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13.1 Introdução
A ditadura roubou parte da história desses meninos e meninas (...) Nenhum dos que tiveram os pais assassinados,
clandestinos ou encarcerados, teve direito a desfrutar da
convivência familiar e escolar ou mesmo comunitária. Eles
não viajavam nas férias, não participavam de jogos nem de
festinhas do colégio, relacionavam-se com restrições e por
pouco tempo com os vizinhos, conviviam permanentemente
com o segredo. Incontáveis fins de semanas eram passados
nas cadeias, únicas ocasiões em que podiam ver os pais. Isso
sem falar na experiência dos que permaneceram nas celas
junto com as mães… 1

Os objetivos desta investigação referem-se à explicitação da violação dos direitos das crianças à convivência com seus pais, em decorrência da ação da ditadura militar, conforme se observou nos relatos dos casos apresentados. Desta
forma, considerou-se que seria possível consolidar a memória relativa à ditadura
militar, por meio dos relatos daqueles que, com enorme sofrimento e perdas
individuais e coletivas, viveram e presenciaram essa época.
Os casos são apresentados com a identificação do genitor, de seu percurso na
militância política contra a ditadura militar e das penas que sofreu naquele período. Após esta identificação, é relatado o que o filho viveu naquela época, a
partir do que a sua memória registra. Tais relatos memorialísticos foram obtidos
por meio de oitivas com os filhos, realizadas pela Covemg ou pela obtenção de
relatos escritos encaminhados pelos filhos à Covemg, ou ainda, pela utilização de
relatos apresentados em documentos de outras comissões da verdade que foram a público, como é o caso do livro “Infância Roubada: crianças atingidas pela
Ditadura Militar no Brasil”, publicado pela Comissão da Verdade do Estado de São
Paulo - Rubens Paiva, em parceria com a Assembleia Legislativa daquele estado.

13.2 A violação ao direito humano
de convivência familiar sob a
perspectiva da legislação
Ainda que o regime jurídico durante a ditadura militar (1964-1988) não regulamentasse os direitos que envolviam as famílias e a convivência familiar entre pais e
filhos, desde os anos 1950 declarações internacionais, em que o Brasil é signatário, tratam da proteção à família, às crianças e do direito à convivência familiar.

Art. XII: Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência,
nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem
direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.
Art. XVI: A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.

A família, núcleo fundamental da sociedade, deve ser protegida contra interferências de terceiros, civis ou agentes estatais. Nos casos relatados a seguir,
a violação dos direitos protegidos pela Declaração mostra-se clara no quesito
interferência na vida familiar das crianças que foram separadas de seus pais,
por ação direta do Estado ou em razão da preservação de sua segurança ou
integridade. De qualquer forma, o núcleo familiar foi afetado, e algumas vezes
destruído, em decorrência da atuação política dos pais naquele período.
Influenciada pela mudança de paradigma dos direitos humanos ocorrida na metade do século passado em razão da Declaração, a Organização das Nações Unidas
- ONU resolveu proclamar a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, em
1959, elencando princípios que visam à proteção das crianças e à garantia de que
elas possam usufruir de direitos e liberdade como qualquer outro sujeito de direito.
Sobre o direito à convivência familiar, a Declaração dos Direitos das Crianças
proclama:
Princípio 6º: Direito ao amor e à compreensão por parte dos
pais e da sociedade. A criança necessita de amor e compreensão, para o desenvolvimento pleno e harmonioso de
sua personalidade; sempre que possível, deverá crescer com
o amparo e sob a responsabilidade de seus pais, mas, em
qualquer caso, em um ambiente de afeto e segurança moral
e material; salvo circunstâncias excepcionais, não se deverá
separar a criança de tenra idade de sua mãe. A sociedade e
as autoridades públicas terão a obrigação de cuidar especialmente do menor abandonado ou daqueles que careçam de
meios adequados de subsistência. Convém que se concedam subsídios governamentais, ou de outra espécie, para a
manutenção dos filhos de famílias numerosas [grifos nossos].
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Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos visava à ampliação dos
direitos para uma terceira geração, que protegesse direitos econômicos e sociais. Com um tratamento generalizado acerca das garantias a serem estabelecidas e dos indivíduos amparados, a Declaração versou sobre a importância da
família e a preservação do núcleo familiar sem a interferência de terceiros:
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Reconhecida pelo governo brasileiro, desde 1961, a Declaração dos Direitos
das Crianças afirma que o desenvolvimento pleno da personalidade da criança
- ou seja, o seu desenvolvimento moral, social, mental e psicológico - é de responsabilidade e depende do amparo dos pais. A Declaração ainda prioriza que
a criança de tenra idade, para atingir seu desenvolvimento pleno, não deve ser
separada de sua mãe. O impedimento de convivência entre pais e filhos, em
razão da prisão, morte ou desaparecimento daqueles, durante a ditadura militar,
configurou violação de um direito fundamental.
Além da proteção ao núcleo familiar e da interdição de separação de filhos e
seus genitores, as duas Declarações – a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e a Declaração dos Direitos das Crianças (1959) - implicam a sociedade, o Estado e as autoridades governamentais na proteção das crianças
e de suas garantias individuais. No período antidemocrático e violento por que
passou o Brasil entre os anos de 1964 e 1988, verifica-se que o próprio Estado
e autoridades governamentais infligiram violências contra as crianças e violaram
direitos humanos e fundamentais.
Já em tempos democráticos, a Constituição Federal do Brasil busca a realização
de uma nação democrática, livre, fraterna e comprometida com a construção
de uma sociedade igualitária, plural e justa. Neste sentido, em um dos seus
capítulos (VII) preconizam os cuidados com a família, as crianças, os adolescentes, jovens e idosos. Ela é clara ao garantir o direito à convivência familiar das
crianças e adolescentes:
Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. [grifo nosso].

Ainda, a Constituição de 1988 declara:
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os
filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e
amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Em 1989, para firmar compromisso jurídico entre as nações sobre a proteção
da criança, as Nações Unidas propuseram a Convenção sobre os Direitos da
Criança, da qual o Brasil também é signatário. A Convenção trata do direito à
convivência familiar em seu Preâmbulo:

Convencidos de que a família, como grupo fundamental da sociedade e ambiente natural para o crescimento e bem-estar de
todos os seus membros, e em particular das crianças, deve receber a proteção e assistência necessárias a fim de poder assumir plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade;
Reconhecendo que a criança, para o pleno e harmonioso desenvolvimento de sua personalidade, deve crescer no seio da
família, em um ambiente de felicidade, amor e compreensão;
[...] [grifos nossos].

A Convenção assume os princípios da Declaração dos Direitos da Criança e os
transforma em obrigações jurídicas a serem cumpridas pelos países signatários.
As duas definem “criança” como sujeito vulnerável e carente de proteção, em
razão de sua vulnerabilidade.
No Brasil, em 1990, já no escopo do novo paradigma do Estado Democrático de
Direito, é promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, cuja finalidade
é a proteção integral à criança e ao adolescente, sujeitos de direitos em desenvolvimento. O ECA segue o sistema de proteção integral determinado pela Declaração
e pela Convenção e estabelece a proteção de toda e qualquer criança, independentemente de sua situação, buscando a garantia de seus direitos sociais e individuais.
Especificando o que está definido na Constituição brasileira e na Convenção dos
Direitos da Criança, o Estatuto possui um capítulo destinado ao direito à convivência familiar: “Capítulo III - Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária”.
Assim prescreve o ECA:
Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família
substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária,
em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
[...]
§ 4o Será garantida a convivência da criança e do adolescente
com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas
periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses
de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. [grifos nossos].
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Verifica-se, assim, que a criança tem o direito de ser criada em ambiente familiar, com pai e mãe, para o seu desenvolvimento integral. Além do mais, ainda
que um dos genitores esteja em situação de privação de liberdade, deve ser
garantida a sua convivência com os filhos. Tal hipótese abarca as situações vividas por um grande número de crianças, durante a ditadura militar, em que
seus genitores foram acusados, presos e condenados a penas privativas de
liberdade em virtude de militância política, além de muitos terem sido mortos
ou desapareceram por força da ação ditatorial naquele período. E, ainda que tais
proteções à criança e a definição do seu direito à convivência familiar só tenham
sido estabelecidas em textos fundamentais no período de redemocratização, é
importante reafirmar que o Brasil era, desde 1961, signatário da Declaração dos
Direitos da Criança promulgada pelas Nações Unidas em 1959.

13.3 Percurso metodológico da
pesquisa realizada
O trabalho de investigação foi realizado a partir da definição de critérios objetivos que permitiram a seleção dos casos a serem incluídos no Relatório. Assim,
foram utilizadas as regras que nos instrumentos legais fundamentam a proteção
das crianças. A partir destas regras, foi definido o sujeito central deste Capítulo,
ou seja, aquele que sofreu a violação de seus direitos fundamentais: a criança.
A Convenção dos Direitos da Criança define:
Artigo 1: Para efeitos da presente Convenção considera-se
como criança todo ser humano com menos de dezoito anos
de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável
à criança, a maioridade seja alcançada antes.

No entanto, por ser o critério adotado pelo paradigma jurídico brasileiro, a definição de criança adotada, aqui, é a do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA:
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos; e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e
vinte e um anos de idade.

Sendo assim, os casos selecionados referem-se aos militantes políticos presos, mortos ou desaparecidos, durante o período da ditadura militar, que tinham

também para a seleção dos casos a serem investigados: militantes políticos
que foram exilados ou banidos e que tinham filhos com idade até 12 anos; mulheres militantes políticas que foram presas grávidas ou que, na prisão, tiveram
seus filhos torturados ou ameaçados de tortura, como forma de pressioná-las a
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filhos com até 12 anos de idade. Entretanto, outros aspectos foram utilizados

“confessar seus crimes contra o Estado”. E ainda, filhos de presos políticos que
ficaram mais de dois anos na prisão, sem que seu direito à convivência com “o
pai ou mãe privado de liberdade” fosse respeitado.
Os casos foram selecionados a partir da relação de cidadãos mineiros mortos e
desaparecidos já investigados pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), especialmente aqueles casos investigados pela subcomissão de Mortos e Desaparecidos da Covemg. Além destas listagens, foram
também utilizados os processos de indenização às vítimas de tortura (Comissão
Especial de Indenização ás Vítimas de Tortura – CEIVIT) do Conselho Estadual
de Direitos Humanos de Minas Gerais (CONEDH). Os casos constantes destas
relações foram examinados cuidadosamente para a verificação de que se aplicavam aos critérios definidos:

• s e o militante morto ou desaparecido tinha filhos com idade até 12
anos na ocasião de sua morte ou desaparecimento;
• s e o militante ficou preso mais de dois anos e se nessa época tinha
filhos com idade até 12 anos
• s e o militante quando foi exilado ou banido tinha filhos com idade
até 12 anos.
Em muitos dos casos relatados pelas comissões apontadas acima, havia informações acerca dos filhos daqueles militantes. Entretanto, esta informação não
era priorizada e, na maior parte das vezes, não se destacava a idade dos filhos
no período da prisão do genitor. Assim, naqueles casos em que não havia quaisquer dados sobre os filhos foi tentada a localização de algum membro da família
que pudesse corroborar a existência de filhos do militante no período de sua
prisão, com a referência também da idade destes filhos naquele período. Essas
tentativas foram feitas por telefone (quando havia esta indicação no processo) e
majoritariamente por carta, para endereços constantes nos processos de indenização. Infelizmente, em muitos casos não se obteve êxito.
Na situação em que foi contatada a família e comprovado que a situação vivida por ela atendia aos critérios estabelecidos, os filhos foram convidados a
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conceder um depoimento à Covemg que, gravado e transcrito, forneceu os elementos para os relatos que se seguem sobre acontecimentos vividos pela família e, especialmente, pelos filhos dos militantes políticos. Em alguns casos, os
filhos optaram por fornecer um depoimento escrito que foi enviado à Covemg.
Ainda, em outros casos, foram utilizados depoimentos coletados por outras comissões da verdade e já tornados públicos, como é o caso, já citado, do livro
“Infância Roubada ”2 - produzido pela Comissão da Verdade do Estado de São
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Paulo “Rubens Paiva”.
Lembramos aqui, antes de adentrarmos na história de cada caso, as formulações constantes do Relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV) ao
discutir “A violência contra crianças e adolescentes, o legado traumático e
sua transmissão. ”3
O esforço em descrever a experiência traumática de vítimas
de graves violações de direitos humanos explicita o quão tênue são as fronteiras físicas e psicológicas. A permanência
de sequelas nos corpos dos sobreviventes, que dificultam
ou mesmo limitam suas vidas, por décadas, é indiscutível.
Também é incontestável que as consequências dos traumas
vividos não se encerram em sua forma física, com desdobramentos psicológicos importantes. Da mesma forma, não é
mais possível ignorar que a gravidade da violência do período e a profundidade do sofrimento experimentado deixaram
marcas indeléveis na sociedade brasileira. Nesse sentido, a
voz das vítimas é uníssona: meio século depois do golpe de
Estado, a herança traumática do período não apenas sobrevive, como vem sendo transmitida às novas gerações. O termo
“trauma” designa a sequela produzida por um evento desorganizador das defesas psíquicas. Os sobreviventes de grandes catástrofes naturais, assim como as vítimas de formas
extremas de violência, não conseguem superar o terror dessas experiências porque elas não se enquadram nas estruturas simbólicas que permitem a elaboração psíquica. Assim,
as marcas do sofrimento traumático tendem a se atualizar
durante a vida dessas vítimas e são transmitidas inconscientemente a seus descendentes. O trauma só pode ser
compreendido e descrito a partir do modo como a violação
e a violência são incorporadas, reproduzidas e vivenciadas,
por exemplo, na estrutura da relação que se constrói entre
marido e mulher, mãe e filho, entre as mulheres e homens.
Um trauma é mediado, necessariamente, pela maneira como
cada vítima vivenciou e elaborou a experiência e pela forma
como pôde reconstruir suas relações com o mundo exterior,
a partir dos eventos marcados pelo sofrimento.
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13.4 Casos relatados:
violação ao direito
de convivência com
os genitores 4
Filhos de militantes mortos e/ou desaparecidos políticos
Militantes: André Grabois e Crimeia Alice Schmidt de Almeida –
Filho: João Carlos Schmidt de Almeida Grabois
João Carlos Schmidt de Almeida Grabois, o Joca, é filho de Crimeia Alice Schmidt de Almeida e André Grabois. Crimeia começou sua militância ainda na adolescência em Belo Horizonte com sua família. Ela foi presa no Congresso de
Ibiúna em 19685 e entrou para a clandestinidade após ser solta. Antes de fazer
18 anos, Crimeia já havia sido “fichada”, quando foi presa com a família, em Belo
Horizonte. Em 1969, começou a militar no Partido Comunista do Brasil (PCdoB)
e foi para a região do Araguaia, juntando-se à Guerrilha6. Foi presa em 1972
quando estava grávida, torturada e teve o filho na prisão. Nascido no Rio de
Janeiro/RJ, André Grabois entrou para a clandestinidade com 17 anos de idade
com seu pai Maurício Grabois e militou no PCdoB. Depois de realizar treinamentos na China e na Albânia, foi para o Araguaia, onde comandou o Destacamento
A, e ali conheceu e se casou com Crimeia. Foi morto em outubro de 1973 e é
considerado desaparecido político.7
Nascido na prisão, em Brasília, João Carlos é administrador de empresas e
matemático. Sua mãe estava grávida de sete meses quando foi presa com
a família da irmã, Maria Amélia de Almeida Teles. Crimeia foi extremamente
torturada pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e constantemente ouvia
as ameaças de tortura e sequestro do filho que estava esperando. Crimeia
afirma que sentia o feto tendo crises de soluço dentro de sua barriga toda
vez que era torturada. Essas crises acompanharam Joca enquanto criança.
Ela ficou 27 horas em trabalho de parto, sendo a maior parte delas na cadeia, sem assistência médica adequada. Joca, nascido em 1973, ficou com a
mãe por um mês, quando foi entregue a sua família. Ele estava desnutrido,
com infecção e sendo sedado constantemente. As sequelas desse período
foram diversas e Joca fez muitos tratamentos, incluindo o neurológico até os
10 anos de idade.
O meu nome é João. Minha mãe estava presa quando eu
nasci. Ela estava sequestrada e eu nasci em Brasília, no Hospital da Guarnição do Exército. Mas isso eu não lembro.8
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Figura 1 – João Carlos no colo da mãe Crimeia após seu nascimento. Fonte: ALMEIDA,
2014, p. 2779
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Figura 2 – Registros fotográficos de André Grabois. Fonte: GRABOIS, 2014. p. 27410

Joca nunca conheceu o pai, André Grabois, morto no Araguaia em 1973. Como
André se encontrava clandestino desde 1964, quando ainda era menor de idade,
Joca possuía poucas fotografias e informações sobre o pai e sua família.
Quando eu era pequeno, minha mãe contou que meu pai
tinha morrido na Guerrilha do Araguaia. Ela dizia: “Olha, se
perguntarem, você vai dar outro nome. Não vai falar o nome
verdadeiro do seu pai, nem contar essa história de que ele
era guerrilheiro. Você fala que ele teve um acidente e morreu.
Que você era muito bebê e teve um acidente de carro, morreu e pronto”. Aí depois eu fui conhecer o Igor [Igor Grabois,
outro primo de João Carlos], mais tarde, já quase nos anos
1980, eu já estava na escola. Nessa época conheci mais gente da família. Antes, a família era reduzida à Jana, o Edson,
o Cesar, a Amelinha e a minha mãe. Eram poucas pessoas e
aí, de repente, mais que dobra o número de familiares. Os
Grabois têm um monte de primos. [...] Aí, quando eu estava
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com 17 anos, mais ou menos, a gente abriu um processo
contra a minha avó... olha que engraçado. Na verdade, era
contra o meu pai e contra a minha avó para reconhecimento
de paternidade. Tinha o curador de ausente que estava defendendo o meu pai. Ele ficava questionando se minha mãe não
tinha tido outros casos, se eu era realmente filho do meu pai,
sei lá o quê. Uma coisa assim meio surreal. A minha avó era
ré, tinha este cara que estava lá para defender os interesses
do meu pai, mas questionando a paternidade. Aí, uma hora o
juiz perguntou se eu tinha uma pergunta para fazer. Eu disse:
“Tenho, sim. Por que essa pessoa que está representando o
meu pai não está querendo reconhecer o filho dele? Eu acho
que se meu pai estivesse aqui ele ia querer, sim. E eu não
entendo essa coisa aí”. Ele falou: “Não, a figura dele é essa, e
alguém tem que questionar”. Aí eu falei, “Mas não tem sentido, ele não está aqui não é por que ele não quer reconhecer
a paternidade. Ele não está aqui porque é desaparecido”. Nós
ganhamos esse processo e, a partir dos 17 anos, eu passei
a ter no RG a filiação, pai: André Grabois. Porque antes, só
tinha assim: mãe, Crimeia Alice. E ganhei uma certidão que
tinha os avós paternos.11

Joca demorou a conhecer sua história, escrita por sua mãe:
Havia um caderninho que ganhei da minha mãe em que ela
contava toda a sua história. Era tipo um diário que ela fez durante todo o tempo em que esteve presa. Todo dia ela escrevia um pouquinho porque achava que não ia me conhecer. Eu
demorei muito tempo para ler esse caderninho. Minha mãe o
colocou na minha fralda quando me entregou para minha tia,
minha madrinha. Quando eu estava com três meses e saí da
cadeia ela entregou para essa minha tia. E aí depois a minha
tia entregou esse diário para minha mãe e depois a minha
mãe entregou para mim. Só fui lê-lo quando estava com 21
anos. É triste.12

Militante: Benedito Gonçalves - Mãe: Maria da Conceição Gonçalves –
Filhos: Dejamilton, Elaine e Chirlene Gonçalves
Kleber Gonçalves, nascido em 1957; Nelson Gonçalves, 1958; Dejamilton Gonçalves, 1959; Elaine Gonçalves, 1965 e Chirlene Gonçalves, 1969, são filhos
de Benedito Gonçalves e Maria da Conceição Gonçalves. Benedito nasceu em
1931, na cidade de Carmo da Mata/MG, onde se casou com Maria da Conceição, e tiveram três filhos, Kleber, Nelson e Dejamilton. No início da década de
1960, a família mudou-se para Divinópolis/MG em busca de melhores condições

Em outubro de 2004, foi reconhecida pela CEMDP a responsabilidade do Estado
brasileiro pela morte de Benedito.13

Figura 3 – Benedito com seus filhos Dejamilton, Kleber e Nelson. Fonte: acervo pessoal
de Djamilton Gonçalves

Sobre os primeiros anos da família em Divinópolis, Dejamilton conta:
Eu sou o Dejamilton Gonçalves, eu nasci em 27/09/1959, sou
filho de Seu Benedito Gonçalves e da Dona Maria da Conceição Gonçalves. Nasci em Carmo da Mata, e de lá, pequeno
ainda, por volta de um ano de idade, a gente, nós viemos pra
Divinópolis. Pra Divinópolis porque a vida em Carmo da Mata
tava muito difícil, e a gente, meus pais, vieram buscar uma
vida melhor aqui em Divinópolis pra toda família. E aquela dificuldade danada pra carregar a família nas costas, salário muito baixo, na época da ditadura também, tudo era difícil. Tudo
era difícil. Mas era bom, porque pelo menos hoje, a gente
aprendeu muita coisa na vida e a gente foi uma família feliz,
todos trabalham, e a família cresceu bastante.14
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de vida. Lá, nasceram Elaine e Chirlene. Benedito trabalhou por 11 anos como
metalúrgico na Companhia Siderúrgica Pains, na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais, além de atuar como sindicalista. Durante uma manifestação de um
grupo de grevistas em 13/08/1979, foi agredido pela Polícia Militar de Minas
Gerais e, sete dias depois, no mesmo dia em que completaria 48 anos de idade,
morreu no Hospital São João de Deus, em Divinópolis, em 20/08/1979.
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À época da morte de Benedito, Kleber tinha 22 anos; Nelson, 21; Dejamilton, 20;
Elaine, 14 e Chirlene, 10. Sobre o falecimento do pai, Elaine relata:
Perdi meu pai com 14 anos, o que foi horrível, foi uma covardia o que fizeram com meu pai. Meu pai era um trabalhador
muito honesto. Sinto falta dele até hoje, sinto a presença dele
todo momento da minha vida, lembro como se fosse hoje
a notícia, quando chegou, porque uma coisa que eu lembro
muito bem, quando meu pai saiu de casa, tava tendo a greve,
aí eu pedi pra ele, falei: “Papai, não vai! Por favor!” Aí ele
falou pra mim: “Minha filha, é justo os meus amigos lá, batalhando por um salário melhor, e eu ficar aqui deitado?” Meu
pai tava de licença médica, e ele passou uma hora mais ou
menos, chegou a notícia. Eu estava sozinha na minha casa,
porque minha mãe tinha ido ao médico, meus irmãos não
estavam em casa, chegou a notícia do meu pai e foi horrível.15
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Dejamilton completa:
Eu vou falar um pouco do relato, como que foi que aconteceu
a morte do meu pai. O meu pai morreu no dia 20/08/1979.
Meu pai morreu no dia do aniversário dele. A pessoa espera...
Um ano é grande demais, mais de 300 dias, procê morrer no
dia do seu aniversário. Só que, o que eu analiso de lá pra cá, é,
nem tudo foi trevas. Porque o trabalhador ganhou muita coisa
com isso, porque foi através de uma greve, que começou aqui
em Divinópolis, quem começou essa greve aqui em Divinópolis foi o, o Lula teve aqui em Divinópolis pra começar essa greve, aí ele veio mobilizando Celso Aquino, Teixeira, uma turma
aqui, pra fazer essa greve aqui em Divinópolis, pra começar
essa greve aqui em Minas Gerais. Me parece que Divinópolis
começou antes de Belo Horizonte, e essa greve, ela foi, me
parece, que a primeira do Brasil, que depois que parou aqui,
acho que na semana seguinte que parou o ABC Paulista16,
conseguiu parar o ABC Paulista. [...] Eu perdi meu pai, mas os
trabalhadores ganharam. As conquistas que teve de lá pra cá.
Então alguém teve que derramar o sangue pra melhorar pros
que ficaram. Alguém teve que pagar por isso, e uma dessas
pessoas, foi o meu pai. Eu não vejo isso com tristeza.17

Chirlene também se recorda da época do falecimento de seu pai:
Eu me chamo Chirlene Gonçalves, sou filha de Benedito Gonçalves, eu sou a mais nova, na época que meu pai morreu, eu
tinha 10 anos. E eu vou falar uma coisa para vocês, é uma dor
muito grande que eu não desejo pras minhas filhas o que eu
passei, porque a ausência de um pai é muito grande. Se ele

A violência da morte de Benedito marcou a família, que ainda hoje encara o ocorrido como um abuso por parte dos agentes da repressão. Chirlene diz:
Esses negócios de greve, a gente já passou por isso. Eu tenho medo de greve, cês não imaginam. Morro de medo! Se
falar que tem greve lá no Centro, eu corro léguas, por quê?
Trauma que a gente fica. [...] O jeito que ele morreu, como
que ele foi tratado, que eu acho que não precisava daquilo.
Machucou, levou pro hospital, chegou lá, não fizeram os exames que ele tinha que fazer, depois o salário que ele recebia,
passaram a perna na minha mãe, pegaram mais da metade
dela, até hoje não conseguimos repor esse dinheiro dela, entendeu?19

Além da violência policial, o descaso da equipe médica que atendeu Benedito,
no hospital para onde foi levado, também foi marcante para a família. Não foram
encontrados registros de nenhuma das passagens de Benedito pelo hospital.
Dejamilton narra:
Eu nunca vi falar isso na minha vida, que você tem uma pancada na cabeça e você não tinha, e você não precisa de tirar
radiografia. Não tirou radiografia do meu pai. [...] Eu fiquei revoltado pra caramba, falei: ‘Por que que não tiraram radiografia do meu pai? Eu tava no hospital, [...]Deu um cortezinho na
cabeça, nessa altura mais ou menos, do cérebro, né? Aí fizeram uma raspagem, deu ponto e puseram o curativo. Aí deu
afundamento de crânio, num tiraram. Porque se tivesse tirado a radiografia, talvez tinha visto. Aí foi tirar de madrugada,
aí deu afundamento de crânio. O meu pai já não falou mais
nada. [...] Aí de madrugada ele passou mal, nós voltamos com
ele pro hospital, ali já levou ele pra mesa de cirurgia, já tiraram a radiografia, já constatou, e já foi pra mesa de cirurgia,
e eles devem ter feito a cirurgia até 5 horas. Na mesma hora
fizeram, já não dava mais pra… Não dava mais pra fazer muita
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não tivesse morrido na época que aconteceu, talvez a nossa
vida não tinha sido do jeito que foi, podia ter sido até melhor.
Então, o quê que a gente fez, a gente uniu muito e vamos
levando a vida. Só que foi uma morte assim, muito injusta,
na idade, eu tinha só 10 anos. Sabe que toda hora você liga a
televisão e vê falando aquela mesma coisa, sai no jornal, você
vai na escola, os assuntos dos meninos não mudam! Tudo
era sobre aquilo! Então a gente fica assim, traumatizada com
aquilo, na idade que eu tinha, só 10 anos, já estava no final de
ano, já estava saindo do quarto ano, já. Então confunde muito
a cabeça de uma criança.18
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coisa mais. E ali meu pai foi piorando, já foi pro CTI, piorando,
piorando, aí quando foi no...nesse dia 20, que nós chegamos
no hospital, [eu] mais o meu irmão, ele [meu pai] tava no CTI,
não podia entrar, aí a enfermeira falou pra mim. Falou: “Ó, cê
tem que esperar o médico que já tá chegando aí.” O médico
já chegou e falou comigo assim: “Ó, tá você e o Nelson aí,
vou deixar um de vocês entrar pra ver seu pai, mas um só.
Talvez vai ser a última vez que cês vão ver ele com vida.” Aí
me perguntou qual de nós dois que ia ver ele, lá. Que queria
ver, entrar no CTI. O Nelson falou comigo: “Não, então se for,
você entra.” Aí eu entrei, ele já tava, já dando convulsão de
novo, né? Aquela convulsão, suando frio. Eu vi que não tinha
esperança mais, eu vi que não dava mais. Ficou uma semana
tentando, foi piorando, piorando, piorando... 20

No dia em que Benedito foi ferido pelo policial, ele e Nelson haviam combinado
de se encontrar durante a greve. Dejamilton relata:
Aí, nesse momento, o meu irmão trabalhava [...], eles foram
parando, empresa por empresa, eles iam chegar lá. A intenção deles era ir no Bairro de Icaraí pra parar tudo, no Centro
Industrial pra parar tudo. Aí teve o batalhão. Aí o batalhão na
época, a Fundição Guarani, ela era no Niterói, no Bairro Niterói, então me parece que era uma das últimas indústrias que
tinha no final do bairro, da cidade. Então dali pra lá era mato
puro. Então dali pra lá, só tinha a Forjaria São Luiz, que era
lá no meio do mato. Eles tinham que passar lá na porta pra
parar essas forjarias. Foi onde que, na época, o batalhão parece que aproveitou pra pegar o pessoal. Tava fora da cidade…
Porque dentro da cidade tinha muita imprensa, a imprensa
dava cobertura demais, sabe? E num era só a imprensa de
Divinópolis, era de tudo quanto é lugar. Folha de São Paulo,
Estado de Minas, tudo cobria, o pessoal cobria. O pessoal
de fora vinha e fazia cobertura, e símbolo daquilo ali. Porque
era... Gente, era a primeira greve que teve. Praticamente quase que do Brasil, ué. Depois que teve essa aqui que começou
a do ABC Paulista, começou Belo Horizonte, aí foi a cidade…
Não sei de João Monlevade também, foi emendando tudo ali,
ó. Começou aqui primeiro.21

Após a morte de Benedito, a família, que já passava por dificuldades financeiras,
se viu em uma situação ainda mais complicada. Maria da Conceição contou com
a ajuda de todos para superar as adversidades encontradas. Elaine conta:
Aí o papai morreu em agosto, eu com 14 anos [de idade], aí
eu tive que começar a trabalhar fora, trabalhar em casa de
família. Por quê? Não tinha como, eu precisava de vestir… De

Atualmente, Maria da Conceição tem 10 netos e seis bisnetos. Benedito, que
adorava crianças, não chegou a conhecer nenhum deles. Apesar de todo o sofrimento, a família seguiu unida, como permanece até hoje. Dejamilton conta:
Mas com tudo, com tudo que aconteceu com a gente, eu
falo com sinceridade, sinceridade mesmo, Deus me deu um
presente. Eu sou um privilegiado das coisas que aconteceram comigo. Olha procê ver. Eu perdi meu pai, eu agradeço
a Deus toda hora, de lá pra cá, a pessoa que eu virei, a pessoa que eu sou, eu fui presidente [de Associação] de bairro,
por dois mandatos, fui vice, um mandato. Eu mexo com…
A gente mexe com política porque a gente quer melhorar o
negócio.23

