte de gênero, em contraposição com a atenção que foi dada ao tema pela CNV. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Violência Sexual e de Gênero; Ditadura Militar Brasileira; Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos; Comissão Nacional da Verdade; Justiça de Transição. 

 

INTRODUÇÃO 

Diante do atual cenário mundial de crescente globalização, a luta pela igualdade de 

gênero vem ganhando cada vez mais espaço nos fóruns de direitos humanos, tanto na política 

doméstica quanto internacional. A diminuição das desigualdades vem se expandindo como uma 

agenda incontornável para garantir condições de vida justas e igualitárias para todas as pessoas.  

Dentre essas desigualdades, despontam as dimensões do gênero e da sexualidade 

enquanto vetores fundamentais para afirmação de diferenças e construção da igualdade, apesar 

da forte persistência de preconceitos e violências. Um conjunto importante de trabalhos 

acadêmicos vêm surgindo para dar conta de novos desdobramentos dessa temática. 

 A violência de gênero sempre esteve presente na história da humanidade. Contudo, 

tendeu a se fortificar em períodos de maior repressão e cuja ideologia dominante possui caráter 

conservador, como períodos ditatoriais. Nesses períodos, as violações de direitos humanos 

tornam-se sistemáticas e ocorrem de forma arbitrária contra aqueles que se opõem ao poder. O 

período da mais recente ditadura brasileira, de 1964 até 1985, não poderia ter sido diferente. 

Após o golpe civil e militar que depôs o então presidente João Goulart, o regime autoritário que 

se instaurou no país foi profundamente marcado pelas prisões arbitrárias, torturas, assassinatos 

e desaparecimentos forçados.  

Encabeçadas pelas Forças Armadas, as violências constantemente tinham caráter 

homofóbico e sexista, como justificativa pela violação da moralidade pública imposta pela 

ideologia predominante: 
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As violações a direitos humanos no período ditatorial brasileiro foram estruturadas a 

partir do gênero das pessoas consideradas inimigas, terroristas, subversivas, e a 

repressão não apenas se valeu das desigualdades de gênero para selecionar distintos 

métodos de violência a aplicar a corpos identificados como homens, mulheres, 

homossexuais e transgêneros como buscou, através dessa seleção, aprofundar 

desigualdades sociais a partir da exacerbação da diferença, do reforço a elas.1 

Desta forma, além das violências aplicadas àqueles que eram presos políticos acusados 

de comunismo, elas também eram comuns durante as detenções daqueles considerados 

moralmente “subversivos” e indesejáveis pelo regime e sua visão estrita do sistema sexo-

gênero.  

O período ditatorial deixou marcas profundas na história brasileira e, principalmente, 

nos corpos de suas vítimas. Com efeito, após esse período de violações constantes de direitos 

humanos, não houve preocupação efetiva e consistente do Estado brasileiro com a aplicação de 

medidas com o propósito de reparar as vítimas e punir os responsáveis. Prova disso é a criação 

da Comissão Nacional da Verdade apenas em 2012, quase 50 anos após o golpe. A Comissão 

teve por objetivo investigar as graves violações de direitos humanos, nomear responsáveis e 

ouvir as vozes das vítimas do regime militar. Segundo o próprio Relatório da Comissão: 

 

A criação da Comissão Nacional da Verdade assegurará o resgate da memória e da 

verdade sobre as graves violações de direitos humanos ocorridas no período 

anteriormente mencionado [1946-1988], contribuindo para o preenchimento das 

lacunas existentes na história de nosso país em relação a esse período e, ao mesmo 

tempo, para fortalecimento dos valores democráticos.”2 

 

A demora do Estado em agir e a impunidade dos autores das violações de direitos 

humanos fez com que alguns dos casos de violência do Estado fossem denunciados em 

instâncias internacionais. A Corte Interamericana de Direitos Humanos foi responsável por 

julgar dois desses casos: o Caso Gomes Lund (Guerrilha do Araguaia) e o Caso Vladimir 

Herzog. Em ambos, é possível notar uma semelhança: eles possuem pontos focais em homens, 

cisgêneros, brancos e de classe média. Embora o caso da Guerrilha do Araguaia envolva mais 

de 70 pessoas, muitas delas mulheres, não houve um tratamento específico perante a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos sobre as violações de direitos humanos pelo gênero. 

Pode-se notar que, por se tratar de conceitos mais afinados com preocupações mais 

presentes nos últimos anos, esses recortes no campo do gênero e da sexualidade ainda demoram 

                                                           
1 DUQUE, Ana Paula Del Vieira. Gênero e Justiça de Transição no Brasil: A Construção da Figura “Vítima” 

no Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade. Tese (Mestrado em Direito). – Universidade de Brasília. 

Brasília, 2018. p. 19. 
2 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório. Brasília: CNV, 2014. p. 20. 
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para serem assimilados e aplicados em órgãos mais antigos e profundamente estruturados a 

partir de uma visão mais jurídica das violências, como acontece com a Corte. Diferentemente 

do que ocorreu com a Comissão Nacional da Verdade, órgão que teve sua formação em um 

momento mais atual, com um olhar mais interdisciplinar, de modo a ser um dos únicos 

mecanismos das políticas de transição no Brasil que trabalha com as categorias de gênero e 

sexualidade para tratar da violência política.3 

Assim, neste trabalho, pretendemos analisar como o sistema sexo-gênero foi atrelado ao 

autoritarismo político comparando a perspectiva presente em duas importantes esferas de 

apuração e responsabilização das violências de Estado: a Comissão Nacional da Verdade e o 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos.  

A análise se faz necessária por se pautar em uma dimensão de violência que, até os dias 

atuais, afeta a vida de inúmeras pessoas, principalmente no Brasil em um contexto de 

recrudescimento do conservadorismo.4  

Primeiro discutiremos o tema da violência sexual e de gênero, passando em seguida para 

uma compreensão sobre a ditadura brasileira e, por fim, a seções relativas a cada um dos órgãos 

estudados e ao modo como enquadraram a temática proposta. A partir desse exame, 

formularemos algumas considerações finais com o objetivo de contribuir com novas linhas de 

investigações de uma agenda ainda nova de pesquisas e políticas públicas. 

 

1. VIOLÊNCIA SEXUAL E DE GÊNERO 

1.1 A CONSTRUÇÃO DO GÊNERO E AS RELAÇÕES DE DOMINAÇÃO 

A palavra gênero frequentemente aparece nos debates atuais por possuir um significado 

complexo e necessário para que se possa compreender a sociedade multifacetada e suas 

particularidades. Contudo, apesar de aparentar ser uma discussão exclusivamente 

contemporânea, suas raízes são tão antigas e profundas quanto o significado que detém hoje. É 

uma palavra originária do Latim, que tradicionalmente é utilizada nos estudos de linguística 

para classificar palavras. Embora também possua origens na língua grega com um significado 

parecido, o conceito de classificação em relação ao sexo biológico só se iniciou no século XV, 

pois até o século XVIII o conceito unissex predominava, uma vez que se acreditava que tanto 

                                                           
3 DUQUE, Ana Paula Del Vieira. Gênero e Justiça de Transição no Brasil: A Construção da Figura “Vítima” 

no Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade. Tese (Mestrado em Direito). – Universidade de Brasília. 

Brasília, 2018. 
4 De acordo o Relatório Anual de Mortes Violentas de LGBT no Brasil, efetuada pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), 

o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. E, de acordo com o Mapa da Violência de 2015, o quinto país 

que mais mata mulheres. 
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homens quanto mulheres possuíam os mesmos órgãos genitais, sendo os das mulheres “para 

dentro” e que o gênero era adquirido de forma social e cultural. Ou seja, a distinção entre corpos 

masculinos e femininos era definida pelo contexto social, uma vez que eram biologicamente 

idênticos. Foi só a partir do século XVIII, com os avanços dos estudos sobre anatomia humana, 

que se insistiu na classificação radical e binária entre homens e mulheres.5 

Ao mesmo tempo em que se procurava acentuar as distinções entre homens e mulheres, 

suas diferenças morais, sociais e políticas também se evidenciavam com mais força. Da mesma 

forma, surge a distinção entre a homossexualidade e a heterossexualidade como conceitos 

antagônicos, onde este é considerado como o “saudável” e aquele como patologia.6 É 

importante sinalizar a consolidação da sexualidade como um sistema binário, incorporando de 

uma só forma o feminino e a homossexualidade em oposição ao masculino,7 considerando-se a 

semelhança entre mulheres e homossexuais. Em 1897, é utilizado pela primeira vez o termo 

“inversão sexual”, para classificá-los como “homens invertidos”.  

Foi apenas a partir dos anos 1960, com a emergência do movimento feminista, que a 

mulher foi apontada como o mais novo sujeito político e ponto focal dos estudos sociológicos. 

O ano de 1968 foi um marco no início dos estudos igualitários e liberais, em contradição à ação 

imperialista, com a emergência dos movimentos feministas e negros.8 A segunda onda da 

corrente feminista, que se iniciou na década de 1970, focou seu debate nas questões de 

igualdade e diferença, juntamente com a emergência da discussão sobre o papel de gênero, 

sendo este diferente do sexo biológico e compreendido como uma construção social, 

implementado por estruturas sociais. A identidade de gênero passou a ser questionada. Os 

estudos da homossexualidade procuravam demonstrar como a noção binária de sexualidade tem 

sido historicamente definida e a desafiar a sexualidade normativa. 

                                                           
5 STELLMANN, Renata. A Masculinidade na Clínica. 2007. Tese (Mestrado em Psicologia Clínica) – 

Departamento de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.  
6 O termo “homossexualismo” foi proposto com a intenção de transferir a área de análise desse conceito de 

sexualidade do jurídico para o médico. A homossexualidade, como indicativo de doença, só foi retirada do Manual 

de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana (DSM) em 1973. O sufixo -ismo, na área da 

medicina, é utilizado para indicar doenças e, por esse motivo, optou-se pela substituição do termo para 

“homossexualidade” (CECCARELLI, 2008). 
7 De acordo com Borrillo, a lógica binária de gênero define qualidades e virtudes para cada classificação (macho 

ou fêmea) de acordo com sua raiz biológica, sendo estas complementares. Enquanto às mulheres são atribuídos os 

papéis de afetividade e obediência, aos homens é atribuído o papel fundamentado em atividades de competição. 

