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Discuto no presente texto as condições de representabilidade dos corpos de 

pessoas que sofreram situações de violência e desapareceram sob o regime de exceção 

brasileiro. Exponho para isso os meios utilizados na performance “Zuzu de Seus Anjos” 

para trazer a questão à cena, e também para performatizar a perpetuação da tortura 

sofrida pelos familiares das vítimas desaparecidas, e o medo e silenciamento imposto a 

toda a sociedade pela eficácia da narrativa naqueles corpos inscrita. Para tanto refaço o 

percurso de criação da performance “Zuzu de Seus Anjos”, abrindo os pressupostos de 

sua construção e as reflexões que se seguiram à sua realização.  

Como chegar aonde toca? 

A pesquisa para realização de “Zuzu de Seus Anjos” teve início no ano de 2006 

quando eu ministrava, como docente substituta da Escola de Teatro da Universidade 

Federal da Bahia, dentre outros, o componente curricular Ética e a Organização do 

Teatro no Brasil. Para circunscrever o tema fiz uma breve introdução a alguns conceitos 

básicos no campo da filosofia, e parti para a definição da vida ética como a da não 

violência, de acordo com o pensamento da filósofa Marilena Chauí 
1
, e de conceitos 

desenvolvidos pela filósofa Judith Butler 
2
. Desejava eu então suscitar discussões sobre 

a forma como os laços de afeto que unem as pessoas, quando ameaçados, são a quebra 

da segurança básica necessária a um convívio humano não violento. Neste mesmo ano 

foi lançado “Zuzu Angel – O filme” 
3
. Fui assisti-lo por causa da crítica escrita por Emir 

Sader, intitulada: “Zuzu incomoda” 
4
. Trouxe então a discussão para a sala de aula, os 

estudantes da graduação em interpretação teatral foram incumbidos da tarefa de também 

assistirem ao filme. 



 O que mais me tocou, na época, foi o fato de ter trazido para a sala de aula o 

debate sobre o filme, que eu havia indicado e julgava haver suscitado algum interesse 

em meus estudantes, uma crença que se alicerçava também no fato de o filme trazer 

atores conhecidos pelo trabalho em televisão e ser contado por meio de uma narrativa 

bastante próxima da televisiva, quase novelesca, e que eu sabia exercer um certo 

encanto sobre meus estudantes do curso de bacharelado em interpretação teatral, 

especialmente a turma com quem eu trabalhava o componente curricular em questão.  

Ao contrário do que eu poderia esperar, poucos deles fizeram a “tarefa” de 

assistir ao filme, e nenhum deles, entre os que viram e que não, tinha conhecimento 

sobre os terríveis acontecimentos da história recente de nosso país, tratando-se neste 

caso do regime militar brasileiro, e dos fatos de violência nela envolvidos, 

especialmente os casos de tortura e desaparecimento. Além e mais do que isso, eles 

também não ficavam perplexos ou tocados pelo seu conhecimento, presente na narrativa 

de “Zuzu Angel – o filme”. 

Pareceu-me então urgente esta discussão. No que dizia respeito ao filme me 

interessou especialmente o caso, citado apenas, de Sônia Maria de Moraes, uma jovem 

que havia sido companheira do filho desaparecido procurado por Zuzu Angel (Stuart 

Angel), e que havia estado exilada na França após o sumiço de Stuart, mas que ao voltar 

ao Brasil fora presa pelos aparelhos de repressão em São Vicente, no Estado de São 

Paulo. No filme, em um dado momento do roteiro no qual Zuzu Angel está à procura do 

corpo do filho desparecido, é citado, por uma voz que narra os acontecimentos que, no 

ano de 1973, Zuzu sofre um novo golpe, pois a ex-nora é presa, seviciada e morta pelos 

aparelhos de repressão. 

Fiquei tocada profundamente por essa citação que passa de raspão no filme, e 

passei a pesquisar as condições da morte de Sônia. Percebi então que eu estava diante de 

uma estória terrível, dentre as muitas outras que eu já conhecia desde a adolescência 

pelos relatos de meus pais e pela leitura de “Brasil, Nunca Mais” 
5
. Percebi que aquela 

história trazia os muitos elementos de uma encenação de Nação – a qual estávamos 

começando a compreender, no curso da Pós, em suas condições performativas.  O fato 

de Sônia haver sido seviciada e morta com o uso de um cassetete me parecia óbvio 

demais e não poderia ser ignorado, no que tangia à utilização de um objeto emblemático 

de poder e autoridade e ligado inexoravelmente à nossa constituição como Nação. 



