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Há uma cor ren te na his to ri o gra fia bra si le i ra que pro põe a re vi são das in -
ter pre ta ções so bre o re gi me mi li tar, e es pe ci al men te a da me mó ria cons tru í da da
re sis tên cia da so ci e da de bra si le i ra à di ta du ra. Esse mo vi men to tem tra zi do no -
vos ân gu los, fon tes e ob je tos para a com pre en são do Bra sil no pe río do de 1964 a
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1985. O tra ba lho de Ja na í na Mar tins Cor de i ro, ori gi nal men te dis ser ta ção de
mes tra do de fen di da jun to ao Pro gra ma de His tó ria da Uni ver si da de Fe de ral
Flu mi nen se (UFF), alia-se a essa cor ren te. Como bem re al çou De ni se Rol lem -
berg no pre fá cio, um dos seus mé ri tos é que avan ça ao pro por uma in ter pre ta ção
ori gi nal so bre a atu a ção de um gru po ma ni fes ta men te a fa vor do re gi me ins ta u -
ra do em 1964: a Cam pa nha da Mu lher pela De mo cra cia (Cam de). Por isso mes -
mo, não sur pre en de que o tra ba lho te nha sido agra ci a do com o Prê mio Pro -
nex/UFF em 2009, que sub si di ou sua pu bli ca ção.

O li vro Di re i tas em mo vi men to: a Cam pa nha da Mu lher pela De mo cra cia e
a di ta du ra no Bra sil as su me dois ob je ti vos. O pri me i ro é a re cu pe ra ção da me -
mó ria das mu lhe res da Cam de, bus can do, ao fazê-lo, des mis ti fi car a me mó ria
da re sis tên cia da so ci e da de bra si le i ra, uma vez que é ine gá vel a res so nân cia que 
os dis cur sos an ti co mu nis tas dos gru pos de mu lhe res ti ve ram em 1964. O ou tro
é en ten der como es ses gru pos apo i a ram e le gi ti ma ram o gol pe e a di ta du ra. Este 
é o pon to que con si de ro mais ins ti gan te e ori gi nal, uma vez que com par ti lho da 
ide ia de que só po de mos en ten der um de ter mi na do pe río do se nos de bru çar mos
so bre o jogo so ci al, po lí ti co e cul tu ral jo ga do pe los seg men tos so ci a is. O li vro nos
per mi te en tre ver o di na mis mo do jogo do qual par ti ci pa ram as mu lhe res da
Cam de, em bo ra, é pre ci so re co nhe cer, nem sem pre as am bi gui da des te nham
sido su bli nha das, e se te nha ten ta do, an tes, en con trar as co e rên ci as do gru po. De
toda for ma, o li vro nos leva a en ten der, como diz Ro san val lon (2010: 76), “o
modo por que os in di ví du os e os gru pos ela bo ra ram a com pre en são de suas si tu a -
ções; os re cha ços e as ade sões a par tir dos qua is eles for mu la ram seus ob je ti vos; a
ma ne i ra pela qual suas vi sões de mun do li mi ta ram e or ga ni za ram o cam po de
suas ações”.

Orga ni za do em três ca pí tu los, além da in tro du ção e das con si de ra ções
fi na is, o li vro traz a his tó ria da Cam de, os va lo res que for ja ram a mi li tân cia da
en ti da de e, fi nal men te, a me mó ria ela bo ra da pe las mi li tan tes do gru po. 

O pri me i ro ca pí tu lo re tra ta a his tó ria da Cam de. Nele, a nar ra ti va cro no -
ló gi ca é sub su mi da ao tema da cul tu ra po lí ti ca, o que en ri que ce a ar gu men ta ção.
Por isso mes mo, o ca pí tu lo tra ta das for mas de or ga ni za ção po lí ti ca e das ações
em pre en di das pelo gru po. Há uma du pla in ten ção no es tu do des ses as pec tos:
com pre en der a di ta du ra e o uni ver so sim bó li co do gru po. A au to ra nos per su a de
de que o gru po com par ti lha va uma cul tu ra po lí ti ca ca rac te ris ti ca men te eli tis ta,
ude nis ta, as sis ten ci a lis ta e católica. 