Militantes: Eduardo Collen Leite e Denize Peres Crispim – Filha: Eduarda
Crispim Leite
Eduarda, nascida em 11/10/1970, é filha de Denize Peres Crispim24, nascida em
02/12/1949 no Rio de Janeiro e Eduardo Collen Leite (apelidado pelos amigos
de “Bacuri”), nascido em 28/08/1945, em Campo Belo, Minas Gerais. Ela nunca
conheceu o pai. Eduardo desde cedo foi militante político, tendo feito parte das
organizações Política Operária (Polop) e Vanguarda Popular Revolucionária (VPR).
Fundou a Resistência Democrática (Rede) e em 1969 se tornou membro-dirigente da Ação Libertadora Nacional (ALN). Denize também era militante política
da ALN e, ao ser presa, mesmo estando grávida, também foi torturada. Em
21/08/1970, Eduardo foi preso no Rio de Janeiro quando estava chegando em
casa, e foi levado para São Conrado, onde havia um centro clandestino de tortura
ligado ao Centro de Informações da Marinha (Cenimar). Após ser torturado, foi
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uma calcinha, por exemplo, eu falava: “Mamãe, eu preciso
de uma calcinha”, “Ah, não tem jeito”, porque meus irmãos
tavam todo mundo novo, né? E aí eu comecei a trabalhar em
casa de família. Eu não tive… Eu tenho uma filha hoje com
14 anos, aí eu fico olhando ela, né? Toda enfeitada, toda chique… “Ah, mamãe faz isso, compra isso, me dá isso” e num
sei o quê e tal, e eu falo assim: “Gente, e eu não tive nada
disso.” Eu não lembro da minha adolescência, parece que
apagou. Quer dizer, eu num tive também, né? Que eu comecei a trabalhar com 14 anos, então eu já fui, aí estudei só
até na sexta série, parei de estudar, e minha vida sempre foi
trabalhar. Sempre trabalhando, graças a Deus. Sempre trabalhando, sabe? Mas num tive, eu nem ela [Chirlene] tivemos,
assim, luxo de adolescente, de... Sabe? De… Das coisas que
adolescente da época tinha e hoje também tem, né? E isso
foi tirado de nós.22
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levado para o Cenimar do Rio de Janeiro e ao DOI-CODI do I Exército do Rio de
Janeiro. Segundo relato do militante Ottoni Guimarães Fernandes Júnior, que
viu Eduardo no centro de tortura, ele estava com dificuldades para se locomover
e, segundo relato da militante Cecília Coimbra, que o viu no DOI-Codi, Eduardo
estava com “estado precário físico-motor”. Eduardo além de passar por várias
instalações de repressão foi torturado durante 109 dias consecutivos.25
Segundo o livro “A ditadura escancarada”26, Eduardo foi assassinado no Guarujá
(SP), no Forte dos Andradas. De acordo com o autor do livro, Eduardo estava
preso em um banheiro sendo vigiado pelo soldado Rinaldo Campos de Carvalho, quando um major entrou e pediu que o soldade se retirasse e então matou
Eduardo. Já a Revista Veja27 fez uma entrevista com Marival Dias Chaves do
Canto, ex-sargento ativo na ditadura, que afirma ser a versão oficial da morte
de Eduardo28, publicada na época - morte em troca de tiros com a polícia - um
“teatrinho”, já que era necessário camuflar as torturas sofridas. Quando o corpo
de Eduardo foi entregue a sua família, sua companheira Denize Crispim percebeu que nele havia marcas de queimadura, hematomas, escoriações, dentes
arrancados, orelhas decepadas e cortes profundos.29
Eduarda, em depoimento ao documentário “Repare Bem”, de Marta de Medeiros, mostra como vê sua mãe e como Leonardo Ditta, segundo marido de sua
mãe, a acolheu em sua família e se tornou seu pai:
O marido da minha mãe me adotou, desde quando eu tinha
quatro anos, ele começou a fazer o papel de pai para mim e a
família dele também. Minha mãe lutou toda a vida dela, uma
combatente, uma lutadora. O signo dela é Leão e ela se comporta como uma onça e ela teve essa missão de me proteger.
[...] Eu me lembro de uma cena quando eu era criança que
eu tava na cama e tava chorando e dizia “Quero meu pai, eu
quero meu pai”. E o Leonardo chegou lá e me disse: “Eu estou
aqui, sou eu teu pai, não se preocupe, sou eu agora teu pai.”30

Em uma de suas memórias da infância, Eduarda se recorda de uma história que
sua tia lhe contou quando era criança:
A minha tia Olga me contou, eu tinha uns quatro, cinco
anos, eu acho, e a gente, ela, eu tava tomando banho e ela
me contou a história de um soldado, que tinha no país dele,
tinha um ogro, um gigante muito cruel. E as pessoas sofriam e tinha esse soldadinho que lutava contra esse grande monstro, e com ele também outras pessoas, também
outros soldados. E no final, o soldado venceu, o gigante foi
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matado [sic] e o país foi livre, mas infelizmente o soldado
morreu. E ela me perguntou: “Sabe quem era o soldado?” “Sim, era meu pai, e se chamava Eduardo”. Eu acho que vou
contar essa história para minhas filhas.31
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Figura 4 – Eduardo Collen Leite. Fonte: MEMÓRIAS da Ditadura32

Eduarda, ao ver fotos da avó Encarnacion Lopes Peres, lembra bem dela:
Essa foto é uma situação típica com minha avó. Ela era muito
carinhosa, e era, eu acho que era, muito bonita, e era pequenininha, com esse jeito muito elegante. Sempre com sapato,
um sapatinho, que ela tinha um par bem pequenininho, com
um pouquinho de tamanco, e a sainha, a saia, que era uma
sainha, porque ela era pequena, até o joelho. Ela sempre tinha um jeito muito chique, muito elegante, com os óculos e
sempre com o cabelo bem penteado, era uma pessoa muito... era bem mulher, era bem feminina, uma lutadora muito
feminina [...] eu acho que todo mundo gostava dela [...] que
pena que não tenho muita experiência, muita vida com ela.33
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Durante o mesmo documentário, a entrevistadora pergunta para Eduarda: “E
valeu a pena a luta dos teus pais no Brasil?” Eduarda em um primeiro momento
responde: “Pausa, pausa (risos)... preciso de pensar, essa pergunta é muito difícil, se valeu a pena... não sei, não sei, não posso responder esta pergunta”. Mas,
no decorrer do vídeo, Eduarda diz:
A reparação que fez a Comissão da Anistia e o Ministério dos
Direitos Humanos é importante, mas ainda mais importante
é o lado simbólico da reparação, é um reconhecimento pra
dizer então valeu a pena, a pergunta que você me fez ontem.
Valeu a pena, essa noite eu pensei nisso, vale a pena se tem
um reconhecimento, senão fica sem história, fica história
sem sentido. Então eu acho que esse momento histórico é
muito importante por isso, muito importante para mim porque dá uma razão para a morte do meu pai e para a morte
também de outras pessoas.34

Eduarda descreve como se sentiu ao ser convidada para vir ao Brasil ver uma
homenagem que seria feita a seu pai em São Paulo:35
Em novembro do ano passado o município de São Paulo fez
essa cerimônia e deu o título de cidadão paulistano para o
meu pai. “Município de São Paulo, título de cidadão paulistano para Eduardo Leite Bacuri” e eu fui convidada, mas eu tive
medo e não fui. Eu tinha a desculpa de ter que trabalhar, que
não tinha férias, que eu não podia ir, mas tive medo. Eu tinha
a impressão que agora que tô bem, vou voltar pro Brasil, vou
ir pra essa comemoração e vou cair outra vez. Então tive um
medo desesperado e não queria. Mas depois a minha mãe
veio aqui na Holanda e me trouxe o documento oficial, e eu
sou muito feliz.36

No entanto, em 2009, ela conseguiu vir ao Brasil e se emociona ao lembrar do
encontro com Paulo Vannuchi, e do presente que ele lhe deu:
Voltei no Brasil no final de 2009, quando teve a comemoração
para o meu pai e foi como um sonho. Eu tava no palco com
a minha mãe e depois chegou também o Paulo Vannuchi, o
ministro dos Direitos Humanos e ele me disse que tinha conseguido essa camiseta quando ele estava na em prisão e era
a camiseta do meu pai. E ele disse: “eu guardei com muito
carinho por 40 anos, não imaginava qual iria ser o destino
dessa camisa, mas deve ser alguma coisa de especial e acho
que o momento mais especial é essa comemoração e a presença da sua filha aqui”. E então ele me deu essa camiseta
na frente de todo mundo, e eu chorei, chorei, chorei, chorei...

Ao olhar no computador duas fotos que possui do pai, Eduarda fez o desenho de
uma delas ao seu próprio modo:
Eu adorava fazer retrato e quase tenho a impressão de que
fiz a cara do meu pai, menos sofrida, mais gentil. Dá pra ver
que é ele, que é feito daquela foto, mas é diferente, os olhos
são mais gentis, os lábios não são tão contraídos, quase uma
idealização do pai.38

Ao falar do pai, ela se mostra bem emocionada:
Era um rapaz pobre, mas tinha muita dignidade, muito jeito, a
minha mãe me contou que ele não dizia nunca palavrão, era
uma pessoa muito delicada, isso eu quero dizer com muita
sinceridade e não só reconstruir o que que era meu pai guerrilheiro, o Bacuri. Mas eu preciso de reconstruir a pessoa, que
se apaixonou pela minha mãe e que decidiu junto com minha
mãe de fazer uma filha.39

Eduarda apresenta a sua visão sobre a ditadura militar:
A ditadura é sempre ruim, a ditadura é sempre um mal. Então você como pessoa tem sempre o direito de lutar contra
a ditadura, que não é um crime, que você não vira criminal
porque aquilo é Estado, aquilo é Estado de Direito. A ditadura
não é um direito, não pode ser aceita no passado e não pode
ser aceitado agora, não importa se é no Brasil, se é no norte
da África, ou na China ou em outro país.40

Na Comissão da Anistia e Reparação, em que foi reconhecida como anistiada
política brasileira41, Eduarda deu um depoimento contando inclusive como foi
difícil crescer em um país estrangeiro e sem documentos:
Boa tarde para todo mundo. Eu estou muito emocionada por
uma série de razões. Essa viagem até aqui no Brasil foi muito
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E guardei essa camiseta como ouro, é a única lembrança que
tenho do meu pai. [...] acho melhor guardá-la em uma caixinha, debaixo de chave como uma relíquia, porque é o destino
dessa camisa agora é comigo e depois vai ser com as crianças. Porque tem um corpo, posso imaginar aqui uma cabeça,
os braços e as pernas. Então essa camisa não é uma camisa
qualquer, mas tem um corpo por trás. Se pudesse a história
voltar pro passado eu iria dizer pro meu pai: “me deixa alguma coisa, me deixa fotos, me deixa, me deixa alguma coisa
que me conte quem é você.”37
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importante, eu nasci outra vez, eu não tinha certidão de nascimento. Tinha dificuldade de documentação na Itália, fui morar
na Holanda e também eles precisavam também de certidão
de nascimento e eu não tinha. Essa oportunidade dessa Comissão, desse processo, me deu a oportunidade de enfrentar
o que é que foi o meu passado e me dá a possibilidade de
ter um futuro. Meu pai não me pegou no colo, eu não tenho
memória. Eu quando era criança, todo mundo me perguntava
de onde eu vinha, e quem eram meus pais, e depois conheciam minha mãe e “Quem é o teu pai?” – “Meu pai morreu”
– “E como ele morreu?” – “Morreu em um acidente, ele foi
embora”... eu contei um monte de mentira, eu não conseguia
enfrentar a morte do meu pai. Não conseguia ser diferente
lá na Itália, ser diferente dos outros. Eu não queria que eles
olhassem para mim e dissessem: “Ô coitadinha, ela é especial, ela é diferente dos outros”. Imagina uma menina com 15
anos, em plena adolescência, como é que pode viver nessa
situação... Eu nasci de novo. Muito obrigada.42

Militante: Flávio Ferreira da Silva – Mãe: Doracy Aranha Ferreira; Filhos:
Glaucy Marise Aranha de Morais, Flávia Magda Aranha Ferreira, Farley
Magno Aranha Ferreira
Glaucy, nascida em 02/08/1965, na cidade de Várzea da Palma/MG; Flávia Magda Aranha Ferreira Resende, em 08/08/1966; e Farley Magno Aranha Ferreira
em 01/11/1972, são filhos de Flávio Ferreira da Silva e Doracy Aranha Ferreira.43
Flávio, nascido em Pirapora/MG, em 1934, era jornalista, filiado ao Sindicato dos
Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Durante sua carreira, trabalhou nos
jornais “Diário de Minas”, “O Diário”, “Diário da Tarde”, “Estado de Minas”, “Rádio
Itatiaia” e foi proprietário dos jornais “Porta Voz dos Municípios” e “Polícia e
Ação”. Casou-se com Doracy Aranha Ferreira, dona de casa, nascida em 1947.
Flávio foi o primeiro prefeito eleito de Três Marias/MG, cidade emancipada em
março de 1963. Entretanto, com o primeiro Ato Institucional, decretado logo
após a chegada dos militares ao poder, em 1964, o jornalista teve seu mandato
cassado. Ainda antes do nascimento dos filhos, Flávio foi detido pelo Departamento de Ordem e Política Social - DOPS, permanecendo incomunicável no
período em que estava preso e sendo torturado.44
Segundo depoimentos de alguns familiares, após sua soltura, Flávio passou a
comportar-se de maneira diferente, mais apático, introspectivo, evitando conversar sobre o tempo em que esteve preso. Em abril de 1975, Flávio e Doracy
foram encontrados mortos em casa, em Belo Horizonte, pela filha Glaucy, na
manhã de uma segunda-feira. As circunstâncias da morte do casal ainda hoje
não foram completamente esclarecidas. Em 2008, Flávio foi reconhecido como

Glaucy, Flávia e Farley tiveram a infância diretamente afetada em função do
regime militar, devido à morte de seus pais, Flávio e Doracy. À época do episódio, ocorrido em 1975, Glaucy contava com nove anos, Flávia com oito, e Farley
com apenas três. A família residia em um apartamento no Bairro Serra, em Belo
Horizonte/MG. Flávio era jornalista e sindicalista, e Doracy, dona de casa. Glaucy
relata as memórias que tem da convivência com seu pai:
Bom, o que eu sei da vida do meu pai, é, ele era jornalista.
Sei que amava a política, que ele se, quando jornalista ainda foi premiado ou em parceria. Eu não me recordo o nome
do colega de trabalho dele. Eles fizeram um trabalho, que
ganharam o Prêmio Esso de Jornalismo, e ele foi convidado até para ir pra fora, se não me engano no México fazer
alguns trabalhos lá. Ele não quis ir, o desejo dele era ir para
o caminho da política. Aí foi na cidade Corinto, perdeu46. Foi
para Três Marias, que era na época recém-emancipada, foi
distrito de Corinto e lá ele foi eleito o 1º prefeito do município. E até que foi cassado na época da... do golpe militar. Era
muito atuante, um pai assim, eu via como meu pai, mas um
profissional muito atuante, muitas viagens, muito trabalho e
muito preocupado com os filhos assim para a leitura, para
estudo. O que eu me lembro do meu pai era isso aí. [...] Era
muito presente, era um pai muito presente e como eu disse, muitas viagens. Ele tinha um jornal que era chamado de
“Porta-voz dos Municípios” e a gente viajava muito com ele.
Muito presente. De chegar, tirar assim, tirar o sapato, pentear
o cabelo dele. Era muito presente mesmo. De ensinar tarefa,
estudo, sair aqui na cidade [Belo Horizonte] para ensinar o
caminho de ir para a escola. Mostrava as novidades, não é?
Naquela época, casa de sucos, isso tudo era novidade. Restaurante self-service. Ele queria mostrar... cachorro quente
era novidade. Ah, vamos lá conhecer o quê que é. O suco
tal, essas coisas aí. Muito amigo, ele gostava muito de visitar
seus amigos também.47

Logo nos primeiros anos da ditadura, antes do nascimento dos filhos, Flávio foi
detido pelo DOPS, permanecendo incomunicável no período em que esteve
preso. Naquele período, o jornalista teria sido vítima de uma série de torturas
físicas e psicológicas, o que teria afetado seu comportamento depois de solto,
fato constatado por parentes e amigos48. A respeito desse episódio de prisão do
pai, Glaucy conta:
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anistiado político pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e, em 2013,
a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro por sua morte.45
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[...] minha mãe estava grávida do primeiro filho quando ele foi
preso. E ela chorava. Os familiares... como minha avó, meu
avô, não eram muito de falar não. Mas os familiares, assim,
ela chorava bastante. É, o ciúme dele. Sempre tem essa coisa do ciúme, porque ela tinha um namorado que era médico
e ele não queria que fizesse o parto dela. E aí naquela época
ganhava-se muito bebê na fazenda, não é? Em casa. E a parteira foi, mas teve dificuldade. Teve que levar ela para a cidade
e esse bebê acabou falecendo. E aí ele desaparecido. Eu lembro do meu avô. E são falas mesmo de familiares, contando
que ele teve que recorrer a políticos, doutor Antônio Gomes
Pinto Coelho, tem até o nome lá na minha cidade [Várzea
da Palma/MG] da rua que leva o nome dele. Um tio, Otávio
Fernandes, que era político muito atuante. Eles tinham muitos amigos assim da política, aquela época a gente via mais
essas pessoas e aí ajudou a localizar meu pai. Que aí soube
que ele estava em Lagoa Santa, eu não sei como ele descobriu isso, não sei. E a situação que encontrou de tristeza, de...
ah, não sei nem falar assim o nome. Parece assim que muito
moribundo, muito apático, muito triste. Muito triste. [...] ele
tinha uma ferida também na perna, uma cicatriz. Eu sempre
perguntava, passava a mão na canela dele, o quê que era
aquilo. Ele nunca detalhava para nós. Eu não sei o que era,
uma ferida na canela. Bem grande, uma cicatriz. Eu não sei
te falar o quê. E ele nunca tocou nesse assunto de prisão.
Nunca. Nunca falou isso conosco. Nunca. Eu fui saber pelas
coisas que ele deixou lá escritas mesmo, por acaso, aí que eu
sabia que ele, que a vida dele estava envolvida com política,
mas ele nunca tinha falado não. Tinha um... as coisas não
eram muito abertas. Não para nós.49

Depois de solto, Flávio retomou suas atividades como jornalista. No dia
14/04/1975, quando os três filhos ainda eram crianças, Flávio e Doracy foram
encontrados mortos em casa, episódio cujas circunstâncias ainda hoje não foram plenamente esclarecidas. Glaucy descreve as lembranças que tem do dia
em que os pais faleceram:
Porque no domingo, ele me chamou e me perguntou onde
eu queria almoçar, onde eu queria passear, onde eu queria
almoçar. [...] Ele falou que ia fazer uma viagem e que não ia
nos levar. Ainda eu reclamei na hora, falei assim, mas, não é?
Aquela coisa, era muito apegada a ele: “Ah, mas eu quero”.
“Não. Vocês não vão não”. E foi um domingo normal, nós saímos, voltamos. [...] E aí dormimos normal à noite. Na segunda-feira acordo com o sol batendo na janela e [era] ele que
me levava para a escola. “Uai”, acordei assustada, “meu pai
não me acordou, o quê que aconteceu? ” Aí, já preocupada

À época do acontecimento, a versão oficial divulgada era a que Flávio havia
matado sua esposa com um tiro e, logo após, suicidado. Na certidão de óbito
de ambos consta que a causa da morte é uma hemorragia interna causada por
disparo de arma de fogo contra o cérebro. Entretanto, a conjuntura do falecimento
de Flávio e Doracy é bastante controversa. Há diversas inconsistências entre a
cena narrada por Glaucy, a versão oficial divulgada à época, e o Inquérito Policial
Militar. Um exemplo de tais incoerências é o fato de que no laudo de necropsia
consta haver vestígios de pólvora na mão esquerda de Flávio. Em contrapartida,
segundo o referido inquérito, a arma utilizada teria sido encontrada na mão
direita do falecido52. Contudo, apesar das incongruências, em 2013, a CEMDP
reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro por sua morte.
Ainda na manhã do dia 14 de abril, os irmãos Aranha foram levados à casa de
uma vizinha, até que familiares chegassem da cidade de Várzea da Palma, para
onde, no mesmo dia, foram levados. Lá, passaram a viver com avós, tios e
primos maternos. Glaucy conta acerca do relacionamento que ela e os irmãos
tinham com a família, especialmente com os avós:
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com o horário da escola, entrei e fui para o quarto deles. Abri
a porta do quarto e me deparei com a cena. Fiquei assustada.
Eu, de imediato, eu abri a porta e senti um cheiro forte do
sangue, até quando várias vezes que eu entrei nessa casa, eu
sentia esse odor bem forte. Fiquei na porta, assustada. Mas
eu não tinha noção, não é? O quê que era a morte, alguma
coisa assim. Vi ele deitado de barriga para cima. Me choquei.
[...] o braço caído, uma arma na mão e minha mãe do lado
de bruços. Aí foi esse tempo, eu acho que não foi demorado,
porque a moça50 logo chegou e falou assim: “É, Glaucy, o quê
que você está fazendo aí que você não foi pra escola? ” Aí
eu falei assim: “Como que eu vou para a escola com meu pai
desse jeito? ” Me lembro que eu respondi dessa forma. Só
isso. Ela chegou na porta do quarto e eu me lembro que ela
falou “Oh, Jesus”, alguma coisa assim e aí ela já nos tirou e
eu sabia que era algo muito grave. Até um tio meu chegou na
casa de uma senhora que nos acolheu no dia e falou, “Não,
olha, eles não morreram”. “Cadê meu pai? ”, eu perguntando.
Falei: “Eles não morreram, eles estão machucados. Mas eles
não morreram. E eles estão machucados”. [...] Eu me lembro
assim tudo, eu lembro triste, alguém conversando comigo,
falando. Falei assim: “Mas é meu pai e minha mãe”. E fiquei
com aquela confusão. Durante muito tempo eu procurava
por minha mãe. Eu via mulheres parecidas com ela e achava
que era ela ainda viva. Não conseguia assimilar essa coisa da
morte.51
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[...] enquanto eles [Flávio e Doracy] eram vivos, era uma situação. De quando a gente chegava, chegavam as princesas na
casa. As meninas, meu Deus. Chegava o pessoal assim, era
muita festa. Depois que eles faleceram, a realidade foi outra.
Acabou assim, por exemplo, no dia de aniversário da gente,
se eu falasse que era meu aniversário, eu ganhava um xingo.
“Isso não existe não menina. ” O avô não. O avô [era] muito carinhoso, muito. Eu tinha um certo... um... parece, assim,
teve uma época que eu achei que estavam meio escondendo
a gente. Eu sentia um pouco isso, da não exposição nossa. [...]
Da noite pro dia, uma situação de: tinha família, mas eu não
me sentia com braços nem pernas mais. É como se jogasse
pra lá, jogasse pra cá. Um boneco sem braço e sem perna. E
eu me lembro que esse ambiente hostil eu não queria viver. Eu
fui passear na casa da família do meu pai, eu não quis voltar e
mandaram me buscar várias vezes, eu não queria voltar. Eu esqueci de ler. Eu não sabia ler, [antes] eu lia muito bem. Eu não
sabia mais ler. Demorou para eu voltar a ler. E, assim, durante
muitos anos foi uma vida... eu falava assim: “Para quê que
eu vou viver?” Porque não... quem eu mais gostava não tem
mais. Aí eu preferia que tivesse acabado a família inteira ali.
Aos 12 anos, eu tive muita crise também de não querer viver.
Aos 16 também. Eu só fui ter força quando eu fui mãe. Só.53

No que tange ao relacionamento dos três irmãos durante a infância e juventude:
Eu e minha irmã nós sempre recordamos, conversamos muito, dos detalhes da vida, como era bom. A gente, olha só...
Aula, não é? Estudava, fazia violão, balé, piano, natação, isso
aí lá em 75 [1975]. Eu me lembro dos lugares onde a gente
[ia]. Eu me lembro de sapatilha, roupinha de balé. Lembro do
catecismo, lembro das missas aos domingos, era uma vida
assim... para, de repente, ir para a roça, arrancar mato no chão,
lavar vasilha de carvão, lavar roupa, fazer arroz. “Se você não
trabalhar, você não come. Tirar o prato de você. Não, hoje você
trabalhou pouco”. Então, assim, a gente ficava mais unidas,
conversando, lembrando dessas coisas, não é? O quê que a
gente fazia. Como que era a vida aqui e o meu irmão não. O
meu irmão não gostava de falar do assunto, não aceitava. Era
uma casa de muitos rapazes, muitos homens a casa da minha
avó e muito machismo. Muito, meu Deus, muito rigor.54

Além das adversidades vivenciadas no âmbito familiar, Glaucy, Flávia e Farley
também eram hostilizados pelos demais moradores da cidade. Glaucy descreve:
Ah, nós crescemos rotuladas, crescemos rotuladas na cidade. Você, até hoje as pessoas lembram do velório. Foi muito...

Glaucy aponta, ainda, as dificuldades enfrentadas especificamente por Farley
durante a infância:
... os banhos dele, eram gritos e gritos, ele chorava à noite muito choro à noite querendo mãe. E gritos, gritos. Não era choro
normal. Grito querendo mesmo, berros. Muito, muito, muito.
[...] Ah, o meu irmão... O que eu sei falar... ele não conseguia
ficar na escola. Eu fiquei durante um longo período com ele
na escola. A gente levava, eu tinha que ficar dentro da sala de
aula. Isso no grupo, a gente chamava de grupo na época do
grupo, 1ª a 4ª série. Eu tinha que ficar dentro da sala com ele
todos os dias. Muito... O olhar dele transformado. As fotos... A
tristeza era nítida nas fotos, assim, aquele olhar triste, caidinho.
Uma situação de abandono, eu sentia, assim, a gente sentia.
Estava na casa da família, mas uma situação de abandono. Eu
lembro uma vez ele quis vender picolé. A minha família tem
uma condição boa, assim, uma condição, assim, tinha a fazenda. Talvez não tinha tanto dinheiro em si, mas tinha casa boa, tinha fazenda, muito cheia sempre de muita gente. Mas ele quis
vender picolé e um tio meu bateu muito nele. Muito. Muito.56

Os três irmãos cresceram convivendo com as constantes dúvidas e incertezas a
respeito do episódio da morte de seus pais. Em função disso, Glaucy, já adulta,
foi em busca de esclarecimentos. Após juntarem documentos, cartas escritas
pelo pai e depoimentos, a família recebeu indenização pela Comissão de Indenização por Vítimas de Tortura, por meio de processo deferido em 08/04/2002,
no Conselho Estadual de Direitos Humanos de Minas Gerais.57No âmbito da
Comissão de Anistia, foi atribuída a Flávio a condição de anistiado político. É
importante ressaltar também que, em maio de 2013, a CEMDP reconheceu a
responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de Flávio.58
Glaucy destaca, por fim, que os trágicos acontecimentos, que marcaram a sua
infância e de seus irmãos, têm desdobramentos na convivência atual da família.
Salientando os efeitos transgeracionais da perda de seus pais:59
[Meu irmão] sozinho, mora sozinho, muita dificuldade de se relacionar. Uma pessoa tranquila, mas muito introspectiva. Não
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não é? Foi muito chocante. Elas lembram até hoje. “Então,
você é quem? Você é filha, você é filha de Flávio. Flávio matou sua mãe, suicidou.” E teve aquela coisa da infância, dia
das mães. “Cadê meu pai? Cadê minha mãe?” “Você é filha
dele, que matou sua mãe.” Ficou muito rotulado isso. Mocinha e aquele rótulo. Ah, e o namorado chegava, “você vai ser
igual,” aquelas coisas. “Vai ser igual a sua mãe?”55
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fala. Quando você cobra um pouco ele desaparece. Aí depois
ele aparece depois de 3 meses, 4 meses, 6 meses. De chegar
na casa dele, ele esconder. E talvez ele não quer te receber, ele
deixa a casa sozinha e sai pro mato. Mas tem dia que quer receber. Eu até perguntei se ele queria vir porque ele ficou muitos anos sem querer vir aqui. Aí ele falou que até que ia vir. Eu
falei, olha, você quer vir. Vamos comigo. Mas muito introspectivo, muito inteligente assim. Eu vejo nas coisas que ele faz. De
reaproveitar tudo. Ele é um homem, tudo dele é reciclável. Ele
aproveita tudo, muito organizado nas coisas dele. [...] nós não
tivemos aquele convívio de família, aquela coisa de chegou o
Natal, vamos reunir? Não. Não tinha. Não foram criados laços
muito fortes. Parece que o que tinha, nós não conseguimos
manter tanto. Hoje mesmo... eu tenho um tempo que eu estou sem conversar com a minha irmã. A gente não consegue,
às vezes, romper a dor, a dor ainda é tão grande que a gente
se isola um pouco. Outro dia eu falei para ela: “Não que eu não
te ame”, falei não, escrevi. Nem passei a limpo a carta. “Não
que eu... não é que eu não te ame, é porque talvez você vá
me agredir, eu já sou de caco e retalho, eu vou me proteger”.
Então a proteção é um pouco essa distância. Então, nós tão
próximas, e, às vezes, a gente fica distante. Parece que laços
assim, não tivemos e cada um se isola. Hoje eu vejo meu filho
sofrendo um pouco. Essa coisa de isolar e essa isolação existe, esse isolamento existe. Cada um mais no seu canto.60

Atualmente, Glaucy permanece residindo em Várzea da Palma e é mãe. Ela mudou-se da casa da família em que passou sua infância aos 18 anos, quando se
casou. Flávia casou-se com 22 anos, quando se mudou da mesma casa. Hoje,
reside em Pirapora, e tem dois filhos e dois netos. Assim como Glaucy, Farley
também reside em Várzea da Palma, em um sítio nos arredores da cidade.

