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RESUMO: Este trabalho pretende mostrar as vivências generificadas do terrorismo  de

Estado durante a última ditadura argentina (1976-1983),  especificamente no caso das

mulheres que sofreram o “roubo” de seus filhos/as, no contexto do “plano sistemático de

apropriação  de  crianças”  executado  naquele  país.  O  “plano  sistemático”  envolveu

aproximadamente 500 meninas e meninos que foram sequestrados junto com suas mães

ou que  nasceram durante  o  cativeiro  destas.  Até  o  momento,  graças  ao  trabalho  de

Abuelas  de  Plaza  de  Mayo foram  localizados  118  netos  e  netas  (filhos  e  filhas  de

desaparecidos/as) que tinham sido criados sob outras identidades por outras famílias. No

contexto  de  uma  pesquisa  etnográfica  realizada  junto  com  um  grupo  de  “netos/as

restituídos/as” e a partir de um exercício de reconstrução das respectivas memórias de
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infância, se descrevem as experiências de militância - permeadas pelas desigualdades de

gênero  -daqueles  pais  e  mães  desaparecidos,  as  violências  sofridas  pelas  mulheres

durante a gravidez e o parto em centros clandestinos de detenção e as circunstâncias da

separação  forçada  de  mães  e  filhos/as,  seguidas  do  assassinato  dessas  mães.  As

apropriações  por  parte  dos  militares  ou  de  pessoas  próximas  às  forças  repressivas

implicaram  adoções  “pseudo-legais”,  não  consentidas  pelas  famílias  biológicas,  e  a

criação de novos laços familiares. As ideias apresentadas neste trabalho fazem parte de

uma pesquisa mais ampla cujo foco é a análise das relações de parentesco no caso de

“netos/as  restituídos/as”,  com  ênfase  nas  noções  de  maternidade  e  moralidades

maternas.

Palavras-chave: ditadura, Argentina, “netos restituídos”, gênero, parentesco.

No contexto do terrorismo de Estado exercido pela última ditadura argentina (1976-

1983),  a  violência sofrida pelas mulheres  detenidas -  desaparecidas1 que eram mães

adquiriu  características  singulares.  Junto  com as  formas  habituais  de  tortura  física  e

psicológica sofridas nos Centros Clandestinos de Detenção (CCD) -  entre as quais a

violência sexual foi uma prática frequente – as mulheres com filhos/as nascidos ou por

nascer padeceram tormentos específicos pela sua condição de mães. Isso inclui tanto as

difíceis circunstâncias em que transitaram a gravidez quanto as precárias condições do

parto e/ou a separação forçada dos respectivos filhos e filhas. Se bem houve homens que

também foram obrigados a desprender-se violentamente dos filhos/as, na maioria dos

casos as que viram partir ou tiveram que separar-se deles/as pela força foram mulheres.

Nos anos 70, embora os efeitos do feminismo já fossem perceptíveis, o trabalho de cuidar

dos/as filhos/as era basicamente das mulheres.

Neste trabalho abordo a violência de gênero sofrida por detenidas - desaparecidas

mães; especificamente pelas vítimas do “plano sistemático de apropriação de crianças”2

executado naquele país. O “plano sistemático” envolveu aproximadamente 500 meninas e

1 Termo que refere às pessoas que foram vítimas do dispositivo de terror estatal durante as ditaduras Latino-
americanas. Trata-se de pessoas que foram ilegalente sequestradas, torturadas e finalmente asassinadas
por  motivos  políticos,  e  cujos  corpos  nunca  foram  entregues  às  respectivas  faílias.  A  maioria  dos
sequestrados durante a última ditadura argentina permanece desaparecida.

2 Denominação inicialmente utilizada pelas organizações de direitos humanos e finalmente incorporada nos
diversos processos penais que se desenvolvem atualmente contra os militares que comandaram a última
ditadura argentina.  Em julho de 2012, numa sentença histórica,  o Tribunal  Oral  Federal  6 confirmou a
existência de “una  práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores
de edad,  haciendo incierta,  alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del  secuestro,  cautiverio,
desaparición o muerte de  sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre
parte  de  la  población  civil   con  el  argumento  de  combatir  la  subversión  implementando  métodos  del
terrorismo de Estado durante los años  1976 a 1983 de la última dictadura militar” . Simultaneamente, o
Tribunal declarou os crimes como “delitos de lesa humanidade”.



meninos  que  foram sequestrados  junto  com suas  mães  ou  que  nasceram durante  o

cativeiro  destas.  Muitas  dessas  crianças  foram  “apropriadas”3 por  famílias  que  lhes

ocultaram deliberadamente sua história de origem. Até o momento, graças ao trabalho de

busca de Abuelas de Plaza de Mayo (APM) foram localizados 118 netos e netas (filhos e

filhas de desaparecidos/as). 

A  questão  da  violência  de  gênero  permeia  a  construção  das  relações  de

parentesco  dos/as  “netos/as  restituídos/as”4,  que  é  o  foco  de  minha pesquisa  de

doutorado5 e  que  visa  compreender  as  diversas  maneiras  em que  eles/as,  uma  vez

localizados/as, (re)constroem os vínculos familiares. O complexo processo de “restituição

de identidade”6 implica o (re)encontro com os parentes biológicos e, em muitos casos, o

primeiro reconhecimento social e legal da mãe de gestação (REGUEIRO, 2008), que foi

abruptamente privada de contato com seu filho ou filha e posteriormente desaparecida.

As  noções  de  maternidade  são  configuradas  pelas  condiciones  biológicas  da

reprodução  sexuada  -  e  pelas  circunstâncias  sociais,  econômicas  e  políticas  de  tal

reprodução - mas também são produto de operações simbólicas pautadas, entre outras,

em relações  de  gênero  desiguais  (TAUBERT,  2007).  Nos  casos  de  apropriação,  tais

desigualdades  adquirem um caráter  opressivo  exponencial.  Por  sua  vez,  a  produção

social  da  maternidade põe em circulação uma profusão de ideias  sobre  abdicação e

incondicionalidade que alimentam o imaginário do que seja uma “boa mãe”. Ancoradas

3 As  categorias  nativas  “apropriado/a”  e  “restituído/a”,  presentes  na  literatura  sobre  o  tema  e  nos
depoimentos dos/as  envolvidos/as, ilustram o modo em que eles vivenciam sua realidade. “Apropriação”,
por sua vez, é um termo mais amplo - e relativamente mais neutro - que “roubo”, pois abrange também o
processo de “tomar  para si”  as crianças sequestradas.  Regueiro  (2008)  define “apropriação” como um
processo global que abrange distintas redes de atores e práticas, incluindo desde a administração dos
partos em cativeiro até a entrega dos bebês e o assassinato das mães.

