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RESUMO 

 
O presente Trabalho de Conclusão de Curso objetiva realizar uma análise do exílio 
feminino argentino, após a permanência dessas pessoas no Brasil, com o status de 
refugiadas, no período dos governos ditatoriais (tanto argentino como brasileiro), entre 
os anos de 1977 e 1979. Busca-se compreender as particularidades da condição de 
exilada, a partir da problematização da situação das mulheres na fronteira. Propõe-se 
também, a partir dos informes do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados) que atribuíam status de refugiadas às pessoas que vinham da Argentina 
e definiam possíveis países de acolhimento para exílio, a quantificação e qualificação 
do refúgio e exílio argentinos no Brasil; discutindo sobre os processos de mobilidade 
forçada: o refúgio e o exílio. A presente pesquisa utiliza como fonte o material 
produzido pelo grupo de trabalho formado durante a ditadura militar brasileira pelos 
ministérios das Relações Exteriores; da Justiça; órgãos de informação das forças 
armadas (CIE, CENIMAR, CISA); informes do ACNUR que atribuíam status de 
refugiadas às argentinas e definiam possíveis países de acolhimento para exílio. 
Realiza-se uma breve discussão bibliográfica sobre a temática das ditaduras brasileira 
e argentina, discutindo sobre as condições políticas que levaram aos golpes, e 
também sobre suas aproximações e diferenças no modo como eram realizados seus 
tratamentos repressivo. Além disso, aborda-se também as redes de cooperação e 
trânsito entre as duas ditaduras; e a política sobre a fronteira. Principalmente no que 
diz respeito aos contextos ditatoriais trabalhados no presente trabalho, busca-se 
traçar um panorama de análise das definições de cada processo de mobilidade 
forçada. Enfatiza-se a ideia do exílio como um modo central de se "fazer política" no 
período das ditaduras militares latino-americanas. Desenvolve-se uma análise mais 
específica sobre o exílio feminino, atentando para a subjetividade de gênero como 
uma forma de se perceber as individualidades do exílio. Para isso, além da 
problematização das informações da fonte e das lacunas que ela possui, analisa-se a 
bibliografia que trata sobre a condição das mulheres em fronteira como forma de 
compreender o espaço significativo e relevante do protagonismo feminino nos estudos 
sobre os processos de mobilidade forçada; seja na formação de identidades, ou na 
própria dimensão do gênero para o estudo da memória dos períodos repressivos. 
 

Palavras-chave: Exílio argentino; Ditaduras latino-americanas; Mulheres em fronteira. 
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RESUMEN 

 

El presente Trabajo de Conclusión de Curso tiene como objetivo realizar un análisis 
del exilio femenino argentino, tras la permanencia de esas personas en Brasil, con el 
status de refugiadas, en el período de los gobiernos dictatoriales (tanto argentino 
como brasileño), entre los años 1977 y 1979. Se busca comprender las 
particularidades de la condición de exilada, a partir de la problematización de la 
situación de las mujeres en la frontera. Se propone también, a partir de los informes 
del ACNUR (Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados) que 
atribuían status de refugiadas a las personas que venían de Argentina y definían 
posibles países de acogida para exilio, la cuantificación y calificación del refugio y 
exilio argentinos en Brasil; discutiendo sobre los procesos de movilidad forzada: el 
refugio y el exilio. La presente investigación utiliza como fuente el material producido 
por el grupo de trabajo formado durante la dictadura militar brasilera por los Ministerios 
de Relaciones Exteriores; de la Justicia; órganos de información de las Fuerzas 
Armadas (CIE, CENIMAR, CISA); informes del ACNUR que atribuían status de 
refugiadas a las argentinas y definían posibles países de acogida para exilio. Se 
realiza una breve discusión bibliográfica sobre la temática de las dictaduras brasilera 
y argentina, discutiendo sobre las condiciones políticas que llevaron a los golpes, y 
también sobre sus aproximaciones y diferencias en el modo en que se realizaban sus 
tratamientos represivos. Además, se abordan también las redes de cooperación y 
tránsito entre las dos dictaduras; y la política sobre la frontera. Discutiendo 
principalmente los contextos dictatoriales trabajados en el presente trabajo, se busca 
trazar un panorama de análisis de las definiciones de cada proceso de movilidad 
forzada. Se enfatiza la idea del exilio como un modo central de "hacer política" en el 
período de las dictaduras militares latinoamericanas. Se desarrolla un análisis más 
específico sobre el exilio femenino, atentando hacia la subjetividad de género como 
una forma de percibir las individualidades del exilio. Para ello, además de la 
problematización de las informaciones de la fuente y de las lagunas que ella tiene, se 
analiza la bibliografía que trata sobre la condición de las mujeres en frontera como 
forma de comprender el espacio significativo y relevante del protagonismo femenino 
en los estudios sobre los procesos de movilidad forzada; sea en la formación de 
identidades, o en la propia dimensión del género para el estudio de la memoria de los 
períodos represivos. 
  

Palabras clave: Exilio argentino; Dictaduras latinoamericanas; Mujeres en la frontera.  
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INTRODUÇÃO 

 

 As ditaduras latino-americanas da segunda metade do século XX, e os 

processos de mobilidade forçada decorrentes da prática estatal desses contextos, 

como objeto de pesquisa, são fruto do amadurecimento de uma proposta de estudo 

que iniciou seu desenvolvimento através da disciplina de Laboratório de Pesquisa e 

Ensino de América Latina, em 2015; do edital 2016/2017 do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica do CNPq (PIBIC), ambos orientados pelo professor 

Marcos Gonçalves. 

 O presente Trabalho de Conclusão de Curso pretende abordar as 

especificidades do exílio feminino argentino, após a permanência dessas mulheres no 

Brasil, com o status de refugiadas, no período dos governos ditatoriais (tanto argentino 

como brasileiro), entre os anos de 1977 e 1979. O objetivo foi compreender as 

particularidades da condição de exilada, a partir de experiências em esferas 

específicas como a família e a categoria sócio-profissional; e da própria atuação das 

mulheres no espaço da fronteira. 

A partir dos informes do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados), que atribuíam status de refugiadas às argentinas e definiam possíveis 

países de acolhimento para exílio, houve a quantificação e a qualificação do exílio 

argentino, com enfoque nas mulheres que saíram de seu país de origem no período 

ditatorial. Por isso, além da problematização jurídica, política e conceitual de duas 

práticas de mobilidade forçada, quais sejam o refúgio e o exílio; analisa-se também a 

forma com que as duas ditaduras atuaram e cooperaram em relação à repressão e à 

violência estatal.  

É a partir da observância das individualidades no espaço da fronteira, e das 

temáticas defendidas pelo movimento historiográfico da História Recente, que se pode 

construir um estudo articulado, multidisciplinar e inovador do fenômeno do exílio – 

dialogando, em muitos aspectos, com a historiografia tradicional. Há uma necessidade 

histórica de se construir as identidades, as subjetividades e as memórias de parte dos 

atores desses contextos de luta, fuga e repressão. Necessidade que discute a 

ausência de estudos sobre gênero nesses contextos, e que busca, justamente, romper 

as barreiras e dificuldades de legitimação da atuação das mulheres. Necessidade que 

se enfatiza ainda mais quando tratamos da Argentina, do Brasil, e da América Latina; 
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cuja história é marcada pela violência estatal, e por omissões no que diz respeito à 

abertura e discussão dos passados ditatoriais.  

Por escopo metodológico, buscou-se analisar as fontes concebendo-as como 

arquivos da repressão. Embora a documentação não seja de tipologia 

especificamente policial, ela pode ser (e é de fato) uma manifestação concebida por 

um sistema repressivo, que a classificava como "confidencial", e levou muitos anos 

para ser liberada. Bauer e Gertz1 definem arquivos da repressão como: 

conjuntos documentais produzidos pelos órgãos de 
informação e segurança do aparato estatal em ações 
repressivas, durante períodos não-democráticos. Em 
sua maioria, os arquivos da repressão se compõem de 
registros elaborados ou incorporados a partir da ação 
policial cotidiana [...]. Na definição de arquivos da 
repressão, ainda podem ser incluídos objetos 
sequestrados junto com as vítimas, no momento da 
prisão, e documentação produzida pelas 
organizações de Direitos Humanos em sua busca de 
informações sobre atingidos e de denúncia de 
ilegalidade e violências praticadas.2 
 

 A partir dessa metodologia, é possível somar ao valor histórico e judicial dos 

arquivos, grande valor para a definição da memória histórica e para a constituição da 

identidade. Cada documento condensa um valor-memória e um valor-identidade, que 

permitem – ainda que nem sempre – a reconstrução de memórias (o que se une à 

questão do exílio como uma condição, e não simplesmente um status jurídico/político). 

 Como a pesquisa possui objetivo de problematizar, analisar e compreender o 

exílio argentino no período ditatorial, principalmente no que diz respeito às 

especificidades do exílio feminino, é importante ressaltar que, raramente, documentos 

da repressão demonstrarão, de forma explícita, práticas como essa. Por isso, é 

imprescindível estar atento às sutilezas que essas fontes possuem, e às evidências 

que trazem subentendidas (como a diferença de tratamento em relação à quantidade 

de dados obtidos das mulheres que entraram sozinhas em relação aos homens que 

entraram no mesmo período). 

No que diz respeito a sua estrutura, este trabalho divide-se em três capítulos. 

No primeiro, foi realizada uma breve discussão bibliográfica sobre a temática das 

ditaduras brasileira e argentina, discutindo sobre as condições políticas que levaram 

                                                 
1 BAUER, Caroline Silveira; GEERTZ, René. Arquivos de regimes repressivos: fontes sensíveis da 
história recente. In: PINSKY, C.B.; LUCA, T.R. de. O historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 
2005. pp. 173-193. 
2 Ibidem, p. 177. 



 

10 
 

aos golpes, e também sobre suas aproximações e diferenças no modo como eram 

realizados seus tratamentos repressivos. Além disso, abordou-se também as redes 

de cooperação e trânsito entre as duas ditaduras; e a política sobre a fronteira. 

No segundo capítulo da monografia, buscou-se traçar um panorama de análise 

das definições de cada processo de mobilidade forçada, principalmente no que diz 

respeito aos contextos ditatoriais trabalhados no presente trabalho. Enfatiza-se a ideia 

do exílio como um modo central de se "fazer política"3 no período das ditaduras 

militares latino-americanas, discutindo principalmente o contexto ditatorial argentino. 

Além disso, nesse capítulo também é realizada análise de alguns dados quantitativos 

dos agentes sociais do refúgio e do exílio, a partir das fichas do ACNUR.  

No terceiro e último capítulo, foi desenvolvida uma análise mais específica 

sobre o exílio feminino, atentando para a subjetividade de gênero como uma forma de 

se perceber as individualidades do exílio. Para isso, além da problematização das 

informações da fonte e das lacunas que ela possui, foi analisada a bibliografia que 

trata sobre a condição das mulheres em fronteira. Não foram analisadas as vozes, 

propriamente ditas, dessas mulheres, mas, sim, como foi formado o entendimento e 

as próprias reflexões sobre o espaço significativo e relevante do protagonismo 

feminino nos estudos sobre os processos de mobilidade forçada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 RONIGER, Luis. Reflexões sobre o exílio como tema de investigação: avanços teóricos e desafios. 
In: Caminhos cruzados. História e memória dos exílios latino-americanos no século XX. QUADRAT, 
Samantha Viz (org.). Rio de Janeiro: FGV, 2011. p. 33. 
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1. CAPÍTULO 1 

 

1.1. As ditaduras brasileira e argentina 

  

 Muitos países latino-americanos vivenciaram, no século XX, rupturas 

institucionais, governos autoritários4 e graves violações aos direitos humanos. Brasil 

e Argentina são dois países que enfrentaram regimes ditatoriais, especialmente após 

os golpes ocorridos na segunda metade do século. 

 No Brasil, a passagem de março para abril de 1964, a conjunção da crise 

econômica, dos embates políticos internos aos partidos fundados pelo varguismo 

(PTB e PSD), do clima da Guerra Fria e da insatisfação de diversos setores militares, 

levaram ao golpe de Estado que derrubou o governo João Goulart5. 

A ditadura civil-militar brasileira se consolidou e se institucionalizou, servindo 

de modelo a outros governos autoritários e anticomunistas latino-americanos, e 

trabalhou incessantemente para impedir experiências de esquerda no território 

nacional, e também nos países vizinhos. O principal temor era de que o sucesso da 

“revolução” e de governos de esquerda perto das fronteiras brasileiras pudesse 

estimular os grupos armados que já atuavam no país. O medo da implantação de um 

regime comunista no país e as reivindicações econômicas por parte de uma elite 

afetada pela anterior crise econômica, foram os argumentos utilizados pelos militares 

e por seus apoiadores presentes na classe civil, para a consolidação de um governo 

autoritário e extremamente repressivo, com a contenção de direitos civis e políticos. 

                                                 
4 Segundo Bobbio, na tipologia dos sistemas políticos, são chamados de autoritários os regimes que 
privilegiam a autoridade governamental e diminuem de forma mais ou menos radical o consenso, 
concentrando o poder político nas mãos de uma só pessoa ou de um só órgão e colocando em posição 
secundária as instituições representativas. Nesse contexto, a oposição e a autonomia dos subsistemas 
políticos são reduzidas à expressão mínima e as instituições destinadas a representar a autoridade de 
baixo para cima ou são aniquiladas ou substancialmente esvaziadas. As ideologias autoritárias, enfim, 
são ideologias que negam de uma maneira mais ou menos decisiva a igualdade dos homens e colocam 
em destaque o princípio hierárquico, além de propugnarem formas de regimes autoritários e exaltarem 
amiudadas vezes como virtudes alguns dos componentes da personalidade autoritária. Num dos seus 
possíveis significados, o termo "autoritarismo" designa, na verdade, uma situação na qual as decisões 
são tomadas de cima, sem a participação ou o consenso dos subordinados. Em sentido generalíssimo, 
fala-se de regimes autoritários quando se quer designar toda a classe de regimes antidemocráticos. A 
oposição entre Autoritarismo e democracia está na direção em que é transmitida a autoridade, e no 
grau de autonomia dos subsistemas políticos (os partidos, os sindicatos e todos os grupos de pressão 
em geral). (BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 11ª Edição, 1998, p. 93 – 101).  
5 FAUSTO, Boris. História do Brasil. 2ª Edição. São Paul: Editora da Universidade de São Paulo – 
Fundação do Desenvolvimento da Educação. 1995. p. 465.   



 

12 
 

Reis defende que a ditadura não foi instaurada de fora da sociedade, mas foi 

um fruto desta. Nos anos seguintes ao golpe, alguns setores civis que o apoiaram até 

retiraram esse suporte e chegaram a ter direitos políticos cassados (como o caso do 

político Carlos Lacerda), porém “os apoios civis da ditadura- ativos e conscientes- 

continuavam consideráveis”6. Em função desses aspectos, opta-se por designar o 

regime como uma ditadura civil-militar. 

Duas características do regime autoritário, descritas com base principalmente 

no trabalho de Cruz e Martins7, ao longo de suas duas décadas como um todo se 

sobressaem.  

A primeira dessas características é que o regime foi se tornando 

progressivamente mais autoritário, atingindo seu auge justamente na primeira metade 

da década de 1970. Isso fica exemplificado, por exemplo, pelo fato de que muitos 

apoiadores e inclusive opositores do golpe acreditavam tratar-se de um período curto, 

uma espécie de golpe pretoriano. Outro indício é que o fim oficial do pluripartidarismo 

veio somente no Ato Institucional nº 2 (AI-2), já em 1965. 

Ainda no que diz respeito ao progressivo autoritarismo do regime, cabe 

ressaltar que uma de suas mais violentas práticas, o AI-5, foi decretado em 1968, no 

governo de Costa e Silva. Com ele, o cerceamento dos direitos políticos se tornou 

muito mais intenso; houve a liberação ilimitada da intervenção da União nos estados 

e municípios (em todos os âmbitos de atuação); e a maior centralização possível do 

poder político e das decisões econômicas e administrativas na esfera do governo 

federal, nas mãos do Presidente da República8. 