Militante: Geraldo Bernardo da Silva - Mãe: Iraci de Lima Silva; Filhos:
Eliane da Silva, Elenice da Silva Freire e Carlos Roberto da Silva
Eliane da Silva (nascida em 02/11/1957), Elenice da Silva Freire (15/03/1959) e
Carlos Roberto da Silva (05/04/1963) são filhos de Iraci de Lima Silva e Geraldo
Bernardo da Silva. Iraci era do Rio de Janeiro, tendo nascido em 06/01/1931,
e Geraldo nasceu em 20/08/1925 em Minas Gerais e foi funcionário da Rede
Ferroviária Federal por 19 anos. Era membro do Sindicato dos Ferroviários e, no
ano de 1963, participou de mobilizações em defesa das Reformas de Base.61 Em
08/07/1969, uma patrulha do Exército invadiu sua casa, onde ele residia com a
família, no Rio de Janeiro/RJ, e os militares fizeram várias perguntas para sua esposa e filhos, por exemplo: se ele havia enterrado ou queimado algo. Geraldo foi
levado até a Vila Militar de Deodoro, onde permaneceu por uma semana, até ser

A morte de Geraldo Bernardo se enquadra no artigo 4° da Lei nº 10.875, que
trata dos casos de pessoas “que tenham falecido em decorrência de suicídio
praticado na iminência de serem presas ou em decorrência de sequelas psicológicas resultantes de atos de tortura praticados por agentes do poder público.”63
Uma das filhas de Geraldo, Elenice, lembra-se de quando os militares invadiram
sua casa à procura de provas contra seu pai e de como foi vê-lo dentro da cadeia:
O que recordo dessa época é que nada justifica o que fizeram
com meu pai e que se isso fosse hoje não deixaria que a PE
de Deodoro64 o levasse preso daquele jeito. Invadiram a minha
casa de tarde, armados com fuzis, revistaram tudo em nossa
casa: armários, colchões, gavetas, passaram o cabo de vassoura dentro da caixa d’água, não encontraram nada, mesmo
assim levaram meu pai, covardemente. No dia seguinte fomos
vê-lo no quartel, mas nos disseram para voltarmos na quinta-feira. Quando voltamos na quinta-feira, meu pai falava que
estava bem, que iria sair logo, ficamos incomodados porque
tinha sempre um soldado dentro da saleta onde estávamos.
Quando voltamos no domingo notamos que as coisas não estavam tão bem assim, meu pai falava com a voz baixa, meio
assustado, olhando desconfiado, estava estranho. No dia seguinte o irmão dele, tio José, foi buscá-lo no quartel para ir
para casa e no trajeto ele repetia que estava sendo seguido.65

Elenice também se lembra de como o comportamento do pai se alterou quando
ele voltou da prisão, tornando-se mais violento:
Com o passar dos dias, meu pai ia ficando inquieto, começava a gritar e não conhecia mais a mim, que era o seu xodó.
Falava com a voz alterada, chutou o portão de casa, socou
uma cerca, não entendíamos as atitudes dele, porque ele era
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liberado e voltar para casa. Após a prisão, a família percebeu que Geraldo estava
muito diferente, tornando-se irritadiço e nervoso sem motivo aparente, sendo
que ele sempre foi visto como uma pessoa calma e gentil, querido pelos amigos
e conhecidos. Em 17/07/1969, com a continuação dos sintomas, Geraldo foi ao
serviço médico da Rede Ferroviária Federal, acompanhado de seu irmão José
Vicente da Silva e de sua esposa Iraci. Enquanto lá estavam, Geraldo disse para
a esposa que iria ao banheiro, mas, passado muito tempo, Iraci estranhou e ao
tentar descobrir o que estava acontecendo pediu que José Vicente fosse até lá.
Ele constatou que Geraldo havia se jogado da janela do banheiro do 19° andar e
morrido na queda.62
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calmo, educado com todos. Minha mãe perguntava o que
tinha acontecido na prisão, se eles o torturaram, se levou choque, mas ele não respondia nada.66

Carlos Roberto, o filho mais novo de Geraldo, também fala sobre como eram as
atitudes e o comportamento do pai antes de ser preso:
O meu pai, Geraldo Bernardo da Silva, sempre foi um homem
digno para com todos e era um brasileiro honrado, sempre
cuidou com serenidade e responsabilidade da sua família,
dando uma casa própria com muito trabalho, nos dando assim a base perfeita para crescermos como cidadãos capazes
e do bem.67

Ele fala também como seu pai passou a agir após a prisão, com um comportamento que assustou seu filho, indicando que Geraldo sofreu graves sevícias no
período em que esteve detido na Vila Militar em Deodoro:
Quando ele voltou para casa, percebi que o meu pai não era a
mesma pessoa de antes, pois alternava em poucos minutos
lucidez e descontrole, o que nos assustava, com agressividade a ponto de esmurrar uma parede e até mesmo batendo
com a própria cabeça. Uma vez estava brincando com meus
brinquedos no quintal e aconteceu uma coisa estranha com
meu pai. Eu brincava sentado com uns carrinhos e soldados, ele se aproximou, pegou o meu soldado e começou a
arrancar seus braços, suas pernas e sua cabeça. Eu fiquei
espantado, não entendia o porquê de o meu pai agir daquela
forma, foi muito difícil aceitar aquela situação, pois meu pai
era bondoso e brincava normal com todos nós, foi quando minha mãe chamou meu tio, que era seu irmão, para levá-lo ao
médico para saber o porquê daquilo tudo, como uma pessoa
normal poderia agir de uma maneira tão insana a ponto de
assustar todos que estavam a sua volta.68

Eliane se recorda dos momentos que teve com a família na infância, de como o
pai era carinhoso e querido por todos:
Até a idade dos meus 11 anos, eu tinha uma família completa
e feliz, com mãe, pai e dois irmãos. Meu pai era extremamente amoroso e dedicado à família. Companheiro, zeloso, calmo,
alegre, prestativo. Estas eram algumas das qualidades do
meu pai. Quando havia algum problema de ordem pessoal ou
familiar com alguns dos meus tios paternos, meu pai era logo
chamado para resolver o problema. Lembro-me que os meus
tios falavam: “Chama o Geraldo, o advogado da família.”69

Fui acordada de madrugada com homens fardados do Exército
em minha casa. A porta do meu quarto ficava aberta. Acordei
com um barulho de vozes e choro. As vozes eram dos “malditos” soldados e o choro era da minha mãe. Dei um pulo
da cama, assustada, pois não entendia o que estava acontecendo. Os meus dois irmãos, Elenice e Carlos, na época com
10 e 6 anos, também acordaram e, como eu, não entendiam
o porquê daqueles homens fardados em nossa casa, e nos
fazendo uma porção de perguntas, tais como: “O seu pai queimou algum papel? Vocês viram se ele enterrou algum caderno, livro ou alguma coisa? Pode falar, não tenham medo, não
vai acontecer nada com ele.” Nos perguntavam o tempo todo.
Onde quer que íamos tinha um soldado atrás da gente. É claro
que não respondemos a nenhuma das perguntas feitas. Só falávamos que não sabíamos e que não vimos nada. Mentimos.
Dias antes, não sei precisar quando, vi meu pai rasgando papéis, cadernos e livros que ficavam em um quarto fora da casa,
onde, de vez em quando, eram feitas umas reuniões com uns
homens que sempre vinham bem-vestidos. Não sei o que
conversavam, pois quando eles chegavam, meu pai falava para
ficarmos dentro de casa. Quando o vi rasgando, queimando e
enterrando todos aqueles papéis, perguntei porque ele estava
fazendo aquilo e ele respondeu que era pro bem dele e nosso
e nos alertou se caso alguém aparecesse procurando por ele
e fazendo perguntas que não era para respondermos nada.
Aqueles “malditos” soldados reviraram tudo dentro e fora de
casa. Andaram pelo quintal com lanternas, iluminavam o alto
das árvores e quando viram a porta do telhado aberta, perguntaram o que tinha lá em cima e meu pai respondeu que era a
caixa d’água. Mas eles não se deram por satisfeitos. Subiram
e ainda revolveram a água da caixa, procurando por não sei o
quê. E ainda, jogavam a luz das lanternas nos nossos olhos e
tornavam a nos fazer as mesmas perguntas. Levaram meu pai
preso e algemado. Não entendia o porquê daquilo tudo.70

Como os irmãos, Eliane também se lembra do momento em que foi visitar o pai
na prisão, e de como ele já estava um pouco diferente:
Dias depois, fomos visitá-lo na Vila Militar, em Deodoro. Ficamos esperando numa sala com os “malditos” soldados
de prontidão. Só de lembrar a cena, meus olhos se enchem
de água e é impossível conter as lágrimas. O homem que
trouxeram era o meu pai, mas já não era mais o mesmo de
quando o levaram de nossa casa. Era completamente visível:
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As lembranças referentes à invasão de sua casa pelos militares também estão presentes, junto àquelas sobre seu pai queimando papéis e participando de reuniões:
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o medo, o pavor, o olhar baixo e a voz trêmula. Comecei a
chorar e fui abraçá-lo e os “malditos” soldados não deixaram.
Não era permitido. Notei que ele estava com uma das mãos
e com os dedos machucados e perguntei o que tinha [acontecido] e ele me disse que havia caído e que não era nada, mas
tinha alguma coisa errada. Durante todos os poucos minutos
de visita que tivemos éramos atentamente observados, não
podíamos conversar em voz baixa. Ele ficou preso por uns
oito dias. O que fizeram com meu pai? Pois ele já não era
mais o mesmo, quando chegou em casa, após ser solto. Calado, quieto e apático, indiferente a tudo a sua volta.71

Na véspera do suicídio, Eliane se lembra de que Geraldo teve um surto enquanto via televisão com os filhos, o que deixou todos assustados e preocupados
com aquele homem que sempre havia sido gentil:
Estávamos vendo televisão. Chegada do homem à lua, julho
de 1969. De repente, meu pai pediu para minha mãe aumentar
o volume. Ela aumentou um pouco e ele pediu para que ela
aumentasse mais e mais, o volume todo. E à medida que ele
ia pedindo para aumentar, ele ia se descontrolando; gritando;
dando murros na parede; tampando os ouvidos; dando chutes
nas coisas e falando palavrões (nunca tinha ouvido meu pai xingar). No seu descontrole, ele dizia que não sabia por que estava
fazendo aquilo, mas tinha que fazer e pediu para que fôssemos
para a casa da mãe Maria (minha avó materna), pois ele não
queria que o vissem daquele jeito. Fomos correndo, chorando
e desesperados pelo meio da rua. Quando chegamos lá, não
conseguíamos falar coisa com coisa. Os meus tios foram até a
nossa casa saber o que estava acontecendo. Isso foi à tarde e
só voltamos para casa à noite. E fiquei sabendo que o meu pai,
no seu descontrole, foi para o meio da rua, xingando e falando coisas sem nexo. Os vizinhos ficaram sem entender aquele
comportamento, pois ele era estimado e cordial com todos.72

A visão que Eliane possui sobre o que aconteceu com seu pai está ligada ao
período da ditadura e às torturas que o pai sofreu:
Na manhã seguinte, minha mãe e meu tio José o levaram no
médico no prédio da Central do Brasil, onde meu pai trabalhava como ascensorista. Ele não chegou a passar pelo médico,
pois enquanto aguardava, disse que ia ao banheiro. Minha
mãe estranhou a demora e pediu para o meu tio ir ver o que
tinha acontecido. Quando meu tio entrou no banheiro, notou
que algo tinha acontecido. Disseram que um homem havia
pulado a janela. Quando meu tio olhou, se deparou com o corpo do meu pai. O desespero que meu tio sentiu foi enorme e

A reflexão que Elenice faz sobre a morte de seu pai também está ligada às torturas que Geraldo sofreu:
No dia seguinte ele perguntou o que tinha acontecido com as
mãos dele que estavam machucadas, pediu para ir ao médico porque não estava bem. Não deu tempo de isso acontecer, pois quando eles estavam no prédio da Central do Brasil
esperando para ele ser atendido, meu pai disse que ia ao
banheiro. Meu tio foi ver porquê ele estava demorando e
aconteceu o que não esperávamos acontecer: meu pai pulou
da janela do 19° andar. Suicidou tão inesperadamente, que
entendi muitas coisas: meu pai foi torturado covardemente
naquela prisão maldita ao ponto de desestruturá-lo psicologicamente e cometer um ato tão insano assim, sem pensar
nas consequências. Arrancaram um pai de família, trabalhador de 43 anos, do seio da família, deixando uma viúva jovem
com a difícil tarefa de criar três filhos, que na época tinham
11,10 e 6 anos. Minha família pede justiça por todos esses
anos sem o nosso pai, uma perda que até hoje nos faz falta.76

Carlos Roberto também remete às torturas e ao sofrimento da família:
Foi quando o pior de todos os pesadelos aconteceu. Minha mãe
voltou para casa com meu tio, chorando desesperadamente,
dizendo que meu pai tinha se jogado do 19° andar do prédio
da Central do Brasil, não acreditei, pois eu nunca tinha visto de
perto a morte de um ente querido e da maneira que aconteceu,
foi arrancado um pedaço de todos nós. Essa dor trazida até
hoje é difícil entender, queremos saber o porquê disso tudo. O
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ainda tinha que dar a notícia para minha mãe. Meu pai tinha 43
anos, saúde e uma vida inteira para viver com a família. No dia
17 de julho próximo completará 37 anos73 que isso tudo aconteceu. Hoje sei que meu pai tinha ideias políticas contrárias ao
regime militar. As reuniões feitas em casa eram políticas. E
tudo era relatado em anotações, cadernos que foram queimadas pelo meu pai, que soube que alguns amigos que frequentavam as reuniões estavam sendo presos. Sei também que as
vezes que ele me levava para um passeio em uma cachoeira e
na casa de alguns amigos era para fazer as tais reuniões. Em
1964 ele já havia sido preso quando saía do trabalho, sendo
libertado no dia seguinte. E hoje sei que foi por causa de tudo
isso que em 1969 ele foi levado de nossa casa. Ele foi preso e
TORTURADO74 e morreu por causa disso. [...] O meu pai nos
foi tirado do seio familiar, não nos viu crescer e não pudemos
vê-lo envelhecer. Completaria em agosto 81 anos e também
foi tirado dos netos e bisnetos o direito de conhecê-lo.75
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meu pai sempre trabalhou honestamente para ter aquele fim, e
hoje sabemos que uma pessoa normal jamais teria essa atitude
tirando a própria vida: é que ele sofreu torturas, jamais conhecidas, para decidir o seu próprio fim. Hoje se passaram todos
esses anos e eu jamais esquecerei a maneira com que meu pai
foi torturado e devido a isso, ele deixou todos nós órfãos e sem
entender o motivo disso tudo. Sem contar que desestruturou
toda a família, pois minha mãe naquela circunstância emocional
ainda teve que nos educar e criar sozinha, mas que nos deu a
honra de sermos pessoas de bem e dignas, assim como o meu
pai era antes de todo esse pesadelo acontecer. E hoje, faço a
essa Comissão [CEMDP] a seguinte pergunta: “A nossa família
Silva precisa saber por quê?”77

Militantes: Gildo Macedo Lacerda e Mariluce de Souza Moura - Filha: Tessa
Moura Lacerda
Tessa Moura Lacerda, nascida em 18/06/1974, é filha de Mariluce de Souza Moura e Gildo Macedo Lacerda, ambos militantes da Ação Popular Marxista-Leninista
(APML), à época do regime militar. Mariluce, formada em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), nasceu em 03/11/1950, em Salvador/BA e atuou
na luta contra a ditadura de 1968 a 1973, na Bahia. Gildo, por sua vez, nasceu em
08/07/1949, em Ituiutaba, município de Veríssimo/MG e, durante sua infância e
juventude, morou em Uberaba/MG78 e, posteriormente, em Belo Horizonte, ingressou no Curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mas não chegou a concluí-lo. Ele atuou em Minas Gerais e na Bahia.
Em outubro de 1973, Gildo e Mariluce, que à época estava grávida de Tessa,
foram presos em Salvador, onde moravam. Gildo foi assassinado pelos agentes
da repressão três dias após a prisão, e Mariluce permaneceu detida por 42 dias.79
Como tantas outras crianças, Tessa também, desde cedo, sofreu com os impactos da ditadura em sua família. Sobre sua infância, Tessa conta:
Durante a minha infância, eu me lembro de ter perguntado,
aos 6 anos: “Mãe, conta de novo a história de Gildo?” Isso
significa que eu já sabia da história. Depois, ela me contou
que falava sobre isso em casa desde meus 2 anos de idade
para que eu ficasse conhecendo a história do meu pai biológico, já que ela tinha se casado de novo. E depois de alguns
anos passei a chamar esse segundo marido dela de pai. Esse
momento foi de muita emoção, nós choramos muito, e eu
tentei, com os instrumentos que uma criança de 6 ou 7 anos
tem, reconstruir a minha história. Eu desenhei como de fato
é a minha história, como gostaria que tivesse sido e como
poderia ter sido – desenhei minha mãe grávida no enterro do
meu pai e isso nunca aconteceu.80

todos os indícios de sua morte, a menina acreditava na possibilidade de encontrá-lo:
Eu, aos 9, 10 anos, tinha esperança de que Gildo tivesse conseguido fugir. Acho que aos 15 anos eu ainda não tinha desfeito essa fantasia, queria acreditar que ele tinha conseguido
fugir. Como a ditadura foi até 1985 (ano em que completei
11 anos), eu achava que essa era a justificativa para que ele
não tivesse aparecido. Minha mãe jamais me sonegou essa
informação. Jamais. Mas eu não queria acreditar. Eu queria
acreditar que ele estava vivo e que nem ela sabia. Na verdade, isso foi uma fantasia que eu fiz quando tinha uns 9, 10
anos. Creio que isso se deve também à ausência do corpo, o
fato de não haver um túmulo, qualquer coisa para fazer o rito,
aceitar minimamente que aquela pessoa está de fato morta.81

Figura 5 – Mariluce e Tessa, 1974, Salvador/BA. Fonte: fotografia retirada do livro “Infância Roubada”82
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Tessa conviveu na infância com a incerteza sobre do paradeiro de seu pai. Apesar de
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Sem ter conhecido o pai, Tessa vive a tentativa de construir uma imagem dele
por meio de conversas e fotos. Um marco importante na tarefa de reconstrução,
destacado por ela, foi a criação da Lei nº 9.140, em 1995:83
Na época em que o Fernando Henrique aceitou fazer a Lei
9.140 em 1995, por meio da qual o Estado reconhecia a responsabilidade pelas mortes de mortos e desaparecidos políticos, nós participamos de várias reuniões da Comissão de
Familiares de São Paulo, e também de Minas, porque meu
pai é mineiro. Tivemos acesso a cópias de cartas e cadernos.
Eu tinha 20 anos e li avidamente tudo que chegava. A Comissão de Familiares de Pernambuco também mandou um
dossiê com a descrição da morte. Minha mãe disse: “Você
não vai ler isso”, porque queria me preservar. Mas eu li avidamente, para tentar reconstruir Gildo. E a minha história. E
mais recentemente achamos que mesmo com a Lei 9.140,
deveríamos processar o Estado brasileiro pela morte de Gildo. Esse foi outro momento em que entrei em contato com
minha história. E por sugestão do advogado fiz uma perícia
psicológica. Achei o resultado muito interessante, porque a
psicóloga disse que não há nenhum dano que tenha me impossibilitado de viver e de gozar da vida e ter alegrias. Mas
como paira sempre essa sombra para mim, o que ela via refletido na minha personalidade era insegurança, baixa autoestima, enfim, uma série de coisas assim… Medo. Eu tenho
muito medo sempre. Eu não durmo de luz apagada. Sempre
tem que ter alguma luz acesa. E agora com os filhos é muito
fácil dizer: “Tem de deixar a luz acesa. E se eles quiserem ir
ao banheiro de madrugada?” Mas são coisas que eu carrego
desde a infância.84

Outra dificuldade que Tessa relata ter enfrentado quando jovem diz respeito ao
reconhecimento do nome de seu pai em seus documentos:
Até os 18 anos, eu não tinha o nome do meu pai na certidão
de nascimento porque ele já estava morto quando nasci. No
documento havia só o nome da minha mãe e dos meus avós
maternos. E isso criou situações constrangedoras, além de
ser horrível para mim: “Como assim não ter um pai nem na
certidão?” Quando eu fui ficando mais velha, fui percebendo
olhares, situações constrangedoras por não ter o nome do
meu pai na certidão. Como se eu não tivesse pai mesmo.
E para que eu obtivesse o nome dele na minha certidão, juridicamente foi necessário que a minha mãe processasse a
família do meu pai para que eles reconhecessem a paternidade. Não que eles não reconhecessem antes disso, mas juridicamente era necessário. Isso também para mim era bastante

Gildo foi morto em um tiroteio em Recife, de acordo com a versão oficial divulgada na época.86 Os verdadeiros acontecimentos até hoje não são de conhecimento da família:
A morte foi divulgada como se fosse um tiroteio no centro do
Recife, às seis horas da tarde, naquele movimento de pico
e ninguém viu nada. Meu pai Gildo e o José Carlos da Mata
Machado teriam sido levados para um encontro com um terceiro, que não é nomeado, e esse terceiro teria percebido
a emboscada. E ele teria atirado no meu pai, que morre no
local, e o Zé Carlos fica ferido. Não só a versão oficial encobre
a morte sob tortura, como ainda meu pai morre como se fosse traidor do companheiro. Quando isso aconteceu, minha
mãe estava presa. Ao sair, ela tentou reaver o corpo. Dizia-se
que seria menos difícil reaver o corpo de Gildo porque ele
tinha um metro e 92 centímetros de altura. Mas a investigação da Comissão de Familiares de Pernambuco apurou que
primeiro seu corpo estava em um caixão lacrado, mas depois
foi jogado em uma vala comum chamada Buraco do Inferno,
e depois, seus restos mortais foram transferidos para outra
vala comum, no cemitério Parque das Flores, lá no Recife.
E, nessa, as ossadas ficaram a céu aberto, os ossos foram
se deteriorando. Ficamos sabendo disso mais ou menos na
época da Lei 9.140. Temos essa informação, mas mesmo
assim é muito duro. Não sabemos se há a possibilidade de
identificação por meio de exame de DNA. Inclusive, eu contribuí com uma amostra de sangue para o banco de DNA do
governo federal. O que sabemos é que, por ser uma vala a
céu aberto, a identificação da ossada é inviável. Sabemos disso. (Pelo menos é a informação que tínhamos na década de
1990). Mas esse saber racional não tira a dor daquela criança
que queria falar: “Eu sei que não dá, mas eu quero enterrar
meu pai”. Eu quero levar os meus filhos [ao cemitério] e dizer:
“Olha, o seu avô está aqui”. É claro que eu enchi a parede de
minha casa com fotos de todos os nossos familiares, dos
pais, dos avós e bisavós dos meus filhos para que eles vejam
e entendam e reconstruam, e saibam que, além dessas pessoas com quem eles convivem, têm um avô que eles nunca
vão conhecer. Então, saber racionalmente que isso é impossível, não adianta. É muito duro.87
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estranho, processar a minha tia, a minha avó e tal, ser contra
elas para ter o nome do meu pai na certidão. E, então, tive o
nome dele só aos 18 anos. Sem a certidão eu não podia fazer
o RG, e não podia prestar o vestibular. Eu fiz o vestibular com
18 anos. O meu aniversário é em junho e foi uma correria
para fazer o RG.85
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Tessa descreve os obstáculos que enfrenta em lidar com o passado:
Depois de todo esse percurso, eu fui estudar filosofia. Fiz
toda a minha formação em filosofia, virei professora e em
2011 fizemos um colóquio na USP88 em homenagem à professora Marilena Chauí, com quem eu trabalho e que também é uma pessoa que me cobra uma postura em relação à
minha história. Eu consegui fazer um texto sobre a filosofia
política de Espinosa. Um texto acadêmico, mas falando da
história de Gildo. Isso para mim foi uma grande vitória. É um
texto de quinze páginas, é pouco, mas foi a maneira que consegui trabalhar nisso. [...] Para mim, a maior dor é não poder
enterrar o meu pai. Mais do que qualquer dor física que eu
tenha sofrido sem saber e que, de alguma maneira, esteja lá
no meu subconsciente, se é que eu tinha o subconsciente
naquela época, no embrião. Eu nunca quis ir atrás dos torturadores. No começo não sabia muito bem o porquê, mas
depois eu fiquei pensando, e entendi que é porque eu não
queria saber o rosto dessas pessoas. Acho que todas devem
ser punidas, mas elas não estavam isoladas; era uma ação do
Estado, então o Estado como um todo e todos os membros
daquele Estado precisariam ser responsabilizados. Eu queria
que as Forças Armadas brasileiras não tivessem o poder que
elas ainda têm e acho que deveria existir uma lei proibindo
que ex-torturadores, em geral, ocupem cargos públicos. Eu
não queria uma vingança pessoal. Meu pai não deu a vida por
algo individual. Ele deu a vida pela democracia. Democracia
brasileira e latino-americana. Eu quero uma responsabilização
pública.89

Tessa tem dois irmãos mais novos, filhos do segundo casamento de Mariluce.
A família chegou a morar nas cidades de Salvador, Brasília, São Paulo e Rio de
Janeiro. Atualmente, Tessa reside na capital paulista, é professora de Filosofia
na USP, e mãe de três filhos.90

Militantes: José Carlos Novais da Mata Machado e Maria Madalena Prata
Soares - Filho: Dorival Soares da Mata Machado
Dorival Soares da Mata Machado é filho de Maria Madalena Prata Soares e José
Carlos Novais da Mata Machado. Seus pais eram militantes da Ação Popular Marxista-Leninista do Brasil (APMLdoB). Quando Dorival nasceu, em 19/02/1972,
José Carlos e Maria Madalena viviam clandestinamente, especialmente, no
Ceará e Recife91. Ele tem dois irmãos, Eduardo, filho de um relacionamento
de Madalena, anterior ao casamento com José Carlos e, Lucas, filho de Maria
Madalena, nascido na década de 1980. Com poucos meses Dorival foi levado
por Madalena para morar com seus avós, Edgar e Yedda da Mata Machado, pois

Dorival explica que boa parte das memórias que tem dos primeiros anos de vida
vem das histórias narradas pela mãe, Maria Madalena, e que as consequências
da vida clandestina de seus pais ecoaram em sua saúde:
Bom, eu fui, eu, de certa maneira, a minha memória contada
do período começa quando eu tinha 9 meses, fui mandado
pelo meu pai e pela minha mãe para morar com meus avós
aqui em Belo Horizonte. Meu pai e minha mãe moravam, à
época, no interior, em Fortaleza, capital do Sergipe lá, capital
do Ceará, olha eu, e numa comunidade, numa favela, como
você preferir. A ideia era fazer todo o trabalho de sustentação
de base, de levantamento, e isso era 1972. Quando eu nasci
já estava em um momento onde a ação, que eles eram um
grupo, o grupo que eles eram ligados, a APML, já estava muito desbaratada, então já estava com muito pouco dinheiro.
Então a memória do que minha mãe conta deste período é:
Que eu passei a maior parte desses 9 meses muito doente,
eu tive “meningismo”, se é que isso existe, ou seja, tinha
uma meningite. A memória da minha mãe é que os vizinhos
passavam na porta e falavam: “Ah, já virou um anjinho, que
lindo” etc., eu acabei sobrevivendo. E aí minha mãe e meu
pai falavam: “Olha, ele vai morrer se a gente continuar nessa
condição.” Seja por falta de alimento, seja por uma condição
precária em geral, que eles estavam vivendo, como a população vive, grande parte da população vive até hoje. E eles decidiram então me mandar para Belo Horizonte. Então assim,
eu tenho muito pouca memória, mesmo oral, ou seja, minha
mãe me contou muito pouco desse período antes dos 9 meses, tirando a história do “meningismo”, tirando a história que
meu pai trabalhava de assistente de sapateiro, de sapateiro
para ganhar dinheiro mesmo, já não era mais nem necessariamente para estar fazendo uma ação, tirando o fato de que
eu sabia que eles estavam discutindo uma possibilidade de
fugir do País, de sair do País, porque tinha chegado o cerco
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estava doente, a condição financeira de seus pais e a clandestinidade colocavam
sua vida em risco. José Carlos foi preso quando tentava sair de São Paulo, com
familiares, buscando uma forma de escapar da repressão. Morreu sob tortura,
no Recife, em 28/10/1978.92 Madalena que se encontrava refugiada em um sítio
na Região Metropolitana de Belo Horizonte foi presa juntamente com seu filho
Eduardo, o qual foi resgatado pelo pai e levado para a França. Dorival, assim
como o irmão Eduardo Neves da Silva, foi criado por outras pessoas, que não
eram seus pais biológicos, como sua tia Edite Novais da Mata Machado e o
marido José Francisco Soares, tal como os avós paternos Yedda Novais e Edgar
Godói da Mata Machado.
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da ditadura, já tinha chegado a um ponto muito sério. Tirando
essas coisas um pouco esparsas, com certeza a memória
do...dessa época era muito melhor, porque eu tinha 4 anos.
Então a minha memória, seja descritiva por outros, seja minha mesmo, começou quando eu fui para minha vó.[...] Então
eu cheguei absolutamente subnutrido, eu era, tinha barriga
d’água, tinha verme, tinha um milhão de coisas. Então era
magérrimo, com as costelas à vista, uma barriga proeminente, típica do menino nordestino na época, e aí eu cheguei,
pouquíssimo cabelo, isso hoje também é comum, mas na
época pouquíssimo cabelo. Eu cheguei, a primeira coisa que
meus avós fizeram foi levar no médico, doutor Hugo Werneck,
se eu não me engano, e doutor Hugo, então, eu falo que eu
tomei antibiótico o resto da vida naquela época. Eu li aqueles
papéis, eu vi que eu cheguei numa condição muito ruim. Eu
não vou lembrar o peso, mas com certeza abaixo do peso
normal, e fiquei nisso. E teve então todo esse processo de
tratar verme, cuidar, alimentar. Minha vó fala, minha vó ainda
é viva, estava almoçando com ela nesse minuto, inclusive.
Minha vó então vai fazer nesse ano 99, 2017, ela é de 1918,
e ela fala que ela me engordou, me alimentou a angu e
feijão. Literalmente paneladas de angu e feijão. E aí tem
uns casos que na família viraram folclóricos, que era quando
eu pude, finalmente, comer comida normal, começou com
sopa, porque eu não conseguia, nada parava no estômago,
aquela coisa. E ela conta que a primeira vez que foram me
alimentar eu comi a sopa inteira. Inteira. Eu acabei de comer
e vomitei. Ou seja, mesmo com menos de 1 ano tinha aquela
coisa da necessidade, do é este o momento, tem que comer
enquanto tem, tinha uma coisa muito forte nesse sentido. E
aí mamãe conta uma coisa, que é uma coisa muito particular
dela, mas que eu vou tomar liberdade de dividir, eu não vou
saber exatamente quando, mas algo entre esse meu período
de 9 meses, ou seja, algo entre novembro de 1972 e outubro
de 1973, quando meu pai foi assassinado, algo entre aí ela foi
visitar, algo nesse meio. Aí ela conta que ela chegou na casa
da minha vó e estava minha tia mais velha com um neném
que ela falou: “Nossa, que neném lindo”, no colo, então ela
fala que ela chegou e falou assim: “Nossa, que menino lindo!”, e era eu. Então ela fala que naquele momento ela olhou
e falou assim, eu tinha cabelo, eu estava gordo, moreno, sorridente, gritando. Ela falou assim: “Esse é o filho que eu tive,
não é a criança que eu tentei manter viva numa condição
ruim durante 9 meses”. Então, de certa maneira, a lembrança
que eu tenho antes desse período é muito essa. Tem outros
casos cômicos, já que nós estamos falando, esse também o
meu irmão deve ter mencionado, que é que minha vó pegou
uma, ou mais de uma vez, não vou saber, o Dudu me dando
terra. Sentado... a gente sentado no jardim e ele me dando