4 “Neto/a restituído/a” e “filho/a de desaparecidos” são categorias nativas e também identidades políticas
construídas nas lutas “por memoria, verdad y justicia”, impulsadas pelas organizações de direitos humanos
na  Argentina.  A  denominação  “netos/as”  faz  referência  às  crianças  que  foram  sequestradas  e  logo
procuradas por suas avós, distinguindo-as do conjunto de “filhos” de desaparecidos, muitos dos quais não
foram  alvo  do  “plano  sistemático  de  roubo  de  bebês”.  Tais  termos  salientam,  ademais,  um  laço  de
parentesco que resulta crucial no processo como um todo.  Por último, “restituição” refere à identificação e
localização daquelas crianças, e conota a devolução ou reposição de algo previamente quitado ou retido. 

5 A pesquisa de campo que sustenta esta tese se desenvolve em diferentes lugares geográficos e através
de  ferramentas  metodológicas  diversas.  Trata-se  de  uma  etnografia  que  articula  espaços  distintos  e
materiais heterogêneos (MARCUS 1998: 85). No entanto, por se tratar basicamente de uma etnografia das
narrativas (BRUNER [1990]1997) dos “netos restituídos”, o trabalho se nutre de duas grandes fontes de
informação: os depoimentos que já circulam públicamente e as conversas que eu mantive com eles e seus
familiares durante minha estada na Argentina. 

6 Utilizo o termo “identidade” (restituída / negada / substituída / etc.) como categoria nativa, sem que isso 
implique desconhecer o caráter processual, dinâmico, relacional e plural que caracteriza este conceito 
“polissêmico por natureza” (C. DE OLIVEIRA, 2006: 20). Ciente de que se trata um conceito “sob rasura” 
(HALL, 2011), também resgato a noção de “identificação” - quase tão ardilosa quanto a outra, embora 
preferível - pois resulta útil para pensar nesse processo nunca completado, condicional e alojado na 
contingência que é tornar-se “filho/a de desaparecidos”. 



quase sempre em noções biologicistas,  essas ideias  geralmente  são naturalizadas e,

neste  caso,  tiveram  um  papel  decisivo  na  avaliação  das  “aptidões”  das  detenidas  -

desaparecidas que eram mães. 

Por outro lado, a progressiva emergência de novos modelos de sexualidade, amor

e parentalidade, acontecendo em paralelo com a inserção das mulheres no mercado de

trabalho e no espaço público, contribuíram para mudar e diversificar os padrões e as

experiências  de  maternidade  (SCAVONE,  2001).  Essas  variadas  noções  sobre

maternidade  aparecem  nas  memórias  das  interlocutoras  desta  pesquisa  e  resultam

significativas  para  compreender  o  desenvolvimento  dos  respectivos  processos  de

identificação, pois em torno delas se (re)instauram relações e se constroem determinadas

ideias de família. 

 Além das singularidades de cada história, as cinco interlocutoras que participam

deste  trabalho  -  Juana,  Ana,  Teresa,  Carola  e  Vanesa7 -  compartilham  a  dramática

circunstância de ter sido testemunhas, quando crianças, do sequestro das respectivas

mães e de ter sofrido a intervenção direta do terrorismo de Estado na construção das

suas trajetórias  de vida:  as  quatro  passaram por  instituições de abrigo  -  duas delas,

ademais,  estiveram  sequestradas  em  centros  clandestinos  de  detenção  -  e

posteriormente  foram  adotadas  em  processos  judiciais  irregulares  ou  simplesmente

inscritas  como  filhas  biológicas  dos  seus  “apropriadores”,  mediante  certidões  de

nascimento falsificadas. As memórias dessas mulheres - reconstruídas no presente, em

uma conjuntura política sustancialmente diferente daquela dos '70 - estão perpassadas

por “economias morais” (FASSIN, 2009, 2010) em relação às ideias de família, infância e

maternidade  que,  por  sua  vez,  respondem  a  noções  de  gênero  indissociáveis  das

concepções sobre o parentesco (FONSECA, 2003; STOLCKE, 2010).

A perspectiva  de  gênero implica  colocar  em  tensão  as  noções  de  mulher  e

maternidade,  e  também  assumir  que  os  contextos  repressivos  agem  em  forma

diferenciada  sobre  homens,  mulheres  e  outras  possíveis  identidades  de  gênero,  no

sentido de que as desigualdades de poder se exacerbam. Implica também pensar as

famílias  como  produtos  ideológicos  historicamente  produzidos,  olhando  as  estruturas

subjacentes  de  gênero,  geração,  sexualidade,  raça  e  classe,  que  sublinham divisões

sociais  e  desigualdades.  A participação  de  pesquisadoras  feministas  nas  discussões

sobre  dinâmicas  familiares  contemporâneas  trouxe  também  uma  ressignificação  do

7 Os nomes das interlocutoras foram deliberadamente trocados por outros. Considerando que o passado
lembrado é uma (re)construção social sujeita a permanentes ajustes que operam no presente, e que o
acesso a um tipo de experiência implica uma (re)construção permeada por múltiplas temporalidades, as
narrativas aqui utilizadas são entendidas como provisórias e, portanto, podem ser objeto de mudanças. 



trabalho de “cuidar”, uma crítica às oposições indivíduo / comunidade, público / privado,

doméstico / político, e uma rejeição à noção de família enquanto unidade auto-contida

(autônoma ou  isolada),  enfatizando  a  relevância  das  políticas  sociais  e  outras  forças

nacionais ou globais que perpassam as relações interpessoais (FONSECA, 2007). 

A análise  contextualizada  das  histórias  atravessadas  pela  violência  do  Estado

durante a ditadura permite identificar uma marca comum: o projeto militante perpassando

a  vida  familiar,  sendo  esta  última  caracterizada,  entre  outras  singularidades,  pela

militância  “en  pareja” e  pela  necessidade  de  sobreviver  na  clandestinidade.  Naquele

contexto, as maternidades das militantes estavam inseridas em projetos políticos mais

amplos que a mera vida doméstica e os filhos eram pensados como futuros beneficiários

do novo mundo a construir. Por sua vez, as influências do feminismo e das profundas

transformações  culturais  dos  60  também  permeavam  a  vida  familiar.  No  entanto,  a

reconstrução das histórias daquela mães e pais mostra que a participação paterna na

criação  dos  filhos  era  menos  frequente  e  as  crianças  compartilhavam  muitas  mais

atividades  com  as  mães  que  com  os  pais  (SEPULVEDA,  2014).  As  mulheres  cujos

companheiros  desempenhavam  tarefas  de  condução  política  estavam  inteiramente  a

cargo  dos  filhos,  o  que  implicava  dificuldades  adicionais  para  a  própria  militância

(MARTÍNEZ, 2009).

Em paralelo, no discurso oficial a família aparecia como responsável da formação

física, intelectual,  moral  e religiosa dos/as filhos/as, e os pais deviam ser o modelo a

imitar8.  Como  “célula básica de la nación”,  a família devia ser salvada e protegida da

“infiltração subversiva” que causava sua “desnaturalização” e destruição. A metáfora da

subversão como doença e da nação como família (FILC, 1997) serviu para justificar a

intervenção  do  Estado  que,  com  alegações  salvacionistas,  interveio  no  exercício  da

parentalidade  -  através  das  apropriações  -  procurando  evitar  que  os  filhos  dos

“subversivos” sejam contagiados. Segundo essa lógica, as crianças deviam ser criadas

por cidadãos argentinos confiáveis e as mães biológicas -  já  desumanizadas por sua

condição  de  “subversivas”  e  convertidas,  portanto,  em  “matáveis”  -  podiam  ser

despojadas de sua descendência e posteriormente assassinadas (REGUEIRO, 2008).