Portanto, a classificação binária sinaliza uma construção ideológica de complementariedade. 
8 As terminologias “preto” e “negro”, historicamente, possuem conotação pejorativa. O termo “preto” foi 

primeiramente adotado para designar pessoas de pele escura, originárias da África. Porém, durante o período da 

escravidão, a palavra “negro” passou a ser utilizada por portugueses e espanhóis com caráter ofensivo, com 

significado de coisas ruins. O termo negro, então, passa por um processo de ressignificação e de aceitação e 

protagonismo nos movimentos sociais (ROCHA, 2010). 
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Finalmente, apesar de não haver unanimidade dentre os debates teóricos feministas, 

apenas no final da década de 1980, o conceito de gênero contestou a visão universalista e passou 

a ser conceituado, em acordo com a complexidade das relações, como construção cultural e 

reflexo de uma sociedade. A Comissão de Direitos Humanos de Nova Iorque admitiu o 

reconhecimento de 31 tipos diferentes de gênero. O sexo, por sua vez, diz respeito aos aspectos 

anatômicos e biológicos, e a sexualidade é ligada aos comportamentos e afetividades. Por fim, 

a identidade de gênero é a percepção e identificação do indivíduo a partir do sexo que o foi 

condicionado.9 Em suma, esses conceitos de gênero, sexo e sexualidade são essenciais para 

garantir a “identidade” de uma pessoa.10  

O caminho para o reconhecimento dessa identidade que Judith Butler admite é longo e 

recente. Ele é constantemente rejeitado por correntes de pensamento negacionistas, que ainda 

se atêm à concepção do determinismo fisiológico e que defendem as relações estruturadas de 

forma hierarquizada entre homens e mulheres. O heterossexismo, discriminação e opressão 

daqueles que possuem alguma característica atribuída ao outro gênero, uma vez que toma como 

dado que o mundo é heterossexual, é consequência dessa hierarquização.  

A violência de gênero surge como forma de “violência que mais claramente comunica 

a masculinização e a feminilização”.11 A opressão das mulheres é um sistema que deriva das 

desigualdades entre homens e mulheres, fruto das vantagens dadas aos homens. Juridicamente, 

a violência de gênero segue a lógica binária e se limita a apenas um dos lados da relação de 

dominação: é associada apenas às mulheres. Isto é, em casos em que se admite a existência de 

violação de direitos humanos de caráter sexual e de gênero, seu julgamento ocorre perante a 

perspectiva binária. E investigar essa restrição de interpretação é fundamental para 

compreender como o direito falha ao analisar os casos de violência de gênero. Reduzir a 

associação de gênero apenas a mulheres é limitar esse prisma e apagar as identidades não 

binárias. 

A dominação proveniente da estrutura hierarquizada entre os sexos dá origem à 

violência de gênero. Dentro dessa estrutura de dominação, tudo o que se associa às 

características e defeitos do feminino é subjugado e, por esse motivo, é oprimido. O “ser 

homem” ideal, em acordo com a visão socialmente construída do modelo do “ser homem”, 

                                                           
9 Catálogo Orgulho e Resistências: LGBT na Ditadura. São Paulo: MRSP, 2021. 
10 BUTLER, 2003, apud STELLMANN, Renata. A Masculinidade na Clínica. 2007. Tese (Mestrado em 

Psicologia Clínica) – Departamento de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2007.  
11 CAMPBELL, 2007. p. 428-429 apud DUQUE, Ana Paula Del Vieira. Gênero e Justiça de Transição no 

Brasil: A Construção da Figura “Vítima” no Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade. Tese (Mestrado 

em Direito). – Universidade de Brasília. Brasília, 2018. p. 12. 
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consiste em afastar-se totalmente e repudiar qualquer semelhança com os atributos femininos. 

O homessexual, por esse motivo, também é alvo da opressão, uma vez que não segue o padrão 

heteronormativo. Desta forma, a opressão, a relação entre o dominado e dominador (o homem), 

é intrínseca à associação estritamente fisiológica de gênero. 

 

1.2 VIOLÊNCIA SEXUAL E DE GÊNERO EM PERÍODOS DITATORIAIS: ANÁLISE 

DA DITADURA BRASILEIRA 

A história da violência de gênero é tão antiga quanto a existência do padrão patriarcal e 

heteronormativo, uma vez que estão diretamente interligados. Mas é possível observar que ela 

chegou a se agravar ainda mais em certos períodos de maior repressão, como os períodos 

ditatoriais. O período da ditadura civil-militar brasileira é um grande exemplo desta 

exacerbação, isto porque o caráter autoritário desse regime agravou ainda mais a necessidade 

de regulamentação de todas as esferas públicas e íntimas da sociedade civil. A regulação da 

sexualidade alheia sempre foi pauta de correntes conservadoras, mas durante regimes ditatoriais 

passou a ser tema de segurança nacional de competência militar, conforme aponta Renan 

Quinalha: 

A ditadura não inventou a mentalidade conservadora que embalou parcela 

significativa da população brasileira. O que ocorreu foi que o golpe de 1964, ao 

concentrar poderes no Executivo e estruturar um complexo aparato de violência, 

forneceu aos síndicos da moralidade alheia os meios de que precisavam para levar a 

cabo um projeto de saneamento moral da sociedade.12 

 

 Desta forma, as violências de gênero estavam protegidas perante a lei sob pretexto de 

defesa e regulamentação. A legalidade das perseguições que o regime permitia era uma abertura 

encontrada para o agravamento das violências contra civis, não apenas com o intuito de aplicar 

a violência contra corpos identificados como subversivos aos olhos do governo, mas também 

com a intenção de aprofundar a desigualdade social a partir da acentuação das diferenças.13 

Ao mesmo tempo em que os movimentos sociais e as políticas públicas encontram 

dificuldades para atuarem em defesa dos grupos minoritários durante as repressões sofridas em 

regimes autoritários por conta da supressão das liberdades públicas e direitos individuais, o 

reconhecimento das violências sofridas enfrenta o mesmo impasse. Isso porque, conforme 

                                                           
12 Catálogo Orgulho e Resistências: LGBT na Ditadura. São Paulo: MRSP, 2021. p. 7. 
13 DUQUE, Ana Paula Del Vieira. Gênero e Justiça de Transição no Brasil: A Construção da Figura “Vítima” 

no Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade. Tese (Mestrado em Direito). – Universidade de Brasília. 

Brasília, 2018. p. 11. 
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mencionado anteriormente, além de a despatologização pela OMS só se ter dado em 1990, o 

direito reconhece a violência sexual como uma estrutura binária: 

 

(...) no processo jurídico e político de tratamento da violência sexual, em regra, o 

enquadramento de identidades de gênero é um enquadramento binário, ou seja, de 

maneira geral, os documentos utilizam uma linguagem binária, que associa gênero a 

mulheres.14 

Como é possível de ser percebido no trecho abaixo, retirado do Relatório da Comissão 

Nacional da Verdade (CNV), presente no capítulo dedicado à análise das violências de gênero 

cometidas durante o período da ditadura brasileira: 

Gênero é, portanto, uma construção sociocultural que obedece a especificidades 

contextuais e temporais – o que equivale a dizer que as relações sociais de gênero 

criam normas de masculinidade e feminilidade que funcionam de forma compulsória 

sobre todos os indivíduos. Tais normas não constituem escolha individual, mas são 

reafirmadas e atualizadas na interação social entre homens e mulheres, expressando-

se nos corpos e na construção das preferências e nos planos de vida.15 

 

  Logo, mesmo quando se admite a existência de violência de gênero, ela se resume às 

violências sofridas contra mulheres. O caráter heteronormativo da análise impede o 

aprofundamento da relação entre essa estrutura de dominação e a opressão, como é possível 

notar ao explorar a forma como a violência ocorre, principalmente em períodos ditatoriais, onde 

ela é denunciada em sua forma mais explícita. 

 

2. O PERÍODO DITATORIAL BRASILEIRO 

Em 31 de março de 1964, a história brasileira foi permanentemente marcada pelo golpe 

civil-militar ocorrido na madrugada deste mesmo dia contra o governo do então presidente do 

país, João Goulart. O golpe foi justificado como uma defesa brasileira contra a entrada do 

comunismo no país, frente às reformas de base propostas por Goulart visando a redução da 

concentração de renda e terra e a luta contra a corrupção. O ato contava com apoio de setores 

da sociedade e das Forças Armadas e, por esse motivo, denominou-se o golpe de civil-militar. 

O Ato Institucional 5 (AI-5), baixado em dezembro de 1968, durante o governo do general 

Costa e Silva, já configurava o regime como uma ditadura, o que concedia poderes ao Executivo 

para decretar estado de sítio para suspensão de direitos e cassação de mandatos. Apesar de todo 

                                                           
14 CARVALHO, 2016, p. 20 apud DUQUE, Ana Paula Del Vieira. Gênero e Justiça de Transição no Brasil: A 

Construção da Figura “Vítima” no Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade. Tese (Mestrado em Direito). 

– Universidade de Brasília. Brasília, 2018. p. 21. 
15 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório. Brasília: CNV, 2014. p. 401. 



9 
 

 
 

o contexto político interno sinalizar para um propício golpe, muitos afirmam que o 

encorajamento dos Estados Unidos foi o fator determinante para que o golpe de fato ocorresse.16   

É importante salientar que esse não foi um caso isolado, pois ao redor do mundo era 

observada uma tendência de ditaduras militares e fortes repressões em diversos países, 

principalmente na América Latina, mas que não se trata de uma coincidência. Este período do 

entre guerras, e que ficou conhecido como os “anos de chumbo”, foi consequência do grande 

sucesso da Revolução Cubana e de sua aproximação com a então União Soviética, fato que 

alertou os Estados Unidos sobre a suposta “ameaça comunista” que, ao que tudo indica, 

prevalecia sobre os países latinos. Assim, os EUA passaram a incentivar e apoiar a ruptura de 

regimes democráticos, sob inspiração da Doutrina de Segurança Nacional, nos distintos países 

do Cone Sul. Mais tarde, na década de 1970, foi formalizada a Operação Condor, com o objetivo 

de endurecer os laços de cooperação entre os Estados Unidos e esses países, a fim de assegurar 

uma distância segura dos ideais comunistas que ali pairavam. A operação foi fundada no Chile 

e passou a envolver atos ilegais, como o assassinato de opositores.17  

O Brasil foi um dos primeiros países latino-americanos a presenciar a ditadura neste 

período, com a revogação dos últimos decretos de João Goulart e o retorno do investimento 

internacional que outrora havia sido negado. A oposição popular começou a se manifestar, com 

gritos de resistência, contra a violenta repressão e forte contenção que sofria do governo. 