No ca pí tu lo 2 são apre sen ta dos os va lo res que nor te a ram a or ga ni za ção e
a atu a ção da Cam de. Cha man do a aten ção para como as mu lhe res do gru po fi ze -
ram uso das ca te go ri as da es fe ra pri va da (mães, es po sas e do nas de casa) na cons -
tru ção de seus dis cur sos pú bli cos, a au to ra nos traz um re tra to das re la ções de gê -
ne ro no Bra sil, que mos tram ser um ele men to fun da men tal para a com pre en são
da par ti ci pa ção do gru po na cena pú bli ca bra si le i ra en tre 1962 e 1974.
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No ca pí tu lo 3 são ana li sa das as me mó ri as ela bo ra das pe las mi li tan tes da
Cam de. Seus si lên ci os, suas re cu sas e as di fi cul da des para con se guir en tre vis -
tá-las – de 17 mu lhe res que fo ram en con tra das e con tac ta das, só qua tro se dis pu -
se ram a pres tar de po i men to à au to ra – ex põem a for ça da cons tru ção da me mó ria
do si lên cio. Par tin do da ela bo ra ção de Pi er re La bo rie, para quem o si lên cio so -
bre de ter mi na do even to pode es tar re la ci o na do à in com pre en são no pre sen te de
um com por ta men to do pas sa do, a au to ra, ao tra tar os de po i men tos, cons trói a
teia de ade sões e re cha ços que mar cam a me mó ria e a his tó ria de mi li tân cia das
mu lhe res que es ti ve ram li ga das à Cam de.

O tra ba lho de Ja na í na Mar tins Cor de i ro sus ci ta mu i tas ques tões. Nes ta
re se nha que ro cha mar aten ção para três em es pe ci al.

 

Pri me i ra: como tra tar de um gru po de mi li tan tes ca tó li cos sem con si de -
rar a cen tra li da de do ca to li cis mo como “vi são de mun do” (Karl Man nhe im,
1982), ou seja, en ten der que o ca to li cis mo es tru tu ra uma sé rie de vi vên ci as ou de
ex pe riên ci as que, por sua vez, cons ti tui-se como base co mum das ex pe riên ci as
que per pas sam a vida de múl ti plos in di ví du os. No tra ba lho, em bo ra inú me ras
ve zes o ca to li cis mo seja men ci o na do, aca bou sen do pou co ex plo ra do en quan to
base co mum das vi vên ci as e ex pe riên ci as das mu lhe res da Cam de. 

Se gun da: a de mo cra cia é um con ce i to po lis sê mi co. Então, não se ria pre -
ci so ex pli ci tar o con ce i to de de mo cra cia usa do pela Cam de? Vale lem brar que o
ca to li cis mo, já no sé cu lo XIX, ado ta ra po li ti ca men te a si mes mo como ter ce i ra
via à de mo cra cia li be ral e ao so ci a lis mo, que, com a eclo são da Se gun da Gu er ra
Mun di al, pas sou a ser cha ma da de “de mo cra cia cris tã”. Além dis so, a “de mo cra -
cia” no ca to li cis mo tem sig ni fi ca do di ver so da que le di fun di do pela de mo cra cia
li be ral-re pre sen ta ti va. Não é por aca so que tan to o an ti co mu nis mo como o an ti -
li be ra lis mo são ba ses im por tan tes do pen sa men to po lí ti co ca tó li co. 

Ter ce i ra: em vá ri os mo men tos do tra ba lho o gru po é ca rac te ri za do como 
con ser va dor. Por que não ma ti zar este qua li fi ca ti vo, mos tran do que, em al gu mas
con jun tu ras, o gru po as su miu fe i ção tra di ci o na lis ta e, em ou tras, re a ci o ná ria?
Um in ves ti men to ma i or nas di fe ren ças des tes con ce i tos po de ria nos dar in dí ci os 
mais ro bus tos dos por quês de al gu mas das es co lhas e, prin ci pal men te, po de ria
re al çar ain da mais as am bi gui da des das mu lhe res da Cam de. 

Gos ta ria de fi na li zar res sal tan do que es tas con si de ra ções só re for çam a
qua li da de e a ori gi na li da de da in ter pre ta ção. Tra ta-se de um li vro que mu i to
con tri bui para o atu al de ba te so bre a di ta du ra no Bra sil e que me re ce le i tu ra
aten ta.
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