Dorival da Mata Machado endossa o trabalho de base dos pais, que formaram
a família enquanto realizavam trabalhos em periferias e comunidades. No início
dos anos 1970, o cerco aos opositores se estreitava, muitos foram presos e
mortos. Assim, quando Dorival nasceu, em 1972, não havia dúvidas para José
Carlos e Maria Madalena de que deveriam sair do País com as duas crianças
pequenas. Enquanto se preparavam para partir, resolveram deixar o filho
Dorival com os avós paternos. Ele tinha 9 meses e conta que passou por uma
ruptura, deixando de ser um menino desnutrido e doente e passando a “ser
criado a pão de ló:”95
Então eu saí de uma condição diferente em Fortaleza e vim
para ser criado a pão de ló, como a gente fala lá em casa, em
Belo Horizonte. Então assim, eu fiz natação, eu tinha bronquite, então eu fiz natação durante 15 anos no Minas Tênis Clube, eu estudei no Colégio Loyola, isso aí tem um parêntese.
Meu ponto é que tem um rompimento muito grande e eu tenho muita pouca memória, então eu sei contar o quê que eu
passei nesse processo, muito pouca lembrança anterior. Já
comecei por educação. A questão da educação, a questão da
formação intelectual, questão da formação intelectual como
parte da formação humana sempre foi fundamental na minha
família. E meu avô sempre foi, era um advogado, advogado,
era advogado no sentido de estudante de direito, um filósofo,
um jornalista e sempre então na nossa biblioteca tinha livros
de francês, alemão, italiano, todas as Línguas, e uma exposição muito humanista de discussão das coisas, uma questão
sempre ‘muito pé no chão’ para falar das coisas.96
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terra. O quê que era? Era o irmão mais velho me alimentando.
Era, tipo assim, algo que ele fala, do tatu bolinha, isso aí eu
acho [...] “Um para você e um para mim”, que era uma coisa
do irmão, ele era três anos mais velho que eu, praticamente,
cuidando daquele bebezinho que ele sabia que tinha de ser
alimentado. Eu estou contando muito da minha perspectiva,
obviamente, mas minha mãe mandou eu e meu irmão para
minha vó materna, depois a vó paterna, a vó paterna dele
pegou, tem aí toda a história que vocês já ouviram. Então é
um pouco essa, a minha memória começa um pouco aí. E aí
tem que entender um pouco isso, minha família não era uma
família rica, mas era uma família de classe média, meu avô,
professor universitário. Meu avô foi cassado pelo Getúlio93,
foi cassado na ditadura, foi expulso do jornal, de vários jornais
quando era jornalista, e aí, mas quando eu cheguei já tinha só
uma tia minha, que é uma pessoa que também é minha mãe,
que morava com ela.94
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Para Dorival, toda sua formação intelectual, passando pela educação formal até
a escolha acadêmica e profissional de trabalhar com demografia, tem tudo a ver
com a formação adquirida na casa dos avós, que era ao mesmo tempo liberal e
tradicional mineira.
Como perdeu o pai ainda muito cedo, o conhecimento que Dorival tinha dele foi
formado por uma série de narrativas e histórias contadas por outras pessoas.
Assim, ele acabou por criar seu próprio imaginário sobre o pai, que mais tarde
foi modificado. Ele conta:
Eu acho que quando eu devia ter uns 4, 5 anos eu comecei a
entender a dimensão do que significava para a família e para
o entorno nosso, ser filho do Zé Carlos. Vou dizer que não é
uma coisa muito fácil, porque de certa maneira contém os
traços do herói mítico em toda construção, em toda memória. E se já é difícil pra gente tentar deixar o pai orgulhoso,
tentar deixar um pai, mito, que morreu assassinado, sob tortura, durante a ditadura, eu vou dizer que não era uma coisa
muito fácil. Digamos que a minha realização acabou sendo
muito por uma coisa que ele não teve condição de fazer, mas
eu chego aí. Então eu imagino que nesse entorno, 4, 5 anos,
que talvez tenha sido que eu comecei a pensar, comecei
a tentar elaborar isso, e isso para mim hoje é muito forte,
porque eu lembro que a minha elaboração era que eu falava
que meu pai morreu lutando pelos pobres. Era uma fala de
criança, mas eu acho que foi a forma como meu avô, minha
avó, minha tia, traduziram isso para mim. Obviamente quando você entra num colégio e começa a estudar o período,
por mais que fosse 1984, 85, tivesse 13 anos, você começa
a olhar o período atrás, você começa a falar assim: “Hum,
não era bem assim... Estava lutando pela liberdade, estava
lutando contra uma ditadura militar, estava lutando com outro conjunto”, então eu elaborei um discurso um pouco mais
argumentativo, vamos dizer assim. E eu falo que, de certa
maneira, quando eu entrei na faculdade e tive exposto, como
todo mundo quando entra na faculdade, a outro conjunto de
opiniões contrárias, diferentes, mas basicamente um grau de
discussão, de certa maneira eu voltei a falar o que eu falava
quando criança, que é que ele morreu lutando pelos pobres,
com um adendo, que é mesmo os pobres não tendo pedido,
não tendo sabido e tendo continuado a vida, mas no fundo
foi uma opção que ele fez vendo a condição da época. Eu
vou dizer que eu tive vários momentos nessa minha relação
com o Zé. Eu tive um momento de muita falta, por mais que
eu tenha tido vários pais, o Edgar da Mata Machado, pai do
meu pai, foi meu pai; o José Francisco Soares, marido da minha tia, foi meu pai; Bernardo, irmão mais novo do meu pai,
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foi meu pai. Por exemplo, era meu pai em festa de Dia dos
Pais. Então assim, teve, tinha, então, por mais que eu tenha
tido vários pais e vários modelos, você sente uma coisa assim: “Cara, que cara interessante é esse que eu não conheci,
né?” Então assim, teve um momento inicial, e aí estou falando entre os 5 e os 13 [anos de idade], principalmente, onde
eu também o idolatrava. A história do lutar pelos pobres era
uma coisa cheia de beleza, cabia em qualquer papo, qualquer
pessoa de repente, sabe? “Você é filho do Zé”, virava uma história, e obviamente com, obviamente não, mas eu tinha, eu
gostava dessa, desse, como é que a gente chamava? Desse
acolhimento que isso dava. E aí eu acho que nesse sentido,
eu fui, quando, daqui a pouco eu volto, perdi um pouco a
linha, mas quando entrei na faculdade e fui entender isso foi
muito positivo para eu poder reavaliar, discutir, entender e
também trabalhar um pouco, tentar trabalhar um pouco as
escolhas que eu ia fazer. Eu tive um momento inicial, então,
como eu estava falando, de muita falta dele, um momento
do filho que queria ter o pai, que queria ter conhecido esse
cara; teve o momento de idealização muito forte junto com
essa falta, então ele era perfeito, né? Eu lembro que eu tenho
algumas memórias muito importantes entre os 10 e 15 anos,
não vou saber exatamente precisar, mas, por exemplo, acho
que foi em 84 [1984] que fez, talvez 20 anos, é, 20 anos [...]
que a turma dele em Direito, e aí formou uma festa. E essa
festa para mim foi muito importante, porque todo mundo
chegava: “Ah, Dori, filho do Zé”, eram colegas de faculdade,
com quem ele não pôde formar, que foi proibido de formar
pela ditadura. E daí, não sei o quê: “O que você sabe sobre
o seu pai?”, “Nossa, como é ser filho do Zé?”, e tal. Ali era
meio estranho, mas de novo eu estava num ambiente que eu
gostava de ser centro, até que alguém, eu não vou lembrar
quem, infelizmente, o nome dela ou dele, um colega falou o
seguinte: “Você não conheceu o seu pai, né?”, falei: “Não”.
Falou: “Quantos anos você tinha quando ele morreu?”, falei:
“Um ano e pouco, e vivi com ele só até os 9 meses”, e aí teve
uma experiência que foi muito legal, que as pessoas começaram a tirar fotos. Eu não tinha fotos, visto fotos do meu pai,
eu já até conto um pouco porque pelo menos eu não tinha
visto aquela profusão de fotos que eram fotos de viagem da
universidade, viagem de faculdade, turmas, debates, não sei
o quê, então foi a primeira vez que eu descobri que o meu
pai fumava. Eu falei assim: “Isso é um cigarro na mão dele?
Papai fumava? Como assim ele fumava? Ele não era...”, “Papai
bebia? Como assim papai bebia?” Então foi muito interessante nesse sentido de descobrir essa coisa de descobrir o
lado humano dele fora do militante, descobrir que era um
jovem que tinha seus sonhos, seja lá quais fossem e viajar
pelo mundo, “mochilar “pelo mundo, criar uma família, ser
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professor da faculdade que nem o pai, não sei quais eram.
Sonhos que foram interrompidos por uma coisa absurda que
aconteceu nesse País e que ele fez uma escolha. E essa escolha teve as consequências, obviamente que teve. E aí eu
acho muito, eu acho que foi muito interessante esse período
para eu entender um pouco e começar a ter outra relação
com ele.97

Outro momento relatado por Dorival foi a exumação do corpo de José Carlos:
E teve um dia, a gente estava vendo jornal, eu não sei qual
dos três, foi o primeiro a anunciar, que era um senhor que
tinha descoberto um cemitério em Ibiúna, aí “olha” e tal, a
primeira vez minha vó olhou e falou: “olha” e tal, ficou calada. Na segunda vez, ela cochichou alguma coisa com meu
avô, não sei o quê, na terceira vez ela falou: “A gente devia
mandar a arcada dentária do seu pai”, e aí eu falei: “Pára
tudo! Todo Dia de Finados na minha vida, até então, vocês
me levam no Cemitério do Colina para ver uma lápide onde
está escrito José Carlos da Mata Machado. Como assim?
Meu pai não está lá?”, e aí foi um momento muito chave. Por
quê? Porque ela falou: “Não sei. A gente conseguiu, a gente
entende que conseguiu recuperar o corpo, mas ele veio num
caixão lacrado e a gente foi proibido de abrir, e eles não tinham aberto até 1974”. E aí a gente, eu falei: “Cara, não. Isso
não existe. Vamos fazer diferente”, e [...] eu tinha 12, 13 anos
[...] E aí decidiu-se que a gente ainda, por mais que já tivesse
começado o momento de abertura, o pânico de quem viveu
sobre a batuta militar permanece para sempre, minha filha
hoje não tem nada disso, mas ela tem restrições em relação
à Polícia Militar, tem 14 anos, nunca viveu nada, muito antes,
pelo contrário, mas tem restrição porque quem viveu sobre
isso sabe um pouco o quê que é. Então a gente, ao invés de
pedir uma abertura de caixão, a gente pediu um traslado de
ossos. Então já tinha 14, 15 anos que meu pai tinha morrido,
14, 13 anos mais ou menos, então já era um período aceitável, eu falei: “Vamos pedir para pegar os ossos para pôr
numa caixinha”. Antigamente fazia-se isso, pegava-se os caixões lá pelas tantas, tirava os caixões, tirava os ossos para
pôr na caixinha para aquela mesma cova, aquele mesmo jazigo, na verdade, cova, jazigo, não sei, para aquele mesmo
local poder caber mais de um, mais de uma pessoa. E esse
dia é muito “vivaço” para mim, porque estava chovendo,
quando eu vejo esses filmes de super-heróis, filme, qualquer
filme de cemitério, aquela cena de chuva, era aquela cena. A
gente foi, então foi eu, que eu fiz questão de ir, foi minha tia
Marília, que é minha madrinha e que não estava aqui no Brasil quando meu pai morreu, ela estava estudando nos Esta-
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dos Unidos, então ela também, além de ser minha madrinha,
também é uma pessoa que precisava deste processo. Foi
mais uma pessoa que eu não vou lembrar quem seja, me
desculpe, que talvez meu tio, uma tia minha que é advogada,
talvez outro tio, marido da minha tia mais velha, e a gente
levou... Ah, confundi o nome. Meu médico não era o Hugo
Werneck, o Hugo Werneck era o dentista da família que foi
com a gente. Eu vou lembrar o meu médico depois. E nós
levamos ele. Por que o dentista foi com a gente? Porque no
momento que estivesse fazendo o traslado, ele levou as fotos da arcada dentária, então quando estivesse tirando os
ossos do caixão para caixa, a gente ia olhar. Porque assim,
para mim é muito forte essa lembrança de a gente andando,
era mais ou menos longe na Colina, então a gente andando
para lá, a cova aberta, os dois coveiros esperando a gente
com aquela cara de: “O quê que esses malucos resolveram
fazer com esse dia chuvoso uma mudança de ossos?”, não
vou lembrar o nome exato, e aí a gente chegou lá e tal. Aí:
“Pode fazer?” “Pode”, aí teve a primeira cena, engraçada,
que foram várias cenas, hoje eu acho engraçado, né. A primeira que eles tiram a madeira e embaixo da madeira era
aço. Aí eles falam: “Olha, é coisa de aço. Ele foi militar, alguma coisa?”, porque era tipo cova de Exército, tem até uma
foto do lugar, mas era uma coisa, não era de aço propriamente, era alumínio ou algum metal, né, aí eles tiram a tampa de
metal e está até a borda de serragem. Segundo susto dos
caras: “Ele morreu de alguma doença, alguma coisa?”, a gente: “Não, não, é só porque ele morreu longe, então o corpo
teve que ser mandado”, “Ah, é, porque isso aqui é para conservação e tal”. Então a gente, todo mundo assim: “Ih, não
sei se esse corpo está aí, olha que estranho, coisa engraçada”, aí eles enfiam a mão na serragem e falam: “Uai, tem
corpo nenhum”, e ninguém fez cara de assustado. Então os
caras olharam para nós e falaram assim: “Não tem nenhum
corpo”, todo mundo: “não?” Não foi com este grau de
tranquilidade, mas assim: “Procura direito”, aí ele mexeu e
falou: “Ah, não. Tem sim um corpo, só que ele é muito
pequeno para o caixão”, por isso eu não tinha entendido, eles
foram puxar onde eles acharam que estava a cabeça e o pé
e não acharam, porque era um caixão um pouco maior. E aí
vem, então passou-se o evento do aço, do alumínio, passou
esse evento da serragem, passou-se o evento do “não tem
corpo”, eles falaram assim: “Nossa, mas o corpo ainda está
rígido, ele morreu há pouco tempo”, aí a gente começou a
achar já um pouco estranho. Aí o quê que aconteceu? O espaço é que ele foi colocado com uma roupa que não era dele,
menor, então a roupa era muito justa, provavelmente aquelas, alguma coisa de elastano, qualquer coisa nesse sentido,
do Exército [...] elastano na época, mas alguma coisa justa, e
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aí quando o corpo se decompôs, ele ficou lá. Então o cara
quando ele pegou a perna na primeira vez, ele viu que ela
estava... que ela estava rígida. Quando ele apertou, era pó,
que se dissolveu. Aí começou, ele: “Ah, tá”, aí eles começaram a achar, tira o pé, tira ossos, tira o fêmur, tira essa tal
dessa calça que se dissolve e tal, e pegou e foi pondo do
lado e pôs a caveira e o maxilar. Não sei exatamente o que a
gente falou com o cara. Eu sei que quando eles tiraram a
caveira, minha tia falou: “É ele”, ela falou: “Reconheço pelos
traços”, soltou um, respirando fundo, “É ele”. E não sei o quê
a gente falou para os caras, mas a gente pôs de lado e o
doutor Hugo, se eu não me engano, foi lá olhar. E eu, é importante depois eu lembrar quem era exatamente, porque é
importante eu falar o que eu vou contar. Aí ele chegou e falou: “Ó, é ele sim, ó. Tem esse dente aqui com cárie, tem
isso” [...] vamos lembrar que ele era um dentista da família
há anos, era uma pessoa informada, uma pessoa educada,
uma pessoa, até onde eu convivi e conheço depois, com
uma cabeça maravilhosa. E aí a terceira frase dele, [...] aí ele
olhou e falou: “Olha, esse dente aqui”, era um dente aqui,
assim, “Esse dente aqui teve muita cárie. Nossa, ele deve
ter tido um problema enorme de cárie”, era um dentista
olhando. “Está muito machucado esse dente”, aí ele olhou e
falou assim: “Mas engraçado, parece que está um pouco
afundado”, aí eu olhava para ele e falava assim: “Mas o que
ele está falando, né?” Aí ele pôs o resto do crânio e falou
assim: “Nossa, parece que aqui, aqui tudo parece que ele
machucou”, aí eu falei: “Doutor Hugo, papai morreu espancado sob tortura”, e eu lembro até hoje da cara dele olhando
para mim, que foi a primeira vez que ele acreditou. Então era
uma pessoa absolutamente próxima à família, uma pessoa
muito próxima, que conseguiu ser ludibriado por toda história militar que até hoje volta com “bolsonaros” da vida, de
que não houve tortura, não houve nada disso, a gente só
estava tentando fazer o melhor pelo País em função do comunismo, mas não. Então foi o primeiro, eu lembro da cara
dele olhando para mim e falando assim: “Mas bateram nele
até morrer”. Então eu lembro que isso para mim foi muito
importante também. Por que foi muito importante? Porque
eu notei ali, não ali, hoje em dia eu sei elaborar isso, mas eu
notei que eu vivia também numa posição de muita arrogância[...] Então esse período também foi um período que eu
me dei a liberdade de ter raiva dele, de ter raiva. “Porra, em
algum momento você podia ter inventado alguma história,
ter falado o nome de alguém que você sabia que já estava
morto”. Mas não, ele ficou o máximo calado possível, até o
último momento. E eu não vou dizer que foi por isso que ele
foi morto, acho que ele já ia ser morto, como muitas pessoas
que entraram numa cela de tortura, já “vamos tirar o que a

Sobre a prisão dos pais, em outubro de 1973, Dorival conta:
Eu conhecia o Gilberto desde pequeno. A lembrança que
eu tenho do Gilberto é de ser um tio absolutamente muito
carinhoso [...] As duas lembranças que eu tinha do Gilberto
eram essas, era uma pessoa absolutamente carinhosa, mas
que parecia perdido. Eu tenho flashes de memória que eu
não sei se foram criadas depois de ter conhecimento dos
fatos ou se aconteceu de fato, que eu tenho flashes de memória de uma gravação. Que gravação é essa? Em algum
momento, e eu não vou saber quem e eu não vou entrar nesse mérito, algum momento as pessoas começaram a fazer a
conexão entre a morte de várias pessoas e a morte do meu
pai, no sentido de que provavelmente todas as 10 últimas
pessoas que ele encontrou foram presas, mortas, presas e
assassinadas. Então assim, de certa maneira meu pai parece ter sido usado como um ponto de ligação, ele tinha essa
impressão de que ele tava sendo perseguido, mas isso era
mentira. Ele tava sendo usado. Ele tinha a impressão de que
todo mundo que ele tinha encontrado estava sendo preso e
estava caindo. Não. As pessoas estavam sendo presas, estavam caindo porque estavam encontrando com ele. É pior.
Eu imagino que ele tenha morrido sem saber isso, coitado.
E aí teve aquele, não vou lembrar o nome, acho que Merval99
alguma coisa, não vou lembrar, que saiu uma capa da Veja
que citou o Gilberto, um militar cooptador das Forças Armadas da época, e aí surgiu a história do Gilberto. E essa história do Gilberto surgiu aí, ela tinha, em algum momento entre
minha mãe, a Eleonora [Menicucci], que é minha tia, e era
casada com o Ricardo Prata, que é meu tio, na verdade [...]
e minha mãe se juntaram e de alguma forma alguém pegou
um depoimento do Gilberto. Eu tenho flashes de memória
dessa fita existir e ter ouvido alguma coisa sobre ela, nem
que seja como criança sentado no canto da escada, ouvindo
mais do que devia, eu era mestre nisso.[...] Aí então eu lembro de ter ouvido isso, mas o fato é que naquele momento
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gente pode, enquanto a gente mata ele”, e eu acho que isso
é uma coisa importante, muito importante, porque eu não
falo que ele morreu sob tortura, eu falo que ele foi assassinado. Ou seja, quando ele entrou naquela sala, quando ele foi
preso ali, já estava determinado o que ia fazer, foi um assassinato premeditado com tortura para tirar o máximo de informação antes de ele morrer, não era nada diferente disso.
Então foi um momento que eu tive um pouco de raiva e foi
importante essa raiva. Essa raiva de verdade, ela só veio a se
dissipar e só veio a se tornar outra coisa muito pouco tempo,
muito tempo depois, quando eu vim a ter filho.98
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foi um outro momento muito importante, que foi o momento de se descobrir que o irmão da minha mãe, e eu não
vou julgar ele pelas razões das escolhas que ele fez, eu vou
julgar, sim, pelas escolhas, mas pelas razões, seja por ameaça, seja por insegurança, seja por fragilidades emocionais,
seja por ter apanhado demais, ele acabou entrando no que
muitas pessoas chamariam de Síndrome de Estocolmo100,
seja lá o quê. Basicamente ele virou um informante e fez
todo o caminho de reaproximar da minha mãe e do meu pai
para através disso sair derrubando. Isso foi outra fase muito
importante, porque eu convivi com ele muito tempo. Muito
tempo eu convivi com o Gilberto. Eu não... Não dava para
transformar aquele tio num bandido. Eu não podia transformar aquele tio num torturador, num ditador, num, desculpa
a palavra, filho da puta. Eu resolvi não fazer essa transformação. Isso é diferente de tolerar, perdoar ou aceitar o ato. A
questão é toda assim, bem mais um entendimento que é:
“Caralho. Que merda!”. Meu avô sempre falou isso. Meu avô
sempre falou assim: “Dori, esse País tem vários problemas
e o mundo tem vários problemas”. Uma das palavras que ele
sempre falou comigo era: “O poder corrompe. Pequenos poderes, grandes poderes, o poder corrompe. Ponto. Você tem
que traçar uma linha ética muito clara e qualquer passinho
que você der fora dessa linha, sai, corre. Porque na hora que
você aceita um almoço, daqui a pouco aceita um helicóptero. Para você pode ser a mesma coisa, mas não é.”101

Figura 6 – Família Prata. Fonte: Acervo pessoal de Eduardo Neves Silva

Mas por outro lado eu também sou duro, então quando finalmente o Gilberto morreu, eu falo finalmente porque não é
“ainda bem que ele morreu”, é porque ele procurou a morte,
coitado. Ele nunca chegou em paz consigo mesmo, bebeu e
talvez tenha usado outras drogas, não sei, mas bebeu muito
e foi se matando aos poucos, como quase todas as pessoas
que não conseguem encarar ninguém de frente mais, olhando no olho, né? Então quando ele morreu minha mãe me ligou e falou assim: “Ah, o Gilberto morreu”, não sei o quê, não
sei que lá, e eu, eu não vou dizer o quê que ela disse, mas
eu falei com minha mãe: “Que bom. Agora aliviada, acabou,
segue em frente. Vai cuidar de outra coisa na vida ao invés
de ficar se martirizando, se culpando porque seu irmão que
levou seu marido e um monte de amigos à morte? Então
segue em frente”. Ela falou: “Ah, mas não é errado?”, eu falei:
“Errado o quê? Você estar aliviada porque ele morreu? Não.
Tem nada de errado. Segue em frente”. Para ela foi muito
duro, porque ele era o melhor amigo dela, entre os irmãos.
Ele era muito próximo, ele foi muito bem explorado e ele
explorou muito bem essa relação. Então acho que o último
capítulo dessa história passa um pouco por essa questão do
Gilberto.102

Sobre a relação com a mãe biológica, Maria Madalena, Dorival explica:
A relação com minha mãe, obviamente, se prejudicou naquele período, por razões das mais variadas e Madalena é minha
mãe, mas eu chamo ela de mãe quando eu estou com ela,
quando eu não estou com ela é Madalena. Quando eu tive
minha filha eu pude virar para a minha tia e falar: “Você vai
ser avó”, porque eu sempre fui proibido pela minha família
de chamar qualquer outra pessoa de mãe que não a Madalena, então quando eu era criança eu queria chamar a Edite de
mãe, não podia. Então isso também não foi muito fácil, porque eu tinha uma mãe, que era minha mãe biológica, que não
era presente na minha vida, e a mãe de verdade eu não podia
chamar de mãe. Foi bem confuso, eu tenho de dizer. Mas aí,
depois, eu resolvi, quando minha filha nasceu, ela é a avó
e nunca se discutiu, então a relação da mãe foi carimbada,
vamos dizer assim, chamando ela de avó. Então minha filha
tem algumas avós. Aí, quê mais? Acho que essas duas, então
assim, minha relação com Madalena é uma boa relação, nós
temos uma relação, mas não é uma relação próxima. Dudu
tem uma relação, meu irmão Eduardo tem uma relação muito
mais próxima com ela, viveu até os 4 anos com ela, tem memórias afetivas. Eu não tenho memória. Eu lembro da minha
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Dorival também relaciona a captura de seus pais ao sofrimento de sua mãe:
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Dite, que é minha tia, minha mãe também, me levar para
visitar ela em João Pessoa, quando ela morava numa comunidade da Paraíba, ela continuou a ação forte, independente do
desmantelamento total do sistema, do sistema de luta contra a ditadura. Então me lembro, levava eu e meu irmão em
João Pessoa. Eu lembro de ir em alguns lugares que ela foi
morando, ir. Eu lembro de ter orgulho de muitas das coisas
que ela foi fazendo na vida e do que ela foi produzindo, mas
nunca tivemos essa relação. A gente tem uma boa relação,
mas eu diria que, às vezes, coitada, ela é mais minha mãe do
que eu sou filho dela. Mas, por outro lado, tenho uma boa
relação e eu lido muito bem com isso. [...] Agora, eu acho
que minha mãe reclama um pouco disso, mas minha mãe,
por outro lado, eu sempre fui absolutamente carinhoso. Hoje
em dia eu sou um pouco menos, mas acho que tem a ver
também com isso, que você vai ficando mais velho. E aí, eu
sempre fui muito próximo dela nesse sentido.103

Figura 7 – Dorival ao lado de seu irmão, Eduardo Neves da Silva. Fonte: Acervo pessoal
de Eduardo Neves Silva

Militante: João de Carvalho Barros – Mãe: Benedita Fontes Carvalho;
Filhos: Jorge Carvalho, Catarina Maria Barros, Maria José de Carvalho,
Vera Lúcia Álvares, Luiz Antônio de Barros, Ana Maria de Carvalho
Barros, Rosemary Carvalho.
Nascido em 24/07/1908 no Rio Grande do Sul e casado com Benedita Fontes
Carvalho, João de Carvalho Barros era veterinário do Ministério da Agricultura,
lotado no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA).

Ana Maria de Carvalho Barros Viana, uma das filhas caçulas de João de Carvalho
Barros, em depoimento enviado por carta à Covemg, em 09/07/2017, relata as
suas primeiras lembranças do pai, da sua infância e dos momentos familiares
partilhados antes de abril de 1964.
Meu nome é Ana Maria de Carvalho Barros Viana, nasci em
1º/05/1956, sou filha de João de Carvalho Barros, veterinário, trabalhava no Ministério da Agricultura, também formado
em Economia, nascido em São Borja - Rio Grande do Sul.
A minha mãe chamava-se Benedita Fontes Carvalho, era do
lar e nascida na cidade de Piraí - Rio de Janeiro. Eu era uma
criança alegre que gostava de brincar, sonhava ser professora, tinha uma família bem-estruturada e muito protetora,
sentia-me segura e feliz, lembro-me de meu pai chegando do
trabalho, eu e meu irmão correndo para abraçá-lo nas pernas,
era assim que gostávamos de abraça-lo, éramos sete irmãos.
Minha mãe (um anjo) estava sempre muito preocupada em
nos ensinar tudo que fosse benéfico para tornarmos pessoas
do bem. Eles nos ensinavam a sermos generosos, preocupamos com o próximo, etc. Lembro-me de meu pai conseguindo doações de leite e brinquedos, minhas irmãs organizavam
a distribuição desses donativos para pessoas carentes. Meu
pai era um militante que sonhava com uma sociedade mais
justa, mais humana.105

Em testemunho prestado à CEMDP em 24/09/1997106, a filha de João, que foi
gravemente atingida na circunstância do assassinato do pai, Catarina Maria de
Barros, à época com 17 anos, aponta que na noite do dia 02/04/1964 a família foi
acordada por tiros de metralhadora. Quando a jovem se dirigiu à sala, e
 ncontrou
o pai já morto no chão. Em pânico pela situação e temendo pelos seus irmãos,
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Além das atividades laborais no Ministério da Agricultura, João era pastor da
Igreja Primitiva dos Apóstolos Pró-Salvação e Cura Divina, e presidente do diretório do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), no Bairro Aarão Reis/Belo Horizonte,
onde vivia com a família. Nos acervos da Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Políticos (CEMDP), sob a guarda do Arquivo Nacional, foram encontrados testemunhos, recortes de jornal e registros civis que atestam que em
02/04/1964, nos primeiros dias do golpe militar, João, sua companheira e seus
sete filhos – em ordem de nascimento, Jorge Carvalho, Catarina Maria Barros,
Maria José de Carvalho, Vera Lúcia Álvares, Luiz Antônio de Barros, Ana Maria
de Carvalho Barros e Rosemary Carvalho - tiveram a casa invadida por cerca
de 30 homens armados. Na ocasião, João foi alvejado fatalmente, sua esposa
atingida por tiro de raspão no braço e uma de suas filhas ferida gravemente na
região torácica dorsal, fato que teria deixado sequelas irreversíveis na jovem.104
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Catarina afirma que ficou imóvel diante os gritos da mãe e de sua própria ferida
na região abdominal do corpo. Catarina também afirma em seu relato que toda
a família teria sido ameaçada pelo grupo armado que invadira a casa, quebrara
móveis e apreendera objetos pessoais do pai.
Laura dos Santos Soares, vizinha da família no período em que os fatos ocorreram, também relatou à CEMDP107, em 17/09/1997, que de sua residência, ela
pôde ver que um grupo de homens armados e vestidos de terno invadiu a casa
de João de Carvalho Barros, em seguida, foram ouvidos vários tiros, bem como
os gritos de seus familiares. O grupo teria deixado a residência da família em jipes
e carros “chapa branca” e, no momento seguinte, a Polícia Civil teria chegado ao
local para providenciar a remoção do corpo de João de Carvalho, para o Instituto
Médico Legal. No mesmo testemunho, Laura dos Santos Soares confirma que
a residência do pastor era frequentada por diversos políticos e que o sistema de
autofalante da igreja, da qual ele fazia parte, era utilizado para propaganda política.
Na carta apresentada à Covemg, Ana Maria narra suas memórias pessoais sobre a noite em que perdeu seu pai, aos 8 anos de idade:
Numa noite fui acordada pelo meu irmão chorando, e dizendo: “Ana, acho que o pai morreu!” Não entendi muito bem,
levantei desesperada, deparei-me com uma cena de terror
que até hoje se fechar meus olhos sou capaz de revivê-la:
meu pai caído no chão com os olhos abertos; chamei-o, balancei-o, ele não se manifestou, ouvi um gemido que vinha
do quarto, corri para lá e vi minha irmã Catarina toda ensanguentada e pessoas estranhas dentro da minha casa com
armas grandes. Um deles me pegou pela mão e me tirou
para fora, procurei minha mãe e não a encontrei, naquele momento comecei a chorar e me senti abandonada. Minha mãe
havia sido atingida por uma bala de raspão e tinha ido buscar
socorro para nós. Quando ela chegou, foi muito bom vê-la,
ela era meu porto seguro. Minha mãe pegou meu irmão e eu
pela mão e disse: “Vocês vão para a casa dela (vizinha), vou
resolver uns problemas e depois volto para buscá-los.”108

Ainda sobre suas memórias dos fatos relativas ao assassinato do pai, Ana Maria
narra o dia posterior à violação de sua casa, bem como os meses após a perda
do progenitor.
Fiquei na casa da vizinha, não dormi a noite toda, levantei,
olhei para minha casa que era em frente, havia policiais, era
tudo muito estranho. À tardinha comecei a chorar, tentaram
me consolar e nada. Havia na casa uma menina mais ou

Com o assassinato de João de Carvalho Barros, os irmãos de Ana Maria tiveram
que trabalhar muito jovens para sustentar a família. Contudo, apesar dos esforços dos irmãos, a família não conseguiu manter o mesmo padrão de vida:
Meus irmãos foram trabalhar bem cedo, para ajudá-la [a mãe]
a criar os mais novos e ela se desdobrava para mantermos
psicologicamente bem, dando-nos força, e incentivando-nos
para realizarmos os nossos sonhos, mas a missão dela não
foi fácil e custou-lhe a saúde, lembro-me que ela não tinha às
vezes nem como comprar os seus remédios, nós que éramos
acostumados a nos alimentarmos bem, ficamos em uma situação que tínhamos que comer o que tinha (mingau de fubá, macarrão, etc.). Mataram não só nosso pai, mas também nossa
infância e adolescência dos meus irmãos mais velhos. Tivemos
que nos tornar adultos bem cedo, ir para a escola de chinelo,
tendo como pasta um saco de colocar arroz, morar num barracão que só tinha um quarto para todos. Uma coisa que até hoje
não posso ver que me dói o coração é um carrinho de bombeiro, lembro-me do meu irmão com uns 9 a 10 anos [de idade]
trabalhando de entregar propaganda no ponto do ônibus, para
comprar um sonhado carrinho plástico de bombeiro para ele no
dia de Natal. Não gosto de ver crianças trabalhando até hoje.110

Ana Maria de Carvalho Barros finaliza o seu relato escrito afirmando que o homicídio de João de Carvalho Barros tirou-lhes não somente o direito fundamental
de conviver com o pai, como também acabou por adoecer a família.
Minha mãe mais tarde morreu de infarto, nós continuamos
na luta. Perdi mais três irmãos, hoje somos quatro. Tenho um
vazio dentro de mim, que é de não poder ter tido meu pai por
mais tempo, pois a minha convivência com ele foi abortada
muito cedo e de maneira horrível de lembrar. Somos pessoas
do bem, não guardamos ódio de quem destruiu o nosso lar,
mas gostaria que as pessoas lutassem por seus ideais sem
violência, sem ceifar vidas, sem destruir sonhos e alegria de
crianças e inocentes.111
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menos da minha idade, ela me chamou escondido e falou:
“Seu pai morreu, sua mãe foi enterrá-lo, mas vai voltar.” Tive
uma mistura de sentimentos, alívio em saber que não ficaria
sem minha mãe e tristeza por ter perdido meu pai, era muito
sofrimento. Os anos se passaram, lembro-me de uma foto
que minha mãe tirou de meu pai no caixão para que eu, meu
irmão e minha irmã, que estava no hospital, pudéssemos ver.
Minha mãe sempre nos levava ao cemitério e chorava muito,
lembro-me que ficávamos ao redor dela e ela sempre dizia:
“A vida continua, vamos em frente.”109

