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Imprensa de resistência à Ditadura

A censura imposta a partir de 1964 criou uma lista de assuntos
proibidos, numa tentativa clara de impedir que a população conhecesse os
principais acontecimentos da Ditadura implantada, especialmente a violência
imposta à população. Para tratar desse período, a Comissão da Verdade do
Estado de São Paulo “Rubens Paiva” realizou uma série de audiências públicas
que ficou intitulada “Semana da Imprensa de Resistência”, a qual destacou o
importante papel das denúncias feitas pelos semanários organizadas pela
esquerda brasileira. Um dos trabalhos mais detalhados sobre esse período foi
escrito e publicado pelo jornalista Bernardo Kucinski no livro “Jornalistas e
Revolucionários – Nos tempos da imprensa alternativa”.
A revista Realidade, publicada pela editora Abril entre 1966 e 1976,
entrou no rol de destaques do jornalismo no entendimento de que suas
publicações tiveram caráter inovador na imprensa brasileira, cuja identidade
das pautas foram adotadas interinamente pela imprensa alternativa. Foi dela
que saiu muitos jornalistas que compuseram a imprensa de resistência à
ditadura, como, por exemplo, Raimundo Pereira. A revista destacou-se no
papel “refletir com mais profundidade sobre problemas cotidianos do país e do
mundo”1. Mesmo pertencendo a uma empresa que não tinha como objetivo
principal o enfrentamento da Ditadura, os jornalistas que trabalhavam na
revista criaram “estratégias próprias para apresentar textos que não
atendessem ao poder e mesmo para denunciar a censura2”. No livro “Da
guerrilha à imprensa feminista: a construção do feminismo pós-luta armada no
Brasil (1975-1980)” as autoras Amelinha Teles e Rosalina Santa Cruz Leite
explicaram que em todo período da Ditadura falar da mulher era um assunto
proibido. Elas destacaram, inclusive, a censura de uma publicação inteira da
revista.
Em janeiro de 1967, a revista Realidade, de caráter nacional, da
Editora Abril, pertencente à grande imprensa, teve sua edição de
número 10 apreendida por ter sido totalmente censurada. Tratava-se
de um número dedicado à mulher brasileira. A manchete era: “A
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mulher brasileira de hoje”. Ao lado dessa manchete, havia os
seguintes destaques: “Pesquisa: o que elas pensam e querem”;
“Confissões de uma moça livre”; “Ciência: o corpo feminino”; “Eu me
orgulho de ser mãe solteira”; “Por que a mulher é superior”; “Assista a
um parto até o fim”. A edição era fruto de uma pesquisa realizada
com 1.200 entrevistas sobre a mulher brasileira. Levantaram diversas
situações vividas pelas mulheres e Carmen Silva, psicóloga e
jornalista da equipe, fazia críticas ao tratamento dado às seções de
“Conselho Sentimental” das revistas femininas3.

No livro mencionado acima Bernardo Kucinski explicou:
Entre 1964 e 1980, nasceram e morreram cerca de 150 periódicos
que tinham como traço comum a oposição intransigente ao regime
militar. Ficaram conhecidos como imprensa alternativa ou imprensa
nanica. A palavra nanica, inspirada no formato tabloide adotado pela
maioria dos jornais alternativos, foi disseminada principalmente por
publicitários, num curto período em que eles se deixaram cativar por
esses jornais. Já o radical de alternativa contém quatro dos
significados essenciais dessa imprensa: o de algo que não está
ligado a políticas dominantes; o de uma opção entre duas coisas
reciprocamente excludentes; o de única saída para uma situação
difícil e, finalmente, o do desejo das gerações dos anos de 1960 e
1970, de protagonizar as transformações sociais que pregavam4.

O fato é que a imprensa alternativa surgiu com o desejo dos diversos
grupos das esquerdas de protagonizar as transformações que propunham e a
busca, por jornalistas e intelectuais, de espaços alternativos à grande imprensa
e à universidade5. Nas audiências públicas, destacou-se a precisão e
importância das denúncias das violências impostas à população, a irreverência
dos temas tabu, o vínculo direto aos movimentos sociais, o desafio à censura e
a ousadia dos integrantes que, mesmo perseguidos, resistiram em seu papel.
O tabloide “Pif-Paf”, lançado em junho de 1964, dirigido por Millôr Fernandes,
que, depois de ser demitido de O Cruzeiro, resolveu criar uma publicação
independente, marcou a primeira fase do chamado ciclo alternativo. Fazia
oposição pelo humor e durou apenas oito edições. Na sua última edição, em
1964, afirmou que, se o jornal continuasse a ser lançado, o país acabaria se
tornando uma democracia:
Quem avisa, amigo é: se o governo continuar deixando que certos
jornalistas falem em eleições; se o governo continuar deixando que
determinados jornais façam restrições à sua política financeira; se o
3

TELES, Amelinha; LEITE, Rosalina Santa Cruz. Da guerrilha à imprensa feminista: a
construção do feminismo pós-luta armada no Brasil (1975-1980), p. 42-43.
4
KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa. São
Paulo: Scritta, 1991, p. 5.
5
Idem, p. 6.

www.verdadeaberta.org

Relatório - Tomo I - Parte III - Imprensa de Resistência à Ditadura

governo continuar deixando que alguns políticos teimem em manter
suas candidaturas; se o governo continuar deixando que algumas
pessoas pensem por sua própria cabeça; e sobretudo, se o governo
continuar deixando que circule esta revista, com toda sua irreverência
e crítica, dentre em breve estaremos caindo numa democracia.6

Em 1969 nasceu O Pasquim, logo após do Ato Institucional nº 5, em
um momento em que várias publicações tinham sido fechadas. Foi publicado
pela primeira vez em outubro de 1969, com grande equipe de cartunistas que
usavam o seu talento para um humor sagaz com a capacidade de ganhar
caráter forte de subversão ao regime, mesmo não tendo sido seu objetivo
principal. Segundo Kucinski, foi o semanário mais duradouro de todos. A
publicação d’O Pasquim inaugurou a técnica do deboche, tão eficaz na crítica
ao milagre econômico7. Além das charges, O Pasquim havia inaugurado um
estilo diferente de apresentar entrevistas para os seus leitores, o que
influenciou outros veículos de comunicação. Em abril de 1970, após a capa
dedicada a Dom Helder Câmara, a polícia começou a censurar O Pasquim – de
início, irregularmente. Em junho, foi introduzida a censura prévia, obrigando a
redação a submeter todas as matérias, antecipadamente, à Polícia Federal8.
Além dos jornalistas e chargistas que faziam parte da equipe, O Pasquim
contou com colaboradores como Chico Buarque e Glauber Rocha. Houve um
episódio ocorrido no dia 1º de novembro de 1970, em que policiais do DOICODI invadiram a redação d’O Pasquim durante o fechamento da edição.
Quase toda a equipe foi presa nessa ocasião. O único que se salvou foi Tarso
de Castro, que conseguiu escapulir pelo muro dos fundos e refugiar-se na casa
ao lado, um escritório, de onde continuou dirigindo o jornal clandestinamente9.
O Pasquim ainda sofreu um atentado à bomba que poderia ter
causado várias vítimas fatais no Rio de Janeiro. O jornalista Sérgio Augusto,
que foi colaborador do jornal, publicou em janeiro de 2015 um artigo sob o título
“Ninguém quis ser o ‘Pasquim’” que detalha esse episódio:
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Na madrugada de 12 de março de 1970, colocaram uma bomba na
sede do hebdô carioca, uma casa de dois andares na fronteira entre
Flamengo e Botafogo, na zona sul da cidade. Não havia ninguém na
redação àquela hora. Sua carga pesava cinco quilos, o dobro da que
destruíra uma loja do Correio da Manhã, na avenida Rio Branco, e as
vidraças do prédio de 25 andares em que ela se localizava.
Felizmente, deu chabu no artefato explosivo. Os responsáveis pelo
atentado apertaram demais a ligação do estopim com a espoleta, e o
fogo não chegou até o carregamento de dinamite e TNT. Além de
covardes, os terroristas a serviço dos fundamentalistas do regime
militar não primavam pela competência, o que ficou mais do que
evidente quando aquela bomba destinada a explodir o Rio Centro, em
1981, estourou antes do tempo no colo de um dos oficiais
encarregados da missão. Após examinar a bomba – não a bombaneném que matou o sargento, mas a que quase destruiu a redação
do Pasquim –, o detetive Penteado, perito do Dops (Departamento de
Ordem Política e Social), afirmou ter sido a maior que encontrara num
atentado terrorista. Tinha um cano plástico de 30 cm, ligado a uma
lata de Toddy através de uma rosca e de rebites. Estava envolvida
por um saco de aninhagem, um papel das Casas da Banha e duas
folhas de jornal retiradas do Caderno B do Jornal do Brasil. Se
explodisse, destruiria a sede do Pasquim, matando seu vigia (o doce
“seu” Oscar) e a mulher, e provocaria uma carnificina nos prédios
vizinhos. Por ser um petardo poderoso, seus estilhaços poderiam
ainda atingir um gasômetro instalado a mais ou menos 100 metros do
jornal, causando estragos incalculáveis, estimou o detetive Penteado,
que ficou impressionado com a técnica adotada no mecanismo da
bomba, coisa de especialistas na avaliação do agente da lei10.