 Putas e guerrilheiras

Nas prisões da ditadura homens e mulheres “viveram as violências  e estupros

sexuais  como  sometimentos  extremos,  executados  sobre  corpos  indefensos;  como  a

invasão  brutal  das  intimidades  e  como  a  tentativa  de  quebrar  suas  identidades  e

8 Para  uma história  do  “maternalismo”  na  vida  política  argentina,  ver  Nari,  2004.  E  para  uma análise
comparativa das políticas de família e gênero durante as ditaduras de Argentina, Chile e Brazil, ver Htun,
2003.



autoestimas através de um ato de poder exercido sobre corpos sexuados” (VASALLO,

2011: 87; tradução minha). No entanto, pesquisas realizadas especificamente em torno da

violência sexual nos conflitos armados mostram que os corpos das mulheres são alvo de

um encarniçamento particular e que nesses casos os estupros costumam ser massivos e

sistemáticos, como aconteceu na última ditadura Argentina9. 

O endurecimento da violência sexual sofrida nos CCD tem relação, no caso das

mulheres,  com a dupla  transgressão que implicava ter  sido militantes revolucionarias,

questionando valores sociais e políticos tradicionalmente constituídos, e ter transgredido

os papéis domésticos historicamente definidos. A violência sexual não foi utilizada, em

termos gerais, para obter informação, mas para humilhar à vítima, satisfazer impulsos

erótico  agressivos  e  afirmar  o  poder  dos  captores.  A  respeito  dos  estupros,  uma

sobrevivente de um CCD explicou: “No se buscaba información, no había interrogatorio,

tenía que ver con destruir a la persona que quedaba adentro, esa que la picana no podía

tocar. Casi siempre eran los mismos los que violaban; no importaba la edad porque tenían

un objetivo: anular a la persona, degradarla, humillarla” (VASALLO, 2011: 89-90). 

Embora  a  versão  mais  brutal  da  violência  sexual  seja  o  estupro,  as  mulheres

sequestradas sofreram variadas formas desse tipo de violência:  torturas  nos genitais,

exposição forçada dos corpos nus, humilhações de conteúdo sexual e escárnio público. O

livro  “Grietas en el  silencio” (2011) mostra as semelhanças das práticas utilizadas em

Argentina com as registradas em outros países latino-americanos submetidos a ditaduras

como Peru, Honduras, Guatemala, Colômbia, Haiti- e também em Ruanda, Serra Leoa,

ex-Iugoslávia e Japão. A partir dessas semelhanças, as autoras incorporaram o conceito

de  terrorismo  sexual,  utilizado  por  Carole  Sheffield  (1992)  para  dar  conta  desta

modalidade de violência contra as mulheres, presente em todos os contextos mundiais de

militarização, conflitos armados, guerras e ditaduras. 

A ditadura  argentina  construiu  a  figura  do  “guerrilheiro”  como  “inimigo”  a  ser

eliminado, mas quando se tratava de uma “guerrilheira” as características negativas se

agudizavam por sua condição de mulher. Segundo Pilar Calveiro (2008: 94), o arquétipo

imaginário para as mulheres guerrilheiras estava conformado pela ostentação de  “una

enorme libertad sexual”,  e ademais eram  “malas amas de casa, malas madres, malas

esposas y particularmente crueles. En la relación de pareja eran dominantes y tendían a

9 Além dos numerosos depoimentos de sobreviventes de CCD, existem pesquisas específicas como a
realizada por CLADEM Argentina e Insgenar,  publicada em forma de livro:  “Grietas en el  silencio.  Una
investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado” (2011). As autoras mostraram
as características e extensão das diversas formas de violência sexual cometidas pela violência do Estado
entre 1975 e 1983, com foco na incidência que teve para as mulheres. O objetivo foi visibilizar os crimes
sexuais perpetrados e avançar na individualização jurídica de tais delitos, calificando-os não apenas como
crimes contra a integridade sexual mas como crimes autónomos e delitos de lesa humanidade.



involucrarse con hombres menores que ellas para manipularlos”. Efetivamente, o poder

militar  condenava  a  subversão  política  e  também  a  subversão  da  ordem  patriarcal.

Calveiro, presa política durante a ditadura,    ilustra a visão que os repressores tinham das

mulheres militantes com uma anedota pessoal:  “Durante la tortura, simultaneamente me

preguntaban cosas tan  disímiles y  absurdas como cuál  era  la  dirección adonde vivía

Firmenich (Mario Eduardo, ex chefe e fundador de Montoneros) y a cuántas orgías había

asistido”.  Outra ex presa política lembrou de que o diretor da prisão de Devoto (Buenos

Aires) lhes gritava: “Asesinas, guerrilleras, putas” (TESSA, 2010). 

Em aquele  contexto  de  prédica  de  respeito  à  ordem  patriarcal  /  familiar,  uma

sucessão  de  significantes  a  respeito  da  maternidade,  vinculados  a  estereótipos,

funcionava  como  uma  cadeia  de  sentido:  “mulher  militante”  /  “mãe  má”  /  “mãe

abandonante”. Uma estratégia frequente nos discursos hegemônicos dentro e fora dos

CCD era culpabilizar às militantes mães por não ter ficado exclusivamente dedicadas ao

cuidado dos/as filhos/as. Nesse sentido, a apropriação de crianças, caracterizada como

uma modalidade particular de violência de gênero (ALVAREZ, 2000), parece consequente

com aquela noção de “mãe má”, incapaz de cuidar e acolher sua própria descendência. 

Segundo sobreviventes, era frequente ouvir acusações ou lições de moral durante

a tortura. “En lugar de estar cuidando a tus hijos, mirá en lo que te metiste!”, lhes diziam.

“La tortura siempre era acompañada de sermones o de amenazas, como 'después de

esto no vas a tener nunca hijos'; los calificativos irremediablemente concluían en 'puta de

mierda'”, conta uma ex detenida-desaparecida. E outra relata: “Se burlaban, se cagaban

de risa; yo estaba dando de mamar, entonces los pechos se me llenaban de leche, tenía

que ir al baño a sacármela y se quedaban ahí conmigo y me cantaban 'hay madres que

abandonan sus hijos inocentes'. Yo me sacaba la leche y el tipo me cantaba eso” (AUCIA,

2011).

 No entanto, 40 anos depois - feminismos e mudanças político- culturais mediante -

as narrativas de ilegitimidade a respeito das militantes mães são colocadas em questão e,

em termos gerais, aquelas mulheres já não são apresentadas como mães abandonantes

ou ineptas mas como mulheres comprometidas com seu tempo e preocupadas com a

construção de “un mundo mejor”, inclusive para seus próprios/as filhos/as.