O golpe foi demarcado pelas inúmeras perseguições políticas, prisões arbitrárias e 

também tortura e, muitas vezes, assassinato daqueles que se opusessem ao regime. Os primeiros 

indícios de violência policial contra os militantes se deram durante as manifestações estudantis, 

que lutavam também contra a privatização do ensino superior e eram a favor de mais vagas nas 

universidades. Em março de 1968, houve uma grande comoção nacional diante do assassinato 

do estudante Edson Luís, durante uma manifestação no Rio de Janeiro. Mesmo durante a missa 

do jovem, que contava com mais de 50 mil pessoas, houve atuação da Polícia Militar contra os 

manifestantes. O ápice da violência, contudo, ocorreu em 21 de junho de 1968, durante a “sexta-

feira sangrenta”, após uma semana que se iniciou com a prisão do líder estudantil Jean Marc 

von der Weid e que terminou em uma sexta-feira, durante uma passeata de estudantes, 

resultando em um enorme enfrentamento entre civis e policiais. O número divulgado de vítimas 

diverge: segundo o verbete do Centro de Documentação de História Contemporânea (CPDOC) 

                                                           
16 INSTITUTO Vladimir Herzog. Memórias da Ditadura. Disponível em: 

<http://memoriasdaditadura.prg.br/justica-de-transicao-no-brasil/>. Acesso em: 29 de set. de 2020. 
17 Ibid. 
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da Fundação Getúlio Vargas, que ouviu os hospitais, informa-se que foram 28 mortos, mas 

segundo versões oficiais foram contabilizadas apenas três.18   

Desta forma, deu-se início a um período da história brasileira marcado pela 

intensificação das violências, perseguições e repressões. As abordagens ocorriam em todos os 

lugares, desde espaços públicos até com montagem de operações elaboradas com a finalidade 

de invadir e surpreender a militância armada, mas o principal espaço de abordagem eram as 

ruas. Também eram muito comuns os sequestros de membros de grupos de oposição, 

geralmente durante a noite, por policiais à paisana, que abordavam as vítimas sem nenhum tipo 

de mandato e, sem seguida, as levavam para centros de detenções e de tortura mais ou menos 

clandestinos, onde passavam diversos dias sem que suas famílias tivessem qualquer tipo de 

notícia. Muitas pessoas tiveram seu desaparecimento forçado durante o período, muitas das 

quais continuam até hoje desaparecidas. 

Porém, o que se iniciou como um “contragolpe” pontual e passageiro para evitar a 

conversão do país ao comunismo tomou diferentes proporções e durou 21 anos. As abordagens 

começaram a ficar mais frequentes e tomaram cada vez mais as ruas, os guetos, locais públicos 

que em tese deveriam estar livres de regulamentação. O discurso contra grupos considerados 

subversivos ganhou espaço na lógica moralista do governo e passou também a ser motivo de 

fiscalização. 

A retórica da moralidade pública e dos bons costumes foi central na construção da 

estrutura ideológica que sustentou a ditadura de 1964. O sentimento anticomunista foi 

intensamente mobilizado para caracterizar a subversão moral como um artifício do 

movimento comunista internacional para minar as instituições ocidentais.19  

 

O acesso à rua passou a ser regulamentado, visto ser local de concentração de grupos 

marginalizados, que eram excluídos da maioria dos espaços privados. A repressão policial se 

endurecia contra esses grupos, e os homossexuais não eram tratados da mesma forma que os 

demais opositores do regime. A detenção acontecia sem qualquer acusação e pessoas LGBT 

eram sujeitas a constrangimentos públicos, exposição de seus corpos e identidades.20 

Essa forma de abordagem não se restringia apenas aos homossexuais. Por não haver 

legislação específica que criminalizava qualquer tipo de orientação sexual, as justificativas para 

                                                           
18 MEMORIAL DA DEMOCRACIA. 28 Pessoas Morrem na Sexta-Feira Sangrenta. Disponível em: 

<http://memorialdademocracia.com.br/card/sexta-feira-sangrenta-28-mortos-nas-ruas>. Acesso em 02 de jun. de 

2021. 
19 Catálogo Orgulho e Resistências: LGBT na Ditadura. São Paulo: MRSP, 2021. p. 17. 
20 QUINALHA, Renan Honório. Contra a moral e os bons costumes: a política sexual da ditadura brasileira 

(1964-1988). 2017. Tese (Mestrado em Direito) - Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2017. p. 172. 
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a repressão variavam dentre outros tipos penais, se destacando a vadiagem. Muitas prostitutas 

também eram detidas no centro da cidade de São Paulo por se enquadrarem na Lei da Vadiagem. 

As operações recebiam nomes que indicavam a necessidade de se “varrer” e “limpar” a cidade 

dos grupos subversivos que ali frequentavam, como: Operação Limpeza, Pente Fino, Arrastão, 

entre outros.21 

No centro da cidade de São Paulo, a região no bairro da Luz denominada como Boca do 

Lixo era destinada à prática de prostituição de baixa renda e também a práticas imorais e ilícitas, 

nome que fazia contraposição com a região da Boca de Luxo. Espaços públicos como esses, 

onde havia grande presença de travestis que encontravam a prostituição como única forma de 

sobrevivência, presenciavam a violência policial corriqueiramente. As detenções eram tão 

comuns que as travestis que frequentavam o local costumavam andar com uma navalha por 

entre os dentes, a fim de evitar a prisão forçada, uma vez que deveriam ser levadas ao Pronto 

Socorro imediatamente e, desta forma, poderiam evitar a ida a delegacias.22 

As detenções e torturas que ocorriam tanto em centros de detenção clandestinos, quanto 

no DEOPS,23 de forma legítima, evidenciavam a violência de gênero às quais as vítimas eram 

submetidas. A característica do tratamento que as mulheres recebiam evidenciava a inclinação 

da violência policial, pois mesmo quando atingia homens, era praticada de forma a assemelhá-

los com a figura feminina.24Apesar de poucos registros, também é comum encontrar evidências 

de violência sexual contra homens, cujo caráter sexista homofóbico enxergava esse tipo de 

humilhação como forma de reduzir a figura da masculinidade, com o intuito de assemelhá-los 

à figura feminina, de trazer à tona a vulnerabilidade masculina, ressaltando a humilhação e a 

esterilização.  

Os tipos mais comuns de violência que as mulheres sofriam eram a nudez forçada, 

geralmente como primeira etapa da tortura; violação com objetos, animais, ou órgão genital 

masculino; em alguns casos havia a ameaça de tortura e sequestro dos filhos; além dos choques 

                                                           
21 Catálogo Orgulho e Resistências: LGBT na Ditadura. São Paulo: MRSP, 2021. 
22 Em Contra a Moral e os Bons Costumes, de Renan Quinalha, é possível encontrar uma análise sobre os relatos 

dos frequentadores da região da Boca do Lixo, principalmente através de entrevistas divulgadas em jornais 

direcionados ao público homossexual, como o conhecido Lampião da Esquina, visto que a censura era uma das 

principais marcas da regulamentação política da época. Nestas entrevistas, existem diversos relatos de travestis 

confirmado a perseguição sem precedentes às quais sofriam em nome da moralidade pública. Além da violência 

policial, as extorsões e subornos também eram muito comuns. 
23 Criado em 1924, o Departamento Estadual de Ordem e Política Social (DEOPS) era um órgão público que tinha 

o objetivo de assegurar a ordem política e militar no país. Na cidade de São Paulo, o prédio da antiga sede do 

DEOPS hoje é ocupado pelo Memorial da Resistência, e tem por objetivo ratificar o compromisso com a 

compreensão da memória e história política do Brasil. 
24 DUQUE, Ana Paula Del Vieira. Gênero e Justiça de Transição no Brasil: A Construção da Figura “Vítima” 

no Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade. Tese (Mestrado em Direito). – Universidade de Brasília. 

Brasília, 2018. p. 12. 
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elétricos nos órgãos genitais e seios. Elas eram punidas não apenas por fazerem parte de grupos 

de oposição armada, mas também eram reprimidas “por saírem da sua condição imposta ao 

gênero feminino (o meio privado) e ousarem ocupar um espaço público entendido como 

masculino”.25 

É importante salientar que a nudez forçada também era muito comum na violência 

aplicada sobre os homossexuais, uma vez que se tratava de uma violência simbólica, com o 

intuito de que a vítima pudesse se sentir desprotegida, exposta e humilhada.26 Além de que, em 

ambos os casos, a violência verbal de cunho sexual também era comum. Ela tinha a pretensão 

de reduzir a mulher ao seu papel reprodutivo e quando dirigida aos homossexuais tinha o intuito 

de assemelhá-los à figura feminina. Desta forma, é possível perceber o caráter da vítima 

preferencial da violência política implicada durante o período da ditadura militar, reduzido à 

visão heteronormativa que procura utilizar a violência de gênero como método de intimidação 

e redução da figura feminina à objetificação, assemelhada também aos homossexuais. 

Nota-se, assim, que a ditadura foi apoiada em setores moralmente conservadores da 

sociedade e implantou um regime político autoritário que perseguia não apenas os grupos de 

oposição armada, mas também as dissidências sexuais e de gênero, tudo para preservar valores 

religiosos e um padrão patriarcal e heteronormativo da família. 

 

3. JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 

3.1 A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS INTERNACIONAIS 

Os direitos humanos, que são fundamentais em qualquer democracia, constituem um 

repertório de garantias que deve ser assegurado a todos os cidadãos, independentemente de 

qualquer característica como nacionalidade, classe, raça, religião, gênero ou sexualidade, pois 

estão vinculados à ideia de universalidade e de indivisibilidade entre suas diversas dimensões. 

Existem críticas sobre essa concepção, pois ela estaria ligada à imposição do conceito ocidental 

e liberal de universalidade.27 Além disso, essa formulação põe em perspectiva a noção de 

soberania nacional dos países, uma vez que há direitos que devem ser garantidos acima de 

qualquer decisão de Estado. 

                                                           
25 CONTREIRAS, Janaína Athaydes. Terrorismo de Estado e Violência Sexual na Ditadura Brasileira (1964 

– 1985). 2015. Tese (Licenciatura em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de 

História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. p. 37. 
26 Ibid. p. 58. 
27 HUNT, Lynn. Inventing Human Rights: A History. Nova Iorque: W. W. Norton & Company; 2007. 
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A expressão “direitos humanos” passa a ser utilizada, de fato, a partir das revoluções do 

século XVIII. Antes disso, já existiam declarações de direitos de grupos específicos, como a 

Bill of Rights dos ingleses, de 1689, mas a ideia da universalidade passa a ser utilizada com a 

difusão das ideias iluministas.28 A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1789, foi 

o primeiro documento de caráter jurídico a considerar a universalidade nas questões de 

igualdade, independentemente de status social ou econômico e foi um marco de conquista para 

o direito das mulheres.29 Porém, essa questão ainda se encontrava muito distante da realidade, 

já que foi apenas na década de 1970, com o avanço dos movimentos feministas em sua segunda 

onda de mobilizações, que as instituições judiciais se abriram efetivamente para a questão do 

direito das mulheres e do combate às desigualdades de gênero, dois lados da mesma moeda. 

A questão da universalidade nos Direitos Humanos é tema não resolvido e de constantes 

debates, pois seu caráter coletivizante implicaria a sobreposição de uma cultura sobre outras. 