227

Relatório da Comissão da Verdade em Minas Gerais

228

Militantes: João Fortunato Vidigal e Thereza Aurélia Álvares Vidigal –
Filhos: Leonardo Álvares Vidigal e Fernanda Álvares Vidigal
Leonardo Álvares Vidigal nasceu em 1967. Ele é filho dos militantes Thereza Aurélia Álvares Vidigal e João Fortunato Vidigal, ambos mineiros, ela de Belo Horizonte, ele de Mariana. Leonardo tem uma irmã, Fernanda Álvares Vidigal, nascida em 1971. Thereza é Assistente Social e conheceu João Fortunato em Belo
Horizonte quando ele era estudante da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e, ela, professora no Curso de Serviço Social da Pontifícia Universidade
Católica em Minas Gerais (PUC Minas). Em Belo Horizonte, Thereza militava na
Ação Popular (AP). Os dois se casaram em 1965. No início de 1966, Thereza foi
presa em Minas Gerais e libertada por meio de habeas corpus impetrado pelo
advogado Sobral Pinto. Ela ficou 42 dias encarcerada, sendo alguns deles no
presídio de Linhares, em Juiz de Fora/MG.112

Figura 8: Thereza Aurélia, a irmã de João Fortunato e João Fortunato. Fonte: Acervo
pessoal de Leonardo Álvares

Em razão da perseguição que o casal sofreu na capital mineira, resolveram sair
da cidade e ir para o Rio de Janeiro/RJ em 1966. No Rio, Thereza se dedicou a
dar aulas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e PUC-Rio e também
no cargo que assumiu no Banco Nacional de Habitação (BNH). João continuou
os estudos de Pedagogia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ),
trabalhou na FEBEM - Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, e vendeu livros em praças. No Rio de Janeiro, o casal abrigava militantes e realizava
grupos de estudos em sua casa. Por isso, em 1968, foram presos em função
da Ação Penal nº 576/68-C.113 Thereza foi solta em razão de hemorragia devido

Leonardo rememora sua infância e as consequências da perda do pai ainda
muito cedo:
Eu não sei, eu gostaria só de começar com uma história que
eu nem sei se é verdadeira, porque meu pai me conta [contou] assim, de forma meio fantasiosa, mas porque existe uma
peça, né, [...] chama “Um Edifício Chamado 200”. É um edifício lá na Barata Ribeiro, em Copacabana, quase no meio dali,
onde havia muitos jovens, [que] moravam lá, e uma época,
pelo que minha mãe me contou, ela morou lá, eu era bebê
ainda e, segundo ela, ela foi forçada a fugir pela porta dos fundos, porque ficou sabendo que a polícia tinha invadido o prédio buscando algum aparelho, alguma coisa assim, né. E essa
cena, assim, dela fugindo comigo nos braços, assim, isso é o
que me vem, não sei também se é verdadeiro, talvez eu até
tenha sonhado com isso, não sei. [...] Mas eu lembro disso
por causa dessa peça, né, e eles até mudaram o número do
Edifício para não ter... ninguém ir lá, né, mas eu vi esse edifício, o edifício até bonito lá na Barata Ribeiro, que a arquitetura
é interessante. Então a minha família tem essa, uma espécie
de... Evento fundador, assim [...] Quando eu, desde que eu
me entendo por pessoa, porque às vezes as lembranças dessa época são meio nebulosas, né, mas a perda do meu pai
talvez seja o primeiro evento que eu me lembre. Quer dizer,
esse trauma fez eu apagar quase tudo anterior a isso. Quando
o meu pai foi encontrado morto em casa, no final do ano de
1972, eu ainda estava com 5 anos, ia fazer 6 em fevereiro,
então a única coisa que eu me lembro são cenas muito fugazes, a gente soltando pipa no Aterro do Flamengo, e a minha
mãe confirmou que a gente costumava fazer esse passeio, e
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a um aborto sofrido. João ficou preso dois meses. Depois foi preso novamente
em janeiro de 1969, sendo libertado em fevereiro. Thereza relatou que João foi
extremamente torturado na prisão. O casal foi denunciado em 1969 por “agrupamento prejudicial à segurança nacional, tentativa de subversão, tentativa de
insurreição, provocação de guerra subversiva, incitação a crime contra a segurança nacional, agrupamento paramilitar, propaganda subversiva e apologia de
crime contra a segurança nacional”, junto de outras pessoas. Thereza foi absolvida das acusações em 1974 pelo Superior Tribunal Militar (STM). A punibilidade
de João Fortunato foi extinta em razão de seu falecimento. Em 29/12/1972 João
foi encontrado morto em casa enquanto a família passava o final de ano em Belo
Horizonte. O laudo oficial indicou que a causa mortis foi pancreatite hemorrágica
aguda. Depois, Thereza descobriu que dois homens foram procurar o casal em
casa e que havia sido expedido mandado de prisão em desfavor de João, em
julho daquele ano.114
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algumas cenas noturnas, assim, não lembro bem. Mas o fato
é que a minha primeira grande lembrança é a da minha mãe
me dizendo, me comentando que o meu pai havia falecido.
[...] Eu me lembro que eu estava em uma daquelas máquinas
escavadeiras lá, e ela veio na minha direção, assim, e me contou, e eu também não lembro, mas segundo ela, eu fiquei em
estado de choque por várias horas, deitado, sem conseguir
falar, sem conseguir me alimentar. Ela falou que eu estava em
estado catatônico, na mesma hora estado de choque, né?115

João era estudante de Pedagogia e trabalhou na antiga FEBEM, mas não conseguia estabilidade em nenhum emprego, já que era perseguido constantemente
e tinha algumas passagens pela polícia.
Ele era militante e tal, mas ele era uma pessoa muito à frente
do tempo dele, sabe, não tinha essa história [de] deixar todas
as tarefas domésticas para a minha mãe, entendeu? [...] E fazia
questão mesmo, inclusive ele me ensinou a ler antes de entrar
para a escola, quer dizer, aos 5 anos eu já lia, e ele que me ensinou. [...] Então ele cuidou muito de mim, sabe? E como ele
tinha... estudou Pedagogia, ele anotou todas as fases do meu
desenvolvimento, só que isso foi jogado fora pelos amigos da
minha mãe, porque eles entraram no apartamento, no nosso
apartamento, logo depois que o corpo dele foi retirado de lá e
tiraram tudo o que podia lembrar a minha mãe dele, inclusive
isso. É, infelizmente. Mas, então até mesmo, sabe, hoje é até
simbólico isso, porque esse ato de apagar a memória deles,
porque a gente, por muito tempo não apagou, mas evitou muito falar sobre os assuntos, é muito penoso. Enquanto eu era
criança, as sequelas mais importantes: eu engordei, virei uma
bola, nunca mais me recuperei disso, estou na minha luta contra a balança eterna, mas... Eu inchei mesmo, dos 6 aos 8 anos
eu inchei assim. E havia essa... E a minha mãe me levou... me
levou em psicólogo, eu lembro que eu fiz terapia ocupacional,
ficava brincando lá com as coisas, enquanto a escola ficava...
Por muito tempo não consegui dormir sozinho, alguém tinha
que dormir comigo, até os 10 anos assim, eu não conseguia
dormir sozinho no escuro. Ainda hoje o escuro me... Às vezes
eu me forço a abrir os olhos no meu quarto escuro...116

Sobre a saída do casal Thereza e João de Belo Horizonte, Leonardo conta:
É, porque ela tinha 32 [anos]. Eles foram embora daqui fugidos praticamente, porque a minha mãe foi presa, o meu pai
foi preso e... E ela já estava... eles já estavam sendo... não
conseguiam arrumar emprego aqui, por aquilo, né, porque
eles faziam isso para desfocar economicamente os militantes.

Ao chegar no Rio de Janeiro, Thereza se dedicou ao trabalho como professora,
deixando a militância política de lado:
Eu lembro... eu me lembro que a minha mãe falava que a gente fazia muitos grupos de estudo em casa, e eles estudavam
muito os textos, né, a teoria de cada Partido. Cada grupo tinha
as suas, os seus fundamentos teóricos ali, uns textos e tal.
Até hoje, quando você vai entrar em uma organização dessas,
você tem que conhecer, ler todos os textos canônicos, da
vertente. Então ele fazia muito isso, porque ele não ia... E,
assim, se ele optou por participar de um grupo que levasse
às últimas consequências, até a luta que era armada, eu acho
que ele, eu acho difícil... Eu acho difícil ele ter escondido isso
da minha mãe tão facilmente, porque eles faziam isso em
casa abertamente. [...] Ela disse que não tinha a menor ideia.
Se ele realmente participou disso, a gente não sabe, também
a gente nunca sabe, mas se ele realmente participou disso,
foi... ele escondeu muito bem. Tá, para protegê-lo, para nos
proteger e tal, mas mesmo assim a gente fazia, eles faziam
algumas atividades arriscadas, né, como abrigar pessoas em
casa. [...] E, eles continuaram mantendo reunião de grupo de
estudo. Então eu não sei, eu não... eu acho que as coincidências são muito grandes e a ação foi no dia que ele desapareceu, foi... não sei como é que conseguiu chegar em casa,
e faleceu lá de hemorragia interna, porque ele já tinha sido
torturado antes, no abdômen, e o laudo final foi pancreatite,
né, e essa pancreatite, ela pode se desenvolver por trauma
também. E ela [a mãe] falou que eles bateram muito no abdômen, porque a... Essa... Os hematomas somem rápido. Então
o que a gente sabe, eu não sei, fazem isso para disfarçar,
mas não bate tanto, entendeu? Porque é isso. Ela me fala,
por exemplo, que ele era muito assediado pela VAR-Palmares, pelo VPR, né? [...] Ele era conhecido pela coragem. Tipo
assim, se você está em uma passeata, ele abria um cartaz
“Abaixo a ditadura” na frente do general, aí os caras começaram a jogar gás, todo mundo corria, menos ele. Ficava mais
um pouquinho ali só para, né, aí ele vai embora. Isso acontecia, e era chamado de João Passeata, porque ele ia em todas
as passeatas, era o apelido dele na turma, né?118
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 ntão a gente... eles foram praticamente fugidos lá para o Rio.
E
Eu não sei se era... era a melhor opção ir para o Rio, né, era
o centro da repressão lá na época, mas sei lá, não sei exatamente por quê. Eles foram pra lá um ano antes de eu nascer,
né? E, assim, eles... Realmente, quem era militante aqui em
Belo Horizonte era a minha mãe, o meu pai era ainda muito
novo, não tinha muita... E ele também sempre foi muito, eu
acho que eu herdei isso, muito cético.117
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Leonardo lembra que era comum o pai ficar fora alguns dias e voltar para casa
muito machucado. Apesar de Thereza Aurélia não conversar sobre isso com os
filhos, Leonardo entende que o pai foi preso diversas vezes.119
Durante muito tempo a família não conversou sobre o que passara com a morte
de João Fortunato. Foi com a publicação do relatório da Comissão Especial de
Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) e da história do massacre de seis
militantes do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), no Rio de Janeiro, em 29/12/1972120, que eles começaram a questionar a morte do pai e
refletir sobre o que realmente pôde ter acontecido. João Fortunato não se abria
com a família acerca de sua atuação política, para poupá-los e garantir sua segurança. Thereza sabia que João atuava clandestinamente e, por isso, desconfiou
de sua participação no PCBR.
João Fortunato foi encontrado morto em casa no dia 30/12/1972, enquanto a
família o esperava em Belo Horizonte. A empregada Manuelita Justino da Silva encontrou o corpo, ligou para o médico e logo apareceu uma ambulância
no apartamento do Bairro Catumbi. O laudo oficial indicou “envenenamento”
como causa mortis e foi realizado pelos legistas Elias Freitas e Salim Raphael
Balassiano, médicos que já haviam sido envolvidos em fraudes de laudos de
mortes de militantes.121 No entanto, Thereza desconfiou de toda a situação e
pediu que o amigo médico Erasto Gomes contestasse o envenenamento, e o
laudo oficial foi modificado, sendo “pancreatite aguda hemorrágica” a causa
da morte oficial.122
Sobre desconfiar da versão oficial da morte do pai, Leonardo discute:
O que aconteceu foi que a gente foi para Belo Horizonte para
o Natal, né, de 72 [1972], e ele voltou [para o Rio de Janeiro]
falando que tinha uma entrevista de emprego. Que a minha
mãe é que sabe onde era, então ele me informou isso. E
aí ele sumiu por uns dois dias, estavam tentando entrar em
contato com ele e não conseguiam, e aí foi encontrado... foi
encontrado morto em casa. E assim, segundo, né, foi quem
encontrou ele foi a... uma mulher que fazia a faxina lá em
casa. Ela disse que foi na farmácia, foi só comunicar, que
em cinco minutos apareceu alguém lá. [...] E aí ela [a mãe]
descobriu depois que já tinha gente rondando lá, sabe, antes, nos dias anteriores, assim. Que ela conversou com os
vizinhos e tal. [...] É, porque a minha mãe levou o Erasto [Gomes] [...] Esqueci o nome do amigo dela que era médico, e
ele viu o corpo e falou que ele estava todo roxo, já estava
todo roxo já. Então ele falou: “Isso não é... não é quadro de
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 nvenenamento. Envenenamento não produz esse tipo de...”
e
Então ele contestou o laudo, então eles refizeram e é... um
médico já conhecido desses médicos que fazem laudos.[...]
Esse Elias Freitas é conhecido por ter assinado outros laudos,
né, segundo as conveniências, né, do aparelho de repressão.
Então é por isso também é que... é que a minha mãe levou,
né, a minha mãe sabia dessa prática, né, dos médicos, de esconderem as verdadeiras causas de mortes, então ela levou
esse amigo médico dele lá, dela lá, e aí ele contestou. [...]
E, a gente acha que houve, né, no nosso entendimento ele,
sim, ele morreu por alguma ação do Estado, mas a gente não
conseguiu provar. Esse é o nosso entendimento. [...] E isso
também, as sequelas na família. Assim, nós demoramos um
tempo para nos recuperarmos, mãe ficou ainda morando no
Rio por alguns anos, e aí ela viu que não estava dando conta
e voltou para cá, para contar com o apoio da família, né? Mas
daí ela abdicou de um cargo que ela tinha no BNH, né, para o
Banco Nacional de Habitação, onde ela tentou, pelo menos,
continuar os ideais dela, né, mantém cooperativas de habitação, que era a especialidade dela, né. Mas de certa forma,
ela... realmente, ela abdicou da militância para nos criar e tal,
né, porque agora éramos só nós, né? Eu lembro que eu ficava muito tempo sozinho, porque ela dava aula, ela ficava
fora praticamente o dia inteiro, né? [...] E a gente era muito
novo, a gente não conseguia... Eu tinha lá os meus próprios
problemas, eu não conseguia ajudar muito, e a Fernanda, ela
era muito nova também e não teve muito... não teve contato
nenhum com meu pai praticamente, né? Tem uma foto dele
segurando ela bebê, assim, mas ela... que ela foi privada da
figura paterna, eu fui um pouco mais... as sequelas em mim
foram mais profundas que nela, mas ela sublimou isso fazendo.... Ela [Fernanda] fez um filme123. [...] Todo esse processo...
esse depoimento dela [da mãe] para a Comissão de Anistia
foi a primeira vez que realmente eu consegui fazer ela sentar
e fazer um relato coerente sobre o que aconteceu. Era um
assunto... não é que era tabu, mas a gente não... entendeu,
porque ela era... ela era, desde então, ela sempre foi meio
frágil emocionalmente, e esse assunto realmente mexia muito com ela e eu não gostava de como ela ficava quando a gente falava disso. Como apareceu essa oportunidade de operar
a Comissão de Anistia e tal, eu... 2004 assim, a gente fez
esse depoimento aí sem precisar de... aquela coisa de ficar
pressionando ela para contar, né? Então foi uma oportunidade que a gente teve de fazer, de ela falar um pouco, assim.
Não fez bem para ela, é óbvio, né, fazer. Foi penoso na hora,
mas depois foi bom para ela, e o filme [da Fernanda] também
foi importante para ela [minha mãe] superar um pouco isso.124
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Como uma experiência definidora da família, Leonardo explica como a morte do
pai afetou sua vida:
Não, eu me lembro que eu fui uma criança muito solitária, assim, bastante. Não tinha muitos amigos, não. Sofria bullying
na escola, e... Eu imagino que por causa da... Que eu era o
único gordo na época. Imagino que tenha sido por isso, eu
não sei, e também porque eu era bolsista de uma escola meio
de classe média. Todo mundo chegava de motorista menos
eu, tipo assim, então eu acho que tem a ver também. Mas
é o que eu estava explicando [...] Os meus pais, sequelas,
sozinho, eu não conseguia dormir sozinho por muito tempo,
engordei muito, ainda fui, eu fiz um regime com 10 anos, eu
fui uma das primeiras pessoas a tomar guaraná dietético, um
guaraná dietético meio artesanal, assim, que eles faziam. Então foi principalmente isso, as sequelas físicas... Mas, assim,
eu não acho que, assim, comparado com outras pessoas, né,
não faz minimizar o que... que aconteceu comigo, não, mas
eu consegui, mais ou menos, superar. Muitas pessoas não
conseguiram, que sofreram, sofreram torturas, crianças. A
gente conseguiu, mais ou menos. A minha mãe, eu acho que
ficou... nunca se recuperou. Ela realmente... Foi um evento
definidor na nossa família, né, não tem como... Mas eu acho
que eu e a minha irmã conseguimos, de certa forma, trabalhar isso, eu consegui formar uma família, ela também está
em um relacionamento estável, não sei o quê. Então assim,
não ficou... a nossa vida não foi totalmente dilacerada como
a de outras pessoas, mas foi uma luta mesmo.125

Filhos de militantes presos
Militantes: Affonso Junqueira de Alvarenga e Mara Curtiss Alvarenga –
Filhos: Danilo e Patrícia Curtiss Alvarenga
Os irmãos Curtiss Alvarenga, Patrícia, nascida em 1956, Emílio Eduardo, nascido
em 1957, Andrea, em 1958, Marina, em 1959, Alexandre, em 1961, e Danilo,
1964, sempre estiveram juntos dos pais, Mara Curtiss e Affonso Junqueira durante a sua militância.126 O casal atuava na Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares), em Minas Gerais. Em 1969, entraram na clandestinidade
e saíram do estado. Em junho de 1970, Mara e Affonso foram presos em Porto
Alegre/RS, sendo torturados no DOPS, até setembro do mesmo ano, quando foram transferidos para o presídio de Linhares, em Juiz de Fora/MG. O casal ficou
preso até janeiro de 1971, quando foi banido do território nacional em razão de
figurar na lista dos 70 militantes políticos presos que seriam libertados em troca
do embaixador suíço, sequestrado em 1970, Giovanni Enrico Bucher. O casal
esteve na situação de banimento por anos, até a Anistia em 1979.127

A minha lembrança mais antiga disso, eu nem sei precisar
quando foi, é que os nossos pais sempre conversaram com
a gente bastante, ele sempre... Pelo menos comigo e com
o meu irmão que vem logo depois de mim, então nós depois de percebermos que estavam acontecendo coisas diferentes em casa, porque amanhecia a sala cheia de gente
dormindo no chão, os nossos pais saíam pra reuniões e falavam: “Nós vamos pra uma reunião.” A gente não sabia do
quê. Aí eles conversaram com a gente e explicaram sobre...
O que eu lembro é que eles deram uma explicação sobre
a situação política, coisa que eles não estavam de acordo
como que acontecia, que as pessoas eram pobres e que
deram uma explicação sucinta de luta de classes e essas
coisas, eu lembro que a gente achava justo, só que eu pelo
menos tinha muito medo, meu irmão era muito mais compreensivo nessas coisas. [...] As atividades foram ficando
sempre mais intensas, a gente estudava em uma escola,
que era na frente da antiga FAFICH128 ali na Rua Carangola,
e desde muito cedo assim, aos 12 anos, a gente foi experimentando o cheirinho de gás lacrimogêneo, porque quando
acontecia manifestações na FAFICH a polícia invadia, jogava
gás lacrimogêneo ali e, nos estudantes, né, e se espalhava. A nossa escola era bem na frente. E o papai explicava
pra gente que os estudantes estavam brigando, o quanto
as coisas estavam erradas, então eles sempre explicaram
pra gente as coisas, quando apareceu esse filme, agora, A
Culpa é do Fidel129, todo mundo achava que aquela menina
parecia muito comigo, que toda a família toda, “Ah lembrei
da Patrícia”, quando via a menina de “A Culpa é do Fidel”,
eu acho que não, porque no filme os pais não explicam pra
ela e os nossos pais explicavam pra gente, eles falavam
das coisas.130

Danilo servia de referência para a família:
Lembranças... as primeiras, você [Patrícia] já está entrando
na clandestinidade, as primeiras que eu lembro assim, eu era
muito novo, eu sou mais novo dos seis, e eu tinha 5 anos
[de idade] na época que a gente começou a fugir, mas então
essas reuniões assim e tal. Às vezes, eu acho que eles levavam a gente, porque eu lembro de... eles me levando não sei
porque eu era caçula, aí o que eles faziam? Eles me deitavam, porque eu sempre fui muito bom de referência, então
eu lembro dos pais, o pai e mãe contam até hoje, o problema
era quando eles me levavam, eles tinham, tipo assim, me
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Desde cedo era explicada aos irmãos a situação política do Brasil e qual o posicionamento político da família. Patrícia conta:
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esconder durante o caminho, aí quando chegava no lugar e
“Vamos descer do carro.” Não sei o que, eu falava: “Ah, isso
aqui é tal lugar, tal lugar.” Eu conhecia muito.131

A família albergava muitos militantes e os irmãos acabavam por se relacionar e
adquirir afeto pelas pessoas que passavam pela casa. No entanto, Danilo afirma
que a relação com nomes de pessoas era passageira:
Eu tenho esse problema até hoje, tenho uma dificuldade pra
decorar nome, eu acho... gravou no inconsciente isso, que
nome muda qualquer hora, porque eu encontrava uma pessoa em um lugar tinha um nome, depois de um tempo encontrava e tinha outro nome, no Chile tinha um nome, em Cuba
tinha outro nome, cada lugar tinha um nome, então nome pra
mim tinha uma coisa momentânea, só “prazer meu nome é
tal”, virou a costas, já vou mudar de nome. Então, até hoje eu
tenho dificuldade de decorar nome por causa disso.132

Os irmãos contam que a família viajava muito, em razão da militância. Assim,
afirma Patrícia: “Levava a meninada toda, papai conta que no bagageiro dele
dentro do carro iam armas, livros e etc., punha um edredom, e a meninada toda
dormindo em cima ia pro Rio de Janeiro. ”133
A mais velha, Patrícia, com mais lembranças das reuniões e “aparelhos”134 que
visitavam, conta que a situação ficou tensa em 1969 e a família teve de fugir de
Belo Horizonte, no meio da noite: “A situação foi ficando tensa, a gente percebia
que estava tenso, a gente não podia comentar nada com a família, ou seja, da
movimentação dos pais, das coisas que eles faziam.”135 Danilo também lembra
do episódio:
Isso eu lembro também, foi correria esse dia. No meio de
tantas viagens, tantos passeios noturnos e tal, essa ficou
marcada, porque eu lembro que tinha uma tensão no ar que
eu não entendia nada, mas que foi muito rápido, urgente, foi
uma coisa assim meio pra ontem, né, porque as outras eram
meio que... Talvez avisa-se não sei, eram mais tranquilas as
viagens, os “passeios” que a gente dava, mas essa foi assim, de repente acordou, “não, vamos embora, nós vamos
viajar, não sei o quê, “parara”, deixa, deixa, pega, deixa”.136

A família foi para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, onde vivia clandestinamente no
apartamento alugado pela Organização. Depois de um tempo, foram para Porto
Alegre/RS, de onde tentariam sair do País. Danilo revive o momento:

Foram dias de apreensão, segundo Patrícia: “Era um medo constante, era assim
a coisa que eu mais lembro a sensação de medo e preocupação, porque quando
separava, então, era pior porque eu ficava imaginando o que ia acontecer com
quem não estava perto. ”138 Quando a família chegou a Porto Alegre, passaram
bons tempos durante os arranjos para a saída do País, iam aos parques da cidade, passeavam pelas manhãs. Como alguns “aparelhos” caíram, a família ficou
sem jeito de conseguir passaportes e sair do País. Sendo assim, Affonso levou
cinco dos seis filhos a São Paulo para que retornassem a Belo Horizonte para
morar com os avós. Patrícia continua:
E a gente veio. Chegamos, aqui estavam o meu avô paterno
e a minha avó materna esperando a gente. E nós ficamos
com eles, ficamos divididos no começo, aí a gente não sabia
mais nada do papai e da mamãe. Era um horror, assim, nada!
Não tinha notícia nenhuma, então era um pânico que eu olhava jornal e sem, nó... Eu não sabia se... Aí, de verdade que a
gente percebe que não ter notícia é uma boa notícia.139

As crianças foram para Belo Horizonte pouco antes de Affonso e Mara serem
presos em Porto Alegre; elas moraram com avós e tios. Patrícia ficou aliviada
quando soube da prisão dos pais, depois de tanto tempo sem notícias: “E quando eu soube que eles tinham sido presos, eu senti um alívio muito grande,
porque se está preso está vivo.”140 Danilo conta da visita aos pais em Linhares,
Juiz de Fora/MG:

Impedimento de convivência de crianças
com seus genitores em razão da sua prisão,
morte ou desaparecimento

Como foi final do ano, então pra mim ficou aquilo, férias. Só
que foi ficando esquisito porque foi terminando o ano, como
entrou em 1970, passou o ano e as férias não acabavam, a
gente continuava viajando e montões de amigos, tios, apareceram na casa em Araruama, e aí começou a ficar um pouco
diferente, que nós fomos pra Porto Alegre, o plano parece,
deles, né, era de tentar atravessar a fronteira do Uruguai, aí
essa viagem pra Porto Alegre foi muito estranha pra mim, já
começou a ficar esquisito. Primeiro porque as férias não acabavam, já estava na hora de voltar para as aulas, porque eu
faço aniversário em 1º de março, então eu lembro direitinho,
eu fiz aniversário a gente viajando, “Ué, mas não tem escola?” Não, não sei qual foi a desculpa, eu sei que viajar com os
meus pais e meus irmãos era tudo de bom, então não tinha
essa preocupação, né, criança e aí essa viagem pra Porto Alegre dividiu a família, porque parece que já estavam procurando um casal com seis filhos, que mesmo sendo uma loucura,
era um bom disfarce, porque ninguém também imaginava
também, né, seis crianças iam estar na clandestinidade. Dividiu, um grupo foi pra São Paulo, eu acho, com o pai, né?137
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Isso foi já no final de 1970, foi logo quando aconteceu o sequestro do embaixador suíço, então eles fecharam o presídio,
eu lembro que nós chegamos na porta do presídio e a gente
não pôde entrar. E eu berrava que eu queria ver a minha mãe,
e chorava assim, eu só lembro, de dentro do fusca.141

A família preservava as crianças quanto à prisão dos pais, por isso as visitas ao
presídio não foram muitas. Danilo e Patrícia guardam lembranças dessa época:
238

os dois têm peças de artesanato que o pai produzia, como almofadas e pulseiras.
Em dezembro de 1970, Mara e Affonso entraram para a lista de presos que seriam libertados em razão do sequestro do embaixador suíço. Em 13 de janeiro
do ano seguinte, foram banidos do Brasil e se exilaram no Chile, até o golpe
militar de Pinochet, de 1973.142

Figura 9 - Registro dos 70 militantes banidos em 1971. Fonte: Memorial da Democracia143

A família morou no Chile por três anos em uma escola desativada com outros
militantes. Patrícia conta:
Oh, o negócio foi assim... Tinha um banheiro que era da escola, um banheiro enorme, gelado, a água era 4 graus. Então
eu lembro de um companheiro que falava: “Antes de entrar
naquele chuveiro, a gente abre o livrinho vermelho do companheiro e vamos ver quantas páginas, hein, a gente entra para
debaixo daquela água! ” A gente esquentava a água subia...
[...]Três andares com balde de água e tomava banho de canequinha, em um banheiro enorme, gelado.144
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A família ficou nessa escola até uma primeira tentativa de golpe no País, assim
conta Danilo: “E aí eles tiraram a gente de lá e colocaram a gente no apartamento numa... Na Quinta Normal chamava, e era um apartamento desses pré-fabricados e tudo, nós ficamos lá acho que...”145 Patrícia acrescenta: “Uma semana
até passar, até o pessoal que cuidava dos exilados achar que já não tinha mais
perigo, porque eles achavam que no caso de golpe, os primeiros que iam ser
cassados seriam os exilados políticos, né?”146
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O mais novo recorda sua alfabetização e a relação com o Brasil:
Eu lembro pai e mãe sempre mostrando para a gente, o contexto do que estava acontecendo, e uma coisa que gravou
muito para mim, para a vida inteira foi que a gente não era
exilado, a gente era banido.147 Ou seja, nós somos...o governo não reconhecia a nossa nacionalidade, nós perdemos nacionalidade brasileira, e a gente não podia...isso que eu lembro, assim, de ter ficado, a gente não podia de forma alguma
voltar pro Brasil. E como eu era muito novo, eu tinha acabado
de fazer 7 anos, pra mim e por isso eu acho que me dou bem
com criança também, eu lembro direitinho dessas coisas,
como que a criança percebe tempo e essas coisas. Pra mim,
assim, se não podemos voltar para o Brasil, nunca mais voltar
pro Brasil, apesar de ter nascido no Brasil, não sou mais brasileiro, então de todos os países que eu fui, eu entrava como
“Se agora cheguei no Chile, sou chileno”, então sou chileno.
Aprendi as coisas, assim, muito mais rápido como criança e
também com essa ideia de não poder voltar para o Brasil.148

Quando a situação no Chile ficou tensa para a esquerda, com a iminência do
golpe militar, a família buscou meios de sair do país. Foram então para Cuba em
meados de 1972, como conta Danilo:
E aí eu lembro de um deles [dos pais] falar: “A gente quer ir
para um lugar pra vocês conhecerem o porquê da gente estar
lutando tanto. Uma sociedade muito mais igual, muito mais
igual, muito mais sem essas diferenças de classe e tal. Pobreza... para vocês verem como que é na prática isso tudo que
a gente está falando, isso tudo que a gente está lutando.”149

Com a ideia de voltarem ao Chile, a família deixou muitas de suas coisas por lá,
como livros e fotografias, que foram queimadas com a concretização do golpe
de Pinochet. Em Cuba, moraram durante um ano em hotel. Já adolescentes,
em 1976, os irmãos se separaram e Patrícia foi com Emílio, apelidado ‘Bili’, para
a antiga União Soviética. Logo depois, Mara e Affonso foram para a Bulgária,
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com os filhos Alexandre e Danilo, onde encontraram trabalho. Marina e Andreia
casaram ainda em Cuba e ficaram por lá.
Danilo recorda a viagem para a Bulgária: “Não tinha passaporte, o nosso documento era um papel meia folha ofício, escrito assim: essas pessoas...
‘o governo cubano se responsabiliza por essas pessoas’. O carimbo... e pra
aproveitar a folha rasgada, com régua, meia folha.”150 Naquele país, as dificul-
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dades diminuíram:
Chegamos na Bulgária, desce, eu sou um dos primeiros a
sair de nós quatro, aí quando chego na porta, alguém fala
“Affonso Junqueira“, eu falei “Ih, pronto, complicou tudo de
novo.” Voltei pra trás, falei: “Pai, resolve, é com cê”, mas não,
era o contrário, era recepção de gala, “Qual que é bagagem
de vocês?”, não sei o quê, fomos pra uma sala vip e espera lá,
e vem com tudo, tudo resolvido, tudo pronto, tudo não sei o
quê, e a gente acostumando com tanta dificuldade, de repente não estava mais entendendo mais nada, aí põe no carro
“elegantérrimo”, carro da presidência, carro assim, ele era tão
elegante que era carro de gala, sei lá como que fala, carro
oficial, ele ia no meio e os outros carros saiam da frente pra
dar passagem pra gente. E a gente assim: “Nossa Senhora,
agora mudou depois de tanta dificuldade”, e aí lá, quando chegamos, uma loucura, né, porque não entende absolutamente
nada, nada do que se fala e nem se mexe. [...] E aí ficamos no
hotel, também Alexandre, eu, pai e mãe... é... uns 15 dias.151