“Cuando sos más chica no lo entendés y te preguntás 'cómo podían tener hijos en

ese  momento?'.  Pero  ellos  estaban  luchando  para  que  la  vida  fuera  para  adelante.

Querían que todos se beneficiaran, y querían tener hijos para dejarles ese legado de

luchas y logros. Yo creo que jamás imaginaron que esto (a desaparição de pessoas e a

apropriação de crianças) podía pasar”, reflete Carola, que descreve orgulhosa a formação



militar que sua mãe -  “guerrillera militante internacionalista” - recebeu em Cuba e que

também enfatiza  sua  própria  militância  na  organização  de  atividades  culturais  no  ex

centro clandestino - convertido recentemente em “sítio de memória” pelo Estado nacional

- onde ela esteve sequestrada junto com sua mãe. “Además, la consigna era que si le

pasaba algo a un compañero que tenía hijos, los demás se harían cargo de esos hijos10.

Jamás irían  a  quedar  abandonados  (…)  Sí,  yo  también  tuve  cuestionamientos,  pero

después quedó totalmente disipada la duda”,  conclui Carola, umas das netas restituídas

que esteve apropriada por um repressor e cuja mãe continua desaparecida.  

Dar a luz na escuridão

A vivência  de  maternidade  nos  CCD podia  implicar  algumas prerrogativas  nas

condições  de  cativeiro  e,  ao  mesmo  tempo,  um  calvário  em  termos  emocionais.

Sobreviventes relataram que algumas mulheres grávidas conseguiam caminhar, ficar em

espaços menos abarrotados ou ganhar uma comida adequada. Tais privilégios não foram

uma condição generalizada. As circunstâncias de cativeiro, as formas de tratamento e as

modalidades  de  tortura  em  cada  CCD  e,  por  sua  vez,  com  cada  sequestrado/a,

dependiam  de  vários  aspectos,  administrados  arbitrariamente.  Inclusive,  existem

depoimentos de mulheres grávidas que foram torturadas. Mas o realmente dramático para

a maioria foi a incerteza em relação a como seria o parto naquele contexto e, pior ainda, o

que aconteceria com seu filho/a recém-nascido/a; elas não sabiam quem cuidaria das

crianças nem qual seria seu destino. A maioria das mulheres suplicava para que os filhos

e filhas sejam entregues aos avós ou a outros familiares, mas isso aconteceu em raros

casos.

Pouquíssimas mulheres que tiveram seus filhos/as em cativeiro foram liberadas.

Uma delas, sequestrada em Córdoba em julho de 1977, descreveu diante dos juízes as

torturas  que  sofreu  durante  sua  detenção:  “Luego  de  un  viaje  de  casi  media  hora

llegamos a un lugar que por comentarios era La Perla (o maior CCD do interior do país).

Allí me introducen a una oficina con varias personas adentro y muchos reflectores con luz

potente (...) me dicen que soy judía y me insultan. Después me llevan a un galpón (...) allí

hay una cama de bronce sin colchón, con elástico viejo de resortes, lo que llamaban 'la

parrilla'. Allí me desnudan y atan a la cama de pies y manos y comienzan a torturarme

con picana eléctrica por todo el  cuerpo (...)  Quiero señalar expresamente que estaba

embarazada  de  dos  meses  y  medio  (...)”  (CONADEP,  2007:  98).

10 Documentos do Ejército Revolucionario del Pueblo e de Montoneros remetem à ideia de uma maternidade
e paternidade socializadas. A experiência de “La casita de caramelo”, estabelecida por Montoneros em La 
Habana (Cuba) para os filhos dos militantes envolvidos nas “contraofensivas” prova a força dessa ideia 
(VASSALLO, 2009).



 Embora seja possível  tentar imaginar a dor e o desamparo das mulheres que

pariram durante sua estada em CCD, existem poucos depoimentos sobre como foi vivido

o parto e as horas prévias e posteriores. A maioria das mulheres que teve filhos nessas

condições continua desaparecida11. Assim, parir durante o cativeiro ainda constitui uma

experiência  escurecida.  No  entanto,  algumas  testemunhas  descreveram  em  sedes

judiciais a precariedade das salas de parto improvisadas, as circunstâncias das mulheres

que pariram algemadas e as angustias dessas mães pelo destino dos/das bebês, entre

outras dramáticas particularidades.

A história de Rita Alés de Espíndola, sequestrada em dezembro de 1977 quando

estava grávida de seis meses e meio, foi reconstruída recentemente nas audiências orais

e públicas da Megacausa La Perla, o juízo que se realiza em torno dos crimes cometidos

nesse centro clandestino de Córdoba (Argentina)12. Rita foi sequestrada junto com seu

marido,  Gerardo  Espíndola,  quando  ambos  moravam  em  Rio  de  los  Sauces, uma

pequena  vila  serrana  do  interior  cordobés.  Foi presa  em  La  Perla,  onde  esteve

incomunicada – sempre com os olhos vendados e as mãos atadas - e foi reiteradamente

torturada e posteriormente assassinada. O corpo foi queimado. Durante o cativeiro, Rita

deu a luz uma beba no Hospital Militar de Córdoba - aonde foi trasladada para parir - e

voltou  para  sua  cela  sem  a  pequena.  Segundo  testemunhas,  lá  “fue  sometida  a

condiciones infrahumanas”. 

Uma sobrevivente contou que na iminência do parto os repressores lhe ordenaram

limpar as paredes de uma sala de La Perla com água sanitária, pensando em converter

esse espaço em sala de parto13. O plano era, logo depois do nascimento, lhe injetar algo a

Rita para matá-la. Segundo o depoimento, a ideia foi desestimada por um médico que

colaborava com os militares,  pelo que finalmente se decidiu levá-la  ao hospital,  onde

nasceu Victoria. A mãe de Rita, Susana Dillon, disse que ela nunca soube se sua filha

conseguiu ter a bebé no colo, pelo menos durante alguns minutos. A pequena Victoria foi

criada pela avó Susana, escritora e Madre de Plaza de Mayo, falecida em 2012. 

Cinco dias depois do parto, na meia-noite de 5 de março de 1978, alguém tocou a

campainha da casa de Susana, na cidade de Río Cuarto.  “Tocaron el timbre y escuché

11 A existência de casos excepcionais de mães que foram liberadas grávidas ou junto com seus filhos, como
também os casos excepcionais de crianças que foram devolvidas às respectivas famílias e não apropriadas,
se explicaria pela arbitrariedade com que os captores administravam seu poder de matar ou de fazer viver.
Segundo Regueiro (2008), dependeria basicamente do estatus outorgado pelos captores às respectivas
mães.  A  autora  agrega  que  a  existência  de  un  “plano  sistemático”  não  é  contraditória  com  a
heterogeneidade de situações registradas.