Utilizamos como palavras equivalentes o cacete, no sentido de pênis, bem como com 

sentido de tradicional instrumento colonial de bater, utilizações que incluem ainda o 

termo derivado cassetete, como arma dos policias para patrulha das ruas. 

Elaborei então na época um projeto de pesquisa que acabou guardado, e que 

procurava encontrar momentos emblemáticos onde era encenada uma Nação Brasil a 

partir da violência e do uso do poder e da força contra o corpo feminino. Infelizmente 

são sempre muitos e por demais abundantes os exemplos. A partir da manifestação 

deste desejo meu orientador no mestrado, o Prof. Dr. Fernando Antônio de Paula 

Passos, orientou-me a ler o estudo feito por Diana Taylor, Disappearing Acts. 

Spectacles of gender and nationalism in Argentina’s “Dirty War” 
6
, sobre os anos da 

ditadura militar argentina e suas implicações nas questões performativas e teatrais. Ali 

eu encontrava a fonte para um universo inesgotável de pesquisas e a teorização 

consistente do que então eu apenas intuía intelectualmente. Deveria, no entanto, apesar 

da riqueza da fonte teórica, fazer as devidas ressalvas e repensares em função de ser, a 

constituição da Nação Brasil, bastante diversa (apesar da proximidade e da violência em 

comum) da Nação Argentina. 

O que mais despertou meu interesse no trabalho de Taylor era o pensar a Tortura 

como violência inscrita no corpo, pensar nas formas de representação desta violência, na 

necessidade de recompor estes corpos, de apresentá-los 
7
. Meus alunos da graduação em 

uma universidade pública, a maioria advindos de bons colégios particulares da capital 

soteropolitana, desconheciam completamente esta história, mais uma vez me pareceu 

óbvio demais que os corpos tivessem sido torturados e desaparecidos materialmente, e 

da história oficial também. Além disto, sua indiferença era um sintoma gritante daquilo 

que a autora intitulou percepticídio 
8
 na cultura argentina, derivado de uma 

naturalização da violência, especialmente a violência gerada pela tortura. Quem assistiu 

ao filme não se chocara com os acontecimentos hediondos ali relatados. Especialmente 

no Brasil onde não apenas os crimes promovidos pela ditadura militar permanecem 

impunes, mas permanecem em arquivos fechados, a tortura e a violência do 

desparecimento continuam a ter um impacto terrível ao longo do tempo, não apenas pela 

falta de percepção dos crimes que ocorreram, mas por promover a naturalização dos 

mesmos crimes que continuam hoje em dia a acontecer, contra as pessoas que não têm 

condições humanas inteligíveis (nos dizeres de Butler) ou que sequer têm vidas viáveis 



como seres humanos (vide o caso do menino Juan, para citar o exemplo midiático mais 

próximo no tempo e com maior destaque nos meios de comunicação).  

Taylor fala na forma como a tortura atinge a sociedade em nível horizontal e 

vertical, no qual agride a três gerações simultaneamente, a dos desaparecidos e 

torturados, e seus laços de afeto, a de seus pais, e a de seus filhos, muitos também 

desaparecidos, mortos, sequestrados, ou criados pelas avós. Ainda neste âmbito 

podemos dizer que nossas práticas reiteradas de violência foram naturalizadas e morta 

foi nossa percepção a seu respeito 
9
. Nossa Nação se constitui sobre a encenação 

cuidadosa destas práticas, e em uma busca eficiente dos meios para transformá-las em 

claras e definitivas advertências àqueles que não pretendem concordar com o “projeto 

comum” de Nação, ou até mais simples do que isto, que não pretendem serem utilizadas 

para a consecução deste projeto, ou, ainda mais, pretendem apenas preservar sua vida 

(para não falar em preservar suas condições de humanidade). Volto ao ano de 1734:  

Os escravos, ao serem transportados para o Brasil, algumas vezes se revoltavam 

durante a viagem, amotinando-se nos navios que os conduziam. Não era fácil tal tipo 

de revolta (...) “Por uma simples suspeita de rebeliões em um outro navio negreiro, 

um capitão condenou dois negros à morte, em 1734. Uma negra escrava foi 

suspensa a um mastro e flagelada. Depois, com tesouras, arrancaram-lhe cem 

filetes de carne até que os ossos aparecessem; o outro condenado foi estrangulado 

e arrancaram-lhe o fígado, o coração e os intestinos. Seu corpo foi cortado em 

pedaços que os outros escravos foram obrigados a provar”. 
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Esta cena de morte e tortura inscrita sobre um corpo feminino de uma escrava é 

relatada por Almeida Prado no livro De Pernambuco e as capitanias do Norte do Brasil, 

citado na obra do historiador Clovis Moura, em seu Rebeliões da Senzala, ao descrever 

o que era uma prática comum contra os participantes das revoltas em navios negreiros.  