Assim, houve a centralização das receitas tributárias para o poder executivo 

federal (com o controle quase completo das transferências de recursos para os 

estados e municípios); a uniformização da atuação administrativa nos três níveis de 

governo (guiados pelo planejamento central); e o controle integral das eleições para 

governadores (evitando as oposições nas máquinas estaduais, uma vez que o 

contrapeso ao executivo vem dos governadores). Segundo Abrucio, vivenciava-se um 

                                                 
6 REIS, Daniel Aarão. Ditadura e Democracia no Brasil: do golpe de 1964 à Constituição de 1988. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2014, p. 84. 
7 CRUZ, Sebastião C. Velasco; MARTINS, Carlos Estevam. De Castello a Figueiredo: uma incursão na 
pré-história da "abertura". In: ALMEIDA, Maria Herminia Tavares de & SORJ, Bernardo. (orgs.)  
Sociedade e Política no Brasil pós-64. Rio de Janeiro, Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. 
8 BRASIL. Ato Institucional nº 5. Promulgado em 13 de Dezembro de 1968. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm 
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modelo piramidal de relacionamento federativo, uma vez que a União subordinava os 

estados e os municípios ao seu comando.9  

Outra característica importante são as divergências internas ao próprio regime, 

que contava com uma divisão expressiva entre os grupos dos próprios militares. Essas 

divergências se alargavam ainda mais se contemplados também os setores civis da 

ditadura.  

 Assim, como no Brasil, a Argentina, em 1976, não enfrentava sua primeira 

intervenção militar. A história do país é marcada por diversos processos de 

“reorganização nacional” que pretendiam, através da violência política, restabelecer a 

ordem, reorganizar as instituições e criar as condições para uma “autêntica 

democracia”.10 Os militares, portanto, não produziram uma intervenção política 

inédita, já que sua participação na política e no governo era recorrente. Em tempos 

de instabilidade, as forças armadas tomavam o poder, intervinham, “instauravam a 

ordem”, e “devolviam” o governo para as elites. Entretanto, o golpe de 1976 marca o 

ineditismo de um programa de governo sob o comando militar. 

Para Calveiro, por quase meia década as forças armadas socorreram as elites 

que controlavam a Argentina, mas não só elas recorreram aos militares visando a 

obtenção ou manutenção de seus interesses como também importantes setores da 

sociedade civil, seja de esquerda ou direita. Isso evidenciaria que não só militar o 

regime ditatorial instalado pelos argentinos também teria sua parcela significativa de 

contribuição civil. 

O grande diferencial do golpe de 1976 teria sido o de que foi o primeiro 

movimento de tomada de poder unanimemente apoiado por todas as três forças 

armadas. Segundo a visão de Novaro e Palermo, complementar a da autora, não só 

esse movimento foi mais consensual entre os militares, mas também igualmente 

apresentou maior adesão entre a população11. O peronismo depois de muito tempo 

de crise econômica e política, sofrendo com as graves contradições internas entre as 

diferentes facções como coloca Galasso12, sucumbiu no governo de Isabel Perón. Os 

                                                 
9 ABRUCIO, F. Os barões da federação: os governadores e a redemocratização brasileira. São Paulo, 
HUCITEC. 1998. 
10 NOVARO, Marcos; PALERMO, Vicente. A ditadura militar argentina 1976 – 1983. Do golpe de estado 
à restauração democrática. Ed. Universidade de São Paulo. p. 2. 
11 NOVARO, Marcos; PALERMO, Vicente. A ditadura militar argentina 1976 – 1983. Do golpe de estado 
à restauração democrática. Ed. Universidade de São Paulo. p. 30. 
12 GALASSO, Noberto. Isabel Péron en la presidencia. In: Historia de la Argentina: Desde los pueblos 
originarios hasta el tiempo de los Kirchner. Buenos Aires: Colihue, 2012. p. 499. 
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militares então teriam assumido o papel de “salvadores da nação”, aqueles que iriam 

livrar a Argentina do mal peronista, para cumprir tal dever utilizaram os campos de 

concentração e extermínio. 

Havia também uma autonomia em relação ao consenso social13, uma vez que 

os militares se colocavam como atores autônomos no processo. Nessa perspectiva, 

independente do apoio social, o golpe aconteceria. Embora Galasso apresente uma 

ideia imperialista e elitista do golpe; Novaro e Palermo tratam de uma ideia doméstica 

(nem sequer citando a participação dos EUA, por exemplo). 

Calveiro afirma que a imposição da obediência, aos moldes militares, foi 

fundamental para garantir a existência e operacionalidade dos locais de repressão. 

Concluindo sua primeira reflexão sobre os militares e a repressão por eles 

empreendida a escritora atesta que essas práticas não foram totalmente inovadoras 

e da mesma forma não constituíram uma simples continuação do que acontecia no 

passado, mas sim foram reconstituídas de acordo com as demandas do momento. 

Ao se dedicar a uma análise sobre as organizações guerrilheiras que atuavam 

nos tempos do golpe e depois dele, Calveiro as contextualiza no momento político da 

época, e trata de suas particularidades na Argentina. Segundo a autora, seus 

integrantes seriam jovens que buscavam uma argentina mais igualitária por meio da 

força. Em um primeiro momento as ações de cunho violento praticado pelas guerrilhas 

teriam recebido certa aceitação por parte da sociedade civil. Porém com o passar do 

tempo a dinâmica dentro dessas organizações teria levado a um processo de 

militarização que as levou ao seu enfraquecimento e ao de seus militantes, se 

distanciando cada vez mais da população em geral. 

Em 1976, quando da tomada do poder, esses grupos armados já estariam em 

franco processo de decadência que teria sido aprofundado pelas mortes crescentes 

de militantes causadas pela Triple AAA14. Calveiro também acusa como causa dessa 

derrocada a arrogância e ao mesmo tempo ingenuidade da militância armada, que 

                                                 
13 Consenso social aqui compreendido como o recebimento do golpe com passividade e como um 
“caminho natural” a partir de três argumentos: violência política, descalabro econômico, e crise 
institucional (fortemente influenciada pela mídia, que reiterada a ruptura da ordem constitucional). 
14 A Aliança Anticomunista Argentina, grupo paramilitar de direita, fundada pouco depois de iniciar-se 
o governo de Perón, por seu ministro do Bem-Estar Social, José Lopes Rega, assim como outros 
grupos de igual inspiração fascista, colaborou ativamente na escalada de violência que se viveu desde 
1973, e com maior intensidade, ao longo de 1975; e também, em grande medida, na desarticulação e 
desmobilização das expressões políticas e sindicais da esquerda. Em dois anos e meio, entre fins de 
1973 e princípios de 1976, esses grupos paramilitares perpetraram não menos de 900 assassinatos 
(alguns estudos elevam essa cifra a mais do dobro). 
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contava como certo seu triunfo. Isso teria sido um facilitador do processo de 

despersonalização da repressão, que encontraria os homens e mulheres que atuaram 

na guerrilha já fragilizados e desprotegidos psicologicamente, prontos para o que 

haveria de ser executado dentro dos campos de concentração.  

Para a autora, a presença constante da instituição militar na vida política da 

Argentina não consegue esconder a violência de sua dominação. No entanto, seria 

um engano acreditar que apenas esse núcleo duro, que é a instituição militar, foi o 

único responsável por caracterizar a índole violenta do poder. Há que se analisar, 

principalmente, a tentativa de totalização desse poder, que adentra diversos setores 

da sociedade, e que, por se tratar de um sistema complexo e heterogêneo, 

proporciona exclusões e fragmentações. É a partir das fugas intrínsecas ao caráter 

totalizante que "ganha sentido a função repressiva desenvolvida para controlar, 

aprisionar e incluir tudo aquilo que se esquiva desse modelo pretensamente total".15 

 Na Argentina, diversas foram as maneiras de repressão, exercidas pela face 

negada do poder – aquela que, embora sempre existente, nunca é admitida. 

Assassinatos políticos (constantes em todos os governos militares argentinos), 

torturas, sequestros e posteriores assassinatos foram algumas dessas práticas cruéis. 

No entanto, após o golpe de 196616, surge como forma de repressão política, o 

desaparecimento: "uma pessoa que a partir de determinado momento desaparece, se 

esfuma, sem que sobre registro de sua vida ou de sua morte".17 A partir de 1974, tal 

modalidade começou a se tornar usual, e, em 1975, se teve o início de uma política 

institucional de desaparecimento de pessoas, que conviveu com o silêncio e o 

consentimento de diversos setores da sociedade. As primeiras instituições 

intrinsecamente ligadas aos desaparecimentos foram os campos de 

concentração/extermínio. 

A mudança substancial do golpe de 1976 transformou o desaparecimento e o 

campo de concentração nas modalidades repressivas do poder, tornando-se a 

modalidade especifica do controle, da repressão e da circulação do poder militar 

durante a ditadura. Para Calveiro, "a análise do campo de concentração como 

                                                 
15 CALVEIRO, Pilar. Poder e desaparecimento: os campos de concentração na Argentina. Tradução 
Fernando Correa Prado. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 38. 
16 O “golpe de 1966” refere-se ao golpe de Estado liderado pelo general Juan Carlos Onganía, em 1966, 
que comandou e denominou o momento de “Revolução Argentina”.  
17 CALVEIRO, Pilar. Poder e desaparecimento: os campos de concentração na Argentina. Tradução 
Fernando Correa Prado. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 39. 
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modalidade repressiva pode ser uma das chaves para compreender as características 

de um poder que circulou em todo o tecido social e que não pode ter desaparecido".18 

 A estimativa sobre o número de pessoas que passaram pelos campos de 

concentração, quantas foram assassinadas, e quantas foram levadas ao 

desaparecimento, diverge entre os vários grupos e instituições que trabalham com o 

tema, e procuram desmascará-lo. Para Calveiro, a massificação do fenômeno de 

torturas, mortes e desaparecimentos acaba por desumanizá-lo; o que nos faz 

esquecer que não estamos tratando apenas de registros, mas sim de indivíduos.  

 Para Calveiro, mesmo havendo diversos enfrentamentos entre as diferentes 

Forças Armadas e entre setores internos de cada uma delas, todos eles "coincidiam 

no fundamental: manter e alimentar o aparelho desaparecedor, a máquina de 

concentração/extermínio".19 Apesar dessa disputa interna entre o aparato repressor e 

militar, a autora sintetiza que "a máquina de torturar, arrancar informação, aterrorizar 

e matar funcionou como maior ou menor eficiência e cumpriu inexoravelmente seu 

ciclo no Exército, na Marinha, na Aeronáutica e nas polícias".20 Desse modo, Calveiro 

aponta que o maquinário construído pelas forças armadas levou a uma dinâmica de 

"burocratização, rotineirização e naturalização da morte"21; fatores que não surgiram, 

necessariamente, da consciência e vontade intrínsecas aos indivíduos que 

colaboraram com a repressão. 

Ao apontar o maquinário construído em conjunto pelas forças armadas, 

Calveiro aborda um tema essencial da produção de Novaro e Palermo: o limite à 

personalização do poder, que deveria ser fruto de um processo que comprometeria 

institucionalmente as três forças.22 Na ditadura argentina, diferentemente do ocorrido 

na chilena, com a figura emblemática de Pinochet, por exemplo, não houve uma 

pessoa que simbolizasse o poder. Na verdade, apesar de a junta militar aparecer para 

a sociedade como monolítica, existiam diversas fraturas e dissensos entre as forças 

armadas. Segundo os autores, "os militares chegavam ao poder em 1976, como 

                                                 
18 CALVEIRO, Pilar. Poder e desaparecimento: os campos de concentração na Argentina. Tradução 
Fernando Correa Prado. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 41. 
19 CALVEIRO, Pilar. Poder e desaparecimento: os campos de concentração na Argentina. Tradução 
Fernando Correa Prado. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 43. 
20CALVEIRO, Pilar. Poder e desaparecimento: os campos de concentração na Argentina. Tradução 
Fernando Correa Prado. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 44. 
21 CALVEIRO, Pilar. Poder e desaparecimento: os campos de concentração na Argentina. Tradução 
Fernando Correa Prado. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 45. 
22 NOVARO, Marcos; PALERMO, Vicente. A ditadura militar argentina 1976 – 1983. Do golpe de estado 
à restauração democrática. Ed. Universidade de São Paulo. 
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nunca anteriormente, com a firme convicção de que, como instituição e não 

simplesmente pelas aspirações políticas de alguns de seus membros, tinham um 

papel absolutamente central na resolução das alternativas dramáticas que o país 

enfrentava".23 

Ao realizar uma análise comparativa entre os dois processos de ruptura do 

poder, e da própria forma de atuação dos governos ditatoriais, Calveiro afirma que o 

modelo repressor argentino, o qual centrava suas ações principalmente no ato de 

desparecer pessoas com os campos de extermino, difere do modelo brasileiro que 

seria mais seletivo em relação as suas vítimas, visando manter aparente ordem 

institucional e ao mesmo tempo obter as informações necessárias para desarticular 

grupos anti-ditadura.24 O alcance da violência física de Estado no Brasil dessa 

maneira seria muito menor. O poder da ditadura brasileira como “torturador” em 

comparação com ciclo terrorista de sequestro, tortura e desaparecimento do regime 

argentino. Também divergiriam as formas de transição política desenvolvidas por 

Brasil25 e Argentina, neste país a busca pela recuperação da memória do período da 

ditadura teria sido maior e também teria possibilitado o julgamento das autoridades, 

algo praticamente inexistente para os militares brasileiros.  

Além das disparidades, a historiadora apresenta aproximações entre os dois 

regimes. De acordo com ela, o modelo de repressão implementado no Brasil, por seu 

“pioneirismo”, serviu como um “laboratório de experiências golpistas” na América 

Latina.  Isso vai ao encontro com o que alegam Novaro e Palermo26. Segundo esses 

autores, o Brasil serviu de exemplo a ser seguido para as forças armadas argentinas 

como um governo ao mesmo tempo “autoritário e modernizador”. 

 

 

                                                 
23 CALVEIRO, Pilar. Poder e desaparecimento: os campos de concentração na Argentina. Tradução 
Fernando Correa Prado. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 63. 
24 CALVEIRO, Pilar. Poder e desaparecimento: os campos de concentração na Argentina. Tradução 
Fernando Correa Prado. São Paulo: Boitempo, 2013. 
25 O Brasil pouco fez por uma transição democrática consolidada que enfrentasse, de fato, os legados 
do regime autoritário. Além disso, é conhecido por ter efetivado uma justiça de transição negociada, já 
que seu objetivo foi um grande acordo entre atores de várias camadas sociais. As tentativas de não 
punição dos envolvidos, e de se levar o período ao esquecimento, foram os objetivos vitoriosos – o que 
culminou, inclusive, na Lei de Anistia (1979), que auto anistiou os responsáveis pelas práticas 
repressivas. 
26 NOVARO, Marcos; PALERMO, Vicente. O golpe de 24 de março de 1976. In: NOVARO, Marcos; 
PALERMO, Vicente. A Ditadura Militar Argentina 1976 1983: do golpe de Estado à restauração 
democrática. São Paulo: Edusp, 2007. 
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1.2. Redes de cooperação e trânsito entre as ditaduras 

 

 Padrós e Slatman, em pesquisa de metodologia comparativa e análise 

transnacional, tratam sobre as relações dinâmicas entre as ditaduras argentina e 

brasileira. Segundo os autores, apenas tratar sobre a Operação Condor como uma 

maneira de cooperação entre as duas ditaduras e uma resposta insuficiente. Portanto, 

abordam tanto as especificidades de cada país, como os produtos históricos regionais 

que possibilitaram as interações e dinâmicas de relação entre as duas experiências 

históricas próximas.27  

 Com enfoque na temática dos desaparecimentos, Padrós e Slatman realizam 

dois questionamentos iniciais que permearão todo o debate que problematiza e 

compara as ditaduras argentina e brasileira. Primeiramente, se questionam sobre o 

“por que desapareceram brasileiros na Argentina?”. Depois, perguntam o “por que 

desapareceram argentinos no Brasil?”. As respostas, é claro, diz respeito às redes de 

cooperação entre as duas ditaduras, e o modo com que cada uma exerceu a 

repressão. A combinação das ditaduras dentro das redes repressivas tinha como 

objetivos facilitar a repressão, a transnacionalização do terrorismo de Estado, a 

criação de uma comunidade de interesses econômicos e identidades políticas 

comuns, e a definição de diretrizes comuns que salvaguardassem a defesa da 

segurança nacional.  