12 O caso de Rita Alés de Espíndola foi develado na audiência de 20 de outubro de 2015.

13 Em La Perla não houve uma “maternidade clandestina” similar à que funcionou na ESMA. E trasladar as
mulheres grávidas ao Hospital Militar causava muitos problemas. 



llorar a un bebé. Yo no me imaginé qué podía ser; cuando salí a ver qué pasaba, me la

encontré a mi nieta, Victoria (...) Fue muy raro que me la entregaran, porque no pasó así

con todos los otros bebés. En ese momento me consideré una privilegiada, porque había

logrado tener su hija (…) Mi nieta es el calco de mi hija. Es muy solidaria, tiene todo lo de

su madre, por lo que me queda ese gran consuelo. Si no la tuviera conmigo, creo que me

incineraría,  hubiera  gritado  hasta  que  me  mataran  a  mí  también” (SCHLOSSBERG,

2012).

A administração14 dos  nascimentos  em  cativeiro  e  a  lógica  de  disposição  dos

corpos das crianças e de suas mães é um dos focos da pesquisa realizada por Sabina

Regueiro  (2008)  em  torno  das  apropriações.  A autora  fala  de  “corpos”,  aludindo  à

despersonalização, à negação da condição de sujeito e à coisificação das sequestradas e

seus filhos e filhas no que diz respeito a seu tratamento e à definição de seus destinos.

Nesse sentido, cabe lembrar que a gravidez lhes dava a esses corpos reprodutores uma

margem - efêmera, certamente - de sobrevivência, já que a maioria foi mantida com vida

durante o período da gestação e seus corpos foram desaparecidos apenas depois do

parto.

Regueiro  descreve  o  funcionamento  das  “maternidades  clandestinas”  onde  as

detenidas - desaparecidas davam a luz durante seu cativeiro. Em alguns casos, estas

funcionavam dentro do próprio CCD, como a “pequeña Sardá” criada dentro da Escuela

de Mecánica de la Armada (ESMA), que foi o principal CCD do país. Em outros casos,

funcionavam em setores clandestinos de hospitais, como aconteceu no Hospital Militar de

Campo  de  Mayo  (HMCM).  Não  todos  os  CCD  tinham  maternidades.  Por  exemplo,

Pichona Moyano de Poblete estava sequestrada em La Perla (Córdoba) e foi trasladada à

ESMA para parir. Uma das testemunhas, a sobrevivente Sara Osatinsky, declarou durante

o recente juízo oral e público que ainda lembrava do barulho das cadeias que sujeitavam

à parturiente, misturado com o choro do bebé que nascia. 

A maioria das mulheres grávidas era objeto de um tratamento especial. No início de

1977  no  CCD  El  Campito,  por  exemplo,  havia  um  grupo  de  mulheres  grávidas  -

atualmente desaparecidas - que estavam juntas e realizavam tarefas de lavanderia ou

administrativas  (escrever  a  máquina)  e  se  lhes  permitia  caminhar,  marcando  uma

14 Regueiro (2008) define a apropriação como uma prática administrativa, no sentido de que o Estado inviste
de  autoridade  a  determinados  indivíduos  legitimados  para  desenvolver  práticas  e  utilizar  mecanismos
administrativos  –  tanto  clandestinos  quanto  oficiais  -  que legalizam a apropiação.  Dentro  do programa
político da ditadura, a existência dessas crianças – seus nascimentos e seus destinos - era um problema a
resolver. Esse tipo de “engenharia social”, que também se aplicava na administração da vida e da morte dos
desaparecidos, funcionava por meio de práticas híbridas, que combinavam o oficial / legal e o clandestino /
ilegal. No caso das maternidades, a trama burocrática mixta podia incluir um hospital público e um centro
clandestino de detenção. 



diferença com os outros sequestrados. As mulheres grávidas de  El Campito que eram

levadas a parir ao Hospital Militar eram alojadas no setor de Epidemiologia, em quartos

usualmente  destinados  ao  atendimento  de  pacientes  com doenças  infecciosas.  Eram

levadas  lá  pela  noite,  em autos  particulares,  os  partos  eram realizados  por  cirurgias

cesarianas ou eram induzidos (através de soro) e aconteciam com a presença de pessoal

militar dentro da sala. O sigilo diante do resto do Hospital era fundamental e, sobretudo,

era indispensável manter em segredo a identidade das vitimas.

Había  dos  habitaciones  especiales  en  Epidemiología,  que  tenían  rejas  en  las

ventanas  y  un  cerrojo  por  fuera.  Estaban  custodiadas  por  personal  militar  de

Gendarmería Nacional o de civil. Eran cuartos individuales, con baños; en cada

uno había dos camas, a las cuales las mujeres estaban atadas de pies y manos.

Estaban vendadas, encapuchadas o con anteojos negros y no se les podían ver

las caras. Al comienzo estaban desnudas, sólo tapadas por una sábana a pesar

del  frío,  pero  más  tarde  vestirían  camisones  (...)  Una  sobreviviente  resalta  la

extrema  suciedad  del  lugar  (…)  Estas  habitaciones  eran  “área  restringida”

(REGUEIRO, 2008).

Os funcionários do hospital que ingressavam nesse setor deviam tirar seus crachás

de  identificação  pessoal  e  não  podiam  falar  com  as  mulheres,  exceto  sobre  temas

especificamente referidos à gravidez. Uma sobrevivente que esteve internada lá contou

sobre uma ocasião em que o guarda tinha saído e, como a ela estava momentaneamente

sem algemas, conseguiu ajudar a uma companheira de quarto - que acabava de passar

por uma cesariana – a se virar na cama. 

Em geral os recém-nascidos não eram colocados no peito materno, mas levados

para o berçário, onde eram vestidos com roupa dos/as filhos/as de outras pacientes ou

das  voluntárias  do  Hospital.  Algumas  conseguiam  ter  seus  filhos/as  no  colo  durante

algumas horas ou minutos, antes das crianças serem entregues a outras famílias15. As

mulheres voltavam  aos CCD sem seus filhos/as, mas confiantes em que os/as bebês

seriam entregues às respectivas famílias, já que os captores prometiam levá-los/as com

os avós. Várias crianças nascidas no Hospital Militar e posteriormente apropriadas já se

(re)encontraram com sua família  de  origem e figuram entre  os  118 netos  restituídos.

Pessoas que trabalharam na instituição dizem que entre 1976 e 1980 pelas salas de

Epidemiologia  passaram entre  10  e 30 mulheres  grávidas.  Abuelas afirma que foram

aproximadamente 30.

Os relatos  sobre  gravidez e partos  em cativeiro  causam estupor,  mas também

15 Uma freira que trabalhava no Hospital Militar de Campo de Mayo contou que os mêdicos se consultavam
entre  eles sobre quem queria  ficar  com cada criança.  Em geral,  os recém-nascidos eram entregues a
famílias de militares e de civis, inscritas em listas de espera.



surpresa  pela  ambiguidade  que  surge  em  muitos  casos  diante  dos  cuidados

providenciados  durante  a  gestação  e  o  pós-parto das  mulheres  sequestradas  –  lhes

administrando, por exemplo, injeções para evitar a produção de leite e/ou as curações

pós-cirúrgicas  – sendo que depois elas seriam invariavelmente assassinadas. Talvez o

antagônico coexistia porque as funções reparadoras e assassinas convivem, tal  como

assinala Calveiro (1995: 80) a respeito dos “critérios” do poder desaparecedor para matar

ou  “devolver”  pessoas  sequestradas.  Regueiro  (2008)  concorda  em  que,  tanto  nas

desaparições  quanto  nas  apropriações,  houve  uma  racionalidade  coerente  com  o

programa  político  da  ditadura  mas  não  sempre  houve  uma  lógica  de  práticas

consequentes e coesas.