Patrícia também comenta:
É, aí eu não sei, eu acho que se algum psicólogo viesse me
fazer uma análise, porque, por exemplo, o Dani [Danilo] fala
que ele chegava no país, ele era do país e é assim, eu desde
que saí, eu não sou de país nenhum, e daqui também não!
Então, eu sou de qualquer um, tá bem, ou seja, o meu país
é onde eu me sinto bem e eu fiquei, eu me sinto a verdadeira apátrida, e é uma instabilidade, porque eu cheguei em
Moscou fiquei um ano e oito meses lá, e fui pra Bulgária, fui
morar lá.152

Ela conta como era a vida na Bulgária e depois o retorno ao Brasil:
Aí a gente morou, ai foi muito bom! Eu entrei pra universidade lá na Bulgária, e ainda deram anistia, ou seja, em 79 [1979]
até novembro foi o melhor ano da minha vida depois de tudo
isso, porque eu estava na universidade, estava morando com

Sobre a volta para o Brasil, afirma Danilo:
E aí, a volta pro Brasil, que sempre foi traumática, porque eu,
desde pequeno, cresci em um país socialista, nunca tinha
visto um mendigo, nunca tinha visto ninguém pedir esmola, sabia dessas histórias porque, né, que nem falei, a gente
dava até palestra, encontro, falava a situação brasileira e tal,
latino-americana, mas nunca tinha confrontado com isso, então quando eu vi, até hoje eu não consigo, dá vontade de
tirar a roupa e dar pro mendigo com frio, dá vontade de tirar
a roupa e entregar.154

Patrícia completa:
Pois é, e acho que essa preocupação, é o maior legado de
tudo isso pra gente e que é o mais legal. Olha, eu não aguentei, eu fiquei um ano, voltei em 79 [1979] e voltei pra Bulgária
de novo em 80 [1980], só voltei definitivamente no final de 87
[1987]. Eu fiz minha faculdade lá, minhas filhas nasceram lá, e
eu não queria de novo voltar, meu marido é que falou, quando
terminar a faculdade ele [disse]: “Não, a gente não fica aqui”,
meu marido é português. Mas toda essa história, tudo isso,
mamãe às vezes fala: “Nossa! A gente acabou com a vida de
vocês, vocês poderiam...” Realmente, eu se tivesse...a gente
se tivesse continuado aqui, a essa altura eu seria médica, era
assim o que eu pensei pra mim a vida inteira [...] eu entrei em
Medicina parei, não sei o quê. Bom, eu acho que esse legado
que a gente tem, e que o mais legal é que a gente conseguiu
passar para os nossos filhos, porque Marina tem filha, Andréia tem filho, o Bili tem filhos e, então, nossos filhos têm
uma cabeça muito legal, minhas filhas têm uma cabeça muito legal, e eu não troco nenhum bem-estar de ser médica,
que eu poderia ter sido, eu não troco nada, é uma coisa que
a gente tem que estar repetindo. Mamãe, ela carrega uma
culpa muito grande, mas a gente repete pra ela 500 vezes:
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os meus pais, estava com os meninos, e era muito divertido,
a gente se dava super bem. Então e era assim, era nossa...
era uma vida muito boa, não tinha preocupação financeira,
porque era uma vida muito simples, mas era muito boa! E aí
deram anistia, e eu não queria voltar de jeito nenhum! Mas
eu não queria voltar por nada no mundo, papai teve que convencer pra ir embora, tiveram que convencer pra voltar, porque eu não queria, eu ia ficar na Bulgária, “Não quero, não
quero voltar, não tenho nada a ver com aquele País”, aí a gente voltou. E ficamos aqui, eu morria de medo, eu não gostava
de sair na rua, eu tinha medo.153
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“Mãe, a gente não se arrepende nenhum momento, nenhum
momento a gente se arrepende, eu acho que naquela época
eu acho que era o melhor que poderia ter acontecido com a
gente, foi ter levado a vida que a gente levou e passar por
todos esses perrengues que a gente passou.” Porque eu acho
que faz da gente pessoas legais, ou seja, eu tenho uma paixão ilimitada pelos meus irmãos, mas uma coisa assim, por a
gente ter vivido tantas coisas, eu acho, né, que por a gente ter
vivido tantas coisas dolorosas e traumáticas, a gente formou
um ‘nucleozinho’ que você viu quantas vezes a gente falou
que seria legal se todos estivessem juntos, porque pra nós
esse núcleo é a base de tudo. E o legal é que os nossos filhos
são criados, os primos são criados, ou seja, minhas filhas e as
filhas de minhas irmãs, eles têm uma identidade como irmãos,
é tudo criado muito assim, fechadinho, eu acho que minha
mãe podia ser tranquila, não tem nada que se arrepender.155
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Por fim, os irmãos contam que, apesar de ter sofrido, tiveram experiências engrandecedoras, que não trocariam por nada. Danilo afirma tal fato:
Na época, foi muito doloroso, agora hoje em dia eu não troco
aquilo por nada da vida, porque são experiências sensacionais,
nós não fomos, ou eu principalmente, como turista, eu não fui
pensando que eu ia passar um tempo e depois voltar, não, eu
fui definitivo pra todos os lugares, tudo foi sempre pra mim
muito definitivo, então eu abraçava aquelas culturas, aquele
conhecimento daquele povo, então eu sou cubano, eu sou búlgaro, eu sou chileno, eu falo, assim, até hoje eu nunca voltei
em nenhum desses três países, eu falo não sei qual seria a
minha reação quando eu voltar, não sei se eu vou querer sair
principalmente do Chile, tenho uma relação com Chile onde eu
alfabetizei e tal, muito intensa, a Bulgária [...] uma coisa assim
muito marcante, tão marcante que eu tenho fisicamente marcado, eu sou deficiente, então todos os países que a gente ia,
o meu pai sempre preocupou, pai e mãe me levavam para o
hospital, fazer fisioterapia, tentar ajudar a resolver. Então eu tenho cirurgias feitas no Chile, cirurgias feitas em Cuba, cirurgias
feitas na Bulgária. [...] Pontos chilenos, ponto cubano, ponto
búlgaro. E a riqueza cultural que isso nos deu, né, a compreensão, esse negócio de compreender o outro, se colocar no lugar
do outro, isso não ficou em palavras pra gente, né? Uma sociedade mais justa, não ficou em teoria pra gente.156

Patrícia acrescenta:
...a gente adquiriu uma quantidade, uma bagagem tão grande
que eu acho que não tem... foi, assim, terrivelmente doloroso,

coisa extremamente enriquecedora, e que eu, pelo menos,
eu não me arrependo! E eu acho que mamãe tem muito...
não deve se arrepender, mesmo porque a gente aprendeu,
assim, a beleza da luta deles, [...] quando falavam com eles:
“Mas vocês estão expondo os filhos de vocês, vocês estão
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assim traumático, mas no final das contas, resultou em uma

esquecendo os filhos de vocês.” Ela falava: “Não, é o que
eu quero, eu estou lutando por eles, pelos filhos de todo o
mundo.”157

Militante: Belizário Ferreira Rodrigues - Mãe: Maria da Conceição
Rocha Martins; Filha: Elisa Rocha Martins
Belizário Ferreira Rodrigues nasceu em São João Nepomuceno/MG, em
20/05/1914. Com Maria da Conceição Rocha Martins, sua companheira na
época, teve seis filhos: Elisa Rocha Martins (nascida em 12/08/1953), Luiz
Carlos Rocha Martins (10/12/1954), Messias José Eustáquio Rocha Martins
(15/05/1958), Marcelino Rocha Martins (11/12/1959), Antônio de Pádua Rocha
Martins (23/11/1960) e Maria Aparecida Rocha Martins (11/03/1965). Belizário
trabalhou por muitos anos na Fábrica de Biscoitos Confiança, mas por ser
militante político durante a ditadura militar, ele foi preso várias vezes, sendo
numa delas, inclusive, condenado a 12 anos de prisão, mas como a pena foi
reduzida, cumpriu dois anos. As acusações eram referentes a vender o Jornal do Povo, tentar reorganizar o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e por
participar de reuniões de “caráter subversivo”.158
Segundo a família e amigos, Belizário foi torturado enquanto esteve preso,
sofrendo, inclusive, com torturas psicológicas. Foi colocado em uma solitária
chamada de “buraco do cachorro”, na qual fazia suas necessidades e tinha de
implorar aos carcereiros por água, para beber e se limpar.159
Seu filho, Messias José Eustáquio, apresenta, em relato encaminhado ao
Conselho Estadual de Direitos Humanos – CONEDH, em 2002, como era a
vida enquanto o pai estava preso, com as pessoas os criticando e maltratando por terem um pai comunista:
Dirijo-me a este órgão para relatar o que minha família
sofreu com a prisão de meu pai durante a ditadura militar. Ao visitá-lo na cadeia sofríamos muito ao vê-lo preso
e até éramos humilhados por alguns agentes da polícia,
criticando-nos e falando que éramos filhos de comunista.
Também éramos desprezados pelos nossos vizinhos, pois
isto servia como tortura porque tínhamos de aguentar muitas
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humilhações. Também sabíamos que nosso pai era torturado na cadeia, algumas vezes ouvíamos comentários da parte
dele. Quando meu pai saiu da cadeia estava com problemas
psicológicos, que foram resultado do que sofreu na prisão.160

Sua irmã Elisa, em depoimento prestado à Covemg em 28/06/2017, relata o que
sua família passou durante a ditadura:
Eu não me lembro de todas as coisas, porque...[...] era muito pequena na época, eu já te falei, mas a que eu lembro,
as perseguições dentro de casa, que a polícia chegava em
casa chutando porta, né, levando ele preso, outras vezes
na rua, no emprego dele, né, constrangimento psicológico,
tortura na cadeia, perseguição na escola, a professora tinha
tratamento diferenciado com a gente por causa de a gente
ser filho de comunista, né, as merendas eram diferenciadas,
tratamento diferenciado por causa disto, né, e perseguição
dentro da escola também, dentro da sala de aula também por
causa disto. Ah, é filho de comunista? Era tratado de forma,
digamos assim, agressiva, por causa dele ser comunista.161

Ela se lembra que por ser muito nova não entendia o que acontecia, o porquê da
perseguição ao pai “comunista”:
Eu nem sabia o que que era comunismo. Eu perguntava para
a minha mãe: “Mãe, o que que é comunismo?” Ela mandava
a gente fazer shhh! [dedo indicador na boca como sinal de
silêncio], não podia nem sequer falar, perguntar isto. Então
muitas vezes eu queria saber coisas que ela não deixava a
gente saber, talvez para me proteger, talvez com medo que
eu abrisse a boca e contasse para os vizinhos, que os vizinhos
começaram a nos tratar com diferença, né, com indiferença.162

Elisa relata a história da irmã que faleceu ainda quando bebê e que não pôde ter
um enterro:
Eu vou contar um relato aqui da minha irmã que faleceu. A
minha irmã faleceu dentro de casa, meu pai, quando andando
pela casa com ela já moribunda, ela começou a chorar, chorar, chorar [...] até que ela morreu, não tinha mesmo como
salvar ela. Havia uma pessoa dentro da casa, não sei se era
farmacêutico, não sei se era médico, quem era, que falava:
“Ela não vai aguentar, ela vai morrer mesmo.” E a criança
morreu. Devia ter uns dois meses de nascido, um mês ou
dois e ele [o pai] não pode fazer o enterro da menina por
causa da perseguição. O quê que ele fez? Ele foi até a sapa-

Sobre ela e os irmãos não terem o sobrenome do pai, ela explica:
Nos nossos registros de nascimento não consta o sobrenome dele, Ferreira Rodrigues. Por quê? Por causa da perseguição da ditadura. Nós temos somente um reconhecimento de
filho, chama escritura de reconhecimento de filhos e na qual
consta aí o nome dele, o nome da minha mãe e vem Eliza,
Messias, Marcelina, Antônio, Luiz, o nome de todos nós relatando que somos filhos legítimos dele por causa disto, por
causa da perseguição. Nós não temos o nome do nosso pai
nos nossos registros de nascimento, temos apenas a escritura de reconhecimento de filhos.164

Ainda se lembrando da discriminação que sofriam, Elisa conta que isso ocorria
inclusive dentro da escola, não só por parte dos alunos:
Eu vou falar uma coisa para vocês, é muito triste você lembrar de coisas tristes assim, de coisas que você quer esquecer. Por quê? Porque marcou de forma brutal, você... Vinha
num ônibus, encontrava a pessoa dentro do ônibus, eu queria abraçar a pessoa, a pessoa virava o rosto, fingia que não
estava me vendo, com medo que eu chegasse, cumprimentasse. Olha que situação. Pessoa que estava... Que comia na
minha casa, brincava comigo e, tipo, crescemos praticamente juntas, dentro do ônibus eu ia abraçar e cumprimentar,
[a pessoa] virava o rosto e ia lá para frente com medo que
eu a cumprimentasse, e na escola também o tratamento era
muito diferenciado, nós éramos jogados às traças, bem dizer,
porque tudo o que era de melhor era para aqueles alunos X e
nós éramos o restolho, né? Então na hora da saída também,
todo mundo saía primeiro, depois saíamos nós. E vá perguntar a minha mãe: “Por que eles saem primeiro e nós temos
que sair depois?” Ela não falava nada, você nem... Ela sabia
o porquê, mas não falava nada. E outra coisa também: passamos fome, que o meu pai era o sustento da casa, a minha
mãe não trabalhava fora.165
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taria vizinha e levou lá, o sapateiro colocou dentro de uma
caixinha e deixou lá. Minha mãe foi lá ver, ela estava dentro
de uma caixinha, aí a minha mãe falou assim: “Gente, mas
eu não posso aguentar isso, deixar a minha filha aqui dentro
dessa caixinha de sapato, aqui...”, mas para fazer o enterro da
menina teria que o pai estar presente, saber por que a menina morreu dentro de casa, fazer todo o tipo de processo,
de procedimento a respeito disso e não se podia fazer isso
porque... por causa da perseguição.163
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Sobre a prisão do pai e seu envolvimento com o Jornal do Povo166, ela lembra que:
Ele era vendedor, vendedor de biscoito e balas, sempre trabalhou na Aymoré, que antigamente era Fábrica de Biscoito
e Bala Confiança, depois passou a ser Aymoré. E mesmo antes dessas datas [...] Ele trabalhava com o quê? Eu não me
lembro, a minha mãe não chegou a falar isso comigo, mas eu
lembro que ele trabalhava, ele fazia, assim, tipo, uma entrega
no jornal, chamava Jornal do Povo. Ia de casa em casa entregando esse Jornal do Povo. E esse jornal era para comentar
o quê que se sabia sobre o que estava acontecendo com o
País em relação à financeira, né, social e parece que estava
alguém, algum relato do Jornal não estava de acordo com o
que eles queriam que fosse falado. Por causa disso ele foi
preso, por causa desse Jornal do Povo.167

Ao relembrar um episódio de sua infância, Elisa demonstra como a ditadura
afetou a relação entre pais e filhos, devido à perseguição:
Quando eu fiz 10 anos, eu fiz o encontro de escola primária
do Grupo Escolar [...] eu fiquei olhando, assim, todo mundo
com os seus pais, né, ou mães ali, que ele [o pai] podia vim,
aí vinham mães ou tios, eu fiquei procurando. Saber, cadê o
meu pai? Fiquei assim olhando e ele estava escondido atrás
de um pilar da escola com medo de aparecer. Ele me viu, fez
inclusive, fez um verso lá, declamei um verso lá. Todo mundo
falou, né, que estava contente por causa daquilo e meu pai
teve... foi quando o meu pai... mas o meu pai estava escondido, ele não podia aparecer em público. Porque, “ah, é comunista”, “ah, tem um comunista aqui dentro”, então ele ficou ali
escondidinho. Aí quando eu cheguei em casa eu falei: “Mãe,
o pai, o pai não foi lá me dar um abraço, porquê? ” Ela falou:
“Ele vai dizer para você, um dia ele vai te contar porque que
ele não quis te dar. Não é que ele não quis te dar, ele não
podia aparecer em público. ” Eu fiquei assim pensando, por
que que o pai de todo mundo foi lá e o meu não foi, né? Ele
ainda, inclusive ele nem foi comigo até em casa, eu tive que
ir a pé, morava perto da escola, eu fui a pé e pensando por
que ele não foi lá e algum dia ele vai me contar, só que não
me lembro que ele tenha contado o porquê, que tinha aquele
negócio dos filhos, que eles queriam saber e os pais falavam
assim: “Isso não é coisa de criança saber não. Oxê, vai brincar, você não tem que escutar essas coisas. ” Então a gente
queria saber, mas eles não relatavam o que era realmente,
a fundo, aquilo ali, mas que era vergonhoso era, porque os
meus vizinhos... tudo é diferente com a gente, os colegas
que tinham a maior amizade, era tudo diferente, né?168

E outra coisa também, fome, porque ele [o pai] não estava
trabalhando e ela [a mãe] também não trabalhava, ela não tinha ofício nenhum. Aí uma vez ela, há um tempo atrás, quer
ver, foi em 1957, 58 [1958] por aí, ela fazia aqueles bordados
de tricô, para poder forrar o altar da Igreja Católica, e o padre pagava para ela sobre aquelas toalhas que ela fazia para
forrar o altar. Com aquele dinheiro que ela fazia nas igrejas,
esses bordados, é que ela pagava advogado para tirar ele [o
pai] da cadeia e era difícil demais, muito difícil, porque nós
tínhamos que comer, tínhamos que pagar o aluguel da casa,
dois cômodos ou um cômodo, tinha que comprar leite, tinha
que pagar advogado, então era... foi muito difícil. Uma vez
eu estava com tanta fome, tinha um pé de mamão lá em
casa, aí ela [a mãe] olhou, assim, para o pé de mamão, ela
começou a abraçar o pé de mamão, um mamão caiu no chão
e ela pegou e tirou aquela nódoa do mamão, para não ferir
a minha boca, lavou aquilo bem-lavadinho, partiu e falou: “É
o que tem, come”. E eu estava com tanta fome que eu comi
mesmo aquele mamão verde, sabe? Qualquer coisa, eu estava com muita fome. Às vezes os vizinhos faziam, assim,
arroz, feijão, aquele cheirinho de arroz refogadinho, feijão, eu
falava: “Mãe, mãe, mãe, feijão?” Ela fazia: (shhh!). Aí ia ao
quintal e catava um chuchu cru, né, um repolho, qualquer coisa que dava, porque ela gostava de plantar e dava aquilo para
comer, porque não tinha feijão com arroz dentro de casa.
E ela sem trabalhar [...] então foi uma vida, assim, muito
humilhante, muito, porque não estava [o pai] dentro de casa
para sustentar a família. Ele trabalhava, ela não trabalhava,
né? Fomos despejados da casa que a gente morava, porque
não tinha o dinheiro para pagar o aluguel. Eu tinha que ver lá,
eu não me lembro disso, foi ela que contou. Tá... Que ela, a
casa, chovia dentro de casa, tinha goteira e chovia dentro de
casa, aí o homem chegou lá para dispensar, despejar ela da
casa, um oficial de justiça para despejar ela da casa e falou:
“Nossa, eu não posso fazer isso, se eu fizesse, eu seria um
monstro... a senhora com esse menino pequeno nos braços,
mais essa pequena... se outro vem aqui, fala que eu estive
aqui, ou que não, que eu não encontrei a senhora e tenta
qualquer coisa, eu não tenho coragem de botar a senhora
para fora nesse estado”. Aí a vizinha veio, limpou a casa toda,
trocou o lençol da cama, pegou uma sopa e deu para ela, e
disse: “A senhora não pode ficar aqui sozinha com esses dois
meninos, o seu marido está preso”. A vizinha sabia que estava preso. São relatos assim da minúcia, [...] minuciosamente
tem coisas que a minha mente apagou. Porquê? P
 orque são
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Ela se lembra de como a situação da família ficou complicada após a prisão do
pai, já que era o salário dele que sustentava a família:
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histórias muito tristes, muito vergonhosa [...] Todo o pessoal,
cada um, ninguém falava com a gente, desde que você passando fome dentro da sua casa, sentir o cheiro de um arroz
refogando lá da casa do vizinho, do feijão, você sentir fome,
mas está aí quietinho, porque não tinha, fazer o quê. [...] Ela
gostava de plantar, né, fazia aquilo cru para a gente comer,
punha só sal, assim, quando tinha sal. Às vezes ela fazia o
macarrão, gente, isso é doloroso isso... ela fez, parecia um
banquete, assim, o macarrão, né, porque fazia dias que a
gente não comia, só comia quando ia para a escola. Domingo e sábado não tinha escola, o que que a gente ia comer?
Então ela fez aquele macarrão bem branco, colocou na mesa,
eu fiz assim: “Eu não quero isso não. ” [A mãe disse:] “Tem
que comer esse arroz sim. Come, dias haverá que nem isso
você vai ter, nem isso você vai ter.” Eu não queria comer
aquele macarrão branco, porque foi nojento, assim, aquele
macarrão bem grossinho, não é aquele fininho. Eu não sei
como é que chama, o número, não sei como é que é aquele.
Sei que ela falou assim: “Come, porque dias haverá que nem
esse você vai ter.” E teve mesmo, teve dias que não tinha.
Era só verdura crua quando tinha, “Quero esse chuchu”, não
tinha, começou a acabar o chuchu, acabar o mamão, né, aí
tirava a nódoa do mamão, aí não feria a boca, descascava
aquilo e fala: “Come.” “Mãe, está cru.” “Come.” Não tinha
gás, não tinha madeira para poder queimar no fogo, porque
era um fogo. O que é que ela fez? Nós tínhamos cadeira,
olha só, cadeiras. Ela quebrava as cadeiras, começou a quebrar as cadeiras para fazer lenha, para poder pôr no fogão
de lenha. Aí as cadeiras acabaram, começou a quebrar as
camas também, até isso ela fez, porque os vizinhos falavam
assim: “De onde vocês são?” “Cadê o seu marido?” “Ah,
está viajando.” Não estava, estava preso.169

A tortura alterou o comportamento de Belizário, conforme o depoimento abaixo.
Eu quis também que não lembrasse mais daquilo, porque
são coisas que me deixam triste. Ele não era um bandido,
um assassino, ele não era um bandido, ele era um homem
que a ideologia dele era uma e a deles outra. Talvez, eles chamam ele como o inimigo da nação, digamos assim, mas ele
não era, ele era um homem bom, mas quando ele foi preso
ele começou a mudar. Porquê? Por causa da tortura, ver os
colegas morrendo ali, apanhando e ele também, então ele
era um pai muito brabo, era um pai muito rigoroso dentro de
casa. Chegasse em casa com uma coisa que não era da gente, ele falava: “Aonde você pegou isso? Vamos lá, eu quero
saber quem te deu”. Era assim então... e muito bravo. Chegava, saía de manhã e deixava um ofício para cada um fazer.

Elisa se lembra de ir com a mãe e os irmãos visitar o pai na cadeia:
(...) No DOPS, eu ia, eu e a mãe, os meus irmãos visitá-lo e
tinha, ainda tem uma escada comprida, assim, com degraus
grandes, parece que é mármore aquele piso. [...] A gente
sentava ali esperando o meu pai sair. Quando ele saía de lá
dava dó olhar o meu pai, porque era um homem sem cor, era
um homem sem cor, magro, pálido, triste. Ele vinha assim,
ele queria até sorrir para cumprimentar a gente, a gente percebia que ele estava com medo. Uma vez ele falou assim:
“Não sei quando que eu vou sair.” [...] Ele falava assim: “Eu
não sei, talvez eu nunca saia.”. Ele falou isso. Eu fiquei assim,
“Mãe, o pai falou que não vai sair mais. Por que ele falou aquilo?” [a mãe disse:] “shhh!”. Tudo o que a criança, de perguntar para esse respeito, ela fazia: “shhh!.” Ela não queria nem
sequer que eu comentasse. “Oh, você não vai falar isso para
ninguém. Está escutando? Nem na escola, para ninguém.”
Não queria que eu comentasse. O medo era tão grande da
repressão, que ela fazia “shhh!” E aquele tempo era assim,
né, criança não podia ficar escutando conversa de adulto. [...]
Então eu queria lembrar coisas, assim, mais coisas para relatar aqui, mas eu não consigo lembrar, porque era tão fechado
aquilo, tão assim, que talvez ela tinha medo de eu comentar
na escola. “Ah, o meu pai é comunista. Sabia?” “O meu pai
foi preso.” Ela fazia: “shhh!”, [...] Está escutando? Não é para
comentar nada. Você não sabe de nada, você não viu nada,
você não sabe de nada, então era assim.171
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A casa tinha quintal, tinha chiqueiro de porco, tinha plantas
para poder molhar, cada um tem a sua obrigação, o dever
de casa. “O seu dever de casa, vem aqui. Ah, está errado,
faz de novo”, né? Não era um pai, assim, de botar no colo,
fazer carinho. Por quê? Porque ele passou por esse processo
doloroso na cadeia, ele é um desconfiado, um homem, um
homem, assim, não é aquele homem, aquele pai carinhoso,
não era, mas porque tiraram dele é... essa, talvez, essa vontade que ele tinha de ser carinhoso, mas ele não era, por causa que ele passou essas torturas dentro da cadeia [...] Não,
não mudou, mudou não, não mudou, ele era muito severo,
ele olhava em você, assim, você ia contar uma coisa e ele:
“Você está mentindo”. Era bem no seu olho, assim. Ele tinha
a mania... “Conversa olhando no meu olho, eu quero que
você converse olhando aqui ó, olho no olho”, ele era muito
bravo. Mas por que que ele era assim? Porque lá atrás ele
passou por esse processo de tortura, eu acredito que foi por
causa disso.170
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Após tudo o que sua família passou, Elisa expressa sua opinião sobre a ditadura:
Então eu falo francamente: ditadura nunca mais. É uma época de muita vergonha, indiferença das pessoas, humilhação,
fome, então nunca mais. [...] “bota a ditadura.” Não, gente,
vocês não sabem o que estão falando, ninguém sabe, ninguém sabe o que nós passamos. Fome, humilhação, viu, indiferença das pessoas. Tu sabe o que é conhecer a pessoa
desde pequeno, a pessoa virar as costas para você, fingir que
não está te conhecendo, que não está te vendo? Era assim,
viu... Então é humilhante... e ele [o pai] era um homem muito
bravo, muito nervoso. Talvez, acredito, por causa do que ele lá
sofreu humilhação lá dentro [da prisão].172
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Militante: Celso Aquino Ribeiro - Mãe: Maria de Lourdes Alves Cordeiro;
Filhos: Patrícia Valentina e Vladmir Caamano Cordeiro Ribeiro
Patrícia Valentina Cordeiro Ribeiro e Vladmir Caamano Cordeiro Ribeiro são filhos
do militante Celso Aquino Ribeiro e de Maria de Lourdes Alves Cordeiro. Celso Aquino trabalhava como servidor público na ex-Coletoria Estadual em Lagoa
da Prata/MG, militava no Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e na Corrente
Revolucionária de Minas Gerais (Corrente). Ficou preso entre junho de 1969 e
novembro de 1971, sendo boa parte no presídio de Linhares, Juiz de Fora/MG.173
Advogado trabalhista, teve mais dois filhos, Carlos Thiago Ribeiro e OlgaInah-Inarê Aquino Ribeiro, filha de seu segundo casamento, com Heloísa Aquino.
Celso Aquino faleceu em 2002.174
Patrícia Valentina, nascida em março de 1964, e Vladmir Caamano, nascido em
maio de 1965, ambos na cidade de Divinópolis/MG, os dois irmãos têm muitas
lembranças da época em que foram impedidos de conviver com o pai. Por isso,
relatam cenas de violências e perseguições sofridas, e também dos valores
recebidos dos pais mesmo com imensas dificuldades. Vladmir Caamano conta
do sofrimento que a família passou com o pai preso, das memórias de irem
visitá-lo:
Eu estava com 4 para 5 anos [de idade], o meu pai foi preso.
Eu me lembro quando o Exército invadiu minha casa, mesmo
sendo pequeno, mas eu me lembro que ficou uma imagem
na minha mente de...da polícia, do Exército, o Exército brasileiro entrando ali na casa, invadindo, invadindo até a parte
de cima lá, que era o telhado, e isso ficou na minha mente,
esses fatos, que eu me lembrava, eu vinha me lembrando,
que eu via a polícia ali e foi fato que ficou na minha mente.
Meu pai preso, minha mãe falava que ele estava estudando.
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E sempre que eu chegava na escola, assim que eu completei ano de vir pra escola, os meus coleguinhas naquela
época falavam que meu pai tava preso, minha mãe falava
que tava estudando, então aquilo ficava na minha mente, se
meu pai tava preso ou se ele estava estudando. Eu, pequeno, né, com 6, 5, 6 anos, já tinha isso na minha mente, né,
essa dúvida. E nisso, na escola, os colegas falavam: “seu
pai é preso, é um bandido, seu pai...” falando essas coisas,
e ficou marcado na minha mente, do meu pai nessa prisão.
Quando eu então passei a visitar meu pai, nós chegávamos
em Neves, visitar meu pai em Neves, e depois meu pai foi
transferido para Juiz de Fora. Eu me lembro que minha mãe
também foi presa, mas não ficou detida, não cumpriu uma
cadeia, mas minha mãe ia visitar meu pai sempre, quase
todo mês, minha mãe, com as dificuldades que nós passávamos, minha mãe visitava meu pai em Juiz de Fora. Eu
lembro que a gente ia em uma boleia de caminhão, juntamente com as outras mulheres dos outros presos. Muita
dificuldade! [...] Então era perseguido mesmo. Não podia ter
nenhum contato, falar de política e muito menos falar contra
o governo, né, que era o militar. Então a perseguição era
24 horas por dia, e a minha mãe sofria! Sofria perseguição,
[eu] recebia bullying na escola... [...] Toda vez minha mãe ia e
levava eu e minha irmã. E aquilo na minha mente, pra eu ver
se era verdade mesmo, que meu pai tava preso, nós erámos
criança, né, as pessoas falavam, não chegava perto, porque
naquele tempo, ser filho de comunista, assim falando, subversivo, era igualzinho se fosse filho de uma pessoa doente
[...] Ninguém chegava perto, ninguém ajudava. Meu vô era
muito, assim, dificuldade, muito 175humilde, era pai da minha
mãe, ele era aposentado, ferroviário, e ele que sustentou
a casa até meu pai voltar. [...] E lembro também da minha
mãe, os fatos que eu lembro, que eu era muito pequeno,
igualzinho o fato da polícia da cidade naquela época, Polícia
Militar, né, tinha um capitão, chamado capitão Faria, que hoje
é dono de uma rede de comunicação em Divinópolis, rede
de comunicação de jornalismo, né, Jornal Agora de Divinópolis, que ele tem um poder aquisitivo muito grande, hoje,
né, que até é fato que a Prefeitura, tudo da Prefeitura ele comanda, e esse homem foi o ditador, capitão Faria. Eu vi, eu
lembro direitinho ele dando “telefone sem fio”176 na cabeça
da minha mãe, torturando ela dentro da minha própria casa,
quando ele levou ela presa, ele bateu na minha mãe. Até
tem o fato da minha mãe, deu um depoimento no Jornal, no
Jornal uma vez, até esse Jornal, minha mãe falando como é
que ela foi torturada por esse homem. Então isso tudo ficou
marcado na minha vida, meu pai preso, meu pai perseguido,
família perseguida.177
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Patrícia Valentina também relembra o mesmo período:
Mas eu lembro de uma solitária que ele ficou nela. Lembro
da polícia, os agentes do Exército armados, né, estavam com
cães e armados com os fuzis, lembro que a gente ia nesses
transportes, como ele disse, e lembro também que quando
eu queria vir embora, eu saía de lá sem ele [o pai], e eu não
entendia isso, que a minha mãe, para resguardar a família,
para nos proteger, ela disse que meu pai estava estudando,
então pra mim era isso. Eu achava estranho, porque tanta polícia, tanta gente armada. E eu perguntava: “Mas mãe, quem
é esse moço?” Ela falava que era professor dele. “Mas de
arma?”, e o vizinho, tinha os colegas e vizinhos que falavam
realmente que ele estava preso, que ele era um bandido,
mas eu não aceitava aquilo. Não aceitava, porque eu confiava
na palavra da minha mãe. Depois que eu fui crescendo, eu só
fui saber realmente que meu pai esteve preso, eu já estava
com 11 anos de idade, que eu vi e que um dia ele mesmo
me disse que ele estava, que ele tinha sido preso. Então...
Foi muita dificuldade financeira. Como ele disse, meu avô,
alguns tios ajudaram, mas a minha mãe foi perseguida também, além das torturas que ela também sofreu, a tortura psicológica também. [...] Nós sofremos por causa da ausência
dele, esse impedimento, de ver pouco, de às vezes não ter o
contato físico, de eu ir embora, ele olhando, um dia ele subiu
ainda, tinha um muro lá, ele foi jogar bola, ele ficou olhando
pra mim de cima daquele muro e eu indo embora sem ele,
mas minha vontade é que ele fosse embora comigo. Então
isso refletiu demais! A ausência dele foi ruim pra nós, né,
porque ele ficou preso e nós vivemos assim. Então minha
mãe foi uma mulher de muita coragem também, ficou detida, né, mas ela acompanhou ele até o fim, depois ele voltou
pra casa, né? Eu lembro dele lá na EF178 como ativista, igual
ele diz, tava lá mexendo com jornais de publicações, eu era
menina e eu via estampado a tristeza nele, do cargo, a função
que ele anteriormente exercia para depois fazer isso, né?179