Havia também uma comunidade de informação, que facilitava e permitia 

infiltrações, monitoramentos, e controle mais intensos.  Todo “inimigo interno” era um 

inimigo interno de todas as ditaduras. O Brasil, por exemplo, atuou para evitar que a 

desestabilização dos países vizinhos pudesse repercutir internamente com 

instabilidade ou mudanças bruscas. Por sua vez, as redes de coordenação dos 

militares argentinos superavam o Cone Sul; no que diz respeito à atuação das 

embaixadas, e à infiltração nas organizações de exilados. 

 Enquanto o caminho brasileiro foi de constituição gradual da repressão; no caso 

argentino, o caminho foi mais errático e a repressão mais intensa. Enquanto o Brasil 

vivenciou um ritmo crescente quanto à especialização de seus organismos 

                                                 
27 PADRÓS, Enrique Serra; SLATMAN, Melisa. Brasil y Argentina: modelos represivos y redes de 
coordinación durante el último ciclo de dictaduras del Cono Sur. Estudio en clave comparativa y 
transnacional. In: Jensen, S. y Lastra, S., editoras (2014). Exilios: Militancia y represión. Nuevas fuentes 
y nuevos abordajes de los destierros de la Argentina de los años setenta. La Plata: Edulp. p. 252. 
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repressivos e ao nível de impacto da repressão no conjunto da sociedade; a 

especialização e complexidade dos organismos argentinos se produziram com 

anterioridade ao golpe de Estado.28 

À medida que o objetivo da ditadura brasileira foi, na maior parte dos casos, 

desarticular a oposição (sendo mais seletiva ao procurar assassinar de preferência 

somente os líderes e investir muito em outros meios de desarticulação, como a 

censura e a propaganda), na Argentina o alvo era o extermínio físico da oposição 

(ainda que o Brasil tenha empregado essa estratégia em alguns casos, como no caso 

da guerrilha do Araguaia). Segundo Padrós e Slatman, o modelo Argentino pode ser 

considerado de planificação centralizada e execução descentralizada, podendo 

enquadrar-se naquilo que Daniel Feierstein29 chama de genocídio reorganizador. Ou 

seja, o extermínio físico de determinados grupos surge como meio para reorganizar e 

enquadrar a sociedade num novo modelo desejado. 

 Especialmente no caso argentino, é possível analisar a repressão como 

formada pela aniquilação física daqueles que ensejavam uma contestação social e, 

consequentemente, a imposição da hegemonia das classes dominantes. Havia um 

circuito intenso entre sequestro, tortura e desaparição; além do pacto com as outras 

ditaduras do Cone Sul. Ao menos nos anos mais reativos, a ditadura argentina não 

favoreceu o exílio. Além disso, eram limitados os recursos documentais para 

descrever como operava a ditadura em relação ao controle de exilados. 

Padrós e Slatman apontam que o Brasil foi um país de acolhida para quem 

escapava da repressão argentina. Além de militantes que estavam em trânsito; foi 

destacada a entrada de pessoas sem redes de contatos pessoais e políticos; além de 

recursos econômicos limitados. Diferentemente da Argentina, o Brasil contou com um 

registro eficiente das pessoas que cruzavam a fronteira e obtinham o status de 

refugiados – permanecendo no Brasil até um possível futuro exílio em outro país.  

Entre outros métodos para controle desta população, como a manutenção de 

vigilância e a retirada o mais breve possível do território brasileiro, um grupo formado 

por membros do Ministério da Justiça em conjunto com o Ministério das Relações 

                                                 
28 PADRÓS, Enrique Serra; SLATMAN, Melisa. Brasil y Argentina: modelos represivos y redes de 
coordinación durante el último ciclo de dictaduras del Cono Sur. Estudio en clave comparativa y 
transnacional. In: Jensen, S. y Lastra, S., editoras (2014). Exilios: Militancia y represión. Nuevas fuentes 
y nuevos abordajes de los destierros de la Argentina de los años setenta. La Plata: Edulp. p. 261 
29 FEIERSTEIN, Daniel. El genocídio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argentina. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2014. 
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Exteriores, requisitou ao Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR) a elaboração de fichas que contivessem informações sobre as pessoas que 

haviam atravessado a fronteira. 

 O objetivo era o controle da entrada, da permanência e a saída rápida dos 

refugiados do Brasil. Para isso, foi requisitado junto ao ACNUR os dados completos 

dos ingressantes. A começar pela qualificação completa do indivíduo, os 

acompanhantes, local de entrada, forma de entrada, local de permanência, data de 

entrada. Desta forma, o governo poderia mapear os locais de maior entrada, saber o 

tempo restante que o refugiado teria no país de forma legal, o local de permanência 

para manter vigilância. A tentativa de controle da entrada da população argentina pelo 

governo brasileiro deveu-se a entrada de um número expressivo, a lei argentina de 

liberação de presos políticos de fugirem do país e o temor de que esses “subversivos” 

passassem a se fixar no Brasil de forma permanente. 

 As respectivas fichas são objeto de análise do presente trabalho. Elas foram 

produzidas pelo ACNUR, mas com rígida fiscalização por parte dos mecanismos de 

controle do governo brasileiro. A periodização dos documentos está introduzida entre 

os anos de 1977 e 1979. 

Padrós e Slatmán30 apontam o período entre 1976 e 1977 como o de maior 

afluxo de refugiados argentinos para o Brasil; e que o período 1975-1978 representou 

o ápice da repressão na Argentina (tendo seu auge nos meses imediatamente 

posteriores ao golpe de março de 1976, até porque, como destacam os autores, o 

país já havia vivido uma tendência crescente na repressão durante o governo Isabel 

Perón entre 1974 e 1976). Já o Brasil presenciava tendência inversa.  

O aumento da rede repressiva argentina coincide com o lento início de uma 

desaceleração repressiva no Brasil, que já havia vivido o auge da sua repressão, 

aproximadamente entre 1968 (marcado pelo Ato Institucional nº 5) e 1974. Padrós e 

Slatman também destacam um primeiro grande surto repressivo logo após o golpe de 

1964, voltado principalmente para o grupo político do presidente deposto João Goulart 

– o segundo momento, a partir de 1968 tem como alvo principal jovens de 

organizações opositoras, ciclos que inclusive provocaram o exílio de muitos brasileiros 

                                                 
30 PADRÓS, Enrique Serra; SLATMAN, Melisa. Brasil y Argentina: modelos represivos y redes de 
coordinación durante el último ciclo de dictaduras del Cono Sur. Estudio en clave comparativa y 
transnacional. In: Jensen, S. y Lastra, S., editoras (2014). Exilios: Militancia y represión. Nuevas fuentes 
y nuevos abordajes de los destierros de la Argentina de los años setenta. La Plata: Edulp. 
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para países vizinhos, como o Uruguai e a própria Argentina.  

 Esse relativo abrandamento da repressão ditatorial pode ter tornado o Brasil 

um país relativamente atrativo para aqueles que desejavam fugir da Argentina, 

principalmente tomando em conta que há fronteira territorial entre os países. Outros 

aspectos, porém, tornavam o Brasil ainda um local de perigo. Um deles é o que o 

período analisado nas fichas elaboradas pelo ACNUR coincide, em grande parte, de 

acordo com Padrós e Slatman, com as ações da Operação Condor, o maior, mas não 

o único plano de cooperação repressiva entre as ditaduras do Cone Sul.  

Além disso, esses autores destacam que havia nesses países (e é inclusive a 

doutrina que viabiliza que uma Operação Condor não fosse vista como interferência 

de um país no outro) a visão, nos governos, de que a ameaça subversiva não tinha 

fronteiras, portanto seu combate também não deveria ter.31 Por isso, mesmo países 

como o Brasil na segunda metade da década de 1970, que já acreditavam ter 

alcançado alguma estabilidade interna, continuavam preocupados em não permitir a 

instabilidade em seus vizinhos, que poderia reverberar internamente. Assim, o Brasil 

não aceitava com boa vontade refugiados de outras ditaduras.  

A Argentina, por sua vez, também procurava evitar o fenômeno de trânsito entre 

países com ditaduras (até porque foi o último entre os países da região, a derrubar o 

regime democrático, em 1976 uma grande quantidade de uruguaios, chilenos e 

brasileiros já se encontravam na Argentina fugidos dos seus países, segundo Padrós 

e Slatman – situação que deveria ser evitada). Passou, então, ao invés de estimulá-

lo, a tentar evita-lo; promovendo o extermínio. 

Assim, segundo Padrós e Slatman, o governo argentino estabeleceu rígido 

controle sobre as fronteiras, compartilhava informações com outras ditaduras e 

expandia a repressão às embaixadas argentinas no exterior (inclusive na Europa). Por 

isso, se muitos argentinos fugiam para o Brasil, pelas tendências inversas na 

repressão interna e pelas fronteiras terrestres, a grande maioria, com o auxílio do 

ACNUR permanecia somente alguns meses no Brasil e rumava para outros países. 

 Após 1978 Padrós e Slatman destacam que a repressão começa a diminuir em 

ambos os países, em decorrência dos conflitos entre nações, crise na coordenação 

repressiva internacional, condenação de organismos internacionais e perda relativa 

                                                 
31 Essa ideia da inexistência de fronteiras em relação à ameaça subversiva também era um princípio 
da Doutrina de Segurança Nacional (DSN) brasileira.  
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de apoio dos EUA. Depois de 1979, os registros mais completos começam a 

escassear. Como motivos, podem ser elencados a debilidade dos arquivos devido a 

uma possível má gestão arquivística (fato que ocasiona a também possível perda de 

informações); e também um refluxo na política repressiva mais ostensiva. Além disso 

o ano de 1979 representa uma crise terminal do ciclo de ditaduras, marcando as 

transições para a democracia, e a ideia de se romper com o modelo político anterior. 

 Dessa forma, é possível compreender as fronteiras como espaços sensíveis e 

como forma de análise da rede de cooperação entre as ditaduras, possibilitando o 

entendimento sobre o funcionamento dos modelos repressivos no aspecto da 

expulsão política e o consequente desterro. Roniger e Sznajder indicaram que uma 

das características essenciais das ditaduras do Cone Sul foi o caráter massivo que 

assumiram os exílios como a outra face da radicalidade durante a exclusão política 

dessas ditaduras.32 

 

1.3. A política sobre a fronteira  

 

O refúgio de pessoas argentinas no Brasil, para que adquirissem, 

posteriormente, vistos de saída do país, foi uma prática recorrente durante a vigência 

dos dois regimes repressivos. Em setembro de 1977, membros do Ministério da 

Justiça e das Relações Exteriores, do Serviço Nacional de Informações e do 

observador da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, formaram um 

grupo de trabalho informal que discutia e determinava a política do governo brasileiro 

para com os “refugiados” sob a proteção do ACNUR. 

O documento final produzido após a reunião desse grupo, tinha como objetivo 

prestar contas aos órgãos de informação da ditadura – especialmente o Centro de 

Informações do Exército (CIE) – sobre qual seria a política adotada pelo governo 

federal para a concessão de vistos de saída a subversivos estrangeiros, conhecidos 

como refugiados pela ONU. Além disso, temas como o “problema da permanência dos 

refugiados” em território brasileiro, assim como o controle do trânsito em fronteira, e a 

preocupação do governo brasileiro também foram tratados no documento. 

                                                 
32 PADRÓS, Enrique Serra; SLATMAN, Melisa. Brasil y Argentina: modelos represivos y redes de 
coordinación durante el último ciclo de dictaduras del Cono Sur. Estudio en clave comparativa y 
transnacional. In: Jensen, S. y Lastra, S., editoras (2014). Exilios: Militancia y represión. Nuevas fuentes 
y nuevos abordajes de los destierros de la Argentina de los años setenta. La Plata: Edulp.p. 262. 
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Assim como visto anteriormente, o Brasil alegava não reconhecer oficialmente 

tais pessoas como refugiadas, e aceitava a situação por razões “estritamente políticas 

e humanitárias”. O governo entendia que os termos jurídicos não se aplicavam ao 

contexto latino americano, devido às limitações geográficas e temporais expostas na 

Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados (1951) e seu Protocolo (1967)33.  

A reunião do grupo informal resultou em uma série de determinações. Foi 

definido que caberia ao ACNUR retirar do Brasil as pessoas às quais tinha dado 

proteção, uma vez que o governo brasileiro se eximiu de toda a responsabilidade do 

tratamento direto com as pessoas que entravam no país. Apesar disso, determinava 

que novas medidas deveriam ser tomadas, caso o número de refugiados viesse a 

aumentar. Houve, também, a determinação de que fosse organizado um fichário 

completo de todas as pessoas que tivessem se colocado sob a proteção do ACNUR 

– dados esses que o próprio ACNUR consentiu em fornecer. 

O grupo de trabalho foi muito claro ao dizer que “tolerância e boa-vontade” não 

eram inesgotáveis, e que os exercícios de controle e fiscalização (já existentes) 

poderiam ser aumentados, incidindo sobre aquelas pessoas que representassem uma 

margem maior de risco. Ademais, exigiam que houvesse uma condução política, e 

não apenas estritamente jurídica, da questão da entrada e saída de pessoas do 

território brasileiro. 

Segundo o documento produzido, deveria haver, além do máximo de vigilância 

durante a permanência das pessoas no Brasil; o máximo de pressão para a saída de 

pessoas. Para ele, a liberdade de locomoção dentro do país facilitaria supostas 

atividades subversivas. Nessa mesma questão, temiam o fato do número crescente 

de refugiados estar ganhando repercussão política e jornalista. Para os membros do 

grupo de trabalho, isso estaria “tornando o Brasil uma espécie de “ponte” para 

subversivos sul americanos atingirem outros países”.34 Por isso, acreditavam na 

necessidade de serem tomadas medidas mais rigorosas e objetivas para dificultar e 

desestimular a ação do ACNUR. 

                                                 
33 Embora o Protocolo de 1967 tenha adotado uma postura mais flexível em relação à ordem de tempo, 
tornando o refúgio uma categoria atemporal; a reserva geográfica quedou mantida, e países como o 
Brasil reafirmaram tal dispositivo considerando como refugiados apenas pessoas de nacionalidade 
europeia. 
34 Arquivo Nacional Brasil. Coordenação de Documentos Escritos – Documentos do Executivo e do 
Legislativo, BR.AN.RIO.TT.O.MCP.PRO.986, Processo GAB nº 100.707 – 23/09/1977. p. 7. 
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Diante desse contexto, o grupo decidiu por tolerar refugiados apenas sob a 

proteção do ACNUR; destacando que os endereços dos locais onde as pessoas 

ficariam “confinadas”, às custas da ONU, deveriam ser fornecidos. Além disso, 

exigiam que fossem apresentados ao Departamento da Polícia Federal (DPF), em 24 

horas após sua entrada, para serem fichados (oferecendo informações como 

qualificação, fotografias, data, local e forma de entrada). A saída do país deveria 

ocorrer em 30 dias, sob pena de deportação sumária; e as pessoas que se 

encontrassem em território brasileiro não poderiam realizar nenhum exercício de 

qualquer tipo de atividade política contra o Brasil ou seu respectivo país de origem, 

sob pena de deportação imediata. 

Por sua vez, o governo brasileiro exerceria funções de controle. Não aceitaria 

a presença de “refugiados” que entrassem com nomes e documentos falsos; 

acompanharia as atividades, fiscalizaria bagagens quando as pessoas deixassem o 

país, e designaria outras medidas de controle a serem realizadas por meio dos órgãos 

de segurança. Além disso, considerando o caráter político, e não jurídico, do 

problema, determinou que os contatos do ACNUR deveriam ser feitos diretamente 

com o Ministério das Relações Exteriores (MRE).  

A criação oficial de um grupo de trabalho para reexaminar o assunto também 

ficaria à cargo do poder executivo. Além disso, caso o governo decidisse não mais 

tolerar a presença de “refugiados” no país, seria estipulada uma data, a partir da qual 

o ACNUR ficaria impedido de exercer suas atividades no Brasil, em consonância com 

os aspectos jurídicos em vigor (Estatuto de 1951 e Protocolo de 1967). 

Além desse documento que registrou a atividade do grupo de trabalho informal; 

há um compilado de correspondências entre responsáveis pelos mecanismos de 

controle e segurança nacionais, que também aborda a questão do trânsito de pessoas 

nas fronteiras brasileiras, destacando a posição do Brasil como “não-envolvido” na 

situação problema, designando outras funções e determinações ao ACNUR, além 

daquelas que o órgão já exercia. 