A jornalista e ex-presa política Mariluce Moura11 foi colaboradora d’O
Pasquim em 1976 e ressaltou que, entre outras qualidades, o jornal era um
sopro de vitalidade e alegria em meio a tempos sombrios.

Imprensa alternativa e clandestina

Quase todas as organizações e partidos de esquerda elaboraram sua
própria comunicação, assumindo todos os riscos que o sistema repressivo
impunha. Era preciso muita astúcia para angariar fundos, apurar informações
proibidas, montar gráficas e distribuir os jornais clandestinos. Por exemplo, em
maio de 1968, Carlos Marighella lançou o seu boletim clandestino O
Guerrilheiro, conclamando a luta armada. A Ação Popular lançou seu jornal
clandestino Libertação, enquanto discutia sua fusão com o PCdoB, que por sua
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vez instalava as bases da guerrilha do Araguaia12. O jornalista Carlos Azevedo
era o editor-chefe do Libertação. Ele e outros colaboradores fizeram uma das
primeiras publicações a qual foi distribuída na manifestação do Dia do
Trabalhador, em 1º de Maio de 1968, episódio em que o governador Abreu
Sodré recebeu uma na Praça da Sé, após ser expulso do palco da
comemoração13. Carlos Azevedo ainda relatou:
Isso foi em 1968. No processo, nós tínhamos reuniões com vários
jornalistas para discutir estes problemas. Alguns deles foram presos.
Inclusive passei a ser procurado e, então, eu deixei a revista
Realidade e comecei a entrar em um processo de clandestinidade.
Ainda era uma coisa semiclandestina em 1969, mas depois do Ato
Institucional nº 5 se tornou uma clandestinidade mais forte e
continuamos fazendo o jornal. O Libertação continuou saindo todo o
tempo, a gente criou condições de fazer isso. Era muito difícil fazer
porque nós não tínhamos nenhum local. Para reunir uma equipe a
gente teve que se reunir na rua, em botequim, às vezes reunião
aconteceu até dentro de um cemitério para a gente poder conversar e
planejar o jornal. [...] A equipe do jornal Libertação reuniu material
sobre denúncia de torturas e que em todo o país estavam
acontecendo assassinatos, etc. e nós fizemos um livro que foi
publicado na clandestinidade, foram mil exemplares [com 200
páginas] e se chamava “Livro Negro da Ditadura Militar”. Nós
conseguimos distribuir, ele repercutiu inclusive no exterior14.

A imprensa alternativa é marcada por atuações decisivas dos
jornalistas que buscavam qualquer recurso para realizar o trabalho de
denúncias. Destaca-se também a atuação do jornalista Raimundo Pereira, que
foi criador de diversos semanários, entre eles, dos jornais Amanhã, Opinião e
Movimento. O jornal Opinião foi destaque, considerado por Kucinski um dos
mais influentes nos anos 1970, chegando às bancas pela primeira vez em 23
de outubro de 1972, com proposta de ser crítico, analítico e abertamente contra
a ditadura. Foi secretamente instruído pelo Comitê Central da Ação Popular
(AP) e patrocinado pelo empresário Fernando Gasparian, que era notório portavoz da burguesia e acabou sensibilizado com as atrocidades da ditadura,
marcadas pelo desaparecimento de pessoas, especialmente a do seu colega, o
deputado-federal Rubens Paiva.
Bernardo Kucinski explica em seu livro que Gasparian desejou então
desempenhar um novo papel social, lançando um jornal de oposição, com
12
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projeto editorial desenhado pelo jornalista Raimundo Pereira e projeto gráfico
de Elifas Andreatto. Na Comissão da Verdade “Rubens Paiva”, o jornalista
Carlos Azevedo destacou também que o jornal era uma contraposição direta à
grande imprensa, mostrando que mesmo em condições de extrema
perseguição, foi capaz de fazer jornalismo colocando o “Rei a nu”, podendo
diretamente falar “a notícia que vocês não dão nós damos!”, conforme relatou
Azevedo. “Apesar do predomínio de textos de jornalistas estrangeiros
traduzidos, Opinião funcionou como canal de comunicação entre intelectuais e
jornalistas perseguidos pelo regime e seu público. Principalmente os
perseguidores e pensadores expurgados das universidades, aos quais Opinião
devolveu o direito de falar”, explicou Kucinski15.
“Competindo com a cosmética Veja, o alternativo Opinião desvendou
por comparação direta o adesismo da grande imprensa ao regime autoritário.
Isolou intelectualmente o governo, já isolado da juventude urbana por O
Pasquim. Foi se tornando, como O Pasquim, ponto de encontro virtual das
oposições”, destacou Kucinski. O jornal Opinião, com esse formato, passou a
sofrer censura e acabou sendo fechado em 1977. O jornalista Antônio Luis
Bernardes contou que começou a trabalhar com a imprensa alternativa no
jornal Opinião, em Belo Horizonte, e também esteve na equipe do jornal
Movimento até um ano antes de ser fechado. Para ele, foi uma experiência
vitoriosa na luta contra a ditadura, já que havia um arsenal muito pesado para
destruir a imprensa de resistência.
A Comissão da Verdade “Rubens Paiva” trouxe o papel do jornal
Movimento que teve sua primeira publicação no dia 7 de julho de 1975. Era
formado por jornalistas e deputados do grupo “autêntico” do PMDB. Sem
patrocínio, quase sem publicidade, o semanário era apoiado decididamente
nos movimentos populares. Para sobreviver, o jornal adotou uma política de
relação direta com o leitor, a qual correspondia a 90% da receita. Parte desses
recursos era parte de uma venda de “ações”. Muita gente comprou as ações
por acreditar no projeto político, era uma experiência de vanguarda e com um
programa político próprio, foi censurado desde o número zero, até o folheto
anunciando o jornal fora apreendido, segundo o jornalista Carlos Azevedo.

15
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Nesse período, Carlos Azevedo estava vivendo clandestinamente e atuava
como colaborador, tendo conhecido os membros ativos e à frente dos trabalhos
estava, mais uma vez, o jornalista Raimundo Pereira. O trabalho configurava
uma experiência corajosa, todos os participantes viviam sob constante ameaça,
e a redação não era um ambiente seguro.

Em depoimento, Antônio Luis

Bernardes explicou:
O jornal Movimento foi uma iniciativa fantástica. Foi uma obra coletiva
fruto de uma mobilização nacional feita por muita gente de diversos
seguimentos, debaixo de uma ditadura fascista. Ele foi feito primeiro
pelos que saíram do jornal Opinião, um grupo imbuídos da ideia de
que não deveriam entrar no jogo do regime militar, não apostar, não
dar crédito à manobra de distensão lenta, gradual e segura. Todos
estavam convencidos da necessidade e da possibilidade de fazer um
jornal mais avançado. Depois tivemos grupos, seguimentos e
pessoas que se incorporaram de imediato ao longo do processo de
criação desse jornal, com o esforço de levá-lo adiante. O jornal
Movimento incorporou no seu processo de criação um grupo
autêntico com grande número de jornalistas do Brasil inteiro16.