Um estado que se pré-constituiu na condição de colônia utilizando da tortura e 

da decomposição da carne, e de toda uma imensa gama de meios violentos para 

controlar ideologicamente os cidadãos, mas, para dizer e escrever nos corpos quem faz 

parte de seu projeto e em que posição. Uma sociedade nascida da violência, em que a 

ameaça contra fragilidade do corpo e da alma das pessoas é o meio mais utilizado de 

“organização” (?) política. Somos vulneráveis e o Estado coercitivo ataca, para a 

manutenção de seu poder, a fragilidade e vulnerabilidade corpóreas das pessoas que sob 

sua égide se situam.  

De acordo com Butler, somos frágeis, especialmente enquanto corporalidade, e é 

ela que é ameaçada por atos de violência, os quais atingem os laços que nos unem, tanto 



às pessoas mais próximas, como, em última instância, a todos os outros seres com quem 

convivemos. Não queremos sofrer com a dor, nossa carne não pode padecer, nossos 

sentimentos não podem ser feridos, não queremos que estas coisas nos aconteçam. 

Temos vínculos, vínculos de afeto, que envolvem nossa sexualidade, nossos desejos de 

bem estar. Numa sociedade violenta, além da carne, esses vínculos são ameaçados. A 

tortura, nos estados totalitários funciona não apenas como uma forma de obter 

informações das pessoas, obrigando-as falar. Nestes regimes ela é utilizada como uma 

advertência inscrita nos corpos das pessoas: Veja o que pode acontecer com você se 

você agir assim, como fulano de tal, se você não concordar com a ordem compactuada, 

obrigatória, com esse ou aquele tipo de pensamento e comportamento, com um 

determinado tipo de conduta sexual, de desejo. Sua carne sofrerá. Você será retirado da 

presença dos seus familiares. Uma forma extremamente eficaz de tortura é ameaçar a 

vida e a integridade física dos familiares do preso ou torturado. Não possibilitar o 

enlutamento negando, por exemplo, à família de uma pessoa desaparecida o direito de 

sepultamento, é uma forma eficientíssima de tortura. Como componente repressivo ela 

atua por gerações e gerações de familiares.  

Partindo do ponto de vista de que a vida não ética é a vida violenta, onde 

estamos sujeitos à arbitrariedade do outro, onde o outro não nos reconhece como vida e 

pode nos matar a qualquer momento, eu precisava levar a discussão sobre as 

consequências da tortura para a sala de aula, e sentia necessidade de ultrapassar os 

limites da Escola de Teatro da UFBA e também dar forma a esta discussão de maneira 

artística.  

Como encenar o corpo desaparecido? 

Antes de qualquer coisa consideramos, para a construção da performance, que 

era indispensável não fazer uso de uma estética do belo ou do bem acabado. Era 

fundamental que pudéssemos contar a história de Sônia e dos episódios envolvidos em 

sua morte e desaparecimento sem torná-los uma narrativa linear palatável. Entendíamos 

que um enredo não fragmentado acabaria por transformar a história daquela mulher em 

mais uma história, que se referia a um contexto histórico passado – o que, no 

entendimento comum, “não nos diz respeito” – e que, portanto, poderia, em qualquer 

nível, restar justificada em função daquele contexto. Era urgente assim, mostrar suas 

relações com o nosso presente. Nas discussões entre mim e os outros dois artistas 

envolvidos, Alda Maria e André Rosa, do NuMiollo – Núcleo de Investigação da Cena, 



muitas vezes apareceu a preocupação de não deixar com que o trabalho se parecesse 

com uma denúncia histórica datada. Interessava-nos, sobretudo, que fosse deixado em 

relevância justamente o fato de que aqueles acontecimentos não eram passados, mas 

presentes. Inspirados nas fotografias e relatos dos trabalhos de performance política do 

grupo peruano Yuyachkani: “Adiós Ayacucho” e “Sin Título, Técnica Mixta” 
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(apresentados a nós por fotos e dos relatos dos artistas Miguel Rúbio e Tereza Rale, 