De acordo com Flávia Piovesan, o caráter plural e multicultural dos povos impossibilitaria a 

construção de uma moral universal.30 Sendo assim, a imposição de normas jurídicas sobre todos 

os Estados, de forma igualitária, poderia se sobrepor à cultura de um determinado local e não 

levar em consideração suas particularidades advindas de tradições culturais e religiosas. A 

construção de universalidade é estabelecida a partir do espelhamento do lugar específico dos 

homens brancos, apresentando-se como suposto universal e sem considerar particularidades 

culturais e especificidades das mulheres e da questão de gênero. O mesmo risco está presente 

no tema do direito das mulheres, pois, ao se tentar universalizar uma moral a partir de 

experiências concretas e bem posicionadas na ordem social, pode-se acabar privilegiando 

mulheres brancas em detrimento da vivência de mulheres negras, lésbicas ou trans. A visão de 

mulher no singular se resume à vivência da mulher branca. Este tema é central na discussão do 

                                                           
28 Ao mesmo tempo em que a Revolução Francesa marca um período de ruptura com os privilégios da sociedade 

aristocrata, é também um período de intensa erupção dos ideais iluministas e da necessidade de se repensar as 

maneiras de se relacionar com o mundo. É neste contexto que os direitos das mulheres são, pela primeira vez, 

objetos de discussão. Os movimentos encabeçados por mulheres encontram nessa mobilização revolucionária a 

oportunidade que buscavam de conquistar seus direitos. Dentre as impulsionadoras desses movimentos, destaca-

se Marie Gouze. Conhecida como Olympe de Gouges, foi uma revolucionária à frente de sua época que 

reivindicava causas até então inimagináveis, como a emancipação das mulheres, instituição do divórcio e abolição 

dos escravos. Apesar de acabar sendo presa e posteriormente guilhotinada, de Gouges se tornou um símbolo da 

luta dos direitos das mulheres e tem papel fundamental na formulação dos moldes do direito universal nos anos 

que se seguiram. 
29 GONÇALVES, Tamara Amoroso. Direitos das Mulheres e a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos: Uma Análise de Casos Admitidos entre 1970 e 2008. 2011. Tese (Mestrado em Direitos Humanos) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 60. 
30 PIOVESAN, 2006ª. p. 157 apud GONÇALVES, Tamara Amoroso. Direitos das Mulheres e a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos: Uma Análise de Casos Admitidos entre 1970 e 2008. 2011. Tese 

(Mestrado em Direitos Humanos) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 34. 
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movimento feminista negro, pois ele reivindica o reconhecimento à dupla condição da mulher 

negra: o gênero e a raça em intersecção.  

Com a efervescência dos movimentos feministas na década de 1970, a reivindicação do 

direito das mulheres em instâncias internacionais se intensificou, bem como os estudos de 

gênero, que pretendiam questionar as assimetrias construídas entre homens e mulheres ao longo 

da história. A opressão das mulheres como evento universal também se tornou campo de 

estudos, pretendia-se entender se a repressão seria também uma predisposição absoluta. Foi a 

partir destes estudos que a mulheres e o gênero puderam garantir protagonismo nas questões 

internacionais de direitos humanos. 

 

3.2. JUSTIÇA TRANSICIONAL EM RELAÇÃO À DITADURA BRASILEIRA: 

SISTEMAS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS 

O sistema global de proteção dos direitos humanos é composto por diversos 

instrumentos adotados pelas Nações Unidas, como convenções, declarações, tratados etc.31 É 

regido pela ONU e estabelecido a partir da elaboração da Declaração Universal de Direitos 

Humanos, de 1948, assinada por 192 países que compõem as Nações Unidas e se aplica a todos 

os Estados, apesar de não ter força de lei. Em geral, o sistema abrange e fiscaliza todos os 

Estados que fazem parte da arena internacional. Os Estados, por sua vez, ficam a cargo de 

ratificar a Declaração ou não, no caso do Brasil a ratificação ocorreu em 10 de dezembro de 

1948. A ratificação afirma o compromisso do Estado com a garantia dos direitos de seus 

cidadãos. 

Em períodos ditatoriais, contudo, as violações de direitos humanos são massivas e, por 

tanto, implicam no não cumprimento das disposições da Declaração Universal de Direitos 

Humanos. Por esse motivo, com o término de períodos de regimes políticos de constante 

violação desses direitos e resoluções, a reparação de suas vítimas se faz necessária como 

decorrência da impositividade das normas básicas do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos e é, a partir desta necessidade, que surge o conceito de Justiça de Transição,32 termo 

que implica a transição, a passagem, de um regime para outro, marcado por um complexo e 

                                                           
31 GONÇALVES, Tamara Amoroso. Direitos das Mulheres e a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos: Uma Análise de Casos Admitidos entre 1970 e 2008. 2011. Tese (Mestrado em Direitos Humanos) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
32 O termo transitional justice foi empregado pela primeira vez pela especialista em direito internacional, Ruti 

Teitel em 1991, durante a Conferência de Direitos Humanos em Nova Iorque no mesmo ano, referindo-se à 

violência cometida por Estados autoritários e decorrentes de guerras civis anteriores, fazendo alusão aos processos 

de redemocratização da América Latina. 
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incerto processo. O destino é sempre indefinido. A democracia é apenas uma das possibilidades, 

ainda que a mais desejável delas.33  

Assim, o repertório da justiça de transição é constituído por um conjunto de ações que 

visam superar momentos de conflitos internos ou um legado de massivas violações de direitos 

humanos cometidos em larga escala, com o intuito de garantir a responsabilização do Estado, 

dos seus agentes públicos e a garantia da memória e reconciliação com suas vítimas. Tem o 

objetivo de fortalecer o Estado Democrático de Direito, a confiança cívica e garantir a não 

repetição de tais ações. 

Os períodos pós-ditatoriais vividos nos países do Cone Sul são exemplos privilegiados 

da onda global de aplicação da Justiça de Transição, com destaque para o caso argentino. No 

Brasil, contudo, esse processo ocorreu de modo muito precário nos anos 1990 e 2000, com as 

primeiras Comissões de Estado criadas com a finalidade de prover reparações pecuniárias e 

simbólicas para as vítimas da violência de Estado e seus familiares. Em 2011, deu-se um passo 

importante com a promulgação de uma lei prevendo a criação de um órgão destinado à 

investigação e apuração dessas violências: a Comissão Nacional da Verdade (CNV), que será 

melhor examinada mais adiante.  

A constituição tardia de uma Comissão da Verdade, quase 30 anos após o fim da 

ditadura, faz com que o uso do termo Justiça de Transição seja um tanto controverso no caso 

brasileiro, uma vez que, por definição, ela ocorre durante o processo de transformação, de 

trajetória de um regime para outro e não quando sua transição já foi concretizada, como ocorreu 

no Brasil. Sugere-se, portanto, a utilização de termos como justiça de consolidação ou até 

mesmo apenas justiça, com o propósito de evitar o termo “transição”, uma vez que seria um 

momento de consolidação do regime democrático, visto que durante a transição, de fato, com 

grande tutela das elites militares, o país não levou em consideração nenhum dos elementos 

sugeridos pela Justiça de Transição. 

Ainda que não esteja positivada no Direito Internacional, a Justiça de Transição tem 

sido cada vez mais reconhecida e adotada em diversas partes do mundo e em orientação das 

organizações internacionais no regime global dos direitos humanos. O Estado, diante das 

violações dos direitos humanos praticadas por seus agentes, tem o dever de reparar suas vítimas. 

Dever este que é estabelecido como um princípio básico do Direito Internacional Público. Essas 

compensações podem ocorrer em diversas modalidades diferentes, dependendo do dano 

                                                           
33 QUINALHA, Renan Honório. Justiça de Transição: Contornos do Conceito. 2012. Tese (Doutorado em 

Relações Internacionais) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
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causado.  As modalidades de reparação podem ser materiais; de danos morais; de projeto de 

vida, vinculada à ideia de prejudicar as projeções de vida de uma pessoa em consequência da 

ocorrência do fato ilícito; satisfação e garantia de não repetição. 34 Para tal, o Estado deve atuar 

na esfera doméstica, a fim de determinar a verdade, punir os responsáveis e reparar a vítimas. 

Estas ações devem ser tomadas com a finalidade de impedir a repetição dos mesmos 

acontecimentos no futuro. 

O caso brasileiro, contudo, tardou em aplicar os mecanismos de reparação e justiça. Não 

obstante, nas precárias medidas tomadas até aqui, as particularidades das identidades das 

vítimas desse período também não foram ainda devidamente consideradas. O conceito de vítima 

universal encarnada em homens brancos prevaleceu. O Brasil ensaiou algumas medidas de 

Justiça de Transição a fim de superar o legado deixado pela ditadura através de comissões 

estatais, contudo essas medidas não abordaram suas vítimas com a atenção necessária, e, 

quando isso ocorria, os órgãos competentes não possuíam estatuto próprio.35  A atuação de 

órgãos internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos não se preocupou 

com o recorte de gênero nos casos que foram julgados internacionalmente, diferente do que se 

observa no relatório final da CNV, que dedicou um capítulo inteiro às violências sexuais e de 

gênero. O recorte de gênero apresenta suma relevância e o fato de ter sido considerado no 

relatório é extremamente importante para analisar as particularidades dessa violência. Além de 

dar dimensão a esses tipos de tortura, o recorte ajuda a delinear as bordas da definição de 

violência sexual, algo que só ocorreu anos mais tarde.36  

  

                                                           
34 ROJAS, Claudio Nash. Reparações por Violações dos Direitos Humanos na Jurisprudência da Corte 

Interamericana dos Direitos Humanos. Revista Anistia – Política e Justiça de Transição, n. 3, 2010. 
35QUINALHA, Renan Honório. Contra a moral e os bons costumes: a política sexual da ditadura brasileira 

(1964-1988). 2017. Tese (Mestrado em Direito) - Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2017. 
36 Muitas das vítimas de violência sexual no período ditatorial só puderam tomar conhecimento do tipo de violência 

sofrida anos mais tarde. Isto porque, as definições exatas de violência sexual só foram constituídas principalmente 

durante os anos 1990, com a importância que a pauta dos direitos humanos foi ganhando nas discussões 

internacionais e, portanto, com o grande número de Convenções que ocorreram ao redor do mundo. Até então, o 

entendimento comum era de que a violência sexual se limitava à consumação do ato sexual, à penetração de fato 

e, portanto, era apenas associada ao estupro. Contudo, ela é muito mais do que isso. Conforme define a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), ela pode ser “quaisquer atos sexuais ou tentativas de realizar um ato sexual, 

comentários ou investidas sexuais não consentidos, atos para comercializar ou de outra forma controlar a 

sexualidade de uma pessoa através do uso da coerção, realizados por qualquer pessoa, independentemente de sua 

relação com a vítima, em qualquer ambiente, incluindo, sem estar limitados, a residência e o trabalho. Abrange 

toda ação praticada em contexto de relação de poder, quando o abusador obriga outra pessoa à prática sexual ou 

sexualizada contra a sua vontade, por meio da força física, de influência psicológica (intimidação, aliciamento, 

indução da vontade, sedução) ou do uso de armas e drogas”. 
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4. O SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS E AS QUESTÕES 

DE GÊNERO E SEXUALIDADE 

O sistema global de direitos humanos é regido pena ONU, mas também existem 

sistemas regionais de proteção destes direitos, que atualmente são três: o europeu, o africano e 

o interamericano.37 Enquanto o sistema global apresenta um parâmetro normativo mínimo, os 

sistemas regionais devem levar em consideração as particularidades de cada região. O Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos se iniciou com a aprovação, por parte da Organização dos 

Estados Americanos (OEA),38 da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem,39 

durante a IX Conferência Internacional Americana que aconteceu em Bogotá, no ano de 1948. 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), criada em 1959, é o órgão 

principal do Sistema e atua em todos os países que compõem a OEA, não se limitando apenas 

àqueles que ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos (ou Pacto de São José).40 

A Convenção, por sua vez, é um documento inaugural aprovado em 1969, na cidade de 

São José na Costa Rica, que institui uma relação mínima de direitos determinados a todos os 

cidadãos e assegura a obrigação dos Estados de promover esses direitos de forma igualitária. 