As pautas tratadas pela imprensa alternativa aprofundavam sobre
assuntos decisivos da política nacional e internacional. A defesa do petróleo e
da Amazônia, denúncias do racismo contra negros e índios, as críticas à dívida
externa, o movimento feminista e as denúncias sobre a violência estavam entre
os temas que sofriam censura. Um fato curioso foi uma reportagem do jornal
Movimento sobre a comemoração dos 200 anos da independência dos Estados
Unidos. Em uma reportagem de Carlos Azevedo, foi publicado trechos da
Declaração da Independência dos Estados Unidos, entre as quais, se
destacou: “todo povo submetido à tirania tem o direito de se revoltar”. A matéria
foi censurada e acabou tendo grande repercussão. A imprensa internacional
chegou a ressaltar que a ditadura brasileira estava censurando a Declaração
da Independência Americana. Outro aspecto da atuação da censura refletia em
muito trabalho aos ativistas da imprensa nanica. Para garantir que a publicação
saísse após os cortes dos censores em Brasília, os editores do jornal
Movimento tinham que mandar material equivalente a três edições.
O jornalista Antônio Luis Bernardes17 destacou em seu depoimento
que a ditadura atuava de forma desigual, jogando um arsenal muito pesado

16

Idem.
Em depoimento na Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo
“Rubens Paiva”.
17

www.verdadeaberta.org

Relatório - Tomo I - Parte III - Imprensa de Resistência à Ditadura

para destruir a imprensa de resistência, cuja comparação poderia ser de “um
canhão para matar um mosquito”. O jornal Movimento, assim como outros
semanários, teve vida curta, mas marcantes, e efetivamente foi sustentado pela
oposição nacional, mesmo com pressão econômica violentíssima, culminando
em atentados a bancas de jornais, além de muitos jornalistas, como Bernardes,
serem seguidos constantemente, quando muitos acabaram presos, torturados
e até assassinados. Um estudo apresentado pela Comissão Nacional de
Anistia trouxe a análise de 50 casos de jornalistas perseguidos na ditadura e
anistiados no âmbito do ministério da Justiça. Na lista, consta, por exemplo, o
nome do jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlino, assassinado sob tortura no
DOI-Codi de São Paulo18. Merlino trabalhou no jornal Folha da Tarde e também
para o jornal alternativo Amanhã. Sobre o contexto das violências e o que se
voltou contra jornalistas, Antônio Luis Bernardes destacou:
Acho até muito interessante a iniciativa da Comissão da Verdade
Assembleia Legislativa de São Paulo de estar abordando esses
aspectos da luta da resistência à ditadura. A linha geral de trabalho
das outras comissões não registrou. É um registro importante. Há
situações extremamente dramáticas, inclusive porque resultam em
mortes, resultam em mutilação, em violações extremas dos direitos
humanos. Eu acho que nós podemos falar de uma experiência que
considero vitoriosa na luta contra a ditadura19.

Antônio Luis Bernardes lembrou que no final de 1972 conheceu o
pessoal que fazia o jornal “Classe Operária”, que era o César Teles, Maria
Amélia de Almeida Teles e o Carlos Nicolau Danielli. Este foi assassinado sob
tortura diante dos dois amigos no DOI-Codi-SP. Bernardes destacou que o
jornal Classe Operária ficou com dificuldades de circular, mas ele e outros que
tinham acabado de entrar no Partido Comunista do Brasil (PCdoB) se
empenharam em ajudara fazer o jornal. Continuaram escrevendo as matérias e
montaram também um sistema para ajudar a imprimir e distribuir o Classe
Operária.

18
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Imprensa alternativa e sindical

A imprensa alternativa também existia em setores específicos.
Parte da atividade jornalística alternativa passou por um processo de
institucionalização, como ocorreu em geral com as oposições.
Especialmente com a tomada dos sindicatos pelas forças de
esquerda a partir das greves de 1978 e 1979 no ABC, e com a
consolidação de entidades representativas dos movimentos
populares, como Comissão Pastoral da Terra, que a partir de 1978
lança boletins e pequenos jornais em vários Estados. “Na década de
1980, multiplicam-se órgãos de sindicatos e partidos políticos e
jornais de movimentos populares apoiados materialmente pela Igreja
Católica, na CUT e outras entidades da sociedade civil” – explicação
do livro “Jornalistas e Revolucionários”.20
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responsáveis pela comunicação nos sindicatos, conhecida por imprensa
operária ou imprensa sindical. O jornalista Carlos Azevedo chamou atenção de
que o primeiro ato da ditadura militar em abril de 1964 foi fechar os sindicatos e
outras entidades, cerceando toda esta imprensa de esquerda que existia no
Brasil não escapando nem mesmo veículos como o jornal Última Hora, que era
nacionalista. O jornalista Sérgio Gomes contou que a classe trabalhadora teve
o melhor da intelectualidade que se dedicava aos trabalhos da imprensa
sindical, embora em muitos pontos os trabalhadores tivessem dificuldade de
entendê-los. Daí a necessidade de adaptar a linguagem, explicar em detalhes e
com publicações de frequente periodicidade.
Já antes da greve de 1978, na campanha salarial de 1977, os
metalúrgicos de São Bernardo do Campo valeram-se do uso moderno
e massivo da comunicação, mobilizando os trabalhadores através do
boletim diário com a figura do João Ferrador, e de uma edição
especial da Tribuna Metalúrgica. Durante a greve de 1979, Tribuna
Metalúrgica chega a tirar entre vinte e trinta mil exemplares diários de
seu suplemento. Nesse ano também surge Folha Bancária, jornal
diário do Sindicato dos Bancários de São Paulo, começando com mil
exemplares de tiragem, crescendo para até 35 mil. Dezenas de
sindicatos rurais são também retomados por lideranças populares
que desalojam os pelegos e passam a publicar jornais inspirados, em
parte, no padrão alternativo. No Paraná chega a ser criado um jornal
único de nove sindicatos rurais, o Picareta na Justiça. E, em São
Paulo, estudantes de comunicação, liderados por Sérgio Gomes e
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ligados à corrente Unidade Sindical e ao PCB, criam uma sociedade
por cotas, para produzir jornais para o movimento sindical, a Oboré21.

Segundo o ex-preso político Sebastião Neto, outro destaque foi a
publicação do Jornal dos Jornais, que tinha como objetivo passar a mensagem
aos operários para ingressarem na luta por seus direitos e contra as
imposições da ditadura. O jornal foi fundado em outubro de 1979, no calor da
morte do operário Santo Dias. Era vendido nas portas das fábricas. Neto
ressaltou que ninguém publicou mais do que a oposição metalúrgica e que
enfrentaram muitos desafios para fazer a imprensa sindical existir naquelas
condições. Entretanto, todas as correntes da esquerda contribuíram, havia pelo
menos 380 mil metalúrgicos na época.
O sindicato dos jornalistas adotou tarefa pragmática com trabalho
intenso pela defesa dos jornalistas presos e perseguidos e no que diz respeito
às interdições das publicações. Como já fora mencionado, os semanários da
imprensa alternativa, por serem obrigados a mandar para Brasília toda sua
edição composta por textos, fotografias, ilustrações, não só tinham seu trabalho
multiplicado, como, em razão dos custos, recebiam com isso uma “punição
econômica”, conforme explicou o jornalista Audálio Dantas. Para ele, a punição
era proposital, pois na época os órgãos repressores sabiam que havia
dificuldades de manter os custos dos jornais. Além disso, do material enviado
para a censura, em média apenas 20 ou 30% era liberado para publicação e a
parte censurada não poderia deixar o espaço em branco, sendo necessário
colocar matérias frias para cobrir os espaços.