Com a prisão de Celso Aquino, Maria de Lourdes e os dois filhos foram perseguidos e assediados, tanto por agentes do Estado quanto por civis vizinhos:
Na escola eu sofri a discriminação, de vizinhos também, por
eu ser filha dele, por ele ter sido um preso político. A minha
mãe teve os agentes lá do Exército que fizeram uma proposta indecente pra minha mãe, no popular né, cantavam lá a minha mãe. Tinha um vizinho lá perto, que minha mãe foi passar
na porta da casa dele, eles falaram mal da minha mãe, que
era pra eles entrarem pra dentro de casa, porque a mulher do

Celso Aquino era servidor público e militante da Corrente quando foi preso em
1969. Ao sair da prisão em 1971, ele foi reposicionado para arquivista da fiscalização estadual e logo depois saiu do emprego em razão da perseguição que
ainda sofria. Fez faculdade de Direito e estagiou no escritório de contabilidade
da esposa, à época, Maria de Lourdes. Mesmo depois de solto e da Anistia,
Celso ainda levava o filho Vladmir para visitar os presos políticos:
Um fato importante também na vida dele, que agora passa
da política, né, que ele foi preso político, depois veio a época
de Anistia total em 79 [1979], quando os presos políticos que
ficaram presos, meu pai visitava todo ano, ele ia no Rio de
Janeiro, Frei Caneca, no Rio de Janeiro, eu ia com ele. [...] Os
que restaram em Linhares, em Juiz de Fora, e lá em Neves,
eles foram transferidos pro Rio, então todos ficaram presos
no Rio de Janeiro. Então eu ia com meu pai visitar aqueles
presos lá, que o preso estava lá, ia visitar eu e ele, até um
deputado federal, Gilney Amorim, a gente ia visitar ele, que
era muito amigo dele. E lá, e depois veio a época da greve, da
greve de negócio de patrão, dos empregados metalúrgicos.
E meu pai ia naquele movimento da greve na frente, meu pai
que fazia as greves. Não existia a CUT181 ainda não. Então
fazia o movimento de greve. E meu pai uma vez, eu lembro,
em 79 [1979], quando saiu Anistia total e irrestrita.182

Os dois irmãos relembram do pai como um idealista, que estava sempre ao lado
dos trabalhadores:
Meu pai era fiscal do estado, depois que ele voltou, ele foi
perseguido dentro da fiscalização, ele era, já tinha um... Dentro do Estado ele tinha um cargo bom, que era fiscal do Estado, quando ele voltou, eles colocaram ele como arquivista.
Eu lembro que ele falava, ele não aceitou, até abandonou o
emprego, mais de 20 anos de emprego, ele abandonou, e ele
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Celso tava passando na porta, né? Eu, além disso tudo, quando meu pai tava preso, eu sofri uma tentativa de estupro, eu
não fui estuprada porque o senhor Deus que não permitiu, eu
tinha 6 anos de idade, por um vizinho. Quando cheguei, que
eu consegui livrar dele, que eu cheguei em casa, o vovô estava lá, eu contei pro meu avô, eu falei: “Avisa a minha mãe.”
Quem disse que as pessoas iam acreditar? Eu, uma menina
de 6 anos de idade, pai preso político, minha mãe conosco,
e quem ia falar que aquilo era verdade? Tanto é que disseram
que isso era mentira, mas não era mentira. Então todo tipo
que vocês pensarem de perseguição, nós passamos. E isso
refletiu na vida da gente, reflete o quê? Na vida inteira, né!180
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não tinha... Idealizador, né, ele tinha a mente focada naquilo
que ele queria, tudo que ele queria ele falava e fazia e aquilo
que ele focava e não falava mentira, é uma coisa que eu tinha
admiração do meu pai, é isso, o idealismo, e nunca foi mentiroso. Tanto é que o depoimento dele no julgamento dele, que
foi contra ele, que ele falou só a verdade do que a polícia fazia
e que o Exército fazia.183

Patrícia Valentina tem a mesma visão do pai:
Então ele participava de tudo, que ele tinha um idealismo político e ele amava demais todos os trabalhadores e todas as...
e, digo assim, amava as pessoas. Eu lembro que quando a
gente tava na estrada, a gente ia viajar, uma vez nós fomos à
Capitólio, eu reparei que meu pai estava dirigindo o carro, aí
eu já tinha, assim, uns 19 anos, não, uns 20, foi na época que
eu fui prestar o vestibular. Meu pai com a mão para fora do
carro. Quando eu observei, meu pai estava acenando para um
trabalhador rural que ele nem conhecia, que estava passando
na rodovia, que vinha a pé. Então ele sempre teve esse amor
por eles, então era uma coisa que, assim, contagiava a gente,
esse amor que ele tinha pelo povo. Meu pai escrevia cartas
pra nós, escrevia pra minha mãe e pro meu irmão, pra mim,
e eu aprendi a ler e escrever enviando cartas pra ele. E desde
pequenininha ele já me mostrava o sentido sobre o direito
do povo e me mostrava sobre a igualdade social, que todos
nós somos iguais: pobres, rico, branco, negro. Então já me
mostrava tudo isso: somos iguais, que não haveria diferença,
distinção para ninguém. [...] Então, ele então, a visão dele era
avançada para a época, sempre foi um homem culto e inteligente. E ele, assim, era muito amoroso, né, foi um grande
profissional aqui, ele chegou a ser vereador184 daqui também,
e como advogado era muito bom, muito grande também, era
respeitado também. O nome que nós temos hoje, nós temos hoje, não, que foi registrado, né, Vladmir Caamano, o
nome dele é russo, né, de Vladimir Lenin, e tem o Caamano;
o meu é Patrícia por causa do revolucionário africano Patrice
Lumumba, e Valentina por causa da cosmonauta russa. E os
meus outros irmãos têm um nome assim também.185

Sobre os traumas de sua vida, Vladmir Caamano relembra:
E aquilo ali tudo ficou marcado na minha vida. E disso tudo
que eu tenho pra falar, que ficou marcado na minha vida, na
idade, que meu pai saiu, eu tava na faixa de 7 pra 8 anos,
meu pai ficou dois anos e meio preso. Até eu falo muito com
meus primos assim, né, que meus primos hoje são médicos,

Ao fim, os irmãos contam que não restaram bens materiais do pai. Patrícia Valentina afirma:
Foi uma infância sofrida, adolescência também, né, mas tem
as coisas boas que, assim, né, pra nós é um orgulho de sermos filhos de quem somos, né, do meu pai, do Celso Aquino
e de Maria de Lourdes, então é uma honra pra nós até falar
e falar deles.187

Militante: Clodesmidt Riani - Mãe: Norma Geralda Riani; Filho:
Rubensmidth Ramos Riani
Mineiro de Rio Casca, nascido em 15/10/1920, Clodesmidt Riani em 1964 era
presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias (CNTI),
do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) e do Comando Estadual dos Trabalhadores do Estado de Minas Gerais (CET). Também era deputado estadual
pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), desde 1954. Dias antes do golpe militar,
o sindicalista tentou, sem sucesso, organizar uma greve geral em defesa da
permanência do mandato de João Goulart. Após se recusar a sair para o exílio
político, Riani voltou a sua residência em Juiz de Fora/MG, e soube que estava
sendo procurado por oficiais militares da cidade. No dia 5 de abril do mesmo
ano, se apresentou voluntariamente à 4ª Região Militar, onde foi detido pela primeira vez. Posteriormente, teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos
por meio do Ato Institucional nº 1 de 09/04/1964. Em 09/06/1964, teve a prisão
preventiva decretada.188 Enquadrado pela Lei de Segurança Nacional como subversivo, Riani foi condenado em dezembro de 1965 a 17 anos de prisão. Em
julho do ano seguinte, o Superior Tribunal Militar reduziu a pena para 10 anos
e, dois anos depois, para um ano e dois meses de prisão. Foi então libertado,
retornando às suas atividades laborais na Companhia Mineira de Eletricidade.
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são engenheiros, né, que a família da minha mãe tinha...são
nove irmãos, eu falo: “Enquanto vocês tavam indo pra escola, nós estávamos visitando meu pai na cadeia.” E aquilo
ficou marcado na minha vida, que naquilo tudo, com 10 anos
de idade, eu vim conhecer a droga. Eu focalizo nisso muito,
pra saber assim, como muitas vezes a gente fala assim: “Ah,
aquela pessoa ali, por que ela tá na droga, por que ela usa
droga?!”, mas tem de ver o que foi o passado daquela pessoa, e isso me acarretou muita coisa, que, muitas vezes, eu
usava droga pra não pensar naquilo que tava acontecendo
na minha casa, né, devido a eu ser o homem da casa, minha
irmã, minha mãe, criança, né, com 10 anos conheci a droga,
fui usuário de droga, cheguei a ser detido também, e nisso
tudo minha vida não foi assim como eu esperava.186
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Contudo, ainda corria na justiça militar um Inquérito Policial Militar instaurado
para apurar irregularidades na CNTI e que acusava Riani de apropriação indébita
de recursos do sindicato. Após o julgamento em 1969, ele foi condenado a dois
anos de reclusão e foi posto em liberdade por bom comportamento depois de
cumprir um ano e meio da pena. Posteriormente à Anistia, em agosto de 1979,
filiou-se ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Após afastar-se da vida pública, dedicou-se à advocacia trabalhista.189
Em oitiva realizada pela Covemg, em 18/04/2017, Rubensmidt Ramos Riani, o
mais novo dos 10 filhos que o deputado teve com sua esposa, Norma Geralda
Riani190, relata suas lembranças sobre as históriais de vida de seu pai e sua família.
Papai, ele começou na questão sindical, um pouco da tradição, meu avô foi sindicalista, trabalhou, foi um grande sindicalista em Juiz de Fora, na área têxtil, mas o papai começou
em função de melhorias de condições de trabalho, pessoal,
era tudo muito pobre, né? A Companhia Mineira de Eletricidade em Juiz de Fora, ela detinha a parte de eletricidade, a parte
de telefonia, a parte de transporte, então era uma grande empresa. E nessa luta ele foi como representante, aqui em Belo
Horizonte, da Caixa de Assistência, depois foi na luta sindical,
até criar um sindicato. A própria criação do sindicato já foi
uma luta, né, ele era contra a saída ou a fragmentação dos
sindicatos e, exatamente por ser contra, ele fez uma chapa
de oposição, e acabou que a chapa de oposição foi a vencedora. A partir daí ele começou todo um trabalho em Juiz
de Fora com pequeno sindicato, mais ou menos aí uns 120
associados, até chegar a ser o presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores da Indústria, CNTI. Então, quer
dizer, em 10 anos é uma carreira bastante meteórica, né, na
vida sindical, e foi exatamente dentro dessa atuação sindical
que ele também se projetou politicamente, né?191

Depois de galgar experiência na atuação sindical, Clodesmidt Riani foi um dos
principais articuladores do Partido Trabalhista Brasileiro no estado de Minas Gerais. Como aponta seu filho, a partir daquilo que lhe foi contado pela mãe e
irmãos mais velhos.
O PTB tinha sido criado e em Juiz de Fora, o PTB, à época,
era dominado por parlamentares que não tinham essa verve
sindical, essa luta dos trabalhadores, e ele então quis que
esse Partido dos Trabalhadores fosse efetivamente representante dos trabalhadores. Então em Juiz de Fora, ele fez novamente uma chapa de oposição no diretório municipal do PTB,
ganhou, e a partir daí então já veio toda uma trajetória que se
mistura parte sindical e a parte política.192

A atuação dele era muito grande, então nessa atuação, isso
ainda eu não era nascido, então todos esses relatos são tanto dele quanto da minha mãe, quanto de alguns dos meus
irmãos, ele praticamente se ausentava de casa, né? Era uma
luta gloriosa, mas ao mesmo tempo ausente da família. Mas
ele sempre foi um pai muito presente na questão com relação a suas questões de diretrizes, com relação à questão de
valores, principalmente questão ética, questão da honestidade, a questão do bem-comum, a questão com relação à doação para questões da nossa comunidade, então de melhoria
das condições da sociedade. Então isso era muito presente
nele e também muito presente na minha mãe. E eu acho que
a conjugação até desses dois personagens, meu pai e minha mãe, formou uma entidade que fortaleceu muito a nossa
família para a gente poder suportar o que a gente suportou
nesses períodos da ditadura. [...] muitas conquistas foram
feitas, né? Até hoje várias dessas conquistas permanecem.
Nós temos aí o 13º salário, que até hoje a gente recebe em
função dessa luta, né. Nós temos várias garantias ao trabalhador com relação à segurança e saúde que persistem até
hoje, que nasceram dessa época. Então, assim, além da previdência social, que hoje a gente está discutindo tanto aqui,
que em seis meses querem fazer uma reforma da Previdência, a lei da Previdência lá foram sete anos de debate, né,
com a comunidade sindical, com a comunidade política, até
se ter uma lei digna para os trabalhadores. Então, era uma
luta poderosa, era uma luta grande que trazia benefícios para
a comunidade. Isso tudo a gente entendia, né, ausência do
pai em relação a essa busca por melhoria das condições, não
só da nossa família, mas de todas as famílias.193

Rubensmidt observa que a atuação política do pai não somente consumia seu
tempo e esforços, mais também seus recursos financeiros eram voltados para
tais atividades.
Eu me lembro bem de um relato no qual ele foi chamado
a participar no estado do Espírito Santo de uma ação com
trabalhadores rurais, em que eles vieram chorando, eram
três homens chorando, que a única esperança que eles tinham é que papai fosse lá, devido não só a sua força moral,
mas principalmente pela liderança que ele tinha, pelo engajamento que ele tinha, para poder minimizar ou eliminar a
tortura que era feita nos canaviais lá do Espírito Santo. Ao
saber que papai ia, o fazendeiro mandou falar que se ele fos-
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No entanto, a dedicação ao Partido, ao movimento sindical e à vida pública acabou
por impossibilitar Clodesmidt de conviver cotidianamente com os seus filhos.
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se, ele não voltaria vivo, mas mesmo assim ele foi, ele era
um homem de luta. Foi, constatou, fez todo um trabalho, fez
um relatório muito bem- circunstanciado e houve uma intervenção federal no Espírito Santo, com apoio até do governador de lá para que fosse transformada essa situação. Então,
essa era a luta. Ninguém pagava isso, ele tirava do bolso
para poder fazer isso, né, uma coisa meio doida, mas fazia
porque era importante lutar por condições dignas. Ninguém
vai ser livre se alguém ainda estiver preso, com relações à
tortura, com relações a condições não dignas, essa era uma
bandeira que ele tinha.194

Neste contexto, Rubensmidt destaca o papel fundamental que a mãe exerceu
na criação e estruturação do núcleo familiar.
Não foi fácil, apesar de toda atuação dele, apesar de todo
o dinamismo dele, não éramos ricos, éramos pobres, morávamos em uma periferia em Juiz de Fora. Aqui em Belo
Horizonte, mesmo sendo deputado, ele morava em um bairro também pobre, morava no Renascença, eu não cheguei
a morar aqui em Belo Horizonte, vim para cá em 87 [1987],
mas lá em Juiz de Fora nós morávamos em um bairro também que era considerado de proletários, né? Era um bairro
de periferia, um bairro que estava sendo criado há pouco
tempo e por empréstimo que ele conseguiu na Caixa de Assistência, então, quer dizer, é uma luta grande, né? E somos
dez filhos, então imagine você ter uma família numerosa
numa época difícil, numa época em que tanto o movimento
brasileiro era conturbado, o movimento sindical muito conturbado. [...] Minha mãe, apesar de só ter o segundo ano
primário, ela tinha uma força moral muito grande e colocou
de que a nossa vida só iria melhorar se todos estudassem,
então ela fez com que todos os 10 filhos se formassem, né,
então todos são formados em uma faculdade. E isso sem
dinheiro, isso sem apoio do marido, isso sem apoio da sociedade como um todo, mas tínhamos amigos, os amigos
foram importantes. No primeiro ano nós não tínhamos dinheiro para nada. Quando levaram papai, papai nunca trouxe dinheiro para dentro de casa, praticamente, o dinheiro
que vinha era praticamente para incentivar a luta sindical.
Papai viajava muito, não só no estado de Minas Gerais,
mas em todo o País.195

Sobre a primeira prisão do pai por motivações políticas, Rubensmidt afirma que
suas lembranças são raras, uma vez que tinha apenas três anos [de idade] à
época. Não obstante, é viva na memória a imagem dos soldados entrando em
sua casa enquanto ele brincava no quintal.
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Quando veio a ditadura, foi um período bastante complicado,
porque, apesar de ter nascido também em Juiz de Fora, o general Mourão Filho partiu com as tropas, papai estava no Rio,
e mesmo com as tropas no Rio ele foi, falou na rádio pedindo
que o povo resistisse ao que seria esse golpe, um golpe militar contra uma democracia. Não era das melhores democracias, porque estávamos trabalhando essa democracia, mas
era muito melhor do que foi até 85 [1985]. Não só para a
nossa família, mas para todas as famílias. Nesse período, eu
tinha 3 anos [de idade] e a nossa casa, era constantemente
vigiada, né, até disse para a Janaína que me lembro muito
bem, eu brincava no nosso quintal da casa e os soldados entrando. Então, assim, isso é muito complicado para até a gente entender, só fui entender isso mais tarde. [...] Papai ficou
perambulando por quartéis, a gente não sabia onde é que ele
tava, buscávamos informações, não sabia se ainda tava vivo,
tava morto, tava aqui, tava ali, tava na polícia, tava no Exército, tava no DOPS, cada hora tava em um lugar. Sofria torturas
em alguns lugares, a gente não sabia, mas a gente não parava de buscar, de procurar. Quantas vezes nós viajamos ao
Rio de Janeiro de ônibus, eu me lembro bem, porque eu ia,
eu era pequeno, minha mãe não podia me deixar sozinho [...]
Fato interessante que nos... nos idos aí de 1970, eu e minha
irmã fomos ao Rio para poder fazer com que o processo do
meu pai andasse. Papai foi preso em 64 [1964], e novamente
preso em 69 [1969], né, e a gente não sabia porquê. Papai
era preso, ganhava liberdade, mas na hora que ele ganhava
liberdade ele não saía da porta do quartel, porque já tinha
um novo mandado de prisão, e assim foi, sucessivamente,
mantendo o homem preso, sem nenhuma coisa que pudesse condená-lo. Papai tinha imunidade internacional, papai era
membro da OIT196, e nem assim os militares deixaram ele
de lado. Papai estava na lista dos cassados, o 11º cassado,
e sempre a fala dos generais era de muito ódio, de muita
raiva de um homem que não tinha arma, de um homem que
não tinha nada contra, a não ser fazer o bem para uma coletividade. [...] Meu irmão, Claudesmidt, este é quem assumiu
as condições todas da família, ele tinha 17 anos à época, foi
quem foi com meu pai, no dia 4 de abril, até o Comando da
4ª Região Militar, que era em Juiz de Fora, é engraçado que
em Juiz de Fora não era capital, mas era a única sede de 4ª
região, aliás, única Região Militar, né, ao invés de ser Belo
Horizonte, era Juiz de Fora, e ele [o pai] foi se apresentar lá.
Ele não foi preso, ele não foi cassado, ele foi lá e se entregou,
ele não tinha nada a esconder, como nunca teve, como nunca
acharam. Procurar, procuraram. Revistaram tudo que podiam.
Não encontraram nada. Não tinha nada para ser encontrado.
Até as correspondências que vinham da OIT, apesar de ele
estar preso, a OIT ainda tinha ele como membro, o comando
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do golpe tinha que responder mensalmente à ausência dele,
quer dizer, no fórum da OIT ele foi eleito lá como membro representante da América como um todo, e mesmo assim, com
imunidade internacional, eles o mantiveram sempre preso.197

Figura 10: Registro do dia em que Clodesmidt Riani se entregou na 4ª Região Militar,
em Juiz de Fora. Fonte: Portal G1 Zona da Mata (Fotografia de Nathalie Guimarães/G1 a partir
de acervo pessoal)198

Os episódios nos quais o pai foi levado para a prisão em Juiz de Fora e em Ilha
Grande são recordados por Rubensmidt. Em sua narrativa, são ressaltados os
momentos de visita aos presídios, os presentinhos que o pai tentava fabricar
para os filhos e o contato com os outros presos que ali cumpriam penas.
O que nós fizemos enquanto [como] família foi doar. Mamãe
doou muito, meus irmãos também e papai mais ainda. Então
acho que nós temos é que elevar sempre o nosso pensamento e faz parte dessa construção dessa nossa jornada aqui
na Terra com relação a uma evolução, porque não faz sentido,
nós só recebemos bomba, maus-tratos, desconfiança, intolerância, contra ações de doação, de amor, de fraternidade.
Mas faz parte, não vamos aqui chorar por isso. Nós temos
que dizer que... Lutar muito para que isso não volte a acontecer no nosso País, nosso País é um grande País, apesar do
que sempre fazem com ele, como estamos vendo recentemente, mas é um grande País, nós somos uma grande nação, acreditamos nisso e temos que construir esse processo.
As botinas tentaram calar, mas não calaram. Papai foi afasta-
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do da gente por muito tempo. Eu me lembro bem, quando
ele estava preso na Polícia Militar, no quartel lá em Juiz de
Fora, e era o ano das bodas de casamento deles, bodas de
prata. E o comandante deste batalhão era o primo da minha
mãe, poderia se pensar assim: “bom, vai ter um pouco mais
de tolerância, um pouco mais de entendimento”, foi exatamente o contrário, né? Se não fossem os soldados, os cabos,
os sargentos que nos conheciam bem, porque o batalhão
era no nosso bairro, todos moravam próximos, né, os filhos
deles brincavam conosco, então eles nos conheciam bem,
conheciam bem o papai, então isso não deixou que essa intolerância desse comandante chegasse tanto às vias de fato.
Mas nessa boda, foi só pedido para ser celebrada uma missa,
que inicialmente foi concedido, então nós fomos para lá, só
que nós fomos e grande parte da população também foi para
lá, então sem marcar nada, nós tínhamos aí em torno de 10
mil pessoas na porta do batalhão querendo assistir à missa
de bodas de pratas do Riani e da Norma. Foi um grande testemunho para nós de solidariedade. Mas que o comandante
interpretou como sendo um ato de terrorismo, de baderna
e, por medo, não permitiu que ninguém entrasse, a não ser
os familiares. Fizemos, foi uma grande celebração, foi bom,
isso dava sempre mais ânimo a papai, né, que aprendeu a
fazer trabalhos manuais, não fumava, mas recebia papel de
maço de cigarro, ou dos colegas ou dos militares lá, para
poder fazer cestinhos para a gente, então como nós passamos páscoa agora, eu me lembro muito bem que uma das
primeiras cestinhas de coelhinho que eu tive, meus irmãos
também, foi trabalho artesanal dele, uma cestinha feita de
maço de cigarro. Então, assim, isso para nós era importante... Importante, porque mostrava também que apesar de
todo drama que ele tinha, ele conseguia canalizar toda a sua
energia para algo construtivo. Então para nós também era
uma diretriz de sempre canalizar as nossas frustrações, as
nossas raivas, indignações para algo construtivo. [...] A última
prisão do papai, eu visitei várias delas, meus irmãos também,
a última delas foi na Ilha Grande, engraçado que o Fernando
Gabeira também estava preso, só que o Gabeira estava preso como preso político, era uma casa bacana, bonitinha, com
jardim, e papai como preso comum, em uma cela lá de 30,
40 pessoas, todas dormindo no chão [...] E você não tinha
o direito de reclamar nada! Nem se estivesse sendo morto
alguém do seu lado. A orientação que ele teve dos próprios
presos era: “Bico calado, senão acontece com você”. Então
isso é tortura o tempo inteiro, né, tortura psicológica, é tortura de afastamento familiar, tortura de afastamento dos seus,
e além da questão da própria tortura física, né, uma má alimentação, falta de cuidados e tudo o mais. Ilha Grande só ia
para lá gente como preso comum, os piores que tinham no
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País, assassino condenado a muitos anos, pessoas... Então
esse foi o último brinde que os militares fizeram pra ele. Já
que eu não posso te curvar, pelo menos eu vou tentar mais
uma vez te sacanear, mais do que eu te sacaneei. Desculpa,
mas é essa palavra. E na Ilha Grande a comida não era tão
boa, a gente foi visitar, meu irmão visitava ele sempre, nós
tínhamos que fazer uma travessia de barca, meu Deus do
céu! Eu não tenho trauma com água e nem com barco, mas
era uma barca muito pequena para muita gente; era um mar
muito revolto para uma barca tão pequenininha, né? Quando
falo “barca pequenininha”, é bem pequenininha! Não chega a
ser uma lancha. E iam ali 30, 40 pessoas, em uma barquinha
que não cabia quase nem isso. Mas a gente ia. [...] Papai só
não morreu porque ele era uma pessoa muito mais tarimbada, eles tentaram de tudo! Papai... Eles não poderiam fuzilar
o papai, né? Papai era uma figura internacional. Então, assim,
eles tentaram de tudo para ver se ele dava aquele negocinho
“ah, ele tentou fugir”, “ah, foi pego no fogo cruzado”, algum
acidente, né? Então papai nunca teve isso. E sempre, assim,
eu acho que pela própria figura, ele acabava congregando algum, minimamente, um respeito até dos presos, né? Ele me
conta que na visita que eu fiz a ele na Ilha Grande, ele estava
tomando conta do posto de gasolina, e aí ele tentou melhorar
lá a produtividade, fazer uma planilha de controle melhor, e
tal, não sei o quê e “tralalala”, aí um mecânico lá veio avisar
pra ele, falar: “não faz isso, não, porque na hora que você
está fazendo isso, o outro ali que está fazendo isso na mão,
leva um tempão” não sei o quê, “tralalala”, “não vai gostar,
por quê? Ao levar muito tempo, ele fica muito tempo fora
da cela, se fizer muito rápido ele vai ser, vai voltar pra cela
rápido, então ele vai ficar com raiva de você e vai acabar, né”.
Por coincidência, essa pessoa que estava tomando conta lá,
eu era pequeno ainda, aí fiquei conversando muito com ele,
e vocês já devem ter visto, eu gosto de falar, né, e vários
assuntos da vida dele e tal, era um dos maiores assassinos
que tinha no País. E aí ele foi falar para o meu pai que ele,
assim, nunca ninguém tinha sentado com ele e ouvido sobre
a vida dele, porque ele fez isso da vida dele, onde que ele
chegou... a estar na Ilha Grande, era prisão perpétua e tal,
então, assim, toda aquela coisa, ninguém nunca tinha escutado e tal, não sei o quê e tal, que a partir de então ele ia ser
o defensor do papai. Então são situações bem-interessantes
da...que a gente nem sabia, eu pelo menos não sabia, nem
papai sabia.199

Uma das lembranças que Rubensmidt recorda com emoção são os esforços
do pai, ainda na prisão, para que ele e os irmãos recebessem presentes em
ocasiões especiais.