durante os trabalhos do Núcleo de Teatros Laboratórios do Nordeste (NORTEA) no ano 

de 2008, no contexto do I Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia) decidíramos 

que Sônia viria materializada no corpo da atriz, não como a jovem morta em 1973, mas 

como a defunta insepulta cujo pai procurara o corpo por mais de vinte anos. Na 

realidade trabalhávamos não apenas com um passado situado em 1973 e um presente, 

mas com um passado situado em 1973 e os acontecimentos que ocorreram nos quase 

quarenta anos que se seguiram à sua morte e tortura. Isso incluía, sobretudo, a situação 

de vida de seu pai, João Luiz de Moraes 
12

, que passou todo o restante da vida (até sua 

morte em 1995), primeiro à procura da filha, depois lutando pela verdade de outras 

histórias de outros desparecidos políticos. Pensávamos nas condições de sobrevida desta 

família, especialmente João e a esposa, Cléa Lopes de Moraes, família que foi obrigada, 

entre outras coisas, a exumar quatro cadáveres antes de achar o cadáver “certo” no 

cemitério clandestino de Perus, em São Paulo.  

Para isso decidíramos que os atores se refeririam a seus personagens no passado 

e na terceira pessoa e no presente e na primeira pessoa, em condições simultâneas de 

narrativa. As apresentações nas ruas de Salvador deveriam ser feitas com a utilização de 

microfones, não apenas para chamar a atenção do público, e suplantar a dificuldade 

técnica dos atores - não habituados ao ambiente de rua - mas também para reportar a 

uma prática de um dos canais locais de televisão que, uma vez, por semana, no horário 

do noticiário do almoço, abria o microfone para que pessoas da rua pudessem vir pedir 

notícias sobre o paradeiro de pessoas desaparecidas. Esta condição é bastante comum na 

vida das metrópoles brasileiras, e sabemos que muitos dos casos são suscitados, 

inclusive, pela morte e desaparecimento de corpos de pessoas ocorridos em situações de 

confronto com a polícia, além de sequestros, ou da fuga de uma vida que não faz mais 

sentido ou, ainda, do simples esquecimento de quem são – não podendo assim voltar 

para casa. O mais importante era causar o estranhamento, e este efeito conseguíamos ao 

mostrar um pai que procurava pela filha, mas esta filha não havia desparecido 



recentemente, ou nos últimos dez anos, mas há quase quarenta... Por outro lado 

precisávamos evidenciar a situação de Sônia como uma pessoa também à procura. 

O caso de Sônia era mais delicado, e pensávamos nas maneiras de não 

transformá-la em apenas um corpo reificado, um corpo significante que suplantasse o 

seu significado de violência. Para isso, em seu discurso, utilizamos uma via de mão 

dupla, por um lado evidenciando as condições extremamente pessoais e dolorosas de 

ver aquele pai à procura de uma filha, ela mesma, que já se sabia morta, e, ao mesmo 

tempo, colocando-a radicalmente como um corpo, na medida em que dizia estar 

procurando por seus seios. Lembro aqui que uma das condições da tortura sofrida por 

Sônia foi o arrancamento dos seus seios com um alicate, e que a situação de seu corpo 

era tão degradante que foi relatado, por oficiais do exército que presenciaram a forma 

como ele foi deixado, que um general chegou a arrancar suas insígnias e atirá-las na 

mesa em sinal de repúdio àquela situação (fato pelo qual foi punido). 

A precariedade da instalação na rua era também de fundamental importância, 

além da feiura composta no corpo da atriz, o horror da materialização desta morte 

naquele corpo errante. Pensávamos na performance como recomposição de um corpo 

decomposto, recomposto por meio da materialização que exalaria sua decomposição. O 

tom não poderia ser o de um evento teatral de rua, sob o risco de se transformar em 

apenas uma aparição teatralizada. Por outro lado, fazíamos questão da presença das 

câmeras, na medida em que queríamos mostrar que se tratava, sim, de uma encenação, 

mas que lembrava também que a mídia assistia a essa situação, tornava-a um 

espetáculo, por mais feio que fosse, e era testemunha dele. 