Apesar de a CIDH ter sido instituída em período anterior à Convenção, é ela quem prevê a 

composição de dois mecanismos de monitoramento: a própria Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Em 1961, a Comissão começou a realizar visitas in loco com o intuito de compreender 

as especificidades desses Estados e a investigar casos particulares e, desde 1965, recebe 

denúncias e petições de casos de violações de direitos humanos. A Comissão apresenta 

características únicas quando comparada internacionalmente, por suas convenções inovadoras, 

principalmente no que tange os direitos das mulheres. A Convenção de Belém do Pará, de 1994, 

                                                           
37 GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Crimes da Ditadura Militar e o “Caso Araguaia”: 

Aplicação do Direito Internacional dos Direitos Humanos Pelos Juízes e Tribunais Brasileiros. Revista Anistia 

Política e Justiça de Transição/ Ministério da Justiça – N. 4 (jul. / dez. 2010). – Brasília: Ministério da Justiça, 

2011. 
38 A OEA é o organismo regional mais antigo do mundo. Teve sua origem em 1889, durante a Primeira Conferência 

Internacional Americana, que deu origem à União Internacional das Repúblicas Americanas. Mas foi em 1948, 

durante a IX Conferência, que a OEA foi de fato fundada com base na Carta da OEA que passou a vigorar a partir 

de 1951. Se baseia nos princípios de: democracia, direitos humanos, segurança e desenvolvimento. Hoje, ela 

abrange os 35 Estados independentes das Américas.   
39 A Declaração tem a finalidade de garantir como interesse principal do direito americano a proteção internacional 

de direitos dos homens, bem como a promoção das circunstâncias necessárias que permitam seu progresso a fim 

de assegurar sua felicidade. Considera em seu Preâmbulo a igualdade entre todos os homens, que “nascem livres 

e iguais em dignidade e direitos” e atribui uma lista de direitos e deveres. O cumprimento de seus deveres é 

premissa necessária para a garantia dos direitos de todos. Para isso, a Declaração estabelece a formação de um 

sistema de direitos que concerne a área das Américas: O Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 
40 Atualmente, a Convenção é ratificada por 24 países dos Estados das Américas. Canadá, Cuba e Estados Unidos 

estão entre os países que não ratificaram a Convenção. 
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cuja proposta é prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres, é referência no âmbito 

internacional pelo fato de contemplar, de forma inovadora, a violência também no campo 

doméstico. A incorporação dessa particularidade é de extrema importância, pois a 

regulamentação dos direitos das mulheres tende a se restringir ao ambiente público e a não 

contemplar as violências dentro das relações familiares. A importância se dá pelo elevado 

número de mulheres vítimas de violência doméstica: “no mundo, um em cada cinco dias que as 

mulheres faltam ao trabalho ocorre em razão da violência sofrida na esfera familiar”,41 fato este 

que normalmente é subjugado em análises jurídicas, uma vez que a violência contra mulheres 

no ambiente doméstico é uma concepção comum na sociedade fundada nos ideais sexistas e 

patriarcais que dominam o ponto de vista das definições normativas e, desta forma, não é foco 

do objeto de regulamentação. 

A violência de gênero, contudo, não possui o mesmo foco e relevância que a violência 

contra a mulher. A palavra “gênero” só aparece em três dos dezesseis Documentos Básicos em 

Matéria de Direitos Humanos no Sistema Interamericano da CIDH.42 Quando isso ocorre, seu 

significado se limita à definição de “mulheres” ou é utilizada de forma abrangente e sem 

nenhum tipo de esclarecimento. Na Convenção de Belém do Pará, sua utilização se resume à 

perspectiva heteronormativa e é resumida simplesmente a mulheres. Na Carta Democrática 

Interamericana e no Relatório de Princípios e Boas Práticas para a Proteção das Pessoas 

Privadas de Liberdades nas Américas, ela é utilizada sem nenhum tipo de especificação. 

Ademais, em nenhum destes documentos aborda-se as definições e diferenças entre gênero, 

sexo e sexualidade, deixando sua interpretação vaga e livre de qualquer tipo de importância. 

Essa é uma questão extremamente significativa, pois a CIDH é responsável por 

promover a proteção dos direitos humanos nas Américas. Ao receber uma denúncia de violação 

dos direitos humanos internacionais, a Comissão procura estabelecer uma solução amistosa 

entre as partes. Quando isso não é possível, a denúncia é encaminhada para Corte 

Interamericana de Direitos Humanos,43 tribunal autônomo que compõe o Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, responsável por julgar os casos de violações de direitos 

humanos, supervisionar a aplicação de sentenças de acordo com o entendimento da Convenção 

Americana de Direitos Humanos e recomendar medidas cautelares. O julgamento pela Corte é 

                                                           
41 GONÇALVES, Tamara Amoroso. Direitos das Mulheres e a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos: Uma Análise de Casos Admitidos entre 1970 e 2008. 2011. Tese (Mestrado em Direitos Humanos) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 92. 
42 Documentos disponíveis no site oficial da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/TOC.Port.htm>. Acesso em: 17 de jul. de 2021. 
43 A Corte Interamericana de Direitos Humanos é composta por sete juízes provenientes dos Estados-membro da 

OEA, eleitos para mandatos de seis anos.  
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tido como última instância, uma vez que quando constatada a culpabilização do Estado pelas 

violações dos direitos humanos, após a análise da Comissão, busca-se uma composição 

amigável entre as partes. Quando isso não é possível, a CIDH redige um relatório de orientações 

ao Estado, que possui um período de três meses para cumpri-las. Após esse período, caso as 

recomendações não tenham sido executadas, a denúncia pode ser encaminhada para a Corte, 

para julgamento de caráter internacional. Por esse motivo, os casos que chegam até a CIDH 

configuram situações de graves ofensas e, por serem levas à uma instância internacional, 

elevam os cidadãos ao patamar de sujeitos internacionais.44  

Desta forma, a falta de aprofundamento nas questões de gênero contribui para a 

precariedade de uma análise precisa dos casos de violência sexual e de gênero julgados pela 

Corte. Ao não dar a devida atenção para o recorte de gênero em uma região em que o machismo 

tem grande presença e influência, a CIDH tem uma contribuição limitada para o enfrentamento 

e a prevenção dessas formas de violências, uma vez que essa especificidade não é considerada 

nas análises de caráter internacional e, se necessário, nas orientações efetuadas aos Estados 

condenados. Apesar de as recomendações da Comissão não terem força jurídica vinculante, elas 

apresentam o poder de constrangimento internacional. A Corte, contudo, é responsável por 

emitir a sentença que, por sua vez, possui caráter vinculante para os países que se submetem à 

jurisdição da Corte, como o Brasil. 

 

4.1. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS VS. BRASIL: ANÁLISE 

DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS DURANTE O PERÍODO DA 

DITADURA MILITAR 

De forma geral, as violações das normas de direitos humanos internacionais por parte 

dos Estados são recorrentes e a admissibilidade de casos à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos é constante. Contudo, conforme anteriormente evidenciado, o período da ditadura 

militar brasileira se destaca por constituir um momento de graves violações generalizadas e de 

agravamento das violências sexuais e de gênero, frente às torturas e violências praticadas pelo 

Estado. Os casos relativos a esse período que foram julgados na Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, contudo, não refletem suas verdadeiras particularidades. Isto porque, além 

da negligência do Estado brasileiro na aplicação de medidas de justiça transicional cabíveis 

para condenar os responsáveis e preservar a memórias de suas vítimas, é de se surpreender o 

                                                           
44 GONÇALVES, Tamara Amoroso. Direitos das Mulheres e a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos: Uma Análise de Casos Admitidos entre 1970 e 2008. 2011. Tese (Mestrado em Direitos Humanos) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
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fato de que os únicos dois casos julgados pela Corte não refletem o caráter sexual e a 

discriminação de gênero que compunham a maior parte das violências. 

 

4.1.2. CASOS GOMES LUND (GUERRILHA DO ARAGUAIA) E VLADIMIR 

HERZOG 

Apenas dois foram os casos referentes ao período ditatorial brasileiro analisados e 

julgados pela Corte. O primeiro deles foi recebido através de uma petição no ano de 1995, 

denunciando o Estado brasileiro pelo desaparecimento forçado de 71 pessoas no caso que ficou 

conhecido como “Caso da Guerrilha do Araguaia”. Em 1962, o Partido Comunista Brasileiro 

se dividiu entre Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB). 

Enquanto aquele acreditava que a democracia poderia ser reestabelecida por meios pacíficos, 

este detinha o ideal de que isso só seria possível mediante um conflito armado. Desta forma, 

em 1966 se estabeleceu, às margens do Rio Araguaia, a Guerrilha do Araguaia. Composta por 

membros do PCdoB, a Guerrilha buscava recrutar membros para uma futura luta armada contra 

as Forças Armadas com a finalidade de reestabelecer o regime democrático no país. No ano de 

1972, contudo, ao tomar conhecimento sobre a existência da Guerrilha, o exército brasileiro 

montou uma operação chamada de “Operação Papagaio” com o intuito de apreender os 

guerrilheiros e obter informações. Esta foi a única operação que deixou sobreviventes, pois as 

demais operações montadas receberam ordem restrita de extermínio de todos os guerrilheiros. 

Desta forma, por estar estabelecida em um local afastado, não se sabe ao certo o número de 

vítimas das torturas e assassinatos comandados pelas Forças Armadas. A CIDH determinou que 

metade dos desaparecimentos políticos no Brasil ocorreram na Guerrilha do Araguaia. Apesar 

de diversas ossadas terem sido encontradas nos cemitérios clandestinos da região, apenas uma 

vítima pôde ser identificada: Maria Lucia Petit da Silva.45 

O Caso Vladimir Herzog, por sua vez, representa o segundo e último caso da ditadura 

brasileira a ser julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Este caso ficou 

nacionalmente conhecido por se tratar de uma figura influente na época. Jornalista e então 

diretor de jornalismo da emissora de TV Cultura, Herzog foi taxado de inimigo do Estado após 

a publicação de uma reportagem histórica sobre a primeira década da ditadura militar. No ano 

                                                           
45 Após análise dos documentos fornecidos pelo Estado brasileiro à Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

esta é a versão dos fatos abordada e presente no relatório da Corte. Diz-se versão, pois as Forças Armadas 

mantiveram silêncio e nunca revelaram o que de fato ocorrera na Guerrilha do Araguaia. O acontecimento também 

nunca chegou a ser noticiado na época pela imprensa. Em 2005, foi promulgado o Decreto nº 5.584, que limitava 

o acesso público a determinados documentos nos casos em que o sigilo seja indispensável para garantia da 

segurança do Estado. O Decreto foi revogado apenas no ano de 2020. Sendo assim, o acesso aos documentos em 

posse do Estado foi impossibilitado por este por 35 anos após o fim do período ditatorial. 
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de 1975, agentes DOI/CODI46 foram até a casa do jornalista para solicitar que se apresentasse 

à sede do DOI/CODI em São Paulo, ao não o encontrarem, ficou acordado que ele se 

apresentaria no local no dia seguinte. Chegando à sede na manhã do dia seguinte, Herzog foi 

imediatamente detido e levado a uma das salas de interrogatórios, onde foi questionado sobre 

sua suposta participação no PCB, torturado e, sem seguida, assassinado nas mãos dos agentes 

de Estado. Horas mais tarde, o Exército publicou uma nota oficial informando que o jornalista 

havia se enforcado em sua cela, e que este teria sido o motivo de sua morte. Junto com a nota, 

os jornais da época começaram a divulgar uma famosa foto da suposta cena do suicídio, onde 

o corpo de Herzog se encontrava pendurado pelo pescoço na janela de sua cela, por um pedaço 

de pano. Anos depois, o caso começou a ser investigado, mas foi arquivado em 2008, por 

prescrição. Foi apenas durante o ano de 2012, com a criação de comissões para investigação 

dos casos e preservação da memória das vítimas da ditadura, que o Estado brasileiro admitiu a 

responsabilidade pela morte de Vladimir Herzog e de que teria sido omisso em relação ao caso. 