Perseguições, censura, exílio e “rachas”

Muitos brasileiros precisaram ficar exilados logo após o Golpe de
1964. A Comissão da Verdade “Rubens Paiva” ouviu os ex-presos políticos
Anivaldo Padilha e José Luiz Del Roio, que atuaram intensamente quando
ficaram fora do país para estabelecer comunicação entre os perseguidos e
denunciar as violações dos direitos humanos que estavam ocorrendo naquele
período. “No exílio, a primeira coisa que você faz é tentar denunciar algo na
21
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imprensa local. A imprensa no exílio é muito pouco conhecida, mais de 80
títulos de jornais foram feitos no exílio”, contou José Luiz Del Roio22, militante
político e marido da desaparecida política Ísis Dias de Oliveira. No ano de
1969, saiu uma publicação própria dos exilados que foi intitulada Frente
Brasileira de Informações, a qual ironizava quanto à sigla americana FBI. A
primeira publicação saiu na Argélia e estavam à frente os perseguidos políticos
Marcio Moreira Alves e Miguel Arraes.
“Era um nome provocador. Depois foi criada a edições: chilena,
italiana, francesa, belga, inglesa, holandesa. Foi um instrumento mais forte de
comunicação”, destacou Del Roio. As publicações tinham importância de
continuar as denúncias e também de fortalecer uma nova forma de luta política.
“Era importante você ter jornais em países que apoiavam a ditadura como
Estados Unidos, Inglaterra e Roma que tinha muito contato com o Vaticano”,
detalhou Del Royo. O ex-preso político Anivaldo Padilha foi para os Estados
Unidos e conseguiu fazer um trabalho junto às igrejas. “O exílio é outra frente
de luta com o desafio de superar a ignorância sobre a ditadura no Brasil,
desconstruir a propaganda do ‘milagre econômico’. Havia dominação
ideológica e a paranóia anticomunista. Era necessário romper o silêncio da
imprensa”, explicou Padilha23.
Houve um grande “racha” do jornal Movimento em abril de 1977. A
partir daí, muitos dissidentes organizaram-se para constituir mais um
semanário, o jornal Em Tempo. Formado também por colaboradores do jornal
Opinião, naquela ocasião foi considerado um marco da reorganização das
esquerdas brasileiras. O jornalista Tibério Canuto disse à Comissão da
Verdade “Rubens Paiva” que, quando o jornal Em Tempo nasceu, a Ditadura
estava em uma fase que poderia ser chamada de “começo do fim” e
provavelmente por essa razão o jornal não esteve sob censura prévia como
esteve o jornal O Movimento desde o seu nascedouro. Tibério Canuto detalhou
um pouco mais sobre a origem do Em Tempo:
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Depoimento de José Luiz Del Roio durante audiência pública realizada no dia 3 de outubro
de 2013 na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.
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Depoimento de Anivaldo Padilha durante audiência pública realizada no dia 3 de outubro de
2013 na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.
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O jornal Em Tempo agregou jornalistas e intelectuais oriundos do
jornal Movimento, como é o caso de Bernardo Kucinski, como é o
meu caso, que era chefe da sucursal da Bahia. Entre os intelectuais
que também eram do jornal Movimento, citamos aqui alguns mais
famosos: Guido Mantega, Maria Moraes, Jorge Batista. Há outros que
não era do jornal Movimento, como: Chico de Oliveira, Flávio
Carvalho, Flávio Aguiar. [...] Mas qual vai ser a característica do Em
Tempo. Ele, rapidamente se tornou um dos filões que o jornal vai
descobrir que é a denúncia, a reportagem denúncia, sobretudo, de
tortura, e sobre desaparecidos políticos24.

Já o jornalista Antônio Prado Jr, conhecido pelo apelido – Paecu, era
mais uma tentativa de busca de um caminho para ajudar solucionar os
problemas sociais que o país vivia, ressaltando o sonho dos que atuavam na
imprensa alternativa para modificar e transformar o Brasil em um país mais
justo, mais humano.
Assim começou a nascer o jornal Em Tempo, conglomerado de
forças heterogêneas, unidas pela oposição ao que denominavam
“reboquismo” de Movimento e tendo como ideológo maior Chico de
Oliveira, autor das críticas mais elaboradas ao que chamava de “a
saída etilista para a crise”. Chico de Oliveira proclamava como tarefa
do campo popular “trabalhar por uma saída democrática”, o que
implicava a “livre organização dos trabalhadores”. Esse acabou sendo
o mote do novo jornal25.

O Em Tempo se destacou com reportagens que abordaram as
denúncias

de

torturas

nas

prisões

e

sobre

os

militantes

políticos

desaparecidos. Foram publicadas matérias sobre o desaparecimento do
deputado federal Rubens Paiva e sobre a sobrevivente da casa da Morte de
Petrópolis – RJ, Inês Etienne Romeu. Essas e outras denúncias provocaram a
repressão. Como forma de intimidação, houve a realização de atentados a
bancas de jornal, provocando prejuízos aos donos que acabavam optando por
não vender mais os jornais da imprensa de resistência. No período do Em
Tempo, Canuto ressaltou que houveram ataques seguidos nas bancas em
Salvador, Belém, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. Uma
matéria publicada em julho de 1978 marcou a história fora do jornal do Em
Tempo. A. Em 1978 o jornal Em Tempo foi o primeiro e único a publicar a lista
dos 233 torturadores e publicou posteriormente mais duas listas de outros
24
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Estados. “A lista dos torturadores teve um enorme impacto. As manchetes de
antes não tiveram o efeito que teve a lista”, relatou o jornalista Bernardo
Kucinski, que foi editor do Em Tempo. A edição chegou ao recorde de 20 mil
exemplares e esgotou. O jornal sofreu represália na mesma semana que
publicou. Houve dois atentados: um em Curitiba, com a sede invadida, onde
picharam o número “233”, e outra em Belo Horizonte, onde colocaram ácido na
máquina de escrever, conforme depoimento do jornalista Tibério Canuto,
durante audiência da Comissão “Rubens Paiva”, em outubro de 201326.
Durante cada ano da Ditadura, diversas situações complicaram a
manutenção dos veículos da imprensa alternativa. A denúncia feita pelos
presos políticos com o nome ou apelido de 233 torturadores era acompanhada
da descrição das formas que eles eram submetidos às torturas e a morte e
desaparecimento de diversas pessoas as quais eles tinham presenciado. A
Comissão da Verdade “Rubens Paiva” apresenta neste relatório um capítulo
detalhado sobre o documento que foi intitulado Bagulhão: a voz dos presos
políticos. A grande imprensa não tratava do assunto, motivo pelo qual havia o
desconhecimento por parte de algumas pessoas ou até mesmo um motivo para
alegar não saber para tornar o assunto indiscutível e possivelmente imutável
naquele momento. Foi por isso que os 35 presos políticos do presídio do Barro
Branco, em São Paulo, organizaram o documento apelidado de “Bagulhão”,
também conhecido como “Carta à OAB”, que fora enviada ao então presidente
do Conselho Federal da OAB, Dr. Caio Mario da Silva Pereira, que causou
grande repercussão em vários Estados. A Comissão da Verdade “Rubens
Paiva” publicou em 2014 e distribuiu o documento sob o nome Bagulhão: A Voz
dos Presos Políticos Contra os Torturadores (tema de outro capítulo deste
relatório da CEV “Rubens Paiva”) com revisão e atualização de nomes com
fotos de torturadores.
Em agosto de 1975, Caio Mário da Silva Pereira havia alegado à
imprensa não possuir fatos concretos e respostas objetivas provindas
de pessoas vítimas de prisão irregular e de arbitrariedades policiais, o
que impulsionou os presos a denunciarem as graves violações dos
direitos humanos, como um gancho, remetendo uma carta ao próprio
presidente da OAB. “Isso terminou como a mais contundente
26
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denúncia de torturas e torturadores formulada [naquele momento] e
assinada por presos políticos brasileiros”, destacou o ex-preso
político Reinaldo Morano Filho, um dos signatários. O documento foi
tema de audiência pública na Comissão da Verdade do Estado de
São Paulo “Rubens Paiva”, na segunda-feira 16 [de junho de 2014],
na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), à qual
compareceram ex-militantes e familiares de presos políticos. “A
grande importância desse documento nunca foi contestada. Ele serve
de orientação, como uma ponta do fio da meada para ver onde vai
nos levar. A gente precisa chegar à Justiça para que esse País possa
seguir novos caminhos. Os responsáveis pelos arbítrios, mesmo os
atuais, não podem ter o exemplo de impunidade que esse documento
aponta”, ressaltou o ex-preso político Manoel Ciryllo de Oliveira Neto.
Mesmo finalizada em 23 de outubro de 1975, a carta ganhou um
post-scriptum dois dias depois para incluir a denúncia do assassinato
do jornalista da TV Cultura, Vladimir Herzog. Até então, a versão que
vinha sendo divulgada era a do “suicídio”, ancorada pelo falso laudo
assinado pelo médico-legista Harry Shibata27.

