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ESPECIAL CTV 

SEMINÁRIO ARQUIVOS E DIREITOS HUMANOS: DOCUMENTOS 

DA COMISSÃO TEOTÔNIO VILELA 

A primeira vez que visitei uma prisão ficou para sempre marcada em minha 

memória. (...) Atrás das grades vi farrapos humanos com um olhar de 

angústia, desespero, ódio ou apatia. Até hoje me lembro do cheiro. Cheiro 

que entrava pelas narinas e, durante o dia, permanecia grudado na gente. 

Era um cheiro forte, misto de urina, mofo e água sanitária. 

O olhar de desespero e súplica e esse cheiro permaneceram para sempre 

em minha memória. (...). 

Olhando para trás, constatamos com tristeza que os problemas que 

tínhamos há 28 anos perduram. Nada mudará se não houver uma 

profunda transformação das mentalidades, se não houver a compreensão 

de que a violência não é a solução para os males que nos afligem. 

Que a luta pelos direitos dos mais injustiçados, bandeira da Comissão 

Teotônio Vilela, continue em cada um de nós. 

Margarida Genevois (em 24/08/2017) 

 

No dia 24 de agosto de 2017, o Arquivo Público do Estado de São Paulo realizou o Seminário 

ARQUIVOS E DIREITOS HUMANOS: DOCUMENTOS DA COMISSÃO TEOTÔNIO VILELA que marcou 

a abertura da exposição com título homônimo. As apresentações impactaram o público presente 

pela profundidade e emoção contagiante de todos os palestrantes. Então, os editores decidiram 

pela possibilidade de ampliação do público que poderá ter acesso às filmagens editadas das 

palestras realizadas neste evento. (Em breve, os link dos vídeos editados serão disponibilizados aqui). 

Foto/ NCom/APESP.  

Além disso, nesta seção estão 

disponibilizadas as transcrições na 

íntegra das palestras de três 

integrantes da mesa solene do 

referido seminário: José Gregori, 

Margarida Genevois e Maria 

Bierrenbach. 

Antes, ainda, a Revista tem a honra 

de publicar trechos da entrevista 

exclusiva com Paulo Sérgio 

Pinheiro para este especial CTV, 

realizada em 03 de setembro deste 

ano. 

Usufruam! A partir da esquerda: Margarida Genevois, Paulo Sérgio Pinheiro, 

Fernando Padula, José Gregori e Maria Ignês Bierrenbach. 


