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Dossiê: 036/96

Procedimento administrativo CEMDP: 00005.215988/2015-54

Nome: ANA ROSA KUCINSKI SILVA

Data de Nascimento: 12/01/1942

Status: Desaparecido

Biografia:
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Ana Rosa Kucinski Silva era professora universita&#769;ria, formada em qui&#769;mica, com
doutorado em filosofia. Casada com o fi&#769;sico Wilson Silva, trabalhava no Instituto de
Qui&#769;mica da USP. Wilson era formado pela Faculdade de Fi&#769;sica da USP, tinha
especializac&#807;a&#771;o em processamento de dados e trabalhava na empresa Servix. Os dois
conciliavam seu trabalho e estudos com a milita&#770;ncia poli&#769;tica na ALN. Ambos os nomes
esta&#771;o inclui&#769;dos na lista de desaparecidos poli&#769;ticos anexa a&#768; Lei no
9.140/95.
Wilson era conhecido na ALN pelo codinome Rodrigues, sendo um dos poucos
membros dessa organizac&#807;a&#771;o clandestina que tinha conseguido manter sua
milita&#770;ncia por mais de cinco anos, sem ser preso ou sair do pai&#769;s. Em 1961, aos 19
anos, saiu de Taubate&#769; (SP) para estudar em Sa&#771;o Paulo, ja&#769; trazendo consigo o
interesse pela poli&#769;tica, que nasceu em seus tempos de Escola Estadual Monteiro Lobato. Foi
militante da Polop entre 1967 e 1969, ligou-se a&#768; ALN a partir desse ano e sempre priorizou a
atuac&#807;a&#771;o junto ao setor opera&#769;rio. Ana Rosa estudou Qui&#769;mica, na USP,
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durante a efervesce&#770;ncia estudantil que marcou o ini&#769;cio da resiste&#770;ncia ao
regime militar nessa a&#769;rea, avanc&#807;ando seu engajamento poli&#769;tico a partir do
namoro e casamento com Wilson, que em 1966 tinha organizado com Bernardo Kucinski, seu
colega na Fi&#769;sica da USP e irma&#771;o de Ana Rosa, uma exposic&#807;a&#771;o sobre os
30 anos da Guerra Civil Espanhola, na rua Maria Antonia. No dia 22/04/1974, Ana Rosa saiu do
trabalho na Cidade Universita&#769;ria e foi ao centro da cidade para almoc&#807;ar com Wilson,
num dos restaurantes pro&#769;ximos a&#768; Prac&#807;a da Repu&#769;blica. Ele sai&#769;ra
do escrito&#769;rio da empresa, na avenida Paulista, junto com seu colega de trabalho Osmar
Miranda Dias, para fazer um servic&#807;o de rotina tambe&#769;m no centro. Terminado o
servic&#807;o, Wilson separou-se de seu colega e avisou que almoc&#807;aria com sua esposa e
depois voltaria para o escrito&#769;rio. O casal desapareceu nas proximidades da Prac&#807;a da
Repu&#769;blica.
Os colegas de Ana Rosa na USP estranharam sua ause&#770;ncia e avisaram
a fami&#769;lia Kucinski, que imediatamente comec&#807;ou a tomar provide&#770;ncias para sua
localizac&#807;a&#771;o. Ao procurarem Wilson, souberam que ele tambe&#769;m havia
desaparecido. As duas fami&#769;lias passaram a viver o tormento da busca por
informac&#807;o&#771;es. O habeas-corpus impetrado pelo advogado Aldo Lins e Silva foi negado,
pois nenhuma unidade militar ou policial reconhecia a prisa&#771;o do casal. A fami&#769;lia foi a
todos os locais de prisa&#771;o poli&#769;tica em busca de noti&#769;cias e
informac&#807;o&#771;es. A Comissa&#771;o de Direitos Humanos da OEA foi acionada, como
recurso extremo, no dia 10/12/1974, data em que a Declarac&#807;a&#771;o Universal dos Direitos
Humanos, das Nac&#807;o&#771;es Unidas, completava 26 anos. O pedido de
investigac&#807;a&#771;o daquela insta&#770;ncia interamericana foi respondido, meses depois,
pelo governo brasileiro, afirmando na&#771;o ter responsabilidade alguma sobre o destino do casal
e que na&#771;o tinha informac&#807;o&#771;es sobre o caso. Reinaldo Cabral e Ronaldo Lapa
descrevem, em Desaparecidos Poli&#769;ticos, a busca junto ao governo dos Estados Unidos: 'O