Ter como pauta a denúncia os crimes da ditadura tornou a imprensa
alternativa alvo de muitos ataques. Os semanários nasciam e morriam com
uma velocidade considerável. A Comissão da Verdade “Rubens Paiva”
conseguiu trazer representantes dos jornais: Ex-, Bondinho, Cobra de Vidro;
Versus, Brasil Mulher e Nós Mulheres. De cada um foi possível resgatar
episódios que merecem destaque da atuação da imprensa. O jornalista Mylton
Severiano falou do seu trabalho junto ao Bondinho e ao EX.
Eu pertenço a um dos mais de cem, parece que o Bernardo Kucinski
contou cento e cinquenta, por volta, de grupos de jornalistas que
resolveram, durante a ditadura, fazer jornalismo com as próprias
mãos. [...] O primeiro veículo no qual eu participei, o "Bondinho", foi
uma experiência de jornalismo que se chamava na época
contracultura, inspirado em veículos como Time Out e Rolling Stone,
principalmente, uma espécie de protestar contra aquele estado de
coisas pela contracultura28, ou seja, não falar de política diretamente,
porque era impossível, você podia ser pendurado pelos pés. Então, o
Bondinho era uma revista cult, nós falávamos basicamente de
comportamento. Então eu prefiro falar mais do “EX-”, porque ali sim
nós exercemos o jornalismo puro, fomos o nosso grande feito, isso é
sabido, está ali no cartaz: “Liberdade abre as asas sobre nós", que foi
o último número nosso, porque em seguida fomos obrigados a fechar
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Idem.
“BONDINHO também se aproximou dos tropicalistas, mas adotou um estilo próprio de
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alemão anti-fascista William Reich, que considerava a repressão sexual como mãe de todas as
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as portas, já que fomos o único veículo deste país, impresso, a
publicar a reportagem completa sobre o caso Vlado29.

O EX havia sido nomeado assim com tom de ironia, era uma espécie
de “ex-tudo que já sabíamos que não ia durar”. A duração curta era uma
certeza na imprensa alternativa e o EX durou um ano e meio, conforme está
registrado na história contada no livro do Bernado Kucinski. Mylton Severiano
destacou sobre a ultima publicação e caso Vlado que foi uma reportagem
completa sobre o assassinato sob tortura no DOI-Codi de São Paulo do
jornalista Vladimir Herzog. Na época, o jornalista Hamilton Almeida Filho teve a
ideia de reeditar a edição do EX, o que deu origem ao livro “A sangue quente: a
morte do jornalista Vladimir Herzog”. O jornalista Mino Carta foi convidado na
época para escrever uma apresentação:
Uma escritora que me marcou muito nestes últimos anos, Hannah
Arendt, deixou várias páginas apinhadas de sabedoria sobre a
verdade factual. Cujo contrário é a mentira, tanto quanto o contrário
da verdade científica é o erro e o contrário da verdade filosófica é a
ilusão. Através de Hannah Arendt, cristalizei a minha crença na
irremediável subjetividade do jornalismo, como expressão individual
de homens que optaram por essa forma de atuação política às vezes
sem dar-se conta da essência política da profissão e da vocação
política que todo jornalista de verdade deve ter. Da mesma maneira,
fortaleci a minha crença na objetividade dos fatos em si, cujo destino
é inescapável: se registrados, eles passam a compor um bem
inestimável, a memória do mundo; quando omitidos, porém, nada
poderá fazê-los voltar à lembrança dos homens, pois sobre eles o
esquecimento se fechará como o mar sobre um barco soçobrado. A
edição de EX que volta agora sob a forma de livro, um relato forte e
profundo dos fatos que conduziram e se seguiram à morte do
jornalista Vlado Herzog nas dependências do DOI-CODI de São
Paulo, é uma contribuição para a memória do nosso tempo. [...]30

Esta edição fez o EX chegar ao limite, ao “fio da navalha”, conforme
relatou Severiano. O jornal, além da repressão policial, que fez com que o
último número fosse o da denúncia do Herzog, foi prejudicado por O Estado de
S. Paulo, que vetou a impressão do EX em sua gráfica por divergência de linha
política. Hamilton Almeida, um dos jornalistas do EX, denunciou este caso de
censura econômica na XXXI Assembleia Anual da Sociedade Interamericana
de Imprensa, em 20 de outubro de 1975. No plenário da Assembleia, Júlio de
29

Depoimento de Mylton Severiano durante a audiência pública da Comissão da Verdade do
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Mesquita Neto declarou que de nada sabia, pois “esse tipo de negócio não
chega até a mim”. Segundo Hamilton de Almeida:
[...] a recusa de O Estado de rodar o Ex-13, coisa dita como certa,
teve quase a equivalência da apreensão de uma edição: atraso de
saída em banca, elevação nos custos gráficos-industriais
conseguidos às pressas, além do desgaste do único capital líquido e
certo com que a Ex- editora conta: o trabalho.31

O jornal Cobra de Vidro também cumpriu seu papel. O primeiro
número saiu poucas semanas após a morte do jornalista Vladimir Herzog,
segundo o jornalista Igor Fuser. Ele contou à Comissão da Verdade “Rubens
Paiva” como foi editado o trabalho:
Cobra de Vidro era um jornal estudantil. Nós nos considerávamos um
pouco o filho caçula, pequeno filhote da imprensa alternativa da
época. Publicações como EX, uma experiência logo anterior a nossa,
o jornal Opinião, que também o [jornal] Movimento, ao qual nós
éramos bastante ligados politicamente e relações pessoais e tudo
mais. Cobra de Vidro era um entre muitos e muitos jornais da
imprensa estudantil da época. O que deu a ele um certo destaque foi
que, ao contrário daqueles jornais impressos em folhas de sulfite de
uma forma precária e mimeógrafos ou máquinas pequenas de offset
existentes nos centros acadêmicos, o Cobra de Vidro tinha uma
proposta jornalística um pouco mais ambiciosa, era publicado em
tabloide, com uma tiragem relativamente grande para um jornal
estudantil. Se inspirava no padrão de qualidade da imprensa
alternativa da época. Era distribuído de graça, tínhamos uma tiragem
de três mil a cinco mil exemplares32.

O jornal era feito por jovens estudantes. O trabalho aconteceu “entre o
fim do período mais duro da repressão e o período que viria a culminar com o
fim da ditadura”, conforme detalhou Igor Fuser.
Quando eu entrei no Cobra de Vidro eu estava ainda no ensino
médio, depois fui fazer Cásper Líbero, foi a minha primeira
experiência com jornalismo, havia mais uns dois estudantes de
jornalismo e o resto era estudante de engenharia, vários de
engenharia, estudantes de administração, enfermagem, medicina,
artes plásticas, pessoal de cinema [...].A existência do Cobra de Vidro
está ligada ao trabalho clandestino do [Partido Comunista do Brasil]
PCdoB. O partido, evidentemente, como todas as organizações de
esquerda, não atuava livremente, quer dizer, existiam militantes, as
pessoas desconfiavam mais ou menos quem estava mais dentro do
31
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movimento quem poderia ser do partido ou não, mas tudo era
tremendamente secreto. Quer dizer, o Cobra de Vidro era uma frente
de trabalho do PCdoB no movimento estudantil33.