No caso da morte de Sônia muitas foram as versões da história, a versão do 

exército, que dizia que ela havia sido morta em combate, a versão da mídia (em especial 

do Jornal O Globo e do Estado de São Paulo, que falavam da prisão e da morte a 

caminho do hospital (depois de um “confronto” com o exército), a versão do primo do 

pai de Sônia, coronel Canrobert Lopes da Costa, ex-comandante do DOI-CODI de 

Brasília, amigo pessoal do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante do DOI-

CODI/SP, que relatava que ela havia sofrido torturas nas dependências do DOI-CODI e 

que fora morta em decorrência delas, para depois ter sua morte forjada como se fora 

havida em combate (o corpo recebeu dois tiros, depois de já morto, e jogado na porta 

das dependências do exército). Havia, além destas, a versão de seu pai, sem dúvida a 

mais cruel, já que João foi preso por procurar a filha e perseguido durante as 48 horas 



em que ela foi incessantemente torturada, e, segundo seu depoimento, disponível no 

website do Movimento Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro: 

O Dr. José Luiz Sobral (advogado da família) ao retornar das dependências do DOI-

CODI do I Exército, claudicava um pouco, e insinuava „ter levado umas cassetadas‟, 

trazendo-me um presente inusitado: um cassetete da Polícia do Exército, mandado 

pessoalmente pelo General Fiúza para a família, com a recomendação que não 

falasse mais sobre o assunto, pois „todos estavam falando demais‟. Na ocasião, a 

família guardou o cassetete sem lhe dar maior importância e só recentemente, há uns 

2 (dois) anos, é que pude fazer a interligação dos acontecimentos, ou seja, conclui 

estarrecido que o verdadeiro significado desse presente é que o mesmo General 

Fiúza nos enviava, como advertência, o próprio instrumento que provocou a morte 

de Sônia Maria. Este cassetete se encontra em meu poder, podendo ser apresentado a 

qualquer tempo. 
13

 

Quanto ao cassetete, pensávamos que ele deveria estar em cena, e que deveria 

vir, com toda a violência, a sevícia, a público. Nossa preocupação, no entanto, era que 

este não fosse um ato que pudesse ser em hipótese alguma sexualizado. Desta maneira 

Alda Maria optou por retirar de dentro de sua roupa (utilizando um truque de mágica 

que dava a ilusão de estar sendo retirado do meio das pernas) o cassetete, todo sujo de 

sangue, em uma ação demorada acompanhada de um grito mudo. A retirada desmontava 

a idéia da penetração peniana, tão cara aos militares como instrumento de tortura e 

reafirmação de poder e masculinidade. 

Por fim a “última” das versões, era a do Sargento Marival Chaves, membro do 

DOI-CODI/SP de que o DOI CODI de São Paulo havia montado um "teatrinho" – termo 

usado pelo sargento – para justificar a versão oficial de que foram mortos em 

consequência de tiroteio, no mesmo dia 30 (teriam metralhado com tiros de festim o 

casal e os colocado imediatamente num carro). 

Os atores falavam destas várias versões dadas ao caso. Assim “Disseram que 

Sônia foi morta com tiros”, “Sônia teve os seios arrancados”, “Meu corpo levou dois 

tiros”, “Estou à procura dos meios seios”, são frases que se seguem na primeira e na 

terceira pessoa, sendo que o uso dos dois modos era de fundamental importância, pois 

sabemos que os sobreviventes da tortura sofrem processos de dissociação, inevitáveis e 

necessários, entre o que são e seu corpo, entre o que são e o que foram antes da 

violência, e que são uma maneira encontrada para elaborar e lidar com o que lhes 

ocorreu, e sobreviver apesar disto. Já a cena do pai de Sônia, dava a versão da morte que 

era a que ele conhecia, resultado de mais de vinte anos de buscas pelo corpo da filha e 

pela verdade sobre seu desaparecimento, tortura e assassinato. A defunta está ali, 



presente sempre ao seu lado, ele sofre com esta presença mas continua procurando por 

ela. 

A escolha de uma roupa formal para a representação do Pai situava esse sujeito 

como mais um dentre os passantes, uma pessoa comum, vestida para trabalhar, mas os 

pés descalços procuravam evidenciar o seu caminhar exaustivo para encontrar a 

verdade. Ambos os atores se relacionavam com a terra e sua mistura com sangue, de 

maneira a reportar visualmente à cova “comum” em que foi enterrado não apenas quem 

morreu, mas quem permaneceu vivo, tendo toda a sua vida voltada para a tentativa de se 

cumprir com dignidade um enlutamento, sua impossibilidade e a dor. Além da terra suja 

de sangue o ator se relacionava com os objetos usualmente utilizados pelas meninas 

para brincar, se comunicando assim com a filha morta e buscando reter na memória a 

infância desta filha, a fragilidade de um corpo que era possível naquele tempo 

proteger...  