A reconstituição do evento foi efetuada com base em depoimentos de testemunhas e a causa da 

morte foi retificada no atestado de óbito de Herzog. 

Em ambos os casos, o Estado se mostrou omisso e não cooperou com as medidas 

necessárias de reparação das vítimas desse período. Desta forma, a elevação de instância do 

julgamento até a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi necessária. Contudo, dentre 

tantos casos de violações de direitos humanos ocorridos durante o período da ditadura, é de se 

admirar que apenas dois tenham sido julgados em instância internacional, visto que as 

iniciativas adotadas pelo Estado de forma geral para reparar as vítimas e responsabilizar os 

agentes envolvidos dizem respeito a todos os casos de violações dos direitos humanos 

internacionais. A necessidade de promover políticas de justiça de transição do Estado não está 

limitada a esses dois casos, mas a todas as suas vítimas. Estas ações só começaram a ser tomadas 

com a criação das comissões para promover reparações às vítimas e suas memórias nos anos 

90 e 2000. A responsabilização penal é primordial para atender o sentimento de justiça de todas 

as vítimas e de seus familiares. O julgamento é uma forma de reafirmação do poder da justiça 

e da memória.47 Desta forma, até esse momento, a negligência do Estado não se limitou aos 

casos que ganharam notoriedade internacional, ela atingiu de forma igualitária todos aqueles 

                                                           
46 Durante a ditadura militar brasileira, o Ministério do Exército criou os Destacamentos de Operações e 

Informações (DOI) e, em seguida, o Centro de Operações de Defesa Interna (CODI). Juntos, formavam o 

DOI/CODI, órgão subordinado ao Exército brasileiro destinado à inteligência e repressão. 
47 SOARES, Inês Virginia Prado e BASTOS, Lucia Elena Arantes Ferreira. Direito à Verdade na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos: As Perspectivas no Julgamento do Brasil (Caso Araguaia). Revista 

Anistia – Política e Justiça de Transição, n. 3, 2010. 
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que foram feridos, torturados, violentados, executados ou que tiveram seu desaparecimento 

forçado a mando do Estado brasileiro. 

Após a análise da Corte, o Estado brasileiro foi condenado nos dois casos pela falta de 

investigação e providências tomadas frente às violações de direitos humanos internacionais. Em 

ambos os casos foram violados artigos fundamentais da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos: o Art. 1º, que estabelece que o Estado tem obrigação de respeitar os direitos sem 

nenhum tipo de discriminação, inclusive pela opinião política. Pela falta de garantias judiciais, 

foi constatada também a violação do Art. 8º, que institui a garantia de que “toda pessoa tem o 

direto de ser ouvida por um juiz ou tribunal competente, independente e parcial na apuração de 

qualquer acusação penal formulada contra ela”48 e, também, o direito à proteção judicial 

previsto no Art. 25º. No caso Herzog, o Brasil também foi condenado pela violação de três 

artigos da Convenção para Prevenir e Punir a Tortura: o Art. 1º, que institui que todos os Estados 

têm a obrigação de prevenir e punir a tortura, o Art. 6º, que estabelece aos Estados tomarem as 

medidas efetivas necessárias para assegurar que qualquer tentativa ou prática de tortura seja 

considerar um delito e julgada como tal e o Art. 8, pois o Estado deve analisar qualquer denúncia 

de forma imparcial de forma na qual as autoridades devem agir imediatamente, diferentemente 

do que ocorreu. 

Em 2010, saiu a condenação do Brasil pela falta de investigações no Caso da Guerrilha 

do Araguaia. A sentença ordenou ao Estado que estabelecesse os esforços necessários para 

localizar os corpos das vítimas desaparecidas e, se possível, identificar e entregar os restos 

mortais a seus familiares, além de reabertura dos documentos sobre o caso e a investigação da 

suposta queima dos documentos sobre a Guerrilha. E, em 2018 foi a vez da sentença do caso 

Herzog, onde o Brasil fora responsabilizado pela falta de investigação, julgamento e punição 

dos responsáveis pelo assassinato de Herzog. O Estado também foi condenado pela violação 

dos direitos a garantias judiciais e à proteção judicial dos familiares da vítima. A Corte ordenou 

ao Brasil a retomada das investigações a fim de punir os responsáveis, a adoção de medidas 

necessárias para reconhecimento do caráter imprescritível dos crimes e a necessidade de arcar 

com os danos materiais, imateriais e custas judiciais e advocatícias. Nas duas sentenças foi 

citada a necessidade da revisão da Lei da Anistia.49 

                                                           
48 CONVENÇÃO Americana de Direitos Humanos. 22 de novembro de 1969. 
49 Lei nº 6.683/1979, Art. 1º: “É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro 

de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que 

tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações 

vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e 

representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares”. 
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Em nenhum dos casos a violência sexual e de gênero foi considerada, prática 

extremamente comum em períodos ditatoriais. Além disso, percebe-se que esses casos só 

chegaram a esse patamar por dois motivos: o Caso da Guerrilha do Araguaia foi fruto de uma 

mobilização de entes queridos das vítimas desse massacre de responsabilidade das Forças 

Armadas, e o Caso Vladimir Herzog por se tratar da figura de um jornalista influente da época. 

Isto contribui para o agravamento do local de marginalização ao qual os grupos minoritários 

são submetidos. É apenas mais um reflexo de como o direito falha em abranger suas vítimas de 

forma universal, visto que a instância de julgamento da Corte não é acessível a todos e a 

capacidade de denúncia e pressão também é distinta a depender do perfil da vítima. 

Sem dúvidas, não se pode desconsiderar a importância que as análises desses dois casos 

por uma instância internacional tiveram para a memória das vítimas e para a denúncia do 

descaso na postura do Estado brasileiro. Fato é, que a promulgação da Lei da Anistia, que 

extinguiu a responsabilidade penal de todos os indivíduos que haviam cometido crimes 

políticos, foi o principal fio condutor da indiligência do Estado em investigar e punir os 

responsáveis. Em ambos os casos, a Corte citou diversas vezes a influência que esta Lei teve 

no impedimento do julgamento dos fatos, além de considerar que sua existência seria uma 

violação das obrigações assumidas pelo Brasil com a comunidade internacional. A Lei, 

contudo, continua a vigorar no Brasil. Ela se mantém com a interpretação conferida pelo STF 

na ADPF 153, em 2010, sob o argumento de que sua constituição foi necessária no 

estabelecimento do processo de redemocratização brasileiro. 

Desta forma, percebe-se a posição privilegiada do Brasil de impunidade dos agentes 

públicos praticantes dos crimes cometidos no período ditatorial. Contudo, essa posição de 

inadvertência não se limita aos casos que foram julgados na Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, ela abrange todas as vítimas das Forças Armadas brasileiras. É constatada a falta de 

relevância que as denúncias de crimes cometidos contra grupos minoritários possuem no debate 

jurídico internacional e a preferência de olhar dos casos que chegam até a Corte. Fato que 

contribui para o aprofundamento do descaso e da posição marginalizada que os grupos 

minoritários possuem na sociedade. Essa percepção não se limita ao período ditatorial e nem 

ao Brasil, contudo a análise do caso da ditadura brasileira demonstra de forma acurada essa 

discrepância entre a priorização dos casos analisados pela Corte e o local no qual a violência de 

gênero se encontra frente à análise e relevância internacionais.  
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5. COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE (CNV) 

A ideia de uma Comissão da Verdade não é estreada pelo Brasil, pelo contrário, já foram 

estabelecidas mais de 40 ao redor do mundo.50 Suas existências são características comuns de 

períodos de Justiça de Transição, uma vez que possuem o objetivo de aplicar os elementos de 

esclarecimento e de responsabilização pública necessários para consolidar um novo regime 

político, após um período de profundas violações de direitos humanos. A Comissão Nacional 

da Verdade não foi a primeira comissão existente no Brasil destinada a investigar a ditadura 

militar brasileira, mas foi, contudo, a mais abrangente na coleta de provas, produção de 

relatórios e tomada de depoimentos sobre o período, uma vez que essa comissão se beneficiou 

de iniciativas anteriores e do conhecimento já acumulado.  

O projeto Brasil: Nunca Mais, iniciado em 1979, foi a primeira iniciativa desenvolvida 

com a intenção de preservar a memória das violências e processos judiciais movidos contra 

presos políticos. Criado de forma clandestina, o projeto foi desenvolvido pelo Conselho 

Mundial de Igrejas e pela Arquidiocese de São Paulo e assumiu grande importância na 

conservação de informações sobre o período ditatorial. Outras iniciativas pontuais e, em geral, 

realizadas por ex-presos e por familiares de mortos e desaparecidos sempre foram mantidas 

durante os anos que se seguiram à ditadura. 

No entanto, do ponto de vista estatal, apenas em 1995 é que, foi criada a Comissão 

Especial Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), cujas atribuições incluíam 

reconhecimento de pessoas desaparecidas com a localização dos restos mortais e emissão de 

atestados de óbitos para regularização da situação familiar e sucessória. No ano de 2002, foi 

criada a Comissão de Anistia (CA) com a finalidade de reparar todos aqueles que sofreram 

prejuízos laborais decorrentes dos atos de exceção, ou seja, pessoas que foram presas ou 

perseguidas por conta de sua ideologia política. Também é importante citar outras iniciativas 

da sociedade civil voltadas à luta por memória, justiça e reparação dos perseguidos durante a 

ditadura brasileira, como a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e o 

Comitê por Memória, Verdade e Justiça em todo país. 

A Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi criada pela Lei 12.528 de 2011, após uma 

declaração do então ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Lula, 

Paulo Vannuchi, afirmando que seria necessário complementar o trabalho das demais 

comissões. Sua criação e implementação, contudo, não ocorreram pacificamente, pelo 

                                                           
50 INSTITUTO Vladimir Herzog. Memórias da Ditadura. Disponível em: 

<http://memoriasdaditadura.prg.br/justica-de-transicao-no-brasil/>. Acesso em: 29 de set. de 2020. 
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contrário, passaram por um processo de divergências e contestações. Durante os discursos do 

segundo mandato do presidente Lula, no ano de 2007, começaram a ser incluídas as iniciativas 

referentes à justiça de transição.51 Em 2009, foi criado o controverso terceiro Programa 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3),52 que dividiu opiniões entre os Ministérios dos 

Direitos Humanos e da Defesa. Enquanto Vannuchi defendia o livre acesso aos arquivos das 

Forças Armadas e a necessidade de recuperação histórica do período ditatorial, o ministro da 

defesa, Nelson Jobim, acreditava que haveria uma resistência por parte dos militares e a 

possibilidade de criação de novos atritos com as Forças Armadas. A criação da CNV e a revisão 

da Lei da Anistia foram os principais pontos de debate do programa, ao lado do direito ao aborto 

e das uniões homoafetivas. Por fim, no ano de 2011, durante o governo Dilma53 e após diversas 

críticas da oposição e da mídia54, a Comissão Nacional da Verdade foi criada e sua instalação 

se deu no ano de 2012. Um dia antes da aprovação do Projeto de Lei que criou a Comissão, o 

Senado aprovou a Lei de Acesso à Informação (12.527/2011), que tornou públicos os 

documentos oficiais do Estado e teve contribuição essencial para a constituição do relatório 

final da Comissão. 

A CNV criou uma extensa força tarefa com o intuito de investigar e colher depoimentos 

que ajudassem a constituir um relatório focado na verdade sobre o período ditatorial brasileiro. 

Para isso, foram designados pela Presidenta Dilma sete conselheiros, juntamente com um grupo 

constituído por assessores, pesquisadores, peritos, consultores, arquivistas, entre outros, cujo 

intuito era o de investigar as graves violações de direitos humanos entre 1846 e 1988, indicando 

as responsabilidades publicamente.55 A equipe foi organizada em 3 subcomissões e treze grupos 

de trabalho (GTs). Foram colhidos 1.121 depoimentos que, juntamente com as demais 

investigações e análises de documentos e arquivos, compõem os três volumes do relatório final 

                                                           
51 A relação entre o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e a ditadura brasileira não se limita a sua atuação na 

presidência do Brasil. Em 1980, Lula foi preso por agentes do DOPS com base na Lei de Segurança Nacional, por 

liderar uma greve de metalúrgicos que reivindicava melhores condições salariais de trabalho. A greve, contudo, 

acabou por tomar um viés político e passou também a reivindicar o reestabelecimento do regime democrático. O 

resultado foi a prisão de vários sindicalistas e, ao contrário do que se pretendia, o fortalecimento da greve e 

mobilização ainda maior. 
52 Os Programas Nacionais de Direitos Humanos foram criados pelo governo para instituir medidas de defesa e 

promoção dos direitos humanos. O PNDH-1 e o PNDH-2 foram instituídos durante o governo FHC, sendo o 

primeiro em 1996 e o segundo em 2002. 
53 A presença da então presidenta Dilma Rousseff (PT) na criação da CNV foi um ponto de muitas críticas. Isto 

porque, ela representava uma figura parcial na decisão, uma vez que Rousseff fez parte de um grupo de militância 

adepto à luta armada durante o período ditatorial e acabou sendo presa e torturada. 
54 WINAND, Érica Cristina Alexandre e BIGATÃO, Juliana de Paula. A Política Brasileira Para os Direitos 

Humanos e Sua Inserção nos Jornais: A Criação da Comissão Nacional da Verdade. RIDH. Bauru, v. 2, n. 2, 

jun. 2014. 
55 INSTITUTO Vladimir Herzog. Memórias da Ditadura. Disponível em: 

<http://memoriasdaditadura.prg.br/justica-de-transicao-no-brasil/>. Acesso em: 29 de set. de 2020. 
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da CNV, publicado em 10 de dezembro de 2014. O resultado desse trabalho foi o 

reconhecimento oficial da responsabilidade do Estado pelos crimes cometidos durante a 

ditadura brasileira e com uma lista de 377 responsáveis pelas violações de direitos humanos. 

 

5.1. A VIOLÊNCIA SEXUAL E DE GÊNERO NO RELATÓRIO FINAL DA CNV 

Dentre os GTs instituídos para a consolidação da equipe de trabalho da CNV, destaca-

se a preocupação com a representação de todas as especificidades das violências do período 

ditatorial, como: violência e gênero; graves violações de direitos humanos no campo ou contra 

indígenas; papel das igrejas durante a ditadura, entre outros. Para os estudos dos recortes de 

gênero, é de extrema importância a constatação da existência do grupo dedicado apenas à 

análise de violência e gênero. O resultado deste trabalho foi a estruturação de um capítulo 

inteiro dedicado a análise das violências de gênero: o capítulo 10, denominado “Violência 

sexual, violência de gênero e violência contra crianças e adolescentes”, além da publicação de 

um texto temático intitulado “Ditadura e homossexualidades”. Houve muita disputa interna 

para que se pudesse acolher esses recortes específicos, mas o resultado final foi bastante 

positivo. 

O capítulo dedicado à análise das violências sexuais e de gênero traz uma introdução 

sobre como se constitui a violência destinada a esses grupos e uma série de depoimentos sobre 

como a violência sexual foi utilizada como arma de guerra contra os militantes presos. No início 

do documento é reconhecido que a violência sexual constitui prática de tortura e, desta forma, 

é uma grave violação dos direitos humanos. A CNV concluiu que esse tipo de violência foi 

prática disseminada pelos militares contra opositores do regime que foram torturados e, 

também, que essa violência atingia tanto mulheres quanto homens, após a análise dos 

depoimentos, apesar de a maior parte dos depoimentos analisados terem sido de mulheres. 

Os depoimentos apresentados abordam questões fundamentais para a análise da 

violência de gênero aplicada contra os opositores do regime e como forma de atingi-los. O 

capítulo é dividido em cinco sessões que buscam abordar completamente as dimensões da 

aplicabilidade da violência sexual e de gênero: a violência sexual e de gênero como instrumento 

de poder e dominação; normativa internacional, violência sexual e violência de gênero; a 

preponderância da violência sexual – métodos e procedimentos; consequências para os 

sobreviventes; a violência contra crianças e adolescentes, o legado traumático e sua 

transmissão. 
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Ao longo do capítulo, pode-se observar como a violência sexual foi utilizada como 

prática de abuso de poder, de forma que a masculinização ou a feminilização das vítimas eram 

utilizadas para concretizar as ofensas. Além de que, é constatada a prática como forma de 

desvirilizar os homens, o que reforçava a visão conservadora e heteronormativa da figura do 

masculino relacionada à virilidade e à repulsa das características femininas. Ao longo dos 

depoimentos, é possível se ter dimensão da frieza e da crueldade com as quais essas violências 

eram aplicadas, como se pode notar pelo depoimento, dentre tantos, de José Carlos de Santana 

Zanetti, preso em 1971 em Feira de Santana (BA) e torturado em Salvador: 

 

Torturas terríveis mesmo, principalmente o choque elétrico, que é a pior coisa que 

existe. Tudo era mais suportável, mas o choque elétrico... E vou falar uma coisa que 

me ocorreu muitos anos depois, que é o sadismo dos torturadores. [...] eles pegavam 

as partes mais sensíveis do corpo, que são as partes mais erógenas, mais sensíveis às 

relações amorosas, mais nervosas. Que são o pênis, os lábios, as partes mais sensíveis. 

É uma tragédia humana. Como é que as partes mais sensíveis, pessoais, íntimas, são 

também as partes que os algozes, os torturadores... Não sei como esses caras 

conseguem viver e dormir56 

 

Outra percepção efetuada pela Comissão foi a ameaça da violência sexual contra as 

esposas e filhas dos presos: violência aplicada às mulheres e crianças como forma a atingir os 

homens, sendo estes aos quais ela era destinada. Além de serem vítimas por fazerem parte da 

oposição armada, muitas vezes eram presas na tentativa de se conseguir extrair informações de 

seus companheiros. A violência ia além da participação política. É reconhecido o caráter sexista 

e homofóbico da ideologia do regime que condenava as mulheres duas vezes: a primeira por 

fazerem parte dos grupos de militância e a segunda por ousarem participar do mundo político e 

estarem afastadas dos seus lugares de “esposa e mãe”. Muitas também foram as crianças e 

adolescentes vítimas de tortura como forma de atingir principalmente suas mães, demonstrando 

a utilização da maternidade como ponto de fraqueza das mulheres e, portanto, sua aplicação 

como forma de atingir as mulheres. A CNV ouviu os depoimentos de 41 crianças e adolescentes 

que foram sequestradas e/ou torturadas, mas o foco do capítulo é nos depoimentos das mulheres. 

É realizada uma análise, através dos depoimentos, da forma como a violência sexual era 

praticada. Ela não se limita à penetração de natureza sexual, mas envolve toda e qualquer 

violência praticada sobre o corpo da vítima sem seu consentimento. Os métodos eram inúmeros, 

mas o objetivo sempre o mesmo de deixar marcas profundas em suas vítimas. Além do estupro, 

também eram aplicados choques elétricos nas partes sensíveis dos corpos, além de golpes nos 

                                                           
56 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório. Brasília: CNV, 2014. p. 403. 
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seios, no estômago como forma de danificar a capacidade produtiva e nos órgãos genitais. 

Também eram introduzidos objetos na vagina, pênis e/ou ânus e algumas vezes até animais 

como ratos. Outro tipo de violência muito comum era a nudez forçada, como forma de expor a 

vítima e constantemente a privação de higiene. Esses eram os métodos mais comuns. Outros 

diversos também foram aplicados, o limite para a violência não existia. 

Todas essas violências geraram sérias consequências para a vida das pessoas que as 

sofreram. A última seção do capítulo é dedicada a analisá-las. São diversos depoimentos de 

mulheres que carregam traumas para a vida toda, tanto psicológicos quanto físicos. Muitas 

possuem fraturas e lesões provenientes de traumas que sofreram e diversas se tornaram estéreis, 

devido aos golpes, lesões internas e infecções. Os danos psicológicos se tornaram irreversíveis 

e, para muitas, a única solução foi o suicídio. As violências também causaram traumas 

profundos naqueles que eram apenas crianças na época em que foram perseguidos, violentados 

e/ou obrigados a assistir seus pais sendo torturados ou até mesmo assassinados, como é exposto 

no relato de Eva Teresa Skafuza, que foi capturada em 1970 e obrigada a comparecer no DOPS 

com sua filha de apenas 30 dias, Kátia: 

 

O DOPS me pegava todo dia de manhã de camburão. Pegava eu e meus dois filhos. 