O jornal Cobra de Vidro participou do processo da luta que se iniciava
pela Anistia e cobria também o movimento operário, as lutas pela reforma e
contra o imperialismo, especialmente o imperialismo americano, conforme
destacou Igor Fuser. Já o jornal Versus assumiu um papel de viés político que
interagia com o pensamento partidário e adotou o pensamento leninista,
conforme detalhou Bernardo Kucinski no livro Jornalistas e Revolucionários:
Para Lenin, todo poder pertence ao partido, ao qual o jornal se
subordina. O partido é a forma suprema. Além disso, para Lenin, ao
jornal do partido caberia “não apenas difundir idéias, educar
politicamente e ganhar aliados políticos [...] [mas ser um]
propagandista e agitador coletivo (e também) um organizador
coletivo”. Essa concepção, referendada pelo III Congresso do
Comintern, em 1921, continuava sendo comungada por todas as
organizações de esquerda em 1975, não só as de extração
estalinista, como também as tendências trotskistas e outras8, e por
alguns intelectuais e jornalistas não-vinculados a esses partidos. Era
parte da cultura de esquerda dos anos de 1970. [...] O fenômeno da
leninização dos jornais alternativos generalizou-se, atingindo até o
mensário Versus, de inspiração cultural-existencial. Marcos Faerman
havia fundado Versus como proposta de ação através de uma cultura
de resistência, mas o mensário, com seu discurso reelaborado, já
como linguagem mítica, adotando como referência toda a América
Latina, atraiu ativistas do movimento clandestino Liga Operária, que
tornaram-no um jornal organizador de partido. Nesses jornais,
perdiam importância as personalidades do conselho editorial,
aumentava o poder dos ativistas políticos reunidos em torno das
sucursais, através da vendagem e das discussões de seus artigos.
Nessa mudança, a linguagem do jornal ia se constituindo num código,
compartilhado apenas pela subcultura dos grupos políticos. Em
Movimento esse processo se manifestou após uns seis meses da
fundação e atingiu o apogeu com a proposta de expurgar o jornal,
mesmo à custa de um “racha”, em abril de 1977. Com a queda da
direção do PCdoB, na Lapa, no final de 1976, Movimento
praticamente substituiu o partido. O “racha” entre os militantes ligados
às diversas correntes tornou-se inevitável. Em Versus, a mudança
deu-se de forma abrupta, quando o jornal passou a ser controlado
pela Liga Operária. Eliminada a mediação entre a práxis jornalística e
a ação política, Versus morreu menos de um ano depois34.

Feminismo e homossexualidade

33

Idem.
KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa. São
Paulo: Scritta, 1991, pp. 69-70.
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Nesse âmbito, ampliando as correntes que circundavam a imprensa
alternativa, surgiram semanários para tratar da questão de gênero, na
observamos a questão do feminismo, que era uma pauta até então ignorada
por diversas correntes da esquerda. Nesse ponto, Kucinski destacou:
Enquanto um novo movimento feminista explodia na Europa desde o
começo dos anos de 1970, no Brasil a questão da mulher era
desprezada por diversos jornais alternativos importantes. Com a
introdução da pílula anticoncepcional e após duas décadas de
expansão econômica, ampliou-se a participação da mulher na política
institucional e nas atividades produtivas e de direção, ao mesmo
tempo em que se aceleraram as transformações na forma da família.
Tudo isso desembocou num movimento feminista pela incorporação
dessas mudanças no corpo da lei. Questões da família, do corpo e do
sexo tornaram-se públicas. Mas, no Brasil, o feminismo ainda era
tratado com desdém e mesmo chacota, inclusive por O Pasquim, que
fazia o gênero do jornal machista como parte de sua postura geral
“anticlasse média moralista”, especialmente através dos artigos de
Ivan Lessa, Ziraldo e Paulo Francis. Frequentemente, associavam
feminismo à frustração sexual. Em alguns países o feminismo tornouse movimento de massa. Nos países católicos, a luta das mulheres
visava principalmente a descriminalização do aborto. Nos países de
legislação avançada, a luta era pela transformação de mentalidades,
da família, pela abolição da dupla jornada de trabalho. Na França,
onde assumiu caráter mais intelectual, o feminismo impressionou
grande número de exilados e exiladas brasileiros, “constituindo-se um
núcleo feminista de exilados”9. Na primavera francesa de 1971,
Simone de Beauvoir e mais de trezentas feministas assinaram um
manifesto assumindo publicamente a prática do aborto, um crime
grave na lei da França católica. Assim, com atraso de alguns anos,
chegou ao Brasil uma nova combinação de idéias e desejos de luta,
um novo ativismo político, e novas categorias analíticas, como o
conceito de gênero, contribuindo para o processo de abandono do
paradigma clássico de ativismo baseado exclusivamente no conceito
de “luta de classes”. 35

A Comissão da Verdade “Rubens Paiva” realizou audiência para falar
dos jornais feministas Brasil Mulher e Nós Mulheres. Para falar do Brasil Mulher
foram convidadas as protagonistas Maria Amélia Almeida Teles e Rosalina
Santa Cruz. Elas elucidaram sobre o panorama da temática que viria a ser
tratada com amplo debate pelas feministas.
A Revista Realidade de 1967 foi totalmente apreendida porque falava
de mulheres. Inclusive a desculpa que se deu é que era a foto de um
parto, uma mulher tendo um bebê e na foto a mulher estava de
costas e o bebê saia lá na frente. Isso foi considerado uma cena
imprópria para o público brasileiro. [...] E falava da mãe solteira, que a
mulher falava "eu sou solteira, eu sou mãe e vivo muito bem. Enfim,
estou vivendo a minha vida, sou feliz". E falava dessa desigualdade
35

Idem, p. 70.
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entre homens e mulheres, mostrando que as mulheres estavam
buscando romper com essas barreiras. O assunto foi censurado. Mais
tarde, depois que já tem o Brasil Mulher, vimos o jornal Movimento
também sendo censurado e até sendo impedido de ir para a gráfica
porque a Polícia Federal mesmo cortou todo o jornal e impediu de ir
para a gráfica. Portanto, na Imprensa, digamos assim, na Imprensa
dos homens, na Imprensa Alternativa dos homens o assunto estava
proibido, o assunto "mulher". Então nós vamos trazer a Imprensa
Feminista em 1975 nesse contexto histórico36.

Amelinha Teles ressaltou que a referida publicação do jornal Movimento
falava da questão da mulher no mercado de trabalho, no que diz respeito à
importância de liberar as mulheres para o mercado de trabalho. “Qualquer
coisa que se referisse a liberar a mulher já era considerado subversivo”,
ressaltou Amelinha. O assunto proibido não impediu que as mulheres
protagonizassem a luta e a criação do jornal Brasil Mulher implicaria um papel
de muita importância, especialmente no contexto em que muitas estavam
tentando retomar a vida após saírem da prisão, com filhos pequenos para criar
e a luta intensa para restabelecer a vida.
O jornal Brasil Mulher nasceu da seguinte forma: em 1975, com toda
essa repressão, teve uma mulher muito corajosa aqui no Brasil, a
Therezinha Zerbini, nós temos que dar um destaque a ela, pois
resolveu sair com a bandeira da anistia de todos os perseguidos e
presos políticos. Isso aí foi uma coisa interessante, ela criou um
movimento e ela era mulher de General, um General cassado, o
General Zerbini. E ela tinha um tipo de "generala". Ela era bem
autoritária [ressaltando sua posição determinante] assim: “Eu vou
criar um movimento feminino pela anistia, e vamos botar isso para a
rua!”. E ela foi muito corajosa. Ela andou pelo Brasil, chegou em
Londrina e encontrou uma outra mulher que foi a Joana Lopes, uma
jornalista que estava louca para fazer um jornal para mulheres. Então,
quem cria o jornal Brasil Mulher chama-se Joana Lopes, em Londrina.
Era um grupo pequeno de jornalistas, muito pequeno e quando sai
Brasil Mulher, quando saiu o “Movimento Feminino Pela Anistia”, tem
muitas mulheres que se interessaram por este assunto e quiseram se
organizar em torno desta idéia. [...] Então nós vamos encontrar num
primeiro momento outras jornalistas que vão procurar o Brasil Mulher
porque era um espaço para eu escrever, ter um pouquinho de
liberdade, porque você imagina o que é ser jornalista com censuras
às vezes dentro do jornal ou com a censura fora do jornal? Às vezes
você tinha que se apresentar para a Polícia Federal, ou então o
censor estava dentro jornal. Era o chamado jornal nanico, um jornal
mais despretensioso. [...] Em seguida vieram as ex-presas políticas,
começam a desenvolver o feminismo dentro da imprensa alternativa
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Depoimento de Maria Amélia Almeida Teles (Amelinha Teles) durante a audiência pública da
Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” realizada no dia 4 de outubro
de 2013.
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que foi uma forma muito interessante, porque é o que vai manter o
jornal por mais tempo, foi o grupo que ficou mais tempo no jornal37.