Esses documentos também tratavam a questão como “problema dos 

refugiados”, se utilizando também da expressão “problema da permanência”. Segundo 

eles, a tendência ao aumento do fluxo de cidadãos de países limítrofes, mormente 

argentinos, dificultaria, cada vez mais, o controle das fronteiras brasileiras. Retomam 
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a ideia de que houveram fortes pressões para o Brasil atender ao apelo do ACNUR, 

uma vez que, juridicamente, só eram obrigados a receber refugiados europeus.  

Além disso, os documentos tratam sobre a ideia de unilateralidade do status de 

refugiado; e do fato do governo brasileiro considera-los como “pessoas em trânsito” – 

e que essa tolerância se daria enquanto durassem as gestões do ACNUR. Mesmo só 

havendo notícias de acolhimento das pessoas, por parte do ACNUR, o governo ainda 

determinou que o órgão deveria informar as razões que o levou a recusar o 

reconhecimento do status de refugiados. 

Há destaque para novas configurações sobre a situação das pessoas que 

entraram no Brasil. Eram consideradas “regulares” aquelas que portassem passaporte 

ou documento de identidade autênticos, e visto policial de entrada como turistas; e 

que permanecessem no país por até 180 dias. Como “irregulares”, estavam aquelas 

que tivessem ultrapassado os 180 dias de permanência no país; tivessem ingressado 

clandestinamente, com documentação real; com documentação falsa, porém com 

visto policial; ou com documentação falsa e sem visto policial. 

Dessa forma, existiam três espécies de refugiados: os de entrada legal/regular 

(com documentos reais e passagem pelos postos de fronteira); os aparentemente 

regulares (que se utilizaram de documentos falsos); e os absolutamente irregulares 

(que passaram a fronteira clandestinamente). Dentro da categoria que separava as 

pessoas pela forma de entrada, é possível destacar que muitas delas foram 

cadastradas como turistas – o que gerava um problema para os mecanismos de 

controle, já que a legislação brasileira não previa o controle de turistas. 

Adicionaram, também alguns aspectos sobre a atuação do ACNUR, 

principalmente. Para eles, o organismo internacional, em situações excepcionais, ou 

a pedido do governo, deveria conseguir a remoção de “refugiados” cuja permanência 

no território nacional se tornasse indesejável; e indicaria, com antecedência, a data 

de saída e seu país de origem, para o governo tomar as providências cabíveis, se 

necessário. Além disso, destaca que os refugiados que desejassem asilo político ou 

visto permanente deveriam entrar em contato com as autoridades brasileiras 

competentes, obedecendo a processualística legal brasileira. 

Existia uma preocupação quanto aos antecedentes de militância política de 

algumas das pessoas na lista do ACNUR e suas presumidas atividades políticas. A 

atenção também era voltada para evitar uma repercussão política e jornalística 
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nacional e internacional desfavorável ao governo. Havia, ainda, a ideia de reforçar o 

policiamento (ostensivo e velado) às instalações da ONU no Brasil, para evitar 

incidentes com fins publicitários (como ocupações e greves de fome, por exemplo. 

Um interessante dado trazido pelas correspondências é de que havia indícios 

de que o ACNUR dava prioridade alta aos refugiados na Argentina, Chile, Uruguai e 

Peru – consideradas realidades mais críticas.35 A preocupação do governo brasileiro 

também recaia sobre a decisão do governo argentino em conceder liberdade aos 

presos políticos (“indesejáveis políticos”) desde que abandonassem o país. 

As múltiplas implicações que a situação apresentava na área da política 

internacional apresentavam, também, a complexidade do processo de refúgio. A 

rejeição ao país de origem se devia por muitos motivos, alguns econômicos, outros 

políticos, outros que não eram considerados bastantes para a qualificação, e o 

destaque para os motivos que “não eram ligados ao terrorismo”. 

O modo de vida dos refugiados possui destaque nessas exposições do 

documento, caracterizando o contexto em que se inseriam os refugiados como dotado 

de “alto potencial de risco”. Segundo o que foi tratado, essas pessoas alugavam 

apartamentos e casas de valor módico, residindo em grupos. Havia uma grande 

solidariedade entre os elementos de cada grupo, além da comunicação efetiva entre 

eles.  A Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional (CSN) registrou uma 

necessidade de fixar os refugiados na cidade do Rio de Janeiro, ou em um raio 

máximo de 100 quilômetros, para que o cadastramento e o controle fossem feitos por 

uma só equipe. O “primeiro exílio”, também considerado como asilo político, era 

característico de uma pessoa muito volátil, insegura e atemorizada.36 O processo de 

amparo aos refugiados também se dava por parte da Igreja brasileira, da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); da Caritas; das arquidioceses dos estados do 

Rio de Janeiro e de São Paulo; e das chamadas Comissões de Justiça e Paz. 

O grupo de trabalho também foi responsável por determinar que fossem 

preenchidas fichas cadastrais daqueles que vinham requerer asilo. Portanto, foram 

criadas para reiterar o controle estatal da entrada daqueles que o governo brasileiro 

considerava “indesejáveis”.  

                                                 
35 Arquivo Nacional Brasil. Coordenação de Documentos Escritos – Documentos do Executivo e do 
Legislativo, BR.AN.RIO.TT.O.MCP.AVU.0054. 20/09/1977. p. 46 
36 Arquivo Nacional Brasil. Coordenação de Documentos Escritos – Documentos do Executivo e do 
Legislativo, BR.AN.RIO.TT.O.MCP.AVU.0054. 20/09/1977. p. 58 
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 Ao analisar a documentação, é possível perceber que existem três formatos de 

fichas, que se diferenciam pela quantidade de informações que passaram a ser 

incluídas. Acompanhando possível pressão do governo brasileiro sobre o ACNUR 

para controle maior dos refugiados, as fichas com informações mais completas são 

aquelas feitas posteriormente. 

 As primeiras fichas são mais simples, incluindo alguns dados pessoais, como 

nome, data de nascimento, profissão, origem e os nomes dos acompanhantes, caso 

houvesse. A notificação era basicamente centrada em de onde vinha e quantos 

vinham, sendo que a maioria não possuía local de entrada ou de permanência. 

 Posteriormente, as fichas passaram a ser mais completas, com mais dados 

sobre o refugiado, a forma de entrada e o local, onde passaram a residir 

temporariamente, mas as informações sobre os acompanhantes permaneciam 

bastante incompletas, quando não, inexistentes. Somente em uma terceira fase que 

as fichas passaram a incluir também os dados dos companheiros e filhos de forma 

mais completa. 

A conclusão que se pode chegar é que a pressão do governo brasileiro sobre 

o ACNUR foi se intensificando conforme o número de refugiados aumentava, 

“tornando o Brasil uma espécie de “ponte” para subversivos sul-americanos atingirem 

outros países”.37 Portanto, conforme a atuação do órgão se expandiu, mais cobrança 

foi gerada pelo Estado para a manutenção do “controle” sobre os “subversivos” que 

chegavam ao país. 

Além das fichas de entrada, existiam também documentos que se referiam à 

saída das pessoas do território brasileiro. Eram ofícios formais, caracterizados pela 

rubrica de “secreto-urgentíssimo”, enviados pelo CNUR aos ministros da Justiça e das 

Relações Exteriores. As cartas indicavam o nome das pessoas que estavam saindo 

do Brasil, a data de sua saída, e o país a que se destinavam.  

A partir do documento produzido pelo grupo de trabalho informal, e também 

das correspondências entre os representantes dos órgãos estatais relacionados à 

segurança nacional, é possível compreender que houve uma recusa por parte do 

governo brasileiro em qualificar as pessoas advindas da Argentina (e de outros países 

latino americanos) como “refugiadas”. Isso se deu especialmente pela interpretação 

                                                 
37 Arquivo Nacional Brasil. Coordenação de Documentos Escritos – Documentos do Executivo e do 
Legislativo, BR.AN.RIO.TT.O.MCP.PRO.986, Processo GAB nº 100.707 – 23/09/1977. p. 4. 
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dos termos jurídicos da Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados (1951) 

e seu seguinte Protocolo (1967), que abriram margem para que o governo brasileiro 

alegasse limitações geográficas e temporais da definição do refúgio como justificativa 

para que o governo não fosse obrigado a atuar nessa questão.  

Além disso, o fato de exercer atividades de cooperação com o contexto político 

repressivo dos países dos quais as pessoas saíram também era um fator que 

influenciava a postura brasileira. Ainda, o governo também preferiu se afastar do 

contato direto com os refugiados, permanecendo em uma situação de controlador e 

fiscalizador. Todas as ações de entrada e saída do território eram realizadas por 

representantes do ACNUR no país, que deveriam preencher documentos e relatórios 

sobre a condição de entrada dos refugiados, seus dados pessoais, e, após o período 

de permanência no Brasil, o local de acolhida – e de exílio.   

Gonçalves apresenta, por sua vez, que a atividade exercida pelo ACNUR se 

reveste de importância, porque demonstra a capacidade do órgão em ludibriar a rede 

de informações da ditadura. Ao expor o extenso processo que deveria ser realizado 

para que as informações fossem enviadas aos respectivos órgãos, o autor deixa claro 

que essas exigências tornavam o trâmite lento e passível de estratégias que 

pudessem burlar o sistema de dados, fazendo com que as fichas não espelhassem, 

exatamente, a verdade sobre a documentação e a situação de determinadas pessoas. 

Segundo ele,  

Guy Noel Prim, funcionário do ACNUR designado ao Brasil, foi o encarregado 
para trabalhar durante três meses junto ao escritório do PNUD, e sua missão 
era acelerar os trâmites de partida das pessoas com status de refugiado. O 
ACNUR organizou, pelo menos, uma listagem que foi encaminhada à DSI/MJ, 
certamente, demonstrando a primeira e parcial posição sobre os refugiados. 
O processo de reconhecimento e saída do território nacional obedecia a uma 
série de etapas a começar pelo encaminhamento a Genebra (sede do 
ACNUR) de um “dossiê” de cada um dos postulantes ao status. Após a 
decisão alcançada em Genebra –que poderia ser a rejeição ou acolhimento 
do pedido do postulante refugiado– o PNUD/ACNUR comunicava o Ministério 
das Relações Exteriores em Brasília que retransmitia a informação ao 
Ministério da Justiça22. Prim encarregava-se também pelos dados básicos 
sobre cada um dos refugiados conforme modelo sugerido pelo Ministério da 
Justiça. [...] As etapas seguintes do processo que desencadeava o exílio 
eram as mais delicadas porque incluíam a gestão de Guy Noel Prim, junto a 
diversos Consulados no Rio de Janeiro e São Paulo no sentido de conseguir 
um destino final para as pessoas com status reconhecido. Depois, o 
representante do ACNUR oficiava ao Departamento de Justiça Federal 
solicitando visto de saída nos documentos ou o laisser-passer, emitidos pelo 
Consulado do país de destino em favor do refugiado. O Departamento de 
Justiça Federal solicitava a concessão do visto de saída à Delegacia da 
Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras do Departamento de Polícia Federal. 
A etapa final consistia em comunicação do PNUD, escritório de Brasília, ao 
Ministério das Relações Exteriores informando a data de saída e destino final 



 

29 
 

dos refugiados. Concomitantemente, o Itamaraty dava ciência da informação 
ao Ministério da Justiça.38 

 
Portanto, para Gonçalves, as fichas devem ser vistas com reservas, e com esse 

tom de problematização em relação à própria configuração do controle da repressão, 

porque é certo que não expressam plenamente o número de pessoas ingressantes, 

e, também, porque foram a primeira exigência da ditadura para estabelecer, ao menos 

em termos quantitativos, um ponto de observação sobre a questão.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 GONÇALVES, Marcos. Indesejáveis “Hermanos”. Os refugiados argentinos e o sistema de 
informações da ditadura brasileira, 1977-1979. Revista de História Iberoamericana, Año 2015, Vol. 8, 
Núm. 2. p. 38-39. 
39 GONÇALVES, Marcos. Indesejáveis “Hermanos”. Os refugiados argentinos e o sistema de 
informações da ditadura brasileira, 1977-1979. Revista de História Iberoamericana, Año 2015, Vol. 8, 
Núm. 2. p. 39.  
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2. CAPÍTULO 2 

 

2.1. Processos de mobilidade forçada: refúgio e exílio 

 

A América Latina é considerada como um continente onde se desenvolveu uma 

prática de hospitalidade de governos e povos a perseguidos políticos e que exibiu 

capacidade para buscar soluções em grandes crises de refugiados. No entanto, até 

se chegar a uma compreensão do refúgio em determinado período, na presente 

pesquisa, notadamente o dos governos ditatoriais latino-americanos que se 

estenderam pelas décadas de 1960 a 1980; há que se discutir, brevemente, sobre as 

confusões terminológicas e conceituais entre asilo e refúgio. 

 Na América Latina, desenvolveu-se o conceito de asilo, originário do Tratado 

de Direito Penal Internacional de Montevidéu, de 1889, que dedicou um capítulo ao 

tema. Considerado como uma determinação exclusiva do contexto da América Latina, 

provavelmente por causa da constante instabilidade política na região, o asilo 

diplomático consistia na necessidade de se conceder proteção aos chamados 

“criminosos políticos”. 

 Embora possuindo a mesma origem histórica do asilo, o refúgio desenvolveu-

se de forma independente. No entanto, a existência de asilados e refugiados, só ganha 

efetiva proteção pela comunidade internacional no século XX, com a Sociedade de 

Nações; com os mecanismos de proteção internacional dos indivíduos refugiados, a 

criação do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), e as 

posteriores definições de refúgio, dadas pelos documentos de direito internacional. 

 Como se percebe nas discussões acima, o refúgio se tornou um importante 

instrumento internacional de proteção ao indivíduo perseguido. No entanto, apresenta-

se como um processo de caráter mutável, que se adapta à situações, contextos e 

temporalidades diversas – assim como aqueles que são designados como refugiados 

e refugiadas. 

A questão do refúgio, ainda se encontra muito centrada nas discussões de 

Direito Internacional, e na configuração dos tratados e convenções internacionais, 

mediados pela ONU e pelo ACNUR. Embora o refúgio seja um processo e uma 

condição que atravessa séculos e diversos acontecimentos, foi a partir da Segunda 
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Guerra Mundial que, de fato, a preocupação com o fenômeno recebeu mais ênfase, 

dada a tamanha proporção do número de pessoas em fronteira.  

Em 1943, realizou-se a Conferência de Bermudas, que ampliou a proteção 

internacional, definindo como refugiados “todas as pessoas de qualquer procedência 

que, como resultado de acontecimentos na Europa, tiveram que abandonar seus 

países de residência por terem em perigo suas vidas ou liberdade, devido a sua raça, 

religião ou crenças políticas”. 

Em 1946, a Assembleia da ONU, estabeleceu alguns princípios próprios da 

condição de refugiado, como o alcance e caráter internacional da condição de 

refugiado; o fato de que um órgão internacional deveria se responsabilizar pelo futuro 

dos refugiados e das pessoas deslocadas; e a tarefa principal de estimular o pronto 

retorno dos refugiados a seus países e ajuda-los por todos os meios possíveis. 

Embora esse estímulo fosse uma proposta intrínseca às medidas internacionais para 

a questão do refúgio, também resultou no início de um princípio consagrado como 

non-refoulement, segundo o qual os países não podem obrigar uma pessoa a retornar 

ao seu país de origem se houver um receio fundado – objeções válidas a esse retorno, 

principalmente em função da realidade política do país de origem. 

A partir dessas demandas, em 1947, foi criada a Organização Internacional de 

Refugiados (OIR), ainda dedicada aos problemas residuais dos refugiados da 

Segunda Guerra Mundial. E, finalmente, em dezembro de 1950, foi criado o ACNUR, 

com a função de proporcionar proteção internacional aos refugiados.  

Mesmo com as conferências e com a criação das instituições internacionais, 

ainda havia a lacuna em relação à falta de um instrumento normativo que pudesse 

definir claramente quem é uma pessoa refugiada, o alcance da proteção internacional 

e a busca de solução durável para esses casos.  