Separação forçada

Umas das meninas nascidas no Hospital Militar de Campo de Mayo que teve sua

identidade restituída é Laura Catalina de Sanctis Ovando, que nasceu em 11 de agosto de

1977,  durante  o  cativeiro  de  sua  mãe,  Miryam  Ovando,  sequestrada  quando  estava

grávida  de  seis  meses.  Catalina  foi  apropriada  por  una  docente  (que  dizia  ser

psicopedagoga) e um militar de carreira que ao longo dos anos lhe contaram distintas

histórias sobre sua origem, sempre referidas a um parto biológico da docente que não

existiu. A jovem teve uma adolescência “difícil” porque seu apropriador era alcoólatra e

sua apropriadora depressiva. 

Ela  já  tinha  dúvidas  sobre  sua  origem  quando,  por  acaso,  assistiu  um  spot

televisivo  de Abuelas,  dirigido  aos  jovens  inseguros  em  relação  a  sua  identidade

biológica, e então teve praticamente a certeza de que era “filha de desaparecidos”.  A

apropriadora lhe confirmou a suspeita, mas lhe disse que a história não era exatamente

tal como as Abuelas contavam: segundo a mulher, Catalina tinha ficado sozinha porque os

avós não queriam se fazer cargo dos netos nascidos em cativeiro, e eles (o casal) em

realidade tinham lhe salvado a vida. Também lhe disse que se Catalina “fazia alguma

coisa”, eles (os apropriadores) seriam presos. 

Entretanto, Abuelas já tinha recebido várias denúncias sobre a possibilidade de que

Catalina fosse uma “neta apropriada”, e em 2007 a jovem recebeu uma notificação judicial

lhe informando sobre a necessidade de se submeter ao exame de DNA para confirmar ou

descartar  essa suspeita.  Assustada e invadida por  um forte  sentimento  de culpa,  ela

viajou ao Paraguai e posteriormente a San Luis (Argentina) para evitar o exame genético

que demonstraria o crime - considerado de lesa humanidade - cometido pelos supostos

pais.  Finalmente, o material para o exame de DNA foi obtido através do sequestro de



pertences pessoais de Catalina, e em setembro de 2008 a jovem foi informada  de que

era “filha de desaparecidos”.

Mas antes da confirmação judicial, o marido de Catalina já tinha interrogado ao

apropriador,  que reconheceu à mãe da jovem entre as muitas fotografias de pessoas

desaparecidas cujos/as filhos/as foram sequestrados/as, publicadas no site de  Abuelas.

Olhando  as  imagens  das  vítimas,  o  militar  admitiu  que  uma  dessas  mulheres

assassinadas pela ditadura era a mãe da jovem que, até então, ele dizia ser sua filha. O

homem disse que a mulher esteve detida em Campo de Mayo, que lhe parecia que tinha

uma ferida na perna e que “era bravita”. 

Depois do parto, a mãe de Catalina conseguiu escrever uma carta para seus pais

(os avôs de Catalina), que a filha conserva como um tesouro.

“Los quiero mucho, como siempre, más que siempre. Recuérdenme y quiéranme

en mi hija, ella es quien sin saberlo lleva en sus venitas la sangre que yo llevo y

quien más cerca mío estuvo durante todo este tiempo. La extraño, la necesito;

siento, hoy me doy cuenta como madre, todo lo que vos mamá sentis porque yo

no estoy. No puedo escribir más, es difícil hacerlo sin ponerme demasiado triste y

necesito estar fuerte. Hoy más que nunca. No me recuerden mal, necesito que

una parte de mí viva en ustedes. Un abrazo a mi hermano, muchos cariños y

abrazos  para  ustedes.  Un  beso  grande  para  Laura  Catalina.  Hasta  siempre.

Miryam”16. 

A maternidade,  com toda sua carga afetiva e sua dimensão biológico corporal,

gravita  no  centro  das  narrativas  sobre  apropriações,  buscas  e  reencontros.  Mas  as

emoções imbricadas no “ser mãe” parecem explodir quando se trata de reconstruir os

momentos em que as mulheres foram forçadamente separadas de seus filhos. A seguir,

um fragmento de uma peça de teatro17 - com formato de carta - escrita por uma filha de

desaparecidos que durante 20 anos buscou seu irmão nascido em cativeiro na Escuela

de Mecánica de la Armada (ESMA). A carta estava dirigida a esse menino, que crescia em

algum lugar sem saber que tinha uma irmã desejando encontrá-lo: “Bastaba imaginarte

en brazos de mamá en la ESMA, tomando la teta, tan chiquitito, tres kilitos y pico de

indefensión, y de pronto, en brazos de otros, de otra, esa otra hablándote de sí misma

como 'mamá'... y el llanto era automático (…)

 Muitas  mães  foram  sequestradas  na  presença  de  seus  filhos  e  filhas  ou

assassinadas com eles/as no colo. “Nací en 1975 y un año más tarde perdí todo menos la

16 Depoimento de Laura Catalina de Sanctis Ovando, divulgado no programa televisivo “Acá estamos -
Historias de nietos que recuperaron su identidad” (1ra temporada, capítulo 1), canal Encuentro (Argentina),
2012.

17 A peça foi apresentada, com grande sucesso, em várias edições do ciclo “Teatro x la Identidad”,  criado
por Abuelas para gerar consciência em torno dos netos que ainda continuam desaparecidos.



vida.  Padres.  Casa,  ropa,  juguetes.  Todas  las  cosas,  los  puntos  de  referencia,

desaparecieron.  Sustituida la  historia  de origen,  la  familia  reemplazada y omitida.  Me

perdí de mí”. Ana sintetiza a quebra abrupta que viveu aos 11 meses de idade, quando

viajava em auto com seus pais - ambos militantes - e foram interceptados por disparos de

armas.  O pai  foi  assassinado no mesmo momento e Ana e sua mãe,  perseguidas e

sequestradas.  A  pequena  esteve  detida  em  um  centro  clandestino  de  detenção  e

posteriormente foi levada a um abrigo de crianças como NN (no name; sem nome), onde

foi localizada por sua avó materna para depois ser ingressada numa trama familiar de

silêncios e mentiras. 

Ana foi adotada pela prima de sua mãe e o marido, que lhe ocultaram sua história e

lhe impediram qualquer contato com sua família paterna. Durante anos teve pesadelos

originados naquelas horas de sangue e morte em que perdeu seus pais, sem saber que

eram memórias. Foi informada sobre sua origem de maneira repentina, quando tinha 18

anos. Só então conheceu a história  dos seus pais e a sua própria,  e começou a ter

relação com seus irmãos e tios biológicos.  Quando engravidou de seu primeiro  filho,

iniciou um juízo de “des-adoção” - implicou desfazer a adoção plena por meio da qual foi

incorporada à família de criação - que lhe permitiu recuperar seu nome original.