Departamento de Estado norte-americano, solicitado a dar uma informac&#807;a&#771;o,
comunicou a&#768; American Jewish Communitee, entidade dedicada, entre outras coisas, a
procurar pessoas desaparecidas na guerra, fami&#769;lias separadas, e tambe&#769;m a&#768;
American Jewish Congress, espe&#769;cie de federac&#807;a&#771;o das
organizac&#807;o&#771;es judaicas religiosas culturais, que Ana Rosa estava viva, mas na&#771;o
sabia onde. A u&#769;ltima informac&#807;a&#771;o do Departamento de Estado foi transmitida
a&#768; fami&#769;lia Kucinski em 7 de novembro de 1974'. Esse mesmo livro traz um
depoimento de Bernardo Kucinski, que se formou em Fi&#769;sica mas optou pelo jornalismo, tendo
trabalhado na BBC de Londres e colaborado nos semana&#769;rios Opinia&#771;o e Movimento,
antes de publicar va&#769;rios livros e se tornar professor de jornalismo na USP: 'Certeza da morte
ja&#769; e&#769; um sofrimento suficiente, por assim dizer. Um sofrimento brutal. Agora, a
incerteza de uma morte, que no fundo e&#769; certeza, mas formalmente na&#771;o e&#769;,
e&#769; muito pior. Passam-se anos ate&#769; que as pessoas comecem a pensar que houve
morte mesmo. E os pais principalmente, ja&#769; mais idosos, nunca conseguem enfrentar essa
situac&#807;a&#771;o com realismo'. Bernardo Kucinski tambe&#769;m contou, numa entrevista
para a revista Veja, que a fami&#769;lia foi extorquida em 25 mil do&#769;lares em troca de
informac&#807;o&#771;es, que ao final se mostraram inteiramente falsas. O cardeal arcebispo de
Sa&#771;o Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, conseguiu, conforme ja&#769; registrado, uma
audie&#770;ncia em Brasi&#769;lia com o general Golbery do Couto e Silva e obteve como
resposta promessas de investigac&#807;a&#771;o. Pouco tempo depois, o ministro de
Justic&#807;a, Armando Falca&#771;o publicou a inso&#769;lita nota oficial informando sobre o
destino dos desaparecidos poli&#769;ticos, onde Ana Rosa e Wilson Silva foram citados como
&lsquo;terroristas foragidos'. Anos depois, o tenente-me&#769;dico Ami&#769;lcar Lobo, que
serviu no DOI-CODI/RJ e na 'Casa da Morte', em Petro&#769;polis (RJ), concedeu entrevista
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denunciando os assassinatos poli&#769;ticos que presenciara naquelas unidades militares.
Procurado por Bernardo Kucinski, o me&#769;dico reconheceu Wilson Silva como sendo uma das
vi&#769;timas de torturas atendidas por ele. Ao ver a foto de Ana Rosa, o militar a identificou como
uma das presas, mas sem demonstrar convicc&#807;a&#771;o ou certeza. Tambe&#769;m o
ex-agente do DOI-CODI/SP, em entrevista a&#768; Veja de 18/11/1992, informou: 'Foi o caso
tambe&#769;m de Ana Rosa Kucinski e seu marido, Wilson Silva. Foram delatados por um
cachorro, presos em Sa&#771;o Paulo e levados para a casa de Petro&#769;polis. Acredito que
seus corpos tambe&#769;m foram despedac&#807;ados'.
O Relato&#769;rio do Ministe&#769;rio
da Marinha, enviado ao Ministro da Justic&#807;a, Mauri&#769;cio Correa, em 1993, confirmou que
Wilson Silva 'foi preso em Sa&#771;o Paulo a 22/04/1974, e dado como desaparecido desde
enta&#771;o'. Na ficha de Wilson Silva, no arquivo do DEOPS, consta que ele foi 'preso em
22/04/1974, junto com sua esposa Rosa Kucinski'.

Local de morte/desaparecimento: Sa&#771;o Paulo (SP)

Organização política ou atividade: ALN

Data do Recolhimento da documentação física para o Arquivo Nacional:
06/08/2009

Descrição (resumo do procedimento administrativo): Lei no 9.140/95 e 04/12/95

Sexo:

Filiação Mãe: Ester Kucinski

Filiação Pai: Majer Kucinski

Data do desaparecimento ou última vez que foi visto:
22/04/1974
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