O Movimento Feminino pela Anistia, criado por Therezinha Zerbini,
acabou criando seu próprio periódico, o boletim Maria Quitéria, de 1977 a 1979.
Ele não tinha uma linha feminista, e sim de defesa da anistia, e foi encerrado
no ano em que foi aprovada a lei nº 6883/1979. A bandeira do feminismo no
jornal Brasil Mulher trouxe à tona toda a influência das lutas pautadas em
outros lugares no mundo, mas acabou criando uma discussão em torno da
realidade do próprio país, cujas particularidades que apareceram ao longo das
reportagens e artigos caracterizaram “um feminismo muito brasileiro”, conforme
ressaltou Amelinha. Rosalina Santa Cruz destacou em seu depoimento uma
história marcante que foi publicada no Brasil Mulher. Trata-se da denúncia feita
pela ex-presa política Diva Burnier, que era sobrinha do Brigadeiro Burnier. Ela
foi presa sendo acusada de ser amante de um suposto militante da
organização Ação Libertadora Nacional (ALN).
Diva contou duas histórias importantes, uma delas está no jornal. Ela
contou que quando estava na cela, entrou um torturador e começou a
bater no rosto dela e disse: "Eu estou batendo em você porque você
é sobrinha do Burnier!". E ela não entendeu porque aquele cara ali
dentro tinha uma diferença com o tio dela. E depois, a maior
acusação contra a Diva era que ela era amante de um militante da
direção da ALN. Ela não tinha uma participação muito de frente [na
organização], "amante" era o termo usado pela repressão. E a Diva
procurou a mãe e disse: "Olhe, essa acusação tem uma coisa de
base que é um engano, eu sou virgem!". E a mãe da Diva e seu
advogado pediram que a Diva se submetesse a um exame de
virgindade para que ela pudesse sair da cadeia, onde ela já estava há
oito meses. E a Diva contou: "A primeira vez que eu fiquei nua diante
de um homem foi diante de um torturador, e a primeira vez que eu me
submeti a um exame ginecológico mais profundo foi para mostrar a
minha virgindade para poder ser solta e ser libertada da cadeia"38.

Com essas e outras histórias, as mulheres colocaram-se à frente na
imprensa alternativa para disputar no espaço restrito e vigiado as discussões
oriundas do universo feminino. Falar da sexualidade, do prazer, do divórcio, ser
mãe solteira, ter direito ao trabalho e atrelar isso à política foi parte da lista de
assuntos desafiantes encampados pelas feministas. Havia um machismo entre
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Idem.
Depoimento de Rosalina Santa Cruz durante a audiência pública da Comissão da Verdade
do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.
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os próprios militantes da esquerda, conforme ressaltou Rosalina Santa Cruz.
Rachel Moreno participou do jornal Nós Mulheres e contou como foi o processo
de ação política das mulheres e a inserção da pauta na imprensa feminista na
época:
Algumas companheiras que estiveram no jornal Nós Mulheres ou no
Brasil Mulher ou eventualmente no jornal Mulherio começaram a se
sensibilizar em 1974. Nós fizemos na USP o movimento de luta por
creche. [Anteriormente] tinham umas estudantes que resolveram
botar um cartaz dizendo: “Mães que têm filhos que queiram dividir
uma babá para a gente poder assistir aula”. [A partir daí] a gente foi
aos poucos foi discutindo. [...]Acabamos transformando essa reunião
de organização de mães, para poder assistir aulas, em um
movimento de reivindicação por creche na USP. E que acabou sendo
vitorioso, nós fizemos passeata na USP com as crianças na frente
[enfeitadas] com chapeuzinho de jornal. [...] No dia seguinte, saiu
primeira página do Jornal da Tarde aquelas crianças na passeata.
Dois dias depois nós fomos contatadas por mulheres de vários
bairros de periferia, dizendo: “Nós também estamos batalhando por
creche, só que não temos essa visibilidade, que bom que vocês
colocaram o assunto à tona!” [...] A gente ficou com a ideia de um
jornal na cabeça. [...] Em 1975, a ONU decretou como Ano
Internacional da Mulher e teve um encontro no Rio de Janeiro,
organizada pela ONU e ABI e a gente esteve lá. Tomamos contato
com outros grupos, associação de donas de casa, clubes de mães,
etc., gente de diversos cantos do país. Reafirmamos a ideia de que
precisamos finalmente sair com um jornal nosso. E a gente se
organizou para pode fazê-lo acontecer. Eu andava com um
gravadorzinho, toda vez que encontrava uma mulher interessante,
gravava uma entrevista, transformava aquilo em uma matéria e a
gente começou a preparar. [...]Fomos surpreendidas por um jornal
que nos chegou às mãos que se chamava Brasil Mulher. Uma
companheira nossa do Nós Mulheres conhecia a cantora Elis Regina.
Fui com ela na casa da Elis Regina e a Elis resolveu financiar o
primeiro número do Nós Mulheres. Depois do primeiro número, a
gente falou com a Ruth Escobar, que financiou o segundo número do
Nós Mulheres. [O jornal funcionou] no porão do Versus [editado por]
Marcos Faerman. Ele nos ofereceu o porão. Do lado esquerdo tinha o
pessoal do movimento negro, do lado direito tinha o Nós Mulheres e o
Brasil Mulher39.

A pauta do movimento que exigia a liberdade dos gays e lésbicas
entraria no universo da esquerda de forma também desafiante. O assunto
também era ignorado. A Comissão da Verdade trouxe o papel do jornal
Lampião que foi lembrado pelo ativista James Green. Ele chegou ao Brasil em
1976 e dois anos depois integrou do grupo Somos da Convergência Socialista.
Segundo James, a própria ditadura militar teve um viés moralizante, adotava o
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Depoimento de Rachel Moreno durante a audiência pública da Comissão da Verdade do
Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.
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discurso da direita e da Igreja Católica, o qual era justificado numa suposta
“degradação moral da família”. Foi num cenário de forte ideologia
preconceituosa e homofóbica que os militantes homossexuais se colocaram de
forma desafiante para lutar contra a própria autorrepressão. James colocou
como foi feita a organização:
Em fevereiro de 1979, nas Ciências Sociais da USP, onde André
Singer, tem que lembrar o nome dele, que era um jovem estudante de
Ciências Sociais, organizou um ciclo de debates sobre os ditos
movimentos de minorias, que foi uma noção pouco ampla naquela
época, pelo menos era uma tentativa de abrir um debate novo. Houve
uma noite sobre homossexualidade e a Marisa [Fernandes] apareceu.
Ela e outras mulheres integraram logo em seguida no grupo Somos e
foi muito importante para o grupo, porque o grupo era basicamente
composto por homens. Houve muita misoginia dentro do grupo, então
as lésbicas que entraram cobraram essa misoginia dentro da
organização e abriu um espaço muito importante para outros debates
sobre feminismo dentro do grupo Somos40.

Esses e outros encontros começaram a influenciar a organização dos
grupos que originariam o movimento gay e chama atenção das ideias que os
golpistas disseminavam.
Algumas notícias sobre os novos movimentos que surgiram nos
Estados Unidos, na Europa, começam a influenciar a sociedade
brasileira, especialmente alguns gays e lésbicas que estavam se
informando sobre uma realidade internacional. É muito importante
lembrar que o golpe de 1964 era embutido com vários discursos, não
somente o discurso contra o João Goulart e contra a suposta
influência do Partido Comunista dentro dos sindicatos e dentro do
Estado. Hoje em dia a gente entende que era apenas um discurso da
Guerra Fria contra as influências esquerdistas dentro do governo e
dentro da sociedade brasileira. Mas na verdade, se você analisa os
discursos que foram circulando pela direita nesse momento, era
contra uma suposta degeneração da moral, a destruição da família
[...]41.