Pudemos perceber que a advertência continua pairando no ar. Muitas pessoas 

nas ruas paravam para nos dar atenção, mas, ao contrário do que se vê usualmente em 

apresentações cênicas de rua, poucos comentavam a intervenção. Dentre os poucos 

comentários pudemos ouvir “O Ministério Público está ciente disto?” (referindo-se à 

apresentação) ou “Vocês não têm medo?”. Além disto, só o silêncio e o gesto que 

assente com a cabeça e demonstra conhecimento sobre os fatos, mas absoluta ausência 

de mobilização, mesmo que seja apenas para esboçar qualquer fala. Por outro lado, e 

pensando sobre esta mesma advertência, nos questionamos muito se não deveríamos 

trabalhar com situações de tortura, morte e desaparecimento que ocorrem hoje, aos 

montes. Deveríamos criar mais estratégias para performatizar estas denúncias. Sinto, no 

entanto, que temos uma enorme covardia, (ou medo autêntico?) de mexer com todas 

estas situações. Enquanto reviso esta comunicação lembro que há dez dias o corpo de 

um menino de 11 anos da periferia do Rio de Janeiro foi encontrado, depois de 

dezesseis dias desaparecido, e que a mãe, Rosinéia Maria de Moraes, resignada, dizia 

diante das câmeras de televisão que sabia que o filho não estava mais vivo... Os 

envolvidos na morte do garoto Juan (de Moraes, mais uma triste coincidência): Policiais 

Militares, os que os acobertaram: médicos legistas emitindo laudos técnicos 

“equivocados”, corregedores esperando provocação do Ministério Público... No mais, o 

habitus 
14

, lei social incorporada pelo militares, de dar sumiço ao corpo que 

comprovaria sua ação violenta, e sempre que violenta absurda, contra todos aqueles que 



se constituem como vidas não viáveis, ou vidas que não merecem ser vistas. De onde eu 

poderia desenterrar a coragem de Sônia e sua geração para tratar da história de Juan nas 

ruas do Rio de Janeiro, eu também moradora do Rio, eu, que tenho um filho negro, 

como Juan, e de apenas um ano e meio de idade? Penso com tristeza que a censura se 

tornou a mais eficaz autocensura, e me pergunto quantas gerações ainda serão atingidas 

pelo texto escrito no corpo de Sônia, no corpo de Juan... 

Dessa maneira termino por reencenar aqui a nossa “obra de arte”, na placa que 

deixávamos para que permanecesse exposta em praça pública:  

Título 

SÔNIA MARIA 

Materiais 

CARNE HUMANA, SANGUE, OSSOS, ATRIZ, ATOR, CASSETETE, ALICATE, MAQUIAGEM, 

TERRA, BONECAS PLÁSTICAS, PAI, MÃE, ROUPA FORMAL DE PAI, BACIA DE DAR 

BANHO EM MENINA. 

 

Autores 

NÃO SE SABE EXATAMENTE OS NOMES DOS MILITARES QUE TORTURARAM SÔNIA 

NOS DOI/CODIS DE SP E RJ. O NOME DO GENERAL QUE ENTREGOU O CASSETETE AO 

PAI DE SÔNIA É ADIR FIÚZA DE CASTRO, O NOME DO CORONEL QUE PRENDEU JOÃO 

LUIZ DE MORAIS É HUGO FLÁVIO LIMA DA ROCHA, O NOME DO GENERAL QUE 

NEGOU O FORNECIMENTO DA CERTIDÃO DE ÓBITO É DILERMANDO GOMES 

MONTEIRO, O NOME DO GENERAL QUE SE NEGOU A CUMPRIR DETERMINAÇÃO DO 

JUIZ PARA A ABERTURA DE PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA 

MORTE DE SÔNIA É ALVIR SOUTO, OS MÉDICOS DO EXÉRCITO QUE ASSINARAM O 

FALSO ATESTADO DE ÓBITO FORAM HENRRY SHIBATA E ANTONIO VALENTIN. 

Técnicas 

TORTURA SEGUIDA DE SEVÍCIA E ARRANCAMENTO DOS SEIOS. TORTURA 

PISCOLÓGICA E PRISÃO DE FAMILIARES, DETURPAÇÃO DA HISTÓRIA, 

CENSURA. 

Ano 

 INICIADA EM 1973, SEGUE EM CONSTRUÇÃO. 
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