Apenas em 1951, por fim, foi aprovada a Convenção sobre o Estatuto de 

Refugiados, conhecida como Convenção de 1951 das Nações Unidas. Em seu artigo 

1º, a Convenção define o termo refugiado como  

toda pessoa que, como resultado de acontecimentos ocorridos antes de 1º 
de janeiro de 1951 e devido a fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raça, religião, nacionalidade, por pertencer a determinado grupo 
social e por suas opiniões políticas, se encontre fora do país de sua 
nacionalidade e não possa ou, por causa dos ditos temores, não queira 
recorrer à proteção de tal país; ou que, carecendo de nacionalidade e 
estando, em consequência de tais acontecimentos, fora do país onde tivera 
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sua residência habitual, não possa ou por temor fundado não queira regressar 
a ele.40 
 

No entanto, mesmo que a definição de refugiado represente o cumprimento de 

uma demanda que vinha sido muito discutida anteriormente, ela ainda apresenta 

limitações espaciais e temporais: sua reserva geográfica é o continente europeu; e 

sua reserva temporal são os acontecimentos do período anterior a 1951. Em razão 

disso, tornou-se difícil para muitos países aplicarem a Convenção de 1951. Uma 

tentativa de corrigir isso foi o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1967, que 

omite as palavras “como resultado de acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro 

de 1951”, que aparecem na Convenção, tornando, assim, aplicáveis seus dispositivos 

a casos futuros, em outros territórios. Esse protocolo entrou em vigor em 4 de outubro 

de 1967, como um instrumento internacional específico que daria caráter universal e 

atemporal à Convenção de 1951. 

Até então, na América Latina, o ACNUR apenas auxiliava na recepção e 

integração de refugiados europeus, não havendo a figura do reconhecimento direto 

do status de refugiados a essas pessoas. Somente no início dos anos 1970, 

intensificou sua atuação na América Latina, com ênfase na América Central.  

Em 1984, mais uma vez tentando dar amplitude aos dispositivos da Convenção 

de 1951, foi assinada a Declaração de Cartagena, que recomendava que, além 

daquelas hipóteses normais de reconhecimento da condição de refugiados, os países 

deveriam incorporar aos seus ordenamentos jurídicos o conceito de refugiado, 

também, a toda aquela pessoa que tivesse fugido de seu país porque a sua vida, 

segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, 

agressão estrangeira ou conflitos internos, violação maciça dos direitos humanos ou 

outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública. 

Então, se estende o conceito não só para aquela pessoa que em razão da raça, 

naturalidade, grupo social, sexo ou opinião política tenham temor fundado de 

perseguição, mas também aquelas cujos países de origem tenham entrado em 

processo de degradação política e social e tenham permitido violência generalizada, 

                                                 
40 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS (ACNUR). Convenção das 
Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados. 28 de julho de 1951. Disponível em: 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao
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violação de direitos humanos e outras circunstâncias de perturbação grave da ordem 

pública41. 

O Brasil aderiu em 1960 à Convenção de 1951, mas o ACNUR só marcou sua 

presença na América Latina duas décadas depois, e com ações importantes 

empreendidas apenas na América Central, mantendo pouca atuação na América do 

Sul. Justamente nos anos 1970, o Brasil e quase toda a América do Sul vivenciavam 

uma sequência de regimes ditatoriais, que forçavam a saída de milhares de cidadãos 

para o exterior. 

 O refúgio, como um processo de proteção temporária, apresenta-se como um 

importante instrumento internacional de proteção ao indivíduo perseguido. É 

considerado, ainda, como uma etapa anterior ao exílio, também muito presente na 

história latino-americana, principalmente quando se trata da história recente das 

ditaduras militares das décadas de 1960 e 1980. As fronteiras, dessa forma, adquirem 

um significado especial.  

Tratar de um tema como o exílio, nos remete não só às dificuldades em relação 

ao estudo de regimes totalitários e autoritários, dos mais diversos; mas também ao 

impasse de se trabalhar com muitos casos em que a subjetividade pode prevalecer 

sobre demandas de natureza política, e que exigem de nós cuidado e sensibilidade 

muito maiores: a memória, a dimensão humana e as trajetórias individuais. Por mais 

que inserido em um contexto singular da repressão de um país; o exílio carrega 

consigo complexidades e pluralidades.  

As definições de exílio são muitas, e com ênfases variadas; versando entre a 

limitação das liberdades pessoais, condições de expulsão baseadas em mudanças 

radicais das circunstâncias, sentimento de alienação, ato de coação e forma de 

escapar da perseguição ou da violência política e civil. Juntamente com essa 

variedade semântica nas dimensões social e política; o exílio é um fenômeno tratado 

como mecanismo de exclusão institucionalizada.  

Existem duas análises principais que norteiam o estudo sobre o exílio. A 

primeira delas, baseia-se em uma metáfora e imagem universais da condição humana 

a partir da situação exilar. A outra, pretende alcançar uma função intelectual, 

contextualizando o fenômeno a partir de sua especificidade política, sociológica ou 
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cultural. Embora exista uma ampla tentação de se generalizar a condição humana a 

partir da situação exilar (a partir da perspectiva do primeiro modelo de análise), a 

própria historiografia considera como fundamental que se abra espaço para uma 

análise singular do exílio político (seguindo, agora, os aspectos do segundo modelo). 

Percebe-se que, muito mais do que abordar única e exclusivamente o 

funcionamento dos regimes autoritários, e até mesmo aspectos generalizadores da 

experiência do exílio; para se construir uma história da experiência exilar, deve-se 

fomentar seus aspectos multidisciplinares, sua relação com a memória, a pluralidade 

de experiências coletivas, e a formação de identidades. Roniger apresenta essa ideia 

temática como 

a emergência da história contemporânea ou do "tempo presente", sustentada 
em testemunhos orais e na abertura de arquivos sobre a repressão, que 
permitem entender em profundidade o entorno transnacional do asilo, a 
repressão e os contatos entre exilados de distintos países.42 

  
Assim, apropriando os testemunhos como instrumentos de conexão das 

dinâmicas internas e externas do exílio; e recuperando com nitidez a tripla condição 

do exilado de ator político, vítima e testemunha, descobrimos variáveis e experiências 

independentes, essenciais para uma compreensão múltipla e complexa do objeto que 

se pretende analisar. Além disso, a multiplicidade de trajetórias e a heterogeneidade 

de motivações e posicionamentos subjetivos permitem com que o estudo do exílio 

receba novas perspectivas, debates e metodologias; preocupadas com a dimensão 

política, mas, principalmente, humana das experiências em questão. As experiências 

individuais se somam à análise da historiografia; carregando significados e 

sentimentos que complementam a experiência social. 

Roniger e Sznajder também definem o exílio como um  

mecanismo de exclusión política y la vida pública, o alguien al que quienes 
detentan el poder perciben de ese modo, es forzado o presionado a 
abandonar su país de origen o lugar de residencia, imposibilitado de regresar 
hasta que haya una modificación en las circunstancias políticas.43 
 

 Entretanto, apesar de apresentarem uma definição sobre essa prática de 

mobilidade forçada, os autores afirmam que a condição de exílio possui muitas 

definições que são permeadas entre si. Dessa forma, além de consequência de 

                                                 
42 RONIGER, Luis. Reflexões sobre o exílio como tema de investigação: avanços teóricos e desafios. 
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governos autoritários, e de uma limitação da liberdade pessoal; podem ser incluídas 

tanto as condições de expulsão, como o ato voluntário de expatriação fundamentado 

em uma mudança radical de circunstâncias. 

 Quando abordam a questão do exílio em série, Roniger e Sznajder tratam sobre 

um grupo de indivíduos que abandonaram seus países de origem e encontraram 

refúgio em um país disposto a recebe-los como exilados ou refugiados, e que se 

encontram em uma situação em que, devido a transformações políticas e ainda 

impossibilitados de voltar a seus próprios países, se vêm forçados a abandonar seu 

novo país de residência para um novo exílio.44 Essa exposição explica os 

denominadores comuns das ditaduras latino-americanas que, além de configurarem 

a saída de muitas pessoas dos seus países de origem; eram também espaços de 

trânsito entre a repressão e exílio. Nesse aspecto é possível compreender que Brasil, 

Bolívia e Peru, por exemplo, foram países de exílio. Mas, para muitos, foram também 

lugares de trânsito até outros destinos, escalas nas rotas de escape, refúgios 

provisórios na espera de documentação ou dinheiro que permitiram continuar a 

travessia.45 

 Diante disso, é possível compreender que, apesar da dimensão política do 

exílio ter sido muito importante, ela não foi a única. O terrorismo de Estado não 

produziu um único exílio – pelo contrário, um grande número de pessoas abandonou 

seus países carregando uma diversidade de experiências pessoais, laborais e 

políticas. Assim, deve-se reconhecer que a experiência da condição do exílio foi plural. 

Houve múltiplos exílios desenvolvidos sobre uma variedade de motivos e de práticas 

políticas e sociais, implantadas em cada uma das nações onde os expatriados 

encontraram exílio.46 

 

 

 

 

 

                                                 
44 SZNAJDER, Mario; RONIGER, Luis. La política del destierro y el exilio en América Latina. Ciudad de 
México: Fondo de Cultura Económica, 2013. p. 45. 
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2.2. Exílio argentino 

 

O exílio se converteu em um modo central de se "fazer política"47 no período 

das ditaduras militares latino-americanas. Segundo Roniger, o fenômeno se converteu 

em uma dinâmica política institucional de exclusão importante e um fator permanente 

na cultura política da América Latina, centrando-se em um hiato nas relações entre 

cidadania e nacionalidade; gerando impactos próprios nas esferas públicas dos países 

da região.  

Assim como as cooperações e interações entre os modelos repressivos e redes 

de coordenação das ditaturas, o estudo sobre o exílio também apresenta 

singularidades e confluências entre os exílios instaurados pelos regimes dos países 

do Cone Sul (Argentina, Uruguai, Chile e Brasil). Isso ocorreu, principalmente, pelas 

realidades enfrentarem o mesmo contexto internacional e a origem comum das 

ditaduras. Portanto, muitos dos eixos de análise da condição exilar latino-americana 

requerem a combinação de níveis e escalas múltiplas (local, nacional, regional, 

internacional, transnacional); e também perpassam pelos vínculos dos exilados com 

o país de residência, ou transição. Mesmo assim, as especificidades históricas 

nacionais na descrição dos processos transnacionais são fundamentais para a 

compreensão das experiências e fenômenos. 

Discutindo principalmente o contexto ditatorial argentino, objeto também do 

presente trabalho, Jensen aponta o exílio dessa ditadura como uma novidade que 

chama atenção pelo grande número de pessoas exiladas, por sua extensão temporal, 

transversalidade e militância social, e forma de diáspora. Para a autora, o desterro de 

1976 é considerado um fenômeno inédito e singular. Segundo ela, muito antes do forte 

interesse historiográfico pelo exílio, já havia uma simbiose entre a história da literatura 

argentina, a realidade cultural, e o fenômeno. Tarcus afirma que a história do exílio é 

equivalente a narrar a história do país; e que devemos "encontrar as chaves que ligam 

essa marca dolorosa [exílio] das biografias individuais com nossa história coletiva 

como país"48. 

Yankelevich trata sobre a temática do exílio na Argentina dizendo que a 
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37 
 

temática foi muito abordada a partir da explosão de memórias na Argentina, 

principalmente após os 30 anos do golpe de Estado. Para o autor, o processo do exílio 

foi uma estratégia política orquestrada pela ditadura. Dessa forma, 

o trauma da ditadura, a busca por justiça, a necessidade de reivindicar a uma 
geração de detentos-desaparecidos e a exigência de revisar ações e opções 
políticas que conduziram à derrota da esquerda ajudam a explicar a 
proliferação de depoimentos de diversas origens e naturezas.49 
 

Para Yankelevich, o exílio deve ser considerado, além das definições aqui já 

citadas, como um espaço de luta anti-ditatorial e de busca por mecanismos que 

permitiriam condenar aos responsáveis pelos crimes.50 Nesse sentido, o autor aponta 

que os contatos internacionais do exílio argentino não transitaram pelos canais 

partidários e institucionais, mas resultaram fruto de esforços pessoais e das próprias 

organizações gestadas no exílio. 

Ainda, aponta algumas preocupações do núcleo de exilados argentinos: a 

necessidade de discutir a derrota política pensada basicamente desde um peronismo 

de cunho montonero, realizando uma crítica à experiência guerrilheira; a análise da 

situação política e econômica da Argentina; a concepção dos problemas da 

construção e do sentido de democracia; e a própria discussão sobre a crise do 

marxismo.51  

O exílio argentino é visto como a ação do terrorismo de Estado na Argentina. 

Esse fenômeno teve consequências como o desenraizamento, a perda de identidade, 

e a interrupção violenta de todas as atividades cotidianas. Os exilados, por sua vez, 

desenvolveram uma ativa pressão sobre a ditadura militar. Por isso, o exílio argentino 

a partir de 1976 deve ser entendido como um processo coletivo, porém desenvolvido 

a partir da somatória de ações individuais. Assim, a reconstrução desse passado se 

faz importante para a compreensão tanto do passado ditatorial; como para a 

construção da memória individual de cada pessoa em particular.  

Segundo Jensen, o recém institucionalizado campo da história recente vem, a 

partir da década de 1990, considerando como centro da agenda pública argentina: o 

debate sobre as consequências do autoritarismo, as formas de militância setentista, a 
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violência política, a ditadura militar e o exílio. Para ela, há uma necessidade de se 

estabelecer novos caminhos temático-problemáticos para compreender a 

complexidade do exílio e da própria Argentina nos anos 70. Jensen considera que 

uma história do exílio permite não só uma investigação mais intensa sobre o 

funcionamento do Estado terrorista, mas analisar também a origem e o 

desenvolvimento das organizações armadas, as formas de transição da ditadura para 

a democracia, o desenvolvimento dos direitos humanos, e as práticas, valores e ideais 

de militância política. 

 

2.3. Documentação sobre o refúgio argentino no Brasil 

 

 Na documentação já descrita acima, o governo brasileiro mostra a sua 

preocupação com a entrada sem controle de “subversivos” argentinos em território 

brasileiro que, com o apoio dado pelo ACNUR, ingressavam em território brasileiro. 

 Diante desse contexto, o governo brasileiro exigiu uma série de mecanismos 

de controle que o mantivessem distante do tratamento direto com os refugiados; mas 

que fosse possível a fiscalização da situação da fronteira, e, se necessário, a 

aplicação de outras medidas que pudessem conter a entrada das pessoas no país. 

Com isso, foram implementadas as fichas de entrada e de saída das pessoas 

argentinas, de modo a assegurar que o governo controlasse quem eram essas 

pessoas, e qual seria a destinação dada a elas.  

Pode-se compreender que a memória dos processos de mobilidade forçada 

está relacionada com uma magnitude quantitativa, o grau de afetação da pirâmide 

social e seu peso qualitativo. Por isso, analisar alguns dados quantitativos dos agentes 

sociais do refúgio e do exílio pode servir de base para futuras análises e 

compreensões do fenômeno; sempre levando em conta os aspectos individuais e 

coletivos de um momento histórico completamente amplo, transversal e, ao mesmo 

tempo que multifacetado, repleto de singularidades. 

Nessa toada, ao realizar a análise das pessoas refugiadas, é possível, a partir 

das informações fornecidas nas fichas, discutir o perfil dos argentinos que fugiam para 

o Brasil. 

No período de 1977 a 1979, entraram no Brasil 1229 pessoas. Dentre elas, 456 

eram homens, 381 mulheres e 392 crianças. Desses mesmos dados, após análise da 



 

39 
 

documentação, foram encontradas 777 pessoas argentinas; dentre elas 287 homens, 

239 mulheres e 251 crianças. 

Apenas com esses dados referentes ao gênero, é possível compreender que a 

perseguição da ditadura e, portanto, a busca de refúgio atingia ambos os gêneros.  

Outro dado passível de análise é uma problematização da própria fonte. Em 

um primeiro momento, poderíamos supor que o indivíduo principal da fonte é o 

refugiado em si que está sendo perseguido na Argentina e os demais seus 

acompanhantes. Porém, observamos que, salvo nos casos em que uma mulher 

entrara no Brasil sozinha ou acompanhada somente de seus filhos, o indivíduo 

principal é sempre o homem.  