Todos os dias de manhã tinha hora marcada, umas nove horas mais ou menos, e a 

gente passava o dia inteiro no DOPS [...]. E o que acontecia entre mim e a Kátia, eu 

amarrei ela no meu corpo, entende? Enquanto eu estava no DOPS ninguém tirava ela 

do meu colo [...]. A Kátia acha que eu não devia ter filhos [...]. Eu nunca conversei 

com eles sobre isso [...]. Hoje se sabe muito bem que [...] o bebê sabe de tudo, né? 

Sente tudo, né? Pode não saber, mas as sensações estão lá, né? [...] Ela esteve 

internada várias vezes, a Kátia, em clínica. Por quê? Porque eu posso dizer que umas 

15 vezes ela tentou o suicídio. E sempre na minha frente. Sempre na minha frente.57 

A constituição desse capítulo pela CNV é de extrema importância, pois atesta a prática 

de violência sexual e de gênero contra a sociedade civil durante o período da ditadura militar 

brasileira. Também é importante, uma vez que apresenta um recorte de gênero e dá visibilidade 

para esta questão. Contudo, sua análise se limita à definição heteronormativa de gênero: “os 

crimes de violações de gênero, por sua vez, são aqueles cometidos contra homens e mulheres, 

por causa de seu sexo e/ou por causa de seus papéis de gênero, socialmente construídos”.58 

Todos os depoimentos apresentados se limitam a homens e mulheres e não abordam se quer a 

existência da homossexualidade.  

Em contraposição, o relatório “Ditadura e Homossexualidades”, por sua vez, aborda as 

questões de gênero de forma mais abrangente, além de não se limitar à prática da violência 

                                                           
57 Ibid. p. 429. 
58 Ibid. p. 420. 
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sexual: “a Comissão Nacional da Verdade (CNV) tem que aprender com esse passado a ser 

parte da transformação que ainda hoje se espera da democracia brasileira no sentido de 

prestigiar a diversidade e o respeito aos direitos humanos”.59 O relatório discorre sobre a 

inclinação homofóbica da ideologia que predominava sobre o aparato de repressão estatal, 

aborda as prisões arbitrárias e a censura contra veículos de comunicação destinadas ao público 

homossexual. A relação entre homossexualidade e subversão foi primordial para que a 

homofobia se tornasse prática trivial entre as ações do Estado e justificativa plausível para as 

detenções. Isto foi possível, pois, durante os anos 50 e 60 houve uma concentração de pessoas 

LGBTs nos grandes centros urbanos, que fizeram com que essa pauta ganhasse espaço na esfera 

pública. Porém, a repressão que o Brasil vivia postergou a construção do movimento social 

organizado no país. Sendo assim, qualquer tipo de contestação dos direitos LGBTs era 

diretamente repreendida e considerada como contrária aos ideais da ditadura e, desta forma, 

associada às práticas comunistas. A relação direta entre comunismo, homossexualidade e 

subversão que a CNV aborda foi a peça-chave que serviu de justificativa para a legalidade da 

violência sexual e de gênero por parte dos agentes estatais. O relatório, contudo, possui apenas 

13 páginas e não conta com nenhum depoimento de vítimas dessas violências. 

De forma geral, a CNV teve papel fundamental na denúncia do caráter homofóbico e 

sexista que a ditadura militar brasileira possuía. Até o momento da formulação de seu relatório 

final, não eram comuns os relatos e depoimentos em primeira com esse recorte de gênero. Até 

então, a relação direta entre homossexualidade e ditadura não era ponto focal das análises, ela 

aparecia apenas lateralmente nos estudos e pesquisas: “alguns autores que escreveram sobre a 

história das homossexualidades e do movimento LGBT, ou mesmo sobre suas experiências 

pessoais, tangenciaram esse assunto específico”.60  

No entanto, a inserção deste tema no relatório final da CNV sofreu resistências diversas, 

pois as questões de gênero e sexualidade não eram tidas como prioritárias. “Até as vésperas da 

entrega do material não se sabia ainda se o tema das homossexualidades mereceria um capítulo 

específico ou se acabaria restrito a algumas páginas de única seção junto com outros temas 

identitários”.61  

De qualquer forma, pelo trabalho realizado, a CNV deu uma contribuição para que se 

possa compreender a discriminação generalizada e o menosprezo com o qual os grupos 

                                                           
59 Ibid. p. 301. 
60 QUINALHA, Renan Honório. Contra a moral e os bons costumes: a política sexual da ditadura brasileira 

(1964-1988). 2017. Tese (Mestrado em Direito) - Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2017. p. 17. 
61 Ibid. p. 18. 
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minoritários eram vistos.  Também foi importante o registro da associação que se tinha, aos 

olhos do regime, entre homossexualidade e subversão e, mais amplamente, ao movimento 

comunista internacional, o que contribuiu para a institucionalização das políticas sexuais nas 

estruturas repressivas do Estado ditatorial.   

É um marco extremamente importante, pois traz, juntamente com a colaboração de 

grupos LGBTs, uma análise nova e necessária, constituindo um primeiro esforço fundamental 

sobre o tema. Porém, o tratamento não foi tão profundo quanto o tema exige, uma vez que, 

mesmo ganhando espaço no relatório, não foi considerado um tema prioritário e, portanto, 

sofreu os impactos da limitação do prazo e da falta de infraestrutura da própria CNV. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão de gênero é assunto ainda muito sensível dentro dos moldes de uma sociedade 

patriarcal, sexista e conservadora como a brasileira. Além do assunto enfrentar uma série de 

objeções, os preconceitos enraizados impedem que haja um tratamento adequado para a 

temática.  

Em se tratando da ditadura e de seu legado, o menosprezo não se limita apenas aos casos 

de violência, mas está presente desde sua concepção do conceito de gênero, pois o próprio 

reconhecimento das identidades de gênero como conceitos que fogem à lógica das identidades 

binárias são objeto de relutância por parte de diversos Estados ao redor do mundo. Ou seja, pelo 

fato do reconhecimento do gênero como espectro de possibilidades que ultrapassa a visão 

binária e heteronormativa ser pouco discutido, sendo até mesmo repelido pela sociedade, o 

enquadramento da uma violência baseada em questões de gênero, sexo e sexualidade enfrenta 

ainda mais dificuldades de reconhecimento. 

Desta forma, uma perspectiva de gênero, na historiografia sobre a ditadura e nas 

políticas de reparação, é raramente encontrada, principalmente em estudos mais antigos. Nos 

dias atuais, contudo, com a crescente visibilidade do tema graças à mobilização da sociedade 

civil organizada, o recorte de gênero se torna mais relevante. Com esse reconhecimento recente, 

é possível perceber como o tema sempre esteve presente a despeito de invisibilizado nas escritas 

oficiais da história.  

A análise do relatório final da Comissão Nacional da Verdade permitiu demonstrar 

como as violências baseadas no sistema sexo-gênero foram potencializadas e 

institucionalizadas. Mesmo sem ter sido explicitada por muito tempo, a moralidade pública 

imposta pelo regime ditatorial brasileiro ostentou caráter sexista e homofóbico, que era 
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justificado pelo discurso da moral e dos bons costumes. A inclusão deste tema no relatório final 

da CNV, ainda que com limitações e sem a profundidade que o tema exige, foi imprescindível 

para dar visibilidade às violências contra os grupos minoritários da sociedade. Essa iniciativa, 

além de inovadora no conjunto de outras comissões da verdade pelo mundo, constituiu esforços 

importantes para o reconhecimento da violência de gênero e de sexualidade durante o período 

da ditadura brasileira. 

Ao analisar as instâncias internacionais sobre a mesma perspectiva, contudo, percebe-

se que não houve ainda a mesma abertura para compreender as determinantes morais e sexuais 

do autoritarismo político e das violências de Estado. Exemplo disso, analisado no presente 

trabalho, são os casos envolvendo as violações de direitos humanos durante a ditadura levados 

para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, nos quais não aparece o recorte de gênero 

e de sexualidade.  

Essa falta de atenção pode ter várias explicações. O perfil da violência não foi bem 

delineado e explorado pelos peticionantes, ainda prevalece uma cultura patriarcal mesmo entre 

setores progressistas e do movimento de direitos humanos. 

Além disso, ao analisar de perto os dois casos que tramitaram na Corte Interamericana, 

sobre a ditadura brasileira percebe-se não apenas a inexistência do recorte referido, mas também 

é possível notar que foram casos que ganharam grande visibilidade pública por serem 

nacionalmente conhecidos e por suas principais vítimas representarem as características do 

padrão patriarcal da sociedade brasileira: serem pessoas cisgêneras, brancas e, considerando a 

maior parte das vítimas citadas no Caso da Guerrilha do Araguaia, homens, apesar da marcante 

presença de mulheres guerrilheiras.  

A violência sexual, prática extremamente comum durante o período ditatorial e 

constituinte das torturas aplicadas sobre suas vítimas, nem ao menos é citada nesses casos que 

foram julgados pela Corte Interamericana. Não se pode negar, contudo, a importância que o 

olhar do julgamento dos casos pela Corte trouxe para o reconhecimento internacional das 

violações praticadas pelo Estado brasileiro sobre suas vítimas durante o período ditatorial. Esta 

visibilidade tem sido extremamente importante por constituir constrangimento internacional 

frente aos demais países, ainda que o Estado brasileiro esteja em débito com as obrigações 

prescritas nas decisões relativas a esses dois casos.  

Em síntese, a partir da análise realizada, percebe-se que o recorte de gênero e de 

sexualidade, que aparece em alguns outros casos de modo apartado ao conceito de violências 

políticas no Sistema Interamericano, merece um olhar mais aprofundado do ponto de vista da 
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proteção internacional dos direitos humanos. De outra parte, registra-se um importante esforço 

no relatório da Comissão Nacional da Verdade, no qual existe um capítulo completo dedicado 

à análise das violências sexuais e de gênero e na constituição de um texto temático intitulado 

“Ditadura e Homossexualidades”.  

A formulação e constituição desse capítulo e deste tema são extremamente importantes, 

pois corroboram para a percepção da existência de uma política de estado movida por uma 

ideologia sexista e conservadora e que, por esse motivo, foi responsável pelas inúmeras 

violências sexuais e de gênero aplicadas pelas Forças Armadas em nome da ideologia da 

segurança nacional. Contudo, não se pode deixar de observar que essa análise não é feita de 

forma tão densa quanto nos demais capítulos do relatório. Mesmo admitindo a existência de 

violência de gênero e de sexualidade, o capítulo se prende à concepção binária e se atém apenas 

às violências aplicadas principalmente contra mulheres e, em alguns casos, contra homens. A 

relação com a homofobia só é apresentada no texto temático, mas em poucas páginas e de forma 

sucinta.  

Logo, mesmo diante das limitações que o tema da violência sexual e de gênero sofreu 

tanto nos casos julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos quanto no relatório 

final da Comissão Nacional da Verdade, espera-se que esse estudo possa ser um incentivo para 

que mais pesquisas possam ser produzidas sobre a temática, a fim iluminar melhor aspectos 

ainda invisibilizados da repressão ditatorial brasileira e que encontram grande ressonância no 

conservadorismo que persiste no Brasil do século XXI. Compreender a atualidade e o alcance 

da ação da ditadura em nosso país nos parece um desafio primordial do presente. 
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