Quando tinha um ano e três meses Carola também foi separada de sua mãe, que

foi presa em um país vizinho por integrar uma organização com militância internacional; a

menina foi enviada a uma casa de abrigo. Poucos meses depois, ambas foram entregues

ao governo argentino e acabaram sequestradas em um centro clandestino de detenção.

Carola foi  apropriada por  um dos repressores desse centro  -  um paramilitar  com um

denso  prontuário  de  torturas  e  assassinatos  -  e  a  mãe continua  desaparecida.  “Hay

muchas cosas de la infancia que uno no se acuerda y muchas que sí...”, explica Carola.

Ela diz que suas únicas lembranças de infância são algumas memórias muito concretas -

sons, cheiros, espaços - da sua estada no centro clandestino. Mas não lembra como eram

seus pais.  “Hasta el día de hoy sigo construyéndolos. Para mí una de las peores cosas

que nos ha dejado la dictadura es que los tengamos que estar imaginando”.

Vanesa foi criada por um tenente coronel e sua esposa, que a inscreveram como

filha biológica própria, e precisou de muitos anos para se aproximar da sua história de

origem e aceitar  que esse homem tão admirado -  que encerrava qualquer  discussão

colocando  a  arma  acima da  mesa,  não  era  seu  “verdadeiro  pai”.  Para  ela,  educada

segundo  os  princípios  da  moral  castrense,  o  casal  de  pessoas  assassinadas  que

apareciam como seus genitores  eram “o  inimigo,  a  subversão,  nem seres  humanos”.

Naquela época, Vanesa acreditava que tinha havido uma guerra com alguns mortos, que



os desaparecidos estavam em Cuba ou Europa e que as  Abuelas queriam  “destruir la

familia  argentina”.  Por  isso  resistiu  durante  anos  a  realização  do  exame  de  DNA e,

quando finalmente o resultado mostrou que era filha de desaparecidos, se desesperou. A

jovem que hoje é uma referência entre os netos restituídos que trabalham com Abuelas -

e  uma  militante  com  um  cargo  no  governo  kirchnerista  -  “no  quería  tener  sangre

subversiva en el cuerpo”. 

Anos mais tarde, quando já tinha trocado abraços e lágrimas com sua extensa

família biológica e começava a lhe explicar a seus filhos que aquele soldado exemplar

não era o avó nem era exemplar - o tenente coronel lhe confessou a Anesa ter participado

do assassinato dos pais biológicos da jovem - ela ainda demonstrava lealdade com seus

apropriadores. Por isso em 2011, quando a mulher que a criou agonizava no hospital, ela

a cuidou e acompanhou até o último instante de vida. Ao tempo em que lhe colocava gelo

para diminuir a febre, pensava:  “Acá estoy, acompañándote y calmándote; mi madre no

tuvo nada de esto”.  Vanesa sentia muita dor imaginando a sua mãe, separada dela 13

dias depois do parto; ao mesmo tempo, sofria por aquela mulher que, morrendo em seus

braços, dizia não estar arrependida de ter ficado com ela.

Mães inéditas

Os depoimentos das sobreviventes coincidem em que, em casos de ausência dos

pais militantes, as crianças ficariam sob os cuidados dos/as companheiros/as ou bem

chegariam - graças a estrategias previamente desenhadas por aqueles - às mãos das

respectivas famílias biológicas. “Nesse contexto, os filhos eram enxergados como parte

de um projeto que englobava uma totalidade, definida pelas entrevistadas com o termo

'nós'. Nesse 'nós', a maternidade militante fusionou história e biografia, enlaçando o ato

de  dar  vida  com  a  revolução  pela  qual  lutava”  (OBERTI,  2014).  Nesse  sentido,  a

articulação do pessoal com o político e a inscrição do desejo de ser mães no contexto de

um projeto coletivo de transformação social remete à ideia de uma possível “maternidade

social” (SEPÚLVEDA, 2014; VASSALLO, 2009).  

No  entanto,  a  preocupação  pelos  filhos  não  estava  resolvida.  Embora  a

participação das mulheres nas organizações político-militares18 possa ter contribuído para

ressignificar  socialmente os lugares historicamente entendidos como femininos e para

politizar o espaço privado, o cuidado das crianças aparece como um dilema constante. “O

ponto máximo de conflito para a condição feminina acho que é o tema dos filhos”, diz uma

18 Segundo Vassallo (2009), a participação de mulheres na militância nos 70 seria de 35%, incluídas as
organizações político-militares. Uma porcentagem relativamente alta em relação à participação feminina na
política institucional. 



das militantes entrevistadas por Marta Diana (1996), ao tempo que outra admite que o

grande medo de muitas mulheres era o que aconteceria com os/as filhos/as se elas eram

capturadas.

Ainda assim, muitas concordam em que “para todas se tratava de um maravilhoso

desafio: ser mulheres diferentes”. Ou “mães inéditas”, como as define Vassallo (2009),

“que pariram filhos em situações de risco extremo, dando vida quando já tinham exposto a

própria”.  “Mi abuela materna pensaba que mi madre no tendría que haber militado. Y el

principal responsable (por essa decisão) sería mi papá, que la habría llevado por el mal

camino... Nada que ver, es que ella era una rebelde, básicamente. Mi abuela me contaba

indignada que ella le decía que se deje de joder com militar, y mi vieja le respondía que

ella  creía  en  eso  y  lo  seguiría  haciendo.   Entonces  mi  abuela  le  dijo  'si  vos  seguis

militando, yo te voy a denunciar'. Y mi vieja le respondió: 'si vos me denunciás, yo te pego

un tiro'”. Ciente de que esse relato “hoje não resulta politicamente correto”, Teresa logo

explica que essa discussão entre sua avó e sua mãe ilustra o clima daquela época que,

na sua opinião, foi transformado pela própria ação militante dessas mulheres / avós que,

embora questionassem a militância, saíram da intimidade do lar e foram à Plaza de Mayo

a pedir por suas filhas e filhos desaparecidos.   

Embora as moralidades sejam “campos dinâmicos” (VIANNA, 2005) e a discussão

pareça ter avançado, no embate de significados a questão da militância das mães e o

lugar  que  ela  ocupou  em  relação  aos  filhos  ainda  provoca  confrontos.  Se  bem  na

atualidade  existe  uma  forte  reivindicação  das  escolhas  dessas  mulheres,  o  assunto

sempre se torna um tema necessário de esclarecer ou comentar. Isso não acontece na

mesma medida com a militância dos pais; não parece necessário justificá-la, traduzi-la

nem  questioná-la.  E  os  diferentes  pontos  de  vista  não  se  explicam  apenas  pelas

diferenças geracionais. “En algún momento mi hermana habló de que nuestra mamá nos

había abandonado... y yo en cambio no veía ninguna cuestión de género por la cual ella

no pudiera elegir lo que eligió. Creo que descubrí otra diferencia entre mi hermana y yo”,

conclui Teresa. 