No entanto, sabemos que a proporção de mulheres nos grupos opositores da 

ditadura argentina (sejam na resistência armada ou não) era alta. Indícios disso são 

apontados, por exemplo, por Calveiro52, que se baseia principalmente nos 

depoimentos de cinco sobreviventes, duas das quais mulheres (e poderíamos 

acrescentar uma terceira, a própria autora) e descreve estereótipos específicos para 

as mulheres “subversivas” (cruéis, sem moral sexual, manipuladoras) criados pela 

ditadura e práticas de tortura direcionadas especificamente para elas (em especial o 

estupro), demonstrando, além do caráter misógino da ditadura argentina (encontrado 

também na brasileira),  a presença de mulheres nos grupos perseguidos e portanto 

entre os que procuravam abrigo em outros países. 

Outro fato notável que aponta na direção da presença feminina na oposição à 

ditadura é a existência, além da presença de mulheres na resistência em geral, de 

grupos conhecidos por serem formados especificamente por mulheres, sendo o mais 

famoso e talvez mais bem-sucedido na pressão opositora, como aponta Galasso53, as 

Madres de Plaza de Mayo.  

Por isso, é bastante razoável supormos que não somente as mulheres que 

entraram sem homens adultos, mas muitas das outras listadas como acompanhantes 

também estivessem envolvidas na resistência (ou então o casal estava envolvido, o 

que era comum) e que a forma como as fichas foram elaboradas revela uma estrutura 

de hierarquia sexual (consciente ou inconsciente) dos órgãos que as elaboraram. 
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Além disso, mesmo que não envolvidos diretamente, parentes de opositores também 

corriam perigo, e, mesmo que não fossem individualmente perseguidos, compõe 

grupos de exilados, pois também tiverem que abandonar seus lares e se arriscar numa 

fuga para outro local. 

Nesse sentido, uma análise mais detalhada sobre os acompanhantes pode 

elucidar melhor os envolvidos nesse processo de passagem na fronteira. Os números 

argentinos mostram que 40% das entradas ocorreram por casais com filhos; 29% 

delas por homens sozinhos; 11% por casais sem filhos; 10% por mulheres; 8% por 

mulheres acompanhadas pelos filhos; e 2% por homens que traziam seus filhos. 

Diante desses dados, a primeira informação que chama a atenção é a forte 

presença de famílias. Se forem somadas as porcentagens dos indivíduos que 

entraram sozinhos, o resultado será de apenas 21% de todas as entradas. Isso 

demonstra que o caráter totalizante da ditadura argentina também estava refletido no 

número de pessoas que atravessavam a fronteira.  

Assim, mesmo que não envolvidos na resistência, familiares, amigos ou até 

mesmo meros conhecidos de opositores da ditadura corriam risco. Diante disso, faz 

sentido que muitos dos que fugiam da Argentina levassem suas famílias consigo não 

somente para manterem-se próximos, mas também para protegê-los pois, apesar dos 

riscos envolvidos no refúgio, estariam mais seguros indo junto do que permanecendo 

na Argentina. 

Outro indício possível de discussão é o fato de que a maioria das pessoas que 

fugiam não viam perspectivas de retornar muito em breve. Nessa questão, Roniger 

diferencia migrantes de exilados. Enquanto os primeiros, mesmo mantendo vínculos 

com seu local de origem, querem fixar-se no novo lugar, os exilados saem forçados e 

aguardam o momento para voltar.54 Roniger ainda completa que o desejo de retorno 

e reivindicação de seu direito é um eixo central na identidade de grupos exilados.  

A partir dos indivíduos apresentados pelas fichas, e a análise do contexto em 

que estavam inseridos, é possível concluir que essas pessoas não viam a 

possibilidade de retorno como uma realidade à curto prazo – embora seja possível 

que tivessem planos de retornar à Argentina –, por isso levavam consigo suas famílias. 

Outro indício de que o retorno não seria próximo, é o próprio fato do Brasil servir de 
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local de trânsito para outros lugares, mais distantes. 

No que diz respeito à forma de entrada no Brasil, os números permitem concluir 

que, de maneira geral, os argentinos entraram de forma lícita (24% como “turistas” e 

9% como “legais”); já que apenas 9% deles possuem designação de “clandestino” ou 

“ilegal”. Entretanto, há uma enorme lacuna na fonte, quando se analisa que 58% das 

pessoas têm como “não informada” a maneira com que entraram no Brasil (o que pode 

ter ocorrido, até mesmo, por uma escolha do próprio ACNUR, ao protege-las.). 

Roniger também afirma que, para os exilados, a escolha de sair do seu país de 

origem ou de residência quase sempre não cabe a esses indivíduos. Mesmo quando 

são os próprios que tomam a inciativa de deixar o lugar o fazem pela possiblidade de 

serem coagidos, por estarem correndo sérios riscos. Segundo o autor, é “importante 

destacar, portanto, a partir destas definições que o exilio pode resultar de 

procedimentos judiciais ou de decisões arbitrárias, mas em ambos os casos os 

indivíduos afetados o perceberão como um ato de coação”.55  

Isso remete aos números que apresentam esta legalidade da forma de entrada 

dos refugiados argentinos no Brasil, na medida em que se deve considerar que 

mesmo que não tenham sido formalmente expulsos de suas casas, a ponto de terem 

sua entrada vista como legal pelas autoridades brasileiras, esses indivíduos foram 

obrigados sim a partir de seu país, seu desterro não seria menor ou menos impactante 

devido a situação regular que apresentavam. 

Outro fator que desperta interesse na análise da documentação é o local de 

entrada no Brasil, o que permite delimitar, a partir dos dados, os locais que eram 

frequentemente utilizados para sair da Argentina. O Rio Grande do Sul (a partir de 

Uruguaiana, Chuí e Pelotas) e o Paraná (com Foz do Iguaçu), são os mais 

mencionados, respectivamente. 

No que consta no artigo de Padrós e Slatman, logo após o golpe brasileiro de 

1964 o controle repressivo passou a se concentrar em grande medida na fronteira, 

buscando identificar aqueles que eram procurados pelo novo regime e que tinham a 

intenção de deixar o país. Teria se desenvolvido inclusive um trabalho de busca nas 

zonas urbanas próximas as fronteiras, com o tempo os esquemas de controles destas 

                                                 
55 RONIGER, Luis. Reflexões sobre o exílio como tema de investigação: avanços teóricos e desafios. 
In: Caminhos cruzados. História e memória dos exílios latino-americanos no século XX. QUADRAT, 
Samantha Viz (org.). Rio de Janeiro: FGV, 2011. p. 36. 
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teriam se tornado cada vez mais aperfeiçoados56. Na Argentina de maneira 

semelhante teria se operado um controle extenuante das fronteiras no que diz respeito 

a entrada e saída de pessoas, de maneira destacada pelo dispositivo “cerrojo” que 

restringia a saída de qualquer pessoa do território argentino57. Apesar deste controle 

extenuante, como se demonstra pelos dados, foram pelas regiões fronteiriças, do Rio 

Grande do Sul e Paraná, que mais entraram os refugiados. 

Outro local específico que expressa essa multinacionalidade do controle de 

indivíduos nas ditaduras é Foz do Iguaçu. Palco de diversas mortes ligadas a 

repressão ditatorial, a cidade era um lugar não só de amplo controle pelos governos 

ditatoriais, mas também de grande procura pelos que então buscavam exílio em terras 

brasileiras. 

Algo interessante de se notar é que esses indivíduos em grande parte não 

permaneceram nos locais pelos quais entraram. Rio Grande do Sul, que foi o que mais 

recebeu a entrada de exilados, aparece somente em terceiro lugar como local de 

residência dos mesmos. Já o estado de São Paulo e, em especial, do Rio de Janeiro 

têm um crescimento considerável ao se tratar do lugar de entrada e moradia 

respectivamente; o que demonstra a mobilidade destes argentinos dentro do próprio 

território brasileiro. O Paraná que configurou um lugar de entrada muito recorrente não 

apareceu nos dados referentes as residências dos refugiados.  

Pode ser realizada de duas maneiras a tentativa de explicar a aglutinação dos 

refugiados nesses três estados. A primeira é a de que estas pessoas moravam em 

lugares próximos devido a atuação da Agência da ONU para Refugiados no Brasil, 

que teria colocado essas pessoas para residir em lugares não distantes, tendo em 

vista que muitos desses lugares eram oferecidos por outras entidades laicas e não 

laicas que apoiavam os exilados e que, portanto, seriam os mesmos para muitos que 

buscavam refúgio. Outra possibilidade, não totalmente excludente em relação a 

primeira, seria a de que esses indivíduos buscavam se estabelecer nas cidades 

                                                 
56 PADRÓS, Enrique Serra; SLATMAN, Melisa. Brasil y Argentina: modelos represivos y redes de 
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contando com o auxílio das suas redes de contato formadas por outros refugiados (o 

que apresenta, de certa forma, uma dinâmica interna da comunidade dos refugiados).  

Segundo Padrós e Slatman, os exilados que no Brasil residiam, mesmo tendo 

em vista que o regime brasileiro avançou no sentido de uma certa abertura a partir de 

1975, conviviam com o medo constante de que as autoridades argentinas recebessem 

informações das agências brasileiras sobre o lugar em que viviam e sobre as 

atividades que desempenhavam. Quando se deu a visita do ditador Videla no país 

teria ocorrido um pânico em geral na comunidade dos refugiados argentinos, que 

temiam que fossem presos preventivamente pelas autoridades brasileiras, ou que 

sofressem a repressão dos comandos argentinos dento do território do Brasil. Em 

parte, esse receio dos refugiados de serem descobertos pela repressão argentina e 

brasileira podem explicar, por sua vez, o número expressivo de dados inexistentes ou 

incompletos sobre o lugar de residência dos refugiados. 

Ainda no que diz respeito ao diálogo entre as análises quantitativas e 

qualitativas que a fonte proporciona, é possível interpretar os números referentes às 

categorias sócio profissionais. 

 Ao dividir as profissões em categorias, foi levado em conta o ambiente na qual 

são realizadas, como rural e urbano, se necessitam de curso superior para a atuação, 

se são relacionadas à trabalhos manuais ou braçais. Desta forma, foi possível concluir 

que, quase na sua totalidade, os refugiados eram de ambiente urbano. Além disso, é 

perceptível que grande parte dos exilados argentinos no Brasil pertenciam a 

profissões normalmente ligadas à classes mais altas das sociedade. 

 Outra conclusão é a de que as classes média e alta foram as que mais vieram 

para o Brasil, isso porque grande parte dos imigrantes frequentou, ou frequentava na 

época, cursos superiores, tradicionalmente dominados por uma elite, ou exercia 

profissões relacionadas com a classe média e alta, como bancários ou 

administradores.  

 Entretanto, essa informação contrasta com o exposto por Padrós e Slatman, 

que relacionaram a saída da Argentina pelo Brasil como uma via para quem tinha 

menos opções ou condições, já que  

era un país limítrofe, al que se podía acceder sin pasaporte ni visado. Quienes 
no contaban con redes de contactos personales o las propias de las 
organizaciones políticas y también quienes contaban con recursos 
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económicos limitados optaron por este país.58 
 

 Os dados dos documentos analisados contradizem esta historiografia, já que é 

possível relacionar a categoria profissional à uma categoria social. De acordo com os 

dados levantados, ainda que não fosse nada desprezível a parcela de outras 

ocupações, a maioria desses indivíduos provinham de profissões relacionadas a um 

poder aquisitivo um pouco superior. Para além da questão financeira, tratam-se de 

profissões, em especial no caso dos intelectuais, com redes de relações pessoais 

mais abrangentes tanto em termos territoriais (contatos no Brasil ou em outros países) 

como de poder (conhecem pessoas no Brasil que podem facilitar sua acolhida e 

mesmo na Argentina contatos que facilitem sua saída).  

 Ainda assim, a análise dessa documentação específica apresenta a informação 

de que aqueles indivíduos com maior poder aquisitivo e redes de relações pessoais 

tinham melhores condições de escapar da Argentina, o que explica, de modo geral, a 

quantidade desproporcional de profissionais qualificados ou semi-qualificados entre 

aqueles que procuraram abrigo, mesmo que temporário, no Brasil. As relações 

pessoais e a condição financeira desempenharem papel de suma importância na 

decisão de deixar seu país, no processo de fuga e no sucesso do asilo. 

 Por fim, é necessária uma análise dos ofícios que informavam a saída dos 

argentinos no Brasil, com destino a outros países – agora na situação de exilados. Em 

que pese as fichas de entrada apresentassem, com algumas lacunas, diversas 

informações sobre os indivíduos; os documentos de saída se designavam, apenas, a 

informar aos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores o nome das pessoas a 

data de sua saída do Brasil, e o país de destino do exílio. 

 No total, saíram do Brasil, entre 1977 e 1979, 1166 pessoas, de diversas 

nacionalidades. Dentre os locais de destino, encontram-se com maior número de 

pessoas enviadas à Suécia (579), à França (143), aos Países Baixos (126), à Suíça 

(72), à Dinamarca (51), e à Bélgica (49).  

 No que diz respeito à saída de argentinos, foram contabilizadas 812 pessoas 

saindo do Brasil com destino a outros países. Os argentinos seguiram o exposto sobre 
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o número total de pessoas. Em primeiro lugar, está a Suécia (368), seguida da França 

(122) e dos Países Baixos (98). A Suíça vem logo atrás (67), seguida da Bélgica (24) 

e do México (24). 

 Do número total de argentinos que saíram do refúgio no Brasil, encontram-se 

431 homens e 381 mulheres. Entretanto, o número de mulheres cai para 70, quando 

consideramos apenas as fichas em que elas são a pessoa principal (excluindo, então, 

quando estão acompanhadas de homens companheiros ou maridos). O destino 

dessas mulheres também segue o exposto anteriormente. Suécia (24), França (22) e 

Países Baixos (9), seguem sendo o principal destino. Os outros países, como Itália 

(4), Suíça (3) e Espanha (3), possuem um número bem pequeno de mulheres que 

foram destinadas como exiladas em seus territórios. 

Roniger, nesse sentido, afirma a necessidade e importância dos estudos dos 

lugares de exílio, pois possibilitariam estudar “ a mecânica de residência fora do país 

de origem, a vivência exilar, as relações dentro das comunidades dos exilados e os 

movimentos de solidariedade com as vítimas da repressão”59. Mesmo que esses 

dados numéricos levantados a partir da documentação não ofereçam a possiblidade 

de analisar de maneira muito incisiva e abrangente essas questões subjetivas 

mencionadas pelo autor sobre a comunidade dos exilados, algo que é possível afirmar 

é que essa comunidade [de exilados] estava, em grande parte, espacialmente muito 

próxima. 
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3. CAPÍTULO 3 

 

3.1. Estudos sobre a fronteira: história recente e espaço de mulheres 

 

 Segundo Jensen, a revisão da história a constituição do campo de estudos dos 

exílios políticos durante as últimas décadas tem demonstrado relações com outro 

campo de notável dinamismo, que é o da História Recente. Nessa abordagem, 

compreende que a simultaneidade dos cursos institucionais, incluindo a comum 

bagagem conceitual e metodológica, não conduziram desenvolvimentos convergentes 

e colaborativos nos primeiros anos de pesquisa. Apenas nos últimos anos, e a partir 

de uma confluência de fatores (avanços na conceituação e na reflexão teórica; revisão 

das escalas espaciais e analíticas utilizadas; e ampliação e diversificação dos 

arquivos, sobretudo desde a incorporação massiva de registros de diversas agências 

estatais), os diálogos entre História Recente e História dos Exílios políticos estão 

sendo, conforme se posiciona Jensen, mais produtivos. 

 Assim, nos últimos anos, uma nova agenda de temas e problemas começa a 

ser delineada, colocando em xeque o debate sobre as periodizações, escalas 

analíticas dominantes e matrizes interpretativas hegemônicas. Jensen apresenta que, 

sem se questionar diretamente o paradigma humanitário e o lugar da vítima, há ênfase 

na necessidade de se reconstruir em detalhes o curso dos atores políticos e sociais 

individuais e coletivos, e seus repertórios de luta.60 Sem descartar a escala nacional-

estatal, a autora traz a possibilidade de coloca-la em diálogo com outras (local, 

regional, transnacional e comparada), que permitem que o debate seja realizado sobre 

outros sujeitos e outros problemas do passado; tanto como tornar mais complexas as 

interpretações de forte raiz acadêmica e social. 