A perseguição não se restringiu a nenhum grupo que contrariasse os
ideais da ditadura. Sobre isso, James detalhou:
Outro exemplo muito nítido dessa época é uma campanha que está
pouco pesquisada, e espero que nos próximos anos nós vamos
revelar mais informações sobre esse momento, que era uma
campanha dentro do Itamaraty de expulsar comunistas,
homossexuais e alcoólatras. Houve uma campanha a partir de 1969
40

Depoimento de James Green durante a audiência pública da Comissão da Verdade do
Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.
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para denunciar, tentar expulsar essas pessoas e foi uma campanha
resistida por vários setores dentro do Itamaraty que defenderam seus
colegas contra essa campanha macartista, horrível, algumas pessoas
foram expulsas, mas outras conseguiram manter sua posição42.

O jornal Lampião da Esquina, ou Lampião, abrigou então os principais
temas do movimento e era um importante e destacada espaço de afirmação do
dos gays e lésbicas. James Green fez, inclusive, uma ponderação sobre o
contexto dessas publicações:
Por exemplo, eu não acredito que Lampião da Esquina podia ter sido
um sucesso em 1978, quando ele começou a ser publicado, se não
existisse a luta de O Pasquim em 1969 contra a censura. Apesar de
O Pasquim ser um jornal muito misógino, tenho muitos problemas
com O Pasquim, mas mesmo assim ele comprou uma briga com a
censura, abriu a sociedade para novas ideias, houve colunas de
pessoas dentro de O Pasquim que levantavam questões novas. Eu
acredito que se não tivesse [O Pasquim], Brasil Mulher, Nós
Mulheres, Opinião, Movimento, Lampião jamais podia ter imaginado a
possibilidade de existir nessa época43.

A feminista Marisa Fernandes também compareceu na Comissão da
Verdade “Rubens Paiva” para contar sua experiência nos difíceis anos de
repressão da ditadura. Atualmente ela é mestre em história social e integra o
Coletivo de Feministas Lésbicas. Nos anos 1960 e 1970, segundo Marisa, o
movimento que reunia os homossexuais convivia com duas ditaduras: a
político-militar e a da própria esquerda, que não compreendia que militância e
homossexualismo poderiam estar associados.
Pra falar do Brasil dos anos 1960 e 1970 é importante o que já foi
ressaltado aqui, saber que realmente LGBTs conviviam com duas
ditaduras. Uma, a ditadura de Estado, de direita, político-militar, e
uma ditadura de esquerda que não compreendia a discussão da
diversidade e nós transitávamos entre esses dois espaços: a ditadura
político-militar imposta e o espaço das esquerdas, que era onde a
gente gostaria de achar um canal de expressão, mas que não
dispunha desse canal aberto. [...]O James já disse que a ditadura
militar não se reduzia à morte, torturas, desaparecimentos,
aprisionamentos, censura, mas há uma manipulação da consciência,
das consciências, que desprezasse tudo aquilo que era considerado
desprezível e desnecessário para um Brasil que se queria, “este é um
país que vai pra frente, Brasil ame-o ou deixe-o”, enfim, com os
temas da ditadura de um Brasil que cresce, um Brasil que vai crescer,
crescer e repartir depois o bolo com todos e os slogans, a prática da
ditadura militar. Ela ia enraizando, ela ia capilarizando nas nossas
42
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mentes, nas famílias, nas escolas, dentro dos meios de comunicação,
para que se tivesse uma formação de opinião pública higienista44.

Marisa e James compartilharam suas experiências no livro “Ditadura e
homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade”. No jornal
Lampião da Esquina, as lésbicas ganharam espaço:
Convencidas de que as opressões a que as lésbicas estavam
submetidas tinham de mudar e de que “ninguém melhor do que o
oprimido para lutar contra a opressão”, pela primeira vez, finalmente,
as lésbicas estariam falando delas mesmas, escrevendo aberta e
publicamente sobre sua sexualidade e discriminações. [...] A capa
deste número do Lampião trouxe um coração e, dentro dele, o título
da matéria principal, “AMOR ENTRE MULHERES (elas dizem onde,
quando, como e porquê)”. Mas, de fato, o que chamava a atenção
está na parte inferior da capa deste histórico exemplar. São
fotografias de quatro dos editores do Lampião, vestindo uma camisa
listrada (identificada como roupa de criminosos) e portando,
pendurado no peito, um crachá de identificação escrito 1077 –
número do Decreto Lei de Imprensa e embaixo a data 2.4.79, dia em
que cinco editores do jornal compareceram à sede do Departamento
da Polícia Federal para serem identificados criminalmente, sob a
acusação de “ofensa à moral e ao pudor público”45.

Marisa disse à Comissão da Verdade “Rubens Paiva” que a matéria
impulsionou ainda mais o movimento das lésbicas.
A partir desta matéria, nós ficamos todas alvoroçadas, felizes, e
resolvemos fazer um grupo independente, nós saímos do grupo
Somos e fomos fazer o Grupo Lésbico-Feminista, mas a gente não
gostava de se chamar [movimento] lésbico, porque a única coisa que
pode ser lésbica são as mulheres e a gente estava usando a palavra
no masculino. Olha todas as coisas que nós tínhamos que pensar.
Então nós passamos para Ação Lésbica-Feminista, só pra ficar no
feminino. A gente queria crescer, a gente queria aparecer e, mais do
que isso – a gente não estava feliz de só ficar discutindo nossa
sexualidade e opressão dentro de um grupo, que era o grupo Somos,
junto com homens e mulheres, gays e lésbicas, a gente queria levar
toda a nossa vivência lésbica para dentro do movimento feminista, a
gente queria conversar com as mulheres46.

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”
registrou as ações dos diversos movimentos sociais que atuaram durante a
ditadura, buscando na imprensa alternativa uma forma de colocar-se para a
44

Depoimento de Marisa Fernandes durante a audiência pública da Comissão da Verdade do
Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.
45
FERNANDES, Marisa. In:Org. GREEN, J. QUINALHA, R. Ditadura e homossexualidades:
repressão, resistência e a busca da verdade. São Carlos: EdUFSCar, 2014, pp. 133-134.
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Depoimento de Marisa Fernandes durante audiência pública.
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sociedade, denunciando o regime que oprimia toda forma de pensamento que
o contrariava.

Conclusão:

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”
concluiu que os temas apresentados pela imprensa alternativa permeiam até
hoje carecendo de um debate mais amplo. Entendemos que a censura e a
cultura disseminada e imposta impedem até hoje que sejam superados sérios
problemas vividos por integrantes de movimentos sociais que lutam para ter
seus direitos e que seja construída uma sociedade livre e aceite a diversidade.
Diversos assuntos foram engolidos pela grande imprensa a qual reproduz a
mesma ideologia atrasada e opressora. Reconhecemos que há avanços, mas
não houve até hoje alguma iniciativa por parte do Estado brasileiro que
minimizasse, por exemplo, a perseguição contra gays e lésbicas e todos que
integram o hoje chamado movimento LGBTT.

Recomendações

1. Recomendamos que a partir das empresas estatais de Comunicação
sejam encampadas as pautas dos movimentos sociais, especialmente os que
envolvem forte repressão, discriminação e violência;
2. Recomendamos que o dinheiro público que anualmente é distribuído
por cotas para propagandas seja pensado para estimular novas frentes de
comunicação, mudando o cenário de monopólio de poder e opinião.
3. Recomendamos que a radiodifusão e a concessão de canais de
televisão sejam reformuladas, ampliando a capilaridade de grupos que desejam
comunicar sua realidade cultural e formas de pensamento, para que sejam
quebrados os pactos que regem até hoje do monopólio de opinião e pautas
disseminadas que foi ato pensado e patrocinado pela ditadura militar.
4. Recomendamos que a grande imprensa brasileira, a partir das
informações contidas neste relatório e no relatório da CNV, faça uma retratação
pública, retificando as informações mentirosas oriundas das versões da
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ditadura sobre os diversos episódios, principalmente a versão dos assassinatos
dos mortos e desaparecidos políticos.
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