A avó materna de Juana também não conseguia entender a militância da sua filha.

“Me contó que un día fue a visitarme, junto con mi abuelo, y mi mamá les hizo dar 80 mil

vueltas en colectivo, citándolos en tal esquina a tal hora, y después subir a otro colectivo

hasta no sé dónde... y cuando llegaron ya era de noche, tardísimo, y cuando los hizo

entrar les pidió que se tapen los ojos y recién adentro pudieron relajarse de todo el trajín”.

Compreensiva com a preocupação da avó, Juana conta que - segundo aquele relato - o

lugar onde ela morava com sua mãe na clandestinidade era similar a uma favela, e que os



avós  tiveram  que  sair  para  comprar  leite  porque  nem  isso  havia  na  casa.  Também

lembrou que ela tinha pegado uma virose e, sendo necessário levá-la ao pediatra, os avós

se ocuparam disso, dizendo que ela era a filha de uma vizinha. “Era una situación tan

compleja  que,  obviamente,  mis  abuelos  no  querían  eso  para  mí”,  explica  Juana,

lembrando daquela ordem de gênero que diferencia papéis e tarefas: “Para la generación

de mi abuela, la mujer debía ser madre, estar en la casa o, en el caso de mi mamá, hasta

podía ser arquitecta pero nunca guerrillera!”. 

Juana lembra das saídas que fazia os finais de semana quando estava na casa de

abrigo, junto com uma família que a visitava com frequência. “Los domingos yo no quería

volver al Hogar. Los primeros recuerdos que tengo son del departamento de esa família

(que a visitava e levava a passeio), donde había un sillón de pana donde yo me escondía

para que no me llevaran. Dicen que durante el día yo era un cascabel... pero a la noche

aparecían los lobos. Es que durante el día yo estaba acostumbrada a no estar con mi

mamá porque ella estaba militando, pero a la noche era el momento sagrado em que ella

me daba el baño. En esse horario estábamos muy unidas... Entonces cuando llegaba la

noche yo sollozaba y no me podían controlar”. 

As lembranças referidas aos pais estão permeadas pelas diferenças de gênero,

constitutivas  das  noções  de  família:  resulta  significativo  que  a  maioria  dos  relatos

focalizem no tempo vivido junto com a mãe, o que poderia ser explicado não apenas pela

ausência precoce do pai (muitas vezes desaparecido ou morto antes que a mãe) mas

também pelas  diferenças generificadas em relação às  funções materna e  paterna no

interior desses casais de militantes que, embora compartilhassem um ideário igualitário a

respeito da criação dos filhos, acabaram reproduzido em boa medida a divisão sexual de

tarefas. Os homens muitas vezes lavavam fraldas e as mulheres ocupavam o espaço

público, mas quando as circunstâncias exigiam que um deles ficasse com as crianças,

geralmente era a vez da mãe (SEPULVEDA, 2014). 

Se bem se tratava de maternidades inseridas em projetos políticos mais amplos

que a mera vida doméstica - os filhos eram pensados como futuros beneficiários do novo

mundo a construir -  e embora já fossem evidentes as influências do feminismo e das

profundas transformações culturais dos 60, o concreto é que a participação paterna na

criação  dos  filhos  era  menos  frequente  e  as  crianças  compartilhavam  muitas  mais

atividades  com  as  mães  que  com  os  pais  (SEPULVEDA,  2014).  As  mulheres  cujos

companheiros  desempenhavam  tarefas  de  condução  política  estavam  inteiramente  a

cargo dos filhos, o que implicava dificuldades para a própria militância (MARTÍNEZ, 2009).



Considerações finais

Cultores do caráter “natural”  do amor materno e defensores da preservação da

família tradicional19,  os militares argumentavam enfaticamente sobre a necessidade de

garantir a presença das mulheres para cuidar dos filhos e do lar. O número 38 da revista

Somos20 -  jornal  célebre  por  sua cumplicidade com a ditadura  -  publicou o  seguinte:

“Biológicamente se ha demostrado que en toda la escala animal la hembra es pasiva y

conservadora. Sólo es agresiva cuando se trata de defender a sus crías. La mujer no

escapa a esa tendencia natural... Las mujeres que llegan  a abandonar a sus hijos y sus

hogares  en  aras  de  la  ideología  que  sostiene  el  terrorismo  son  psicópatas  cuya

enfermedad es más fuerte que el instinto ancestral”. Porém, e tal como Vassallo (2009)

lembra,  foram  esses  mesmos  defensores  da  sacralidade  da  maternidade  os  que

separaram os/as filhos/as pequenos/as ou recém -nascidos/as de suas mães. 

Uma das explicações para a instrumentação do “plano sistemático” é aquela que

caracteriza a apropriação como parte do programa político de aniquilação do adversário,

projetado a futuro; se tratava, segundo essa perspectiva, de controlar a descendência de

“la  subversión”,  relocalizando seus  filhos/as  em  famílias  de  “verdadeiros  argentinos”.

Assim  se  evitaria  a  continuidade  inter  geracional  das  práticas  “subversivas”,

interrompendo o processo de “degeneração do ser nacional” (REGUEIRO, 2008: 130).

Outras interpretações indicam que o objetivo era evitar possíveis futuras tentativas de

vingança  por  parte  dessas  crianças  cujos  pais  tinham sido  desaparecidos21.  Calveiro

(1995), por sua vez, considera que a preservação da vida das crianças seria produto de

algum “sentido de humanidade”, que permitia deixar a consciência limpa, no sentido de

matar só a quem devia ser matado (os pais). 

A perspectiva de gênero permite analisar as relações familiares e o exercício da

maternidade segundo estruturas de hierarquia e desigualdade. Também, e a maneira em

que tais relações funcionaram no contexto da violência de Estado, especialmente no que

diz  respeito  à  “administração”  dos  destinos  dos  filhos  e  filhas  das  detenidas  -

desaparecidas. Além de considerar os argumentos moralizadores que permitiram intervir

nas famílias “desnaturalizadas” e mudar abruptamente as histórias de vida através de
19 “Cómo va a estar ausente la mujer si se trata de un nuevo nacimiento. Las estamos llamando para que
sean las madres de la República, le enseñen a caminar, a pensar, a sonreír… La nación nunca como en
estos momentos necesitó estar tanto a favor de la vida”; discurso do almirante Emilio Eduardo Massera
(1925 -  2010) em ocasião da inauguração, em junho de 1977, da primeira escola naval para mulheres em
Salta (LAUDANO, 1995). 

20  Semanário de atualidade política e social, editado por Atlántida entre 1976 e 1993.

21 Bock (1996: 432, apud Regueiro, 2008) salienta a dimensão de gênero do genocídio nazi, afirmando que
“as judías morriam como mulheres, como mães e progenitoras da seguinte geração de judeus”, potenciales
“vingadores” dos assassinos de seus pais.



apropriações  e  desaparições,  a  perspectiva  de  gênero  permite  visibilizar  as  formas

diferenciadas em que as mulheres mães sofreram as torturas do cativeiro e a separação

forçada dos respectivos filhos/as. 
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