 Dessa forma, se busca propor uma História sociocultural do exílio, a partir das 

perspectivas do ator; da recuperação crítica do que foi vivenciado e recordado; do 

resgate da riqueza das perspectivas com que contribuíram aqueles homens e 

mulheres concretos que protagonizaram a experiência do exílio.61 
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 Pablo Yankelevich revisa as singularidades dos exílios latino-americanos da 

segunda metade do século XX, dando ênfase especial em algumas áreas de vacância 

historiográfica: a infância exilada; as mulheres no exílio; o impacto e significado do 

retorno dos exilados na vida política e cultural de seus países de origem; os exilados 

em seus debates intelectuais; e o exílio como usina de ideias. Segundo Yankelevich, 

os exílios foram estudados a partir de parâmetros históricos, políticos, jurídicos, 

diplomáticos, literários e também sob enfoques antropológicos e psicológicos 

preocupados com a alteridade e a reconfiguração de identidades. Para o autor, por 

meio de fontes quantitativas, sabe-se que a metade do exílio esteve constituída por 

mulheres, e, aproximadamente um quarto do número total representa as crianças que 

saíram com os pais ou familiares, ou que nasceram no estrangeiro. Apesar dessas 

dimensões, nos estudos do exílio latino-americano, são escassas as aproximações a 

partir da perspectiva de gênero, e praticamente não existem indagações que dão 

conta da infância exilada.62 

 Diante disso, Yankelevich afirma ser importante refletir sobre a maneira em que 

se processaram as diferenças de gênero frentes às condições de exílio, indagando as 

construções culturais sobre a diferença.63 Isso poderá ser feito a partir de um horizonte 

comparativo, trazendo resultados muito estimulantes. 

 No mesmo sentido, Silva argumenta que a situação em que as pessoas 

exiladas se encontravam no país de acolhida, assim como as políticas migratórias, 

impuseram condições aos refugiados na reconstrução de suas vidas, nos processos 

de integração e nas formas em que se reativou a atividade política. Dessa forma, não 

pode ser ignorado o fato de que nas experiências e trajetórias do exílio, interagiam 

diferentes categorias, desde o gênero até as diferenças étnicas, as relações de classe 

ou elementos como os diversos marcos legais.64 

 Nessa toada, é importante perceber que a categoria de gênero está presente 

no novo movimento historiográfico sobre a história do exílio – notadamente o chamado 

de História Recente. A condição das mulheres no exílio ainda evidencia que a temática 

foi excluída, por muito tempo, da agenda historiográfica. Há uma memória histórica 
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48 
 

seletiva que, quando trata sobre mulheres, faz com que os resultados da investigação 

versem sobre sua condição de vítimas, sem que seu compromisso político assuma 

grande relevância.  

 Tratando sobre a reivindicação de uma agenda historiográfica que atente para 

a questão de gênero, Kaplan aborda a necessidade de incorporar as dimensões 

política e de gênero nos estudos dedicados às memórias das experiências repressivas 

latino-americanas. Segundo a autora, se trata de uma tarefa “impostergável” se há 

pretensão de que os trabalhos de memória histórica possuam um maior poder 

explicativo. 

 Kaplan afirma que a memória histórica da repressão na América Latina durante 

a década de 1970 está repleta de histórias de mulheres vítimas. No entanto, poucas 

dessas histórias incluem uma análise ou descrição do compromisso político que as 

levou ao envolvimento nos movimentos populares, ou de como sua feminilidade 

esteve implicada em suas atividades antes e depois de serem reprimidas.65 Em 

contrapartida, a ênfase na militarização, nas guerrilhas urbanas e nas perseguições 

políticas fez com que esses fatores exaltassem a atuação masculina; em detrimento 

da participação de mulheres também nesses espaços. 

 Rompendo com esse paradigma da historiografia tradicional, se busca, nesse 

movimento historiográfico marcado pelos estudos da História Recente, compreender 

os exílios, as diásporas, os desterros, enfim, a fronteira, como um espaço feminino, 

em que há protagonismo das mulheres, seja na formação de identidades; seja na 

dimensão do gênero para o estudo da memória dos períodos repressivos. Desta 

maneira, a fronteira se desenha como um espaço gerador de atitudes, gestos e 

comportamentos.66 O fenômeno da migração implica em um deslocamento, uma 

“deslocalização”67 que é, ao mesmo tempo, física e cultural, com todas as 

consequências que isso implica também ao nível da identidade. 
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 A migração estabelece uma série de limiares culturais, de fronteiras étnicas, 

linguísticas, sociais e nacionais que se referem tanto aos que imigram; como aos que 

acolhem os imigrantes. Ademais, a deslocalização determina uma transformação 

causada pelas constantes provas materiais e psicológicas que o indivíduo deverá 

superar para reconstruir uma identidade que nunca será igual a que deixou em seu 

país de origem, e tampouco será igual a que encontraria em caso de regresso à sua 

terra.68 

 Para Castelao-Gómez, em um mundo onde a evolução da identidade e, em 

particular, a das mulheres, está unida cada vez mais ao deslocamento, às imigrações 

voluntárias e involuntárias, caberia dizer que a centralidade temática e estética em 

relação à construção da subjetividade e do espaço; entre o lugar e o gênero; entre 

movimento e deslocamento; espaços públicos e privados; e as políticas de 

“situacionalidade”, surgem também como forma de representação feminina da própria 

atualidade.69  

 Wolff dedicou atenção para a relação entre movimento, deslocamento, viagem 

e identidade de gênero. A autora sugere que a prática e a ideologia da viagem e do 

conceito de movimento geográfico implicam em uma carga discursiva patriarcal, já 

que, ao longo da história, as mulheres não possuíram o mesmo acesso ao espaço de 

protagonismo. Wolff expõe três questões interessantes para entender as implicações 

feministas nas metáforas dos deslocamentos, e na prática da viagem realizada por 

mulheres – mulheres essas que se expõem fora do lugar estabelecido, reconstroem 

limites espaciais em relação a sua identidade de gênero, e tratam a fronteira como 

espaço de transgressão.70 

 A primeira, é que, de forma constante, parece dar-se uma rejeição ao lugar e 

ao entorno materno pela mulher que se desloca e decide transgredir limites 

geográficos. Em segundo lugar, Wolff estuda como a marginalidade da mulher no 
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exílio e em movimento, longe de casa, implica em uma busca identitária feminina e de 

reafirmação. A autora expõe que, diferentemente da visão do viajante masculino, que 

reclama por uma busca de sua interioridade a partir da coerência e objetividade; as 

mulheres parecem experimentar a marginalização e o deslocamento como uma causa 

de fragmentação subjetiva reveladora e auto definida, que se desenvolvem a partir da 

reflexão interior sobre a experiência vivida, e da experimentação criativa.71 

 Por fim, Wolff considera que os discursos femininos sobre o movimento e 

trânsito deveriam levar em conta a localização e a posição da mulher como ponto de 

partida para a transgressão de limites, e o fato de que a subjetividade feminina no 

deslocamento sempre se refere a um questionamento, desconstrução, ou subversão 

em relação a um centro ou lugar de origem.72  

 Neste contexto, a micro história, assim como o interesse pela história oral, é 

fundamental tanto na estrutura narrativa (mediante a presença de um texto construído 

a partir da memória de um ou mais personagens), como sua gênese pela dívida que 

os autores reconhecem às memórias das mulheres. Para Cattarulla, é precisamente 

a partir dessas circunstâncias onde a narrativa migratória começa a adquirir traços 

femininos, porque a memória, a anedota, e o relato são quase sempre uma carga que 

as mulheres têm conservado e transmitido às novas gerações.73 

 No que diz respeito ao espaço pertencente à escrita feminina argentina, a 

experiência do exílio, e, em sentido mais estrito, a experiência da emigração, parecem 

estar relacionadas com a identidade nacional, em que convergem algumas categorias: 

a relação do “eu”/”nós”, com os “outros”; a aceitação, rejeição ou reconstrução das 

origens; a fronteira cultural; e a relação centro/periferia.74 Todas essas temáticas, por 

sua vez, há ligação com o espaço autobiográfico, que, de certa forma, caracterizam a 

narrativa feminina sobre a experiência dos fluxos migratórios. 
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(coord.) Mujeres en la frontera. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Madrid: 2013. 
p. 110. 



 

51 
 

3.2. Subjetividades, individualidades e identidades na fronteira 

 

 Durante muito tempo, a historiografia ignorou a participação das mulheres, seja 

como dado demográfico (colocando-as no mesmo grupo que os idosos ou crianças); 

seja como dado de mão-de-obra dentro do processo de modernização e 

industrialização.75 Por isso, as análises das migrações históricas resultam em maior 

dificuldade de se realizar devido ao número de fontes encontradas – já que as 

mulheres foram, por muito tempo, consideradas alheias ao processo migratório. No 

entanto, também é verdade que a atitude feminina, no que diz respeito às fontes 

literárias, possui um papel importante, porque estão muito vinculadas às suas 

memórias, e permitem com que seja possível desenhar figuras femininas alternativas.  

Dessa forma, as memórias e documentos se intercalam entre as múltiplas versões e 

interpretações das narradoras, conformando um mosaico de vozes contraditórias 

entre si, porém todas elas plausíveis e necessárias. Trata-se, portanto, de uma forma 

de definir uma nova identidade transcultural, permitida justamente pelo espaço 

literário. 

 Com isso, é possível compreender essa escrita como um mecanismo de 

tradução intercultural reconhecendo, de certa forma, a crise do sentido de 

pertencimento identitário como condição prévia para sua realização. 

En todo esto, Argentina cosntituye um caso ejemplar. [...] Prueba de ello es 
que la última dictadura militar a la que fue sometido el país (desde 1976 hasta 
1983) obligó al exilio a miles de individuos. [...] Nada más fácil pues que el 
encontrarse em aquellos lugares tan a menudo evocados, no sin certa 
fantasia, en familia, alentando una reflexión sobre la propria identidad para 
engendrar un texto donde la memoria se torna elemento capaz de mantener 
el vínculo que une al pasado y así poder interpretar mejor el presente. De 
manera que la memoria que brota de estas novelas pertenece al horizonte 
familiar del autor y significa el regreso a lugares, tiempos, tradiciones, 
situaciones y personas que remiten a uma dimensión local de la identidad, 
metaforización de la presencia de muchas pátrias culturales.76 
 

As mulheres, como estranhas e deslocadas, escrevem para se reinventar, 

partindo da distância para construir espaços fronteiriços subjetivos e imaginários que 
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as contemplem e as defina. O processo de “dar voz às emudecidas” é parte da 

transformação do sentido do passado, que inclui redefinições profundas e reescritas 

da história. Sua função é muito mais que a de enriquecer e complementar as vozes 

dominantes que estabelecem o marco para a memória pública. Estas vozes desafiam 

o marco a partir do qual a história estava sendo escrita, colocando em questão o 

próprio marco interpretativo do passado.77 

Os testemunhos dessas mulheres se constroem a partir da certeza de que, para 

poder representar sua experiência, necessitam se valer de uma linguagem que 

incorpore a imaginação. São testemunhos subjetivos, pensados como memórias 

femininas; não apenas porque através deles contam suas experiências durante a 

ditadura, mas porque, mediante esses relatos as mulheres tecem novas 

subjetividades que desestabilizam as concepções tradicionais do feminino. 

Davidovich, em obra que analisa alguns testemunhos de mulheres argentinas 

como formas de uma escrita feminina no exílio como resistência aos centros de poder 

impostos pela cultura oficial, argumenta que as mulheres autoras refletem sobre a 

memória, a identidade e o desterro, se propondo, a através da linguagem, suturar 

feridas. Segundo a autora, o exílio aparece como temática central desses relatos, e 

se caracteriza como um estado de múltiplas perdas. O exílio, enquanto espaço 

psicológico se converte em um disparador de um “tipo de escrita que aponta a 

elaboração psicológica do trauma”.78 Situadas nas margens, desterritorializadas, as 

mulheres constroem identidades que resistem a ter uma essência única e 

imobilizadora.   

Para Davidovich, a condição de exílio constitui, para a mulher, um potencial 

subversivo, já que lhe foi imposto como natural o âmbito privado do doméstico, do 

estável, do imóvel. Ao abandonar todos esses espaços tradicionais no exílio, com a 

carga de dor que a perda gera, é aberto um universo inédito em que se pode repensar 

sua identidade a partir de múltiplos pontos de vista. Segundo a autora, ao estar longe 

de sua pátria, se distancia também dos problemas sociais e cotidianos de sua 

existência habitual, e pode escrever de outro lugar, narrando-se a partir de um “eu” 

desterritorializado, que já não pertence ao lugar de origem, tampouco ao seu novo 
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espaço.  

La escritura del exilio brinda a estas mujeres la posibilidad de recrearse a 
través de la escritura y la elaboración de una conciencia que emerge del 
descubrimiento de sus subjetividades en plural, como identidades múltiples. 
[...] La escritura del exilio posibilita la producción de subjetividades abiertas, 
construidas desde espacios fronterizos que permiten pensar la identidad no 
como una posición uniforme y preestabelecida.79 
 

Ao recuperar a experiência do exílio, as mulheres recuperam a memória e 

denunciam a violência de que foram vítimas.80 Através de um ato de denúncia, as 

sobreviventes recuperam sua voz e, com isso, sua posição de agentes na construção 

de uma identidade que resiste à ocupação de um tratamento subordinado da 

historiografia tradicional. As mulheres devem ser inseridas no campo da 

representação sobre o exílio, de modo a subverter simbolicamente os lugares 

atribuídos a elas. 

Além da escrita como forma de recuperação da memória e da representação 

feminina do exílio, em muitos países, as exiladas latino-americanas (em especial, as 

argentinas), mostraram uma forte tendência a organizarem-se em associações 

solidárias, algumas delas compostas integralmente por mulheres.81 A consciência 

política transformada durante o exílio as levou a utilizar seus recursos para 

desenvolver uma nova consciência que, junto com algumas transformações do debate 

público, as transformou em vanguardistas dos novos movimentos feministas na 

América Latina. 

Em muitos países, as exiladas latino-americanas, mostraram uma forte 

tendência ao organizar-se em associações solidárias, alguma delas composta 

integralmente por mulheres. Os debates sobre gênero e política levaram a um exame 

de consciência sobre caráter autoritário da sociedade de origem e do domínio politico, 

incluindo os movimentos de partidos de esquerda, uma vez que se suscitou uma nova 

aproximação com os direitos humanos. 

De acordo com Bados, o gênero permitiu o estabelecimento de laços de 

solidariedade entre as mulheres, separadas, a princípio, por diversas outras fronteiras; 

até o ponto em que cada uma delas, a seu modo, decide por supera-las para contar 
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suas histórias de vida e, assim, reafirmarem-se em suas respectivas identidades.82 O 

gênero é uma ferramenta que ultrapassa fronteiras e traz um novo significado para o 

“testemunho”, considerando-o como articulação da subjetividade com a coletividade. 

 Como exemplo concreto de protagonismo feminino na fronteira, principalmente 

no que diz respeito às redes de solidariedade que eram características, pode ser 

citada a criação da COSOFAM – Comisión de Solidaridad con Familiares de 

Desaparecidos em Argentina. Sua idealizadora e criadora foi Alicia Raquel Puchulu 

de Drangosch, argentina que, assim como muitas mulheres registradas pelas fichas 

do ACNUR, buscando segurança para ela e sua família, devido à repressão da 

ditadura argentina, refugiou-se no Brasil e exilou-se na Holanda. No exílio, foi 

responsável por uma das mais importantes agências de direitos humanos e recepção 

de denúncias dos crimes da ditadura argentina, a COSOFAM.   

Alicia Raquel Puchulu de Drangosch, sufrió la muerte y desaparición de varios 
miembros de su familia durante el último gobierno militar – la muerte de sus 
hijos Adriana y Hugo Ricardo Drangosch y de sus yernos Mario Rodríguez y 
Arnaldo del Valle Moyano y la desaparición de su yerno Samuel Leonardo 
Slutzky – así como el allanamiento de los domicilios de sus hijas Raquel 
Herminia, con quien vivía, y Susana Drangosch. Por todas estas 
circunstancias debió abandonar el país en compañía de una de sus hijas y 
sus nietos, para garantizar su seguridad y la de su familia. Se asiló, en primera 
instancia en Brasil, ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados y luego viaja a Holanda, donde permaneció exiliada. Una vez en 
Holanda funda el COSOFAM – Comisión de Solidaridad con Familiares de 
Desaparecidos en Argentina. La actividad solidaria que desarrolló Raquel 
Puchulu de Drangosch se vio reflejada en gran cantidad de publicaciones, 
propuestas, encuentros, afiches y aportes al desarrollo de las actividades del 
exilio argentino. Esta colección contiene publicaciones, recortes de 
publicaciones periódicas, cartas, tarjetas, afiches, testimonios, fotografías y 
listados de víctimas, relacionados con la extensa obra realizada por la 
Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina 
(COSOFAM), sede de Holanda. Organización de la cual fue fundadora y 
presidenta.83 

 
 A atividade solidária que Alicia desenvolveu desde a Holanda resultou em 

grande quantidade de publicações, apontamentos, encontros sobre o exílio argentino. 

A coleção foi doada à CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas), 

e adquiriu a forma de Fundo de Documentos que leva seu nome e cujo conteúdo 
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consiste em publicações, recortes de publicações, cartas, testemunhos, fotografias, 

listas de vítimas, todos relacionados com a obra externa realizada pela COSOFAM.84 

O protagonismo de Alicia, a partir de sua base na Holanda, foi responsável não apenas 

por difundir materiais, mas também pela ampliação da rede de direitos humanos por 

muitas cidades da Europa onde havia exilados argentinos e de outras nacionalidades.  

 

3.3. As mulheres nas fichas do ACNUR 

 

A bibliografia visitada apresenta o fato de que a proporção de mulheres nos 

grupos opositores da ditadura argentina (sejam na resistência armada ou não) era 

alta. Indícios disso são apontados, por exemplo, por Calveiro85, que se baseia 

principalmente nos depoimentos de cinco sobreviventes, duas das quais mulheres (e 

poderíamos acrescentar uma terceira, a própria autora) e descreve estereótipos 

específicos para as mulheres “subversivas” (cruéis, sem moral sexual, manipuladoras) 

criados pela ditadura e práticas de tortura direcionadas especificamente para elas (em 

especial o estupro), demonstrando, além do caráter misógino da ditadura argentina 

(encontrado também na brasileira),  a presença de mulheres nos grupos perseguidos 

e portanto entre os que procuravam abrigo em outros países. Outro fato notável que 

aponta na direção da presença feminina na oposição à ditadura é a existência, além 

da presença de mulheres na resistência em geral, de grupos conhecidos por serem 

formados especificamente por mulheres, sendo o mais famoso e talvez mais bem-

sucedido na pressão opositora, como aponta Galasso86, as Madres de Plaza de Mayo.  

No que diz respeito à condição das mulheres exiladas e a temática de gênero, 

Roniger e Sznajder, com a política de massas, as mulheres participaram na luta 

armada e em organizações revolucionárias e, devido à repressão, muitas saíram ao 

exílio.87 Muitas outras, porém, se viram forçadas a partir, devido aos riscos que 

implicava o ativismo político de seus maridos e companheiros. De maneira quase 
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imediata, as famílias confrontaram o impacto do exílio. Para funcionar no novo meio, 

deviam adaptar-se; orientar-se pelas expectativas culturais distintas e avaliar suas 

próprias atitudes – incluindo aquelas relacionadas com a própria vida em família. 

Em muitos casos, apontam Roniger e Sznajder, as mulheres tiveram que lidar 

com o desemprego, com condições de trabalho adversas, a exploração laboral, falta 

de documentos e os desafios da adaptação a um novo meio. Segundo os autores, 

foram as mulheres quem, na maior parte dos casos, também assumiram o controle 

dos problemas dos filhos ao se depararem com o desenraizamento, a necessidade de 

adaptação às normas e comportamentos locais e de manter a esperança de um 

retorno.88  

Tudo isso criava um cenário para a redefinição, de maneira voluntária ou não, 

dos papeis de gênero. De acordo com Roniger e Sznajder, as mulheres eram 

particularmente propensas a afrontar as pressões e passar por mudanças de caráter 

e transformações no modo de vida. Os papeis tradicionais de “mães” rapidamente 

tiveram contato com uma série de agentes estatais, o que motivou sua competência 

linguística a um ritmo mais rápido do que os homens desempregados.89 

Apesar da porcentagem bastante semelhante entre homens e mulheres nas 

fichas do ACNUR analisadas no presente trabalho, é possível perceber que 

apresentam diferenciação do tratamento realizado frente aos refugiados homens, em 

detrimento das mulheres. Aquelas que entravam como acompanhantes de homens 

eram apenas citadas nas fichas, com um tom de dependência da pessoa principal que 

era indicada. Quando entravam sozinhas, a quantidade de informações pessoais que 

era registrada destoava muito em relação às características completas que temos dos 

homens (como atividade profissional, endereço no Brasil, nome do pai e da mãe, etc.). 

Assim, é possível perceber certa hierarquia de gênero trazida pela fonte (consciente 

ou inconscientemente), uma vez que as informações completas das mulheres eram 

negligenciadas, como se não fossem relevantes – ou melhor, como se a passividade 

feminina fosse tanta que nem era considerada como uma ameaça para o regime. 

Na exposição sobre as fontes, ficou claro que havia uma relutância, por parte 

de muitos órgãos brasileiros, em reconhecer e designar a categoria de “refugiados”; 
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tratando esse tema, muitas vezes, de maneira pejorativa e exclusiva (como o fato de 

considerar as pessoas que atravessam a fronteira como subversivas, por exemplo). 

Soma-se a isso, o tratamento negativo em relação à maternidade na situação da 

fronteira. 

A partir de fins do ano passado um número crescente de indivíduos, na 
maioria dos casos acompanhados de mulher e filhos menores e na sua quase 
totalidade de nacionalidade argentina, entraram em território brasileiro 
valendo-se das facilidades do intercâmbio turístico de fronteira, ou de maneira 
irregular, por temerem por suas vidas ou segurança pessoal em seu país de 
origem. Alguns já têm filhos nascidos no Brasil (fl.16 d001). 
 

Há um tom pejorativo quando os documentos iniciais debatem sobre a 

presença das mulheres em fronteiras. Além da presunção de que mulheres sempre 

estariam acompanhadas por homens; há a ideia de que, se estavam atravessando a 

fronteira sozinhas, seria muito provável que estivessem ligadas a algum tipo de 

movimento político, tendo deixado seu país justamente por motivo de perseguição 

política – uma vez que seus companheiros estariam presos, ou mortos. Além disso, 

quando as mulheres entravam grávidas, havia uma clara ideia de que estavam 

gerando “subversivos”, já que os pais também o eram, e, por isso, a entrada da mulher 

não poderia ser facilitada – e, quando entrasse, deveria ser controlada. Os 

representantes do governo brasileiro, inclusive, apoiavam a ideia de que o aborto seria 

uma das opções para que crianças “subversivas” não fossem os futuros adultos que 

lutariam contra a política repressora, por exemplo.  

Estereótipos específicos para mulheres são reiterados, diferenciando a forma 

de tratamento que era realizada para com os homens. Portanto, apesar da questão 

feminina ser negligenciada pelas fichas, é justamente essa lacuna que permite 

explorar o tratamento dado às mulheres na fronteira. 

Barral explica que o que funcionava, até pouco tempo atrás, como base 

explicativa da análise do movimento migratório era a presença dos homens migrantes. 

A mobilidade feminina sempre foi suposta como “dependente” e submissa no 

processo familiar de migração. As mulheres como exiladas estavam ausentes da 

matriz explicativa e analítica dos fenômenos de mobilidade forçada.90 

A dificuldade de representação das mulheres como “trabalhadoras”, ativas e 
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autônomas ainda se sustenta, segundo Barral, em alguns pressupostos relativos ao 

mesmo processo de deslocamento.91 Em primeiro lugar, há influência das teorias 

economicistas que mantiveram como central a dimensão econômica dos 

deslocamentos. Depois, a própria assimilação da noção de “trabalho”, em sua versão 

clássica liberal, adere à ideia de um mundo masculino por excelência. Assim, há 

concepções dominantes sobre a participação na sociedade.   

Em resumo, Barral expõe que, se as migrações se compreenderam 

exclusivamente como funções e espaços masculinos (devido à questão do trabalho, 

enfatizada pela autora); se chega rapidamente à conclusão de que as mulheres não 

poderiam compreender-se como “verdadeiras” migrantes, e, ainda que fizessem parte 

do movimento do deslocamento, não eram relevantes para seu estudo. Às mulheres, 

então, estava direcionado apenas o âmbito privado. 

Assim, a mulher que extrapolou seu universo doméstico e feminino recebeu 

uma estigmatização adicional por desafiar o “código de gênero de sua época”, tal 

como ocorreu com as mulheres que participaram da resistência armada.92 A 

transgressão feminina era maior, já que ser mulher e “criminosa” constituía uma dupla 

transgressão. 

Ainda que muitas delas tenham recebido apoio do ACNUR, fato é que sua 

participação no movimento do refúgio e, por consequência, do exílio, foi fundamental 

para que fosse desenvolvido um processo de empoderamento de gênero; de 

(re)construção de identidades; e de representação das mulheres na fronteira, no 

exílio. A crítica feminista é constituída, assim, como uma nova lente para analisar os 

processos de mobilidade forçada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como proposto durante o trabalho, discute-se o fato de os mecanismos de 

segurança e controle brasileiros (e o próprio governo) serem contrários à entrada de 

refugiados, designando toda a questão de recepção, responsabilidade sobre a retirada 

de informações, e a própria saída das pessoas do território brasileiro, aos 

representantes do ACNUR. 

A aceitação do governo brasileiro pela entrada de pessoas latino-americanas 

em seu território trata muito sobre questões políticas e diplomáticas, do que sobre as 

matérias legais que regem o tema. O Brasil não era obrigado a aceitar pessoas em 

seu território, uma vez que o direito internacional considerava refugiados apenas 

europeus, fora de seu território devido acontecimentos anteriores a 1951. Além disso, 

existiam mecanismos de cooperação entre os governos ditatoriais, principalmente nos 

países do Cone Sul; o que tornava a aceitação de refugiados desses países uma 

espécie de atividade contra os acordos que o governo possuía com os outros países. 

No entanto, para evitar conflitos com mecanismos internacionais, e, por 

consequência, medidas que poderiam colocar a política ditatorial em cheque; o 

governo brasileiro acaba por aceitar a entrada de refugiados latino-americanos no 

país, desde que por responsabilidade do ACNUR, que deveria enviar relatórios para 

controle estatal. Ainda assim, há relutância por parte de muitos órgãos brasileiros em 

reconhecer e designar a categoria de “refugiados”; tratando esse tema, muitas vezes, 

de maneira pejorativa e exclusiva (como o fato de considerar as pessoas que 

atravessam a fronteira como subversivas, por exemplo). 

No que diz respeito à definição dos processos de mobilidade forçada, é possível 

compreender que a questão do refúgio, ainda se encontra muito centrada nas 

discussões de Direito Internacional, e na configuração dos tratados e convenções 

internacionais, mediados pela ONU e pelo ACNUR. 

O refúgio, como um processo de proteção temporária, apresenta-se como um 

importante instrumento internacional de proteção ao indivíduo perseguido. É 

considerado, ainda, como uma etapa anterior ao exílio, também muito presente na 

história latino-americana, principalmente quando se trata da história recente das 

ditaduras militares das décadas de 1960 e 1980. As fronteiras, dessa forma, adquirem 

um significado especial. 
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Tratar de um tema como o exílio, nos remete não só às dificuldades em relação 

ao estudo de regimes totalitários e autoritários, dos mais diversos; mas também ao 

impasse de se trabalhar com muitos casos em que a subjetividade pode prevalecer 

sobre demandas de natureza política, e que exigem de nós cuidado e sensibilidade 

muito maiores: a memória, a dimensão humana e as trajetórias individuais. Por mais 

que inserido em um contexto singular da repressão de um país; o exílio carrega 

consigo complexidades e pluralidades.  

As definições de exílio são muitas, e com ênfases variadas; versando entre a 

limitação das liberdades pessoais, condições de expulsão baseadas em mudanças 

radicais das circunstâncias, sentimento de alienação, ato de coação e forma de 

escapar da perseguição ou da violência política e civil. Juntamente com essa 

variedade semântica nas dimensões social e política; o exílio é um fenômeno tratado 

como mecanismo de exclusão institucionalizada.  

O refúgio de pessoas argentinas no Brasil, para que adquirissem, 

posteriormente, vistos de saída do país, na condição de exilados, foi uma prática 

recorrente durante a vigência dos dois regimes repressivos. Em setembro de 1977, 

membros do Ministério da Justiça e das Relações Exteriores, do Serviço Nacional de 

Informações e do observador da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança 

Nacional, formaram um grupo de trabalho informal que discutia e determinava a 

política do governo brasileiro para com os “refugiados” sob a proteção do ACNUR. 

Diante disso, é possível compreender também que havia também uma 

comunidade de informação entre as ditaduras latino-americanas, que facilitava e 

permitia infiltrações, monitoramentos, e controle mais intensos. Todo “inimigo interno” 

era um inimigo de todas as ditaduras. O Brasil, por exemplo, atuou para evitar que a 

desestabilização dos países vizinhos pudesse repercutir internamente com 

instabilidade ou mudanças bruscas. Por sua vez, as redes de coordenação dos 

militares argentinos superavam o Cone Sul; no que diz respeito à atuação das 

embaixadas, e à infiltração nas organizações de exilados. 

No que diz respeito às condições de mulheres na fronteira, a análise de fontes 

contrasta com a historiografia tradicional, que se construiu sob uma análise masculina 

e excludente dos agentes históricos. Felizmente, os novos estudos sobre o exílio, 

principalmente, vêm inovando em relação aos agentes não contemplados pela 

historiografia anterior; ampliando os eixos de análise, e mostrando preocupação com 



 

61 
 

elementos que se sobrepõem às questões formais do Estado. A própria participação 

feminina na luta armada e nas guerrilhas vem se tornando um espaço de estudo cada 

vez mais importante.  

O exílio feminino é significante, e os números de análise reiteram que não se 

pode realizar um estudo sobre esse processo de mobilidade forçada sem tratar da 

temática de gênero. Dessa forma, deve-se compreender a fronteira, o refúgio, o exílio, 

e as buscas pela construção de identidade como espaços também de protagonismo 

feminino.  

A oportunidade de trabalhar com as fichas de entradas de argentinos e 

argentinas no Brasil durante o período das duas ditaduras militares, proporcionou não 

só um maior contato com as fontes do período; como também tornou palpáveis e mais 

próximas discussões que antes só existiam no campo teórico. Embora paradoxal e 

repleto de particularidades e especificidades, perceber as individualidades e lacunas 

trazidas pelas fontes permite com que se construa um estudo articulado e 

multidisciplinar do fenômeno do exílio – se sobrepondo e superando, em muitos 

aspectos, a historiografia tradicional. Ainda, é importante ressaltar que as motivações 

e os tipos de mobilização são diferentes; o que torna o debate acerca do refúgio 

relacionado com as condições políticas, sociais e econômicas tanto dos países de 

origem, como dos países de acolhimento. 

A ênfase na dimensão individual da História, com o resgate das experiências e 

memórias das mulheres, e também das formas plurais de enfrentar o desterro, 

representam uma escala pertinente para resgatar as vozes silenciadas e 

desqualificadas durante o período das ditaduras. Deve-se enfatizar que o exílio foi um 

processo coletivo, porém composto por muitas histórias individuais, singularizadas por 

diferentes perfis de classe, de gênero; por diferentes composições familiares; por 

variáveis nos padrões de deslocamento; por heterogêneas modalidades repressivas; 

por caminhos políticos-militares díspares.93 Assim, compreendem-se os exílios, as 

diásporas, os desterros, enfim, a fronteira, como um espaço feminino, em que há 

protagonismo das mulheres, seja na formação de identidades; seja na própria 

dimensão do gênero para o estudo da memória dos períodos repressivos. 

 

 

                                                 
93 JENSEN, Silvina; LASTRA, Soledad. El problema de las escalas en el campo de estudio de los exilios 
políticos argentinos recientes. Avances del Cesor, Año XII, V. XII, Nº 12, primer semestre 2015, p. 104. 
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