Apesar do empenho de Clodesmidt em se fazer presente na vida dos filhos, ainda que privado de liberdade, e da persistência da senhora Norma em proporcionar uma vida saudável à família, os Riani sofreram com perseguições, rejeições
e empecilhos pelas escolhas políticas do patriarca da família.
Toda hora, ou os meus irmãos ou minha mãe, a gente escutava, falavam “os filhos dos comunistas”, “bem feito que o pai
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Então eu tenho uma lembrança, dos poucos presentes que
papai me deu, já falei da cestinha, no meu aniversário ele
pediu que eu fosse lá no Batalhão, e aí os militares rasos, os
sargentos lá de dia que conhecia e tudo, deixou que ele me
entregasse o meu presente. Era um Vemaguet200 azul claro.
Hoje nem tem mais isso, já acabou esse carro, né, mas era
um carro muito bom. Mas era de plástico, que ele conseguiu
comprar ou pediu alguém que comprasse lá na... Subsistências dos militares lá, então, aí eu ganhei. Então era um carrinho de plástico que hoje a gente tem aos montes aí, mas
para mim era assim, uma alegria muito grande. Outro ano,
ele não conseguiu comprar nada, aí me deu uma nota de 5,
acho que era 5 cruzeiros, eu não sei, só sei que era de 5, não
lembro mais o dinheiro da época. E eu perdi essa nota! Nossa senhora! No caminho. E aí um menino lá coleguinha da rua
achou. Nossa senhora! Que confusão que foi para esse colega devolver, que era um dinheiro, para nós era muito dinheiro,
né? Outro amiguinho meu brigou, brigou mesmo, soco para
lá e para cá para eu poder ter minha nota. Acabou rasgando
um pouquinho, aí foi, colei e tudo. Não gastei. Então são lembranças que a gente vai tendo assim, com pouco contato.
Como a comida não era muito boa, eles deixavam a gente levar comida. Então mamãe fazia uma janta, botava num prato,
botava outro prato por cima, botava um pano, né, um pano
de prato, amarrava ali, botava e tal. E aí, eu com meu outro
irmão, o Mitch, a gente ia até lá no quartel para poder levar
pra ele. Tinha vez que deixava a gente entregar, dependendo
do sargento do dia. Tinha vez que não deixava. Esses eram os
contatos que a gente ia tendo. Nas visitas que a gente fazia
e a família fazia, né, tinha período de visita, aí íamos todos. Aí
papai ficava conversando com cada filho, orientando os mais
velhos, “Fazer isso, fazer aquilo, ajuda sua mãe nisso, ajuda sua mãe naquilo”. Comigo ele tentava brincar, mas como
é que vai brincar dentro do quartel? Eu me lembro bem do
quartel, né, um pátio interno, aí só podia ficar no pátio interno, eles tinham medo de ele sair, sei lá o quê. Então... Aí no
pátio interno a gente ficava brincando, contando as janelas,
as grades que tinha em cada janela, para poder me estimular
a aprender a contar, a fazer conta.201
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tá preso”, né, “fez, tem que pagar!” Fez o quê, né? [...] meus
irmãos mais velhos apesar de não terem a idade de 21 anos,
mas todos estavam em 17, 18 anos, 16 anos, tiveram que
ir trabalhar, amigos ajudaram com isso, empregaram alguns
dos meus irmãos para a gente poder ter uma renda, enquanto não tinha renda a gente viveu de cesta básica de amigos,
né, então... Bom que sempre os pequenos nos ajudaram,
porque os grandes fugiram. [...] Quando eu fui fazer, naquela
época fazia, né, uma prova de seleção para você entrar no
ginásio público, ginásio que papai levou para Juiz de Fora. Juiz
de Fora não tinha escola pública, os filhos dos trabalhadores
não tinham direito a estudar, vamos dizer assim, só tinham
colégios particulares. Então esse ginásio, ele quem levou. E
nessa prova de seleção, a prova de redação, não esqueço
isso, uma tarde muito bonita, o professor que estava aplicando a prova, ele não gostava do meu pai, já tinha falado isso diversas vezes, inclusive com os meus irmãos que estudaram
lá, né. “Essa ‘Rianada’ toda tem que sair daqui”, palavras dele.
E ele tomou minha prova. Foi uma situação tão complicada!
Eu denunciei, minha mãe denunciou, o diretor do ginásio era
um coronel do Exército, né, eles fizeram isso, colocaram militares em todos os postos possíveis e imagináveis, né? Onde
já se viu um diretor de escola ser um coronel de Exército?
Me ajuda aí! Mas ele então, para poder minimizar essa situação, arrumou mais uma vaga para que eu pudesse entrar,
isto porque além de ser filho do Riani, eu recebi uma bolsa
da Câmara Municipal e da Prefeitura de Juiz de Fora como
melhor aluno da escola primária de Juiz de Fora. Então não
tinha porque eu não entrar no colégio para fazer a 5ª série,
então se eu fui o melhor aluno do Município de Juiz de Fora
da 4ª série, como é que eu não tinha condições de entrar na
5ª série? Então para que isso não repercutisse mais do que já
tinha sido feito na...mais um desmando dos militares, acabaram arrumando uma vaga. Esse professor foi meu professor
não só no ginásio, peguei ele três séries seguidas, como depois eu fiz o colégio técnico na Universidade Federal de Juiz
de Fora e ele foi meu professor por mais três anos, então,
assim... Gostar de mim, ele não gostava! Tanto é que minhas
notas, apesar de serem, as minhas redações eram sempre
muito boas, mas ele não me dava nota boa, não adiantava.
Paciência! O problema era dele, não era meu. Digo isso só
para ver que, assim, aonde que as pessoas, aonde que foi
levado as situações de perseguição. Perseguir um menino?
Tinha 7 anos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até 16 anos, foi o
último ano que ele me deixou, né? Então, quer dizer, percorreu essa via-sacra comigo, o tempo inteiro. Então é isso que
era feito. Você não tinha direitos, você não tinha nada, né,
você está aqui por benefício, estou concedendo, você não
é digno de estar aqui. Então são situações em que a gente

Até àquele momento, a convivência com o pai era somente nas visitas aos
presídios e nos pequenos intervalos entre as prisões. No entanto, como afirma
Rubensmidt, a proximidade foi sendo reestabelecida aos poucos, quando o sindicalista foi posto em liberdade de forma definitiva.
Depois, quando ele voltou, aí eu tive mais tempo com ele. Ele
tinha que fazer biscate, tinha que fazer trabalho fora para ter
um dinheirinho a mais, porque o salário não estava dando, então sábado e domingo ele fazia esses biscates e aí eu ia com
ele. Aprendi a fazer muita coisa, né? Foi auxiliar de pedreiro,
auxiliar de eletricista, auxiliar-geral, só não fui motorista, que
ainda não tinha idade, 13, 14 anos, hoje iam falar que é trabalho infantil. Mas era bom! Eu estava ali com ele, a gente
brincava, tinha vez que ele xingava, brigava, ficava nervoso,
aí minha mãe brigava com ele porque ele brigou comigo, né?
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vai vendo. Uma das minhas irmãs, ela namorava um militar
do Exército, e eles passaram muito aperto com isso! Ele foi
chamado lá e incentivado a não casar com a minha irmã, né?
“Se você quer ter carreira no Exército”, mas mesmo assim ele
casou. Acabou não tendo carreira no Exército, então... O que
se pode imaginar de sofrimento mental, de cerceamento de
direitos, de liberdade, de ir e vir, foi feito. Mas a gente trabalhou, a gente avançou, a gente, né, superou. É claro que não
fica tudo muito bem, é claro que não é o normal, está dentro
da normalidade, claro que não! Nós tivemos sempre que ter
poucos amigos, quando eu falo “poucos” é um ou dois! Mais
do que isso já era interpretado como sendo complô. É uns negócios meio esquisito, a gente jogar futebol, pertencer um,
futebol, não... Diretório Acadêmico, nem falar, né, nenhum
movimento era possível. A nossa família era católica nessa
época, até isso tiraram! Os padres, né, papai até assistiu, a
última missa que ele assistiu antes de ir lá se entregar, no dia
4, lá na Igreja da Glória, era um padre falando isso, né, a Igreja
da Glória, que era uma das mais progressistas, vamos dizer
assim, um dos padres falou: “Ainda bem que os comunistas
estão sendo presos!”, queria dizer para o meu pai. Então, assim, o bispo de Juiz de Fora não deu apoio nenhum! Muito
ao contrário, né, foi um cretino, um bandido, um safado. Ao
invés de estar junto, ele nos conhecia bem, conhecia bem
papai, ele, além de colocar mais lenha na fogueira, ainda fez
vários destratos com a nossa família, à minha mãe também.
Então, assim, você sabe o que é que é de repente você estar
se recuperando de uma saúde abalada, alguma coisa assim,
de repente pedem para você ficar em pé e tiram todo apoio?
Pois é. Você tem a sensação que vai cair no chão e até o chão
te tiram? Pois é, mais ou menos é isso.202
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Essa era uma relação. Nós sempre fomos muito simples. Papai também era simples, eu me lembro bem, ele chegando
da Companhia Mineira, ele chegava por volta de cinco, cinco
e meia, terminava às cinco horas lá o serviço dele, pegava
ônibus, vinha, descia e a mamãe já estava lá com... Juiz de
Fora é mais frio, prato lá de sopa de macarrão com batata e
cenoura e um ovo frito e um pão. Então isso era a rotina dele.
Jornal a gente não lia, porque não tinha dinheiro nem para
isso, né... Televisão, coisa muito rara. Aliás, eu fui o único
irmão a ter televisão em casa, né, assim, de pequeno. Televisão entrou lá em casa bem mais tarde, 62, 63 [1962,1963].203

Mesmo depois da soltura do pai, Rubensmidt relata circunstâncias em que a
família se sentiu ameaçada ou prejudicada devido ao passado de Clodesmidt
como preso político.
Fui o único lá de casa que serviu ao Exército, por determinação inclusive do gabinete militar da presidência da República,
eu tinha todos os quesitos para não servir, mas eu permaneci
como civil por dois meses dentro do quartel em 79 [1979],
aguardando ordens de Brasília, até que a ordem veio, que
eu tinha que seguir carreira militar. Sou contra, sou pacifista,
papai também é pacifista e toda a nossa família é contra violência, nós nunca tivemos nenhuma arma sequer, nós somos
contra a questão de armas. Então mais uma violência que
nos foi impingida, mas faz parte, outros sofreram muito mais
do que isso. O quartel, apesar de o comandante ser uma pessoa também digna, honrada, ele tinha que cumprir algumas
determinações. Nessas determinações havia sempre as provocações. A gente já estava acostumado com isso, né? [...]
nunca quis servir Exército, apesar de ter servido. Sou contra,
não o nosso Exército, sou contra qualquer Exército. Acho que
é o maior atestado de incompetência humana a gente ter
que ter homens armados para poder garantir coisas para os
outros. Isso é incompetência total do ser humano. Você usar
de violência pra que seus argumentos prevaleçam. Isso não
existe. Então sempre fui contra. E os 10 meses que eu estive
no quartel, os 10 meses eu falei isso.204
Papai brigava muito, até hoje ele briga, aos 96 anos, até hoje
ele briga, até hoje é muito determinado, mas a determinação
dele era isso, era sempre transformar esse País em um País
melhor, não só para alguns, mas para todos. Acho que é isso
que incomodava a esses militares. Papai, quando estava fazendo a faculdade de Direito, lá em Juiz de Fora, então ele era
deputado aqui, trabalhava de segunda a sexta, chegava sexta
à noite e ia para a faculdade à noite, ele fez a f aculdade parti-

Ao refletir sobre trajetória de vida familiar, Rubensmidt apresenta suas considerações sobre o que implica ser filho de ex-preso político, trazendo as dimensões
da ausência do pai, do orgulho pela luta por um ideal e de como essa história é
repercutida nos dias atuais.
Nós nunca tivemos problema algum com relação a transtorno, trauma e que nos levasse a cometer qualquer ato contra
quem quer que seja, muito pelo contrário, a gente sempre
mostrou muita dignidade, porque isso eles não poderiam tirar
de nós. Acho que a gente tem que preservar tudo. Liberdade
é importante, mas a dignidade é mais. Isso eles não tiraram.
A honradez também não. Então acho que isso fica registrado, acho que é importante que a gente lute sempre, porque
sempre vão atentar contra a gente [...] Eu ressinto muito, eu
tenho dois filhos, de que eu não pude estar com meu pai,
só pude efetivamente estar cotidianamente com ele, eu já
tinha 12 anos. A minha infância praticamente então ele não
esteve comigo. Interessante, eu sou o caçula dos 10 e foi
praticamente o único parto que ele assistiu. Papai não ficava
em casa, como eu já disse. No meu ele ficou, porque mamãe
já tinha 40 anos e o meu parto era de risco, alto risco, né? Se
hoje já é complicado uma mulher de 40 anos ter filho, ainda
mais uma gravidez de alto risco, imagina naquela época! Então papai ficou. Então... A minha saúde sempre foi mais frágil, ainda é, acho que muito em função dessa situação, mas
mesmo assim a gente lutou, teve apoio, os médicos daquela
época ainda são vivos, a quem a gente agradece muito, mas é
uma situação que, assim, causa revolta. Uma revolta que não
é de raiva, é uma revolta de ser tirado algo seu, sem nenhum
motivo, sem nenhum mérito nisso, isso não engrandeceu a
ninguém, em nada o País, em nada a Nação, contra o papai
nunca foi provado nada, eles tentaram forjar um, e forjaram,
um processo de empréstimo de recurso para alimentação de
um evento sindical em que o próprio tesoureiro interventor
dos militares falou que estava tudo em ordem [...] Papai só
veio conhecer melhor os seus filhos bem depois, né? Papai
teve muito convívio com minha mãe, mas não com os filhos,
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cular, estudava à noite e no sábado, então tinha um major que
se dirigiu a ele, depois de certo tempo, só para esclarecê-lo
de que ele estava ali a mando do comandante da 4ª Região
Militar para poder acompanhar suas ações, né? Quer dizer,
nós já estávamos em plena transição para a democracia, já
tinha tido Anistia, ele já era deputado, né, então ter um militar
dentro da sala de aula, né, como um agente secreto, vocês
imaginam o quê que não foi isso em 64 [1964]. Mas o bom
que a gente superou. O bom que a gente caminhou.205
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apesar de ser um pai presente, ser um pai atuante, mas a
presença dele vinha muito da minha mãe. Mamãe sempre
colocava essa fortaleza da figura paterna, do “Seu pai, do
exemplo do seu pai, seu pai é assim, seu pai, né, quer isso...
Então precisamos fazer isso para que melhore as condições
do seu pai”, então a nossa vida foi muito em função disso.
Minha mãe foi uma guerreira muito grande, porque teve que
suportar tudo, tudo sozinha, daí a saúde dela foi totalmente abalada, veio a falecer inclusive em função disso, mas foi
uma pessoa de muita luta, de muita fibra. Mamãe não tinha
medo nem vergonha de ninguém! Conseguiu fazer com que
todo mundo estudasse e deixou pra gente um legado muito
importante. Então nós somos família, nós não nos desestruturamos em função disso, dessa figura também materna que
nós tivemos, que nos acolheu, que cuidou e que nos garantiu
um futuro, um futuro que os militares não quiseram para nós
[...] Então... E meus irmãos, assim, ninguém tem lembrança do papai brincando com eles. Papai só veio brincar com
crianças, com os netos, e por ironia do destino, lá em Juiz de
Fora não tinha tanta área de lazer assim, mas tinha um parquinho que era exatamente na área militar, lá do Exército, lá
em Juiz de Fora. Então, depois de solto, ele ia com os netos
no parquinho que era na área militar lá em Juiz de Fora. Muito
engraçado isso! Mas foi o jeito que ele teve para poder, acho
que ter, assim, um pouco mais desse convívio, retornar aí
essa questão mais de humanização, né?206

Militantes: Gilse Maria Westin Cosenza e Abel Rodrigues Avelar – Filhas:
Juliana Cosenza Avelar e Gilda Cosenza Avelar
Como tantas outras crianças, Juliana e Gilda Cosenza Avelar viveram grande
parte da sua infância na clandestinidade, constantemente mudando de residência e sem saber pormenores de suas histórias familiares. Filhas de Gilse Maria
Cosenza de Avelar e Abel Rodrigues Avelar207, dois militantes da Ação Popular,
as irmãs narram, em carta enviada à Comissão da Verdade de Minas Gerais208,
alguns fatos marcantes de suas histórias pessoais, trazendo à tona as memórias
de seus primeiros anos de vida.
Meu nome é Juliana Cosenza Avelar, nascida em 27/02/1969,
em pleno AI-5209, tenho uma irmã, que nasceu em 24/08/1971,
na cidade de São Paulo e que se chama Gilda Cosenza Avelar.
Sob os olhares da minha irmã mais nova segue o relato das
lembranças que ficaram.210

No relato escrito, Gilda Cosenza Avelar comenta não se lembrar de praticamente nada do período em que viveram em São Paulo até o ano de 1975. Ela atribuía
falta de lembranças concretas tanto pela pouca idade:

Ainda sobre o período em que Juliana ficou escondida com os tios maternos,
Gilda Westin relatou, em 2014, ao Jornal Estado de Minas - edição online,
que Juliana estava muito frágil quando uma amiga de Gilse a levou ao Rio de
Janeiro para ser protegida. Na gestação vivida na clandestinidade, Gilse teve
gêmeas prematuras, mas somente Juliana sobreviveu ao parto e necessitava de cuidados intensos. Na mesma reportagem, Gilda Westin ainda detalha que a sobrinha chegou aos seus cuidados com quatro meses de idade e
apenas três quilos. Enquanto cuidavam da sobrinha no Rio de Janeiro, Henfil
utilizava-se de suas tirinhas no Jornal do Brasil para comunicar a Abel e Gilse
que Juliana estava bem. Um episódio como esse é narrado à reportagem do
Estado de Minas.214
Quando foi transferida para Juiz de Fora, Gilse recorda que
a condição era melhor. “Fazíamos greves de fome para ter
direito a banho de sol e até conseguir ler um jornal diário”,
destaca. “Quando chegou o primeiro exemplar do Jornal do
Brasil todas queriam o primeiro Caderno para ler as notícias
de política, mas eu queria ver a parte com os cartuns para
saber se estava tudo bem com o Henfil e, assim, com a
Juliana. “Quando leu o quadrinho, ela não se recorda se era
com a graúna ou algum dos fradinhos, viu um recado, que a
fez chorar de emoção e gritar de alegria para as colegas de
luta que estavam presas: “Juliana, chega de comer sorvete
com morango, pois você vai ter caganeira”. O recado cifrado
de Henfil fez com que Gilse soubesse que sua filha estava
bem. 215
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Como pela ausência de informações por parte de meus
pais, em defesa de nossa segurança. O que sei, decorre
do que meus pais foram me contando depois da Anistia211,
após meus 8 anos de idade e por algumas fotos. Devido à
atuação dos dois na luta contra a ditadura desde estudantes,
meus pais eram perseguidos pela repressão, já viviam na
clandestinidade desde 1968 e minha mãe tinha sido presa
e brutalmente torturada em 1969, quando minha irmã mais
velha, Juliana, tinha 4 meses. Juliana foi escondida e criada por meus tios Gilda (Gilda Westin Cosenza) e Henriquinho (Henfil)212 até o fim de 1970, quando minha mãe saiu
da prisão, reencontrou meu pai na clandestinidade (havia
vários processos contra eles) e foram viver em São Paulo.
Receberam de volta, clandestinamente, minha irmã Juliana, passaram a morar em bairros periféricos bem pobres,
trabalhando como entrevistadores de pesquisa de mercado, continuando sua militância política, mudando de endereço e identidade quando havia risco de serem localizados
pela ditadura.213
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Figura 11: Gilda Westin Cosenza com sua sobrinha, Juliana. Fonte: Estado de Minas
online216

Ainda em relação ao período de clandestinidade vivido pelas irmãs após a soltura da mãe e o reencontro dos pais, Gilda narra que:
A repressão estava muito violenta, com inúmeros militantes
sendo presos e muitos desaparecidos e assassinados. Apesar
dos cuidados tomando pílulas anticoncepcionais, minha mãe
engravidou e passou por um grande conflito pessoal, ciente
dos perigos de ter mais um filho naquela situação, mas desejando manter a gravidez, o que acabou acontecendo com
apoio de meu pai. Mais uma vez enfrentou uma gravidez extremamente tensa, carente de recursos financeiros e sob a
permanente angústia da perseguição. Nestas condições, não
conseguiu contar com assistência pré-natal e somente no fim
da gravidez foi atendida por um médico apoiante da luta e que
fez o parto. Ela relata o pavor que sentia com a possibilidade
de ser presa grávida. Tinha pesadelos com a lembrança das
ameaças dos torturadores sobre as barbaridades que fariam
com Juliana quando a achassem e com o que poderiam fazer
comigo se eu nascesse nas mãos deles. Felizmente isto não
aconteceu. Quando nasci, morávamos num barracão localizado na Vila Alpina. Um berço e roupas de recém-nascido foram
doados por alguns militantes e apoiantes. Meus pais já haviam
decidido que o nome da criança esperada seria uma homenagem, um agradecimento aos tios que protegeram e criaram
Juliana enquanto minha mãe estava presa. Se fosse menino
seria Henrique, se menina seria Gilda. Assim fui nomeada. 217
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Figura 12: Juliana, à esquerda do tio Henfil, junto com a irmã Gilda. Fonte: Estado de
Minas online218

Com duas crianças pequenas, Gilse e Abel permaneceram na clandestinidade
em São Paulo com identidades falsas e novas profissões. Sobre essa nova realidade, Gilda relata sobre os pais:
Providenciaram para mim e Juliana Certidões de Nascimento condizentes com a identidade que usavam na época, o
que continuaram a fazer quando tinham de mudar de nome
e moradia para evitar a repressão. Quando surgiam estas
situações de emergência, minha mãe saía rapidamente de
casa levando nós duas e uma sacola com o mínimo necessário e meu pai entregava o barraco ao dono, pagava o que
devia e comunicava que estavam se mudando porque o pai
havia morrido e iriam cuidar da mãe dele. Arranjavam algum
lugar para minha mãe ficar conosco enquanto meu pai tratava de alugar outro barraco em área popular bem distante da
moradia anterior. Nestas ocasiões, comunicavam clandestinamente com a tia Gilda e ela enviava algum dinheiro por
ordem de pagamento para um nome já combinado. Houve
situação muito perigosa e complicada em que tiveram de
nos entregar por mais tempo para tia Gilda até que conseguissem mais informações sobre as prisões e situação de
segurança e providenciassem novas identidades e moradia.
Durante este período, aprenderam a trabalhar com fotografia
através de um militante que ia se deslocar e que lhes passou uma máquina fotográfica, um ampliador e outros materiais necessários para isso. A cada vez que se mudavam,
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montavam a nova casa adquirindo alguns móveis usados,
construíam e pintavam mesinha, cadeirinhas e armário para
nós com caixotes doados por algum armazém. Pintavam e
enfeitavam para nós termos coisas bonitinhas. Enfrentavam
muitas dificuldades, inclusive porque eu e Juliana sofríamos
de bronquite asmática e muitas vezes, sem estrutura material, precisavam pedir ajuda de vizinhos para nos levar a um
hospital. Quando eu tinha 1 ano e Juliana 3 anos e meio, mudaram-se para a Vila Guilhermina, já se apresentando como
fotógrafos, com o nome de Cecília Auxiliadora de Aguiar e
Rodrigo Pereira de Souza. Conseguiram legalizar os documentos com essa identidade e aumentaram as medidas de
segurança: nenhum militante ou apoiante conhecia o endereço, a profissão ou a identidade. Nesta situação, legalizaram
também Juliana e eu, registrando-nos com o sobrenome
usado por eles. Em janeiro de 1973, meu pai fez outro registro em meu nome, com nome e data de nascimento verdadeiro, no Cartório do Pari (bem longe de onde morávamos)
e mandaram esta certidão para lugar seguro, mas decidiram
colocar o local de nascimento como se fosse Belo Horizonte, para confundir a repressão, caso descobrissem. Neste
período, meu pai escapou por pouco de ser preso, por causa
da prisão de um apoiante conhecido, mas este, apesar de saber quem éramos, não conhecia a identidade nem endereço
usados. Tinham notícias de pessoas presas interrogadas sobre o paradeiro deles, sabendo, portanto, que continuavam
a ser procurados.219
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Além das constantes mudanças de nomes e endereço, a infância vivida na clandestinidade também não permitiu contato com os familiares paternos e maternos.
Em todos os lugares onde moramos, diziam que eram filhos
únicos e que tinham pais vivos, mas morando em estados
muito distantes (para o caso de precisar explicar uma mudança repentina pela morte de algum deles). Para nos proteger
tratavam pessoas para cuidar de nós em sua própria casa,
orientando-as que só eles iriam nos buscar, o que só faziam
depois de observar cuidadosamente se não haviam sido seguidos ou se havia pessoas ou movimentos estranhos nas
redondezas. Cuidaram de nós: a Dina (ex-operária têxtil até
se casar), Lucilene (esposa de um mecânico), Dona Maria e
“Seu” Zé (que vendia peixe numa carroça).220

Durante os primeiros anos de suas vidas, Gilda e Juliana eram instruídas a não
darem muitas informações pessoais, estarem sempre vigilantes sobre pergun-

Já na Vila Guilhermina, a partir dos 3 anos de Juliana, nos
diziam que havia pessoas que queriam nos fazer mal e que
precisávamos tomar muito cuidado: não conversar com nenhum estranho, não dizer o nome deles para ninguém (só
papai e mamãe), não sair de perto das pessoas que cuidavam da gente, responder perguntas sempre com “não sei ou
esqueci”. Nas ocasiões em que encontramos companheiros
deles, nos diziam imediatamente para não contar a ninguém
e esquecer os nomes que ouvimos. Um desses, apresentado
a nós como tio Rui, vimos mais vezes e como ele era muito
carinhoso conosco, ficou gravado. Colocaram um papel com
um nome e um telefone dentro de uma meinha vermelha
enrolada e nos ensinaram que depois do jantar deveríamos
sempre ficar olhando o relógio e se nenhum dos dois fosse
nos buscar quando o “ponteirão” e o “ponteirinho” chegassem num determinado lugar, devíamos pedir à nossa cuidadora para ir à nossa casa, pegar o papel na meia vermelha e
telefonar para a tia Dida que iria nos buscar na casa dela.221

No relato, Gilda e Juliana contam que a necessidade de esquecimento da própria identidade fez com que elas não recordassem detalhes de suas vivências
em São Paulo. Somente após a Anistia e o processo de abertura política é que
alguns fatos e histórias começaram a ser contados às irmãs, assim como elas
puderam saber nomes verdadeiros de parentes e amigos da família.
A partir da Anistia, quando minha mãe passou a nos contar
estas coisas do período de São Paulo, eu disse a ela que tanto repetiram para nós que corríamos perigo e que devíamos
esquecer nomes e fatos, que eu verdadeiramente esqueci.
Não me lembro mesmo! A memória foi apagada. Não tenho
qualquer lembrança desse período, senão o olhar para o relógio para controle do horário da chegada de meus pais. No
segundo semestre de 1975, fomos para Fortaleza, de ônibus. Minha mãe conta que a viagem foi terrível, pois durou
52 horas e durante todo este tempo Juliana e eu estávamos
com crise de bronquite asmática. Minha mãe nos levou a um
médico e ele aconselhou a dar um jeito para começarmos
a praticar natação. Conseguiram nos colocar no SESC222 e
com o tempo, a natação e o clima do Ceará nos curaram. Em
Fortaleza, mantivemos a última identidade de São Paulo, que
era legalizada e não tinha sido descoberta: Rodrigo Pereira de
Souza, Cecília Auxiliadora de Aguiar, Juliana Aguiar de Souza
e Gilda Aguiar de Souza. Esta identidade se manteve até a
Anistia. A partir daí, já começo a ter lembranças. Meus pais
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tas de desconhecidos, e ensinadas a como agir em caso de necessidade de fuga.
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trabalhavam tirando fotos da vizinhança, em festas de escolinhas e casamentos. Locomoviam-se de bicicleta. Fomos morar em uma casa num setor bem popular do bairro Olavo Bilac.
Para completar o orçamento, toda noite preparavam “dindin”
(picolé no saquinho de plástico também conhecido como
chup-chup ou geladinho) que era vendido em nossa casa. Eu
tinha 4 anos e Juliana 6 anos e meio. Continuaram os cuidados de segurança: não dar informações a estranhos, só podia
entrar alguém em nossa casa em companhia de meus pais,
havia papeis que não podiam ser vistos (guardados num esconderijo no telhado). Algum tempo depois, já morando em
outra casa, recebemos novas instruções. Pela primeira vez,
ao que me lembro, soube o nome de algum parente. Meus
pais nos deram um bauzinho de madeira com um cartão onde
estava escrito o nome e telefone da tia Gilda. A orientação
era para, se algum dia eles não chegassem no horário combinado, pedíssemos ajuda da cuidadora, saíssemos de casa,
fossemos a um telefone público a uma quadra de distância
e telefonássemos para tia Gilda. Não deveríamos retornar
para casa e deveríamos seguir as orientações dadas por ela.
Juliana chorou e não teve coragem de ficar com o papelzinho. Assim, com menos de 6 anos, fui eu a responsável pela
guarda do único contato com um parente. A obsessão pelo
relógio e controle do horário permanecia. Ficávamos sempre
vigiando o relógio, apavoradas de que meus pais não chegassem até o horário combinado. As cuidadoras não entendiam nossa preocupação com o relógio. Achavam curioso!
Tínhamos como vizinhas a Dona Mazé e Vilani, com quem
ficávamos quando meus pais saíam e a quem podíamos pedir ajuda, se necessário. Os vizinhos às vezes perguntavam
porque não recebíamos visitas nem cartas da família. Nós
respondíamos o já costumeiro “não sei”. Não me recordo da
justificativa dada por meus pais. Certas vezes, meus pais demonstravam estar nervosos e preocupados, mas não diziam
o motivo. Só na década de 1980 fiquei sabendo que isto se
devia a notícias de prisões, inclusive em uma vez se tratava
da Chacina da Lapa, onde tinha sido assassinado o Pedro Pomar, justamente o companheiro que estava sendo esperado
em Fortaleza para se reunir com meus pais e planejar o trabalho político. Fui matriculada no Instituto Alves Benevides (na
Avenida Bezerra de Menezes) e Juliana na escola da Coelce,
mais tarde, as duas, na Escola XV de novembro, no Monte
Castelo. Nossa próxima residência, após a da Olavo Bilac, foi
na Av. Sargento Hermínio, onde tínhamos vizinhas (Irlanda,
Valência e Londrina), com quem brincávamos, e na casa de
quem assistíamos televisão, já que em nossa casa não havia. O cuidado com a segurança sempre continuou e muitas
outras coisas não eram explicadas, como às vezes em que

Figura 13: Juliana, à esquerda, Gilse e Gilda no Ceará, foto de 1976. Fonte: Portal online
da Fundação Maurício Grabois224

Gilda conta também que a revelação de suas histórias pessoais se deu pouco
a pouco, e que nos primeiros momentos houve resistência pela mudança de
sobrenome após a Anistia.
Quando saiu a Anistia (eu tinha 8 anos), meus pais nos levaram para comemorar na Praça, numa manifestação com muita
gente, e começaram a nos revelar um pouco da nossa história,
da luta que eles travaram, o nome verdadeiro deles e nosso, a
existência de nossos avós, tios e primos, e a história do Brasil
da forma que nos era possível compreender. Explicaram que
ainda não podíamos contar nada a ninguém até irmos a Belo
Horizonte, tirar nossos documentos verdadeiros e conhecer a
família. Que voltaríamos dessa viagem com nomes novos e aí
contaríamos a todo mundo. Eu e Juliana resistimos a essa ideia.
Não entendíamos direito porque deveríamos trocar os nomes
com os quais já estávamos acostumadas por outros tão esqui-
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nos pegavam e saíam rápido para longe e demoravam a dizer
que já podíamos voltar. Recordo-me de uma ocasião em que
meus pais chegaram em casa, arrumaram rapidamente algumas bolsas com roupas e papéis e saíram conosco. Ficamos
rodando durante muito tempo e lembro-me que em determinado momento paramos na frente da Assembleia Legislativa.
Só depois de alguns telefonemas dados pelo orelhão, pudemos retornar à nossa casa. Nada nos foi explicado. Mudamos
novamente de casa e de escola. Passamos a estudar no Colégio Deoclécio Ferro, próximo à Rua Jovita Feitosa.223
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sitos. Nossos pais nos explicaram que todas as pessoas têm
direito ao seu nome, à sua identidade, que todas as crianças
têm direito de conhecer sua família, não viver se escondendo
e nem usando nomes falsos. Compraram cadernos de caligrafia
e começamos a treinar nossos nomes, de nossos pais e avós.
No Natal, fomos para Belo Horizonte o que foi uma experiência marcante. De repente, eu e Juliana estávamos na casa de
meus avós maternos, sendo abraçadas por um número grande
de pessoas desconhecidas (tia Gilda não tinha chegado) e que
se diziam nossos avós, tios e tias, além de crianças que diziam
serem nossos primos (minha mãe tem 10 irmãos, todos com
nome começado com Gil). Fiquei completamente desorientada
até que a porta se abriu e entrou uma pessoa conhecida, o “tio
Rui“ que eu lembrava de antes (um dos que nossos pais nos
mandaram esquecer) e que agora foi apresentado como mais
um tio de verdade, o Gildásio225, que também tinha sido preso e
vivido clandestino. Voltando para Fortaleza, mudamos para uma
casa, numa vilinha na Av. José Bastos, alugada com a identidade
verdadeira. Meus pais começaram a visitar os vizinhos das casas
onde tínhamos morado e as escolinhas onde eles trabalhavam,
contando a todos a nossa história e mostrando os documentos
com os nomes verdadeiros. Fizeram o mesmo com os diretores
do Colégio Deoclécio Ferro (Angela e Acrísio) que, por solidariedade, se dispuseram a alterar nosso nome nos documentos
escolares, como se tivesse havido um erro da escola. Na nova
casa, continuava o esconderijo de papéis. Explicaram-nos que
a Anistia era só um começo, que eles pertenciam a um Partido
que ainda era perseguido e que não podíamos contar a ninguém
nem ficar dando nosso endereço.226

Gilda narra que a vida dos pais pôde voltar totalmente à normalidade em 1985,
com o fim da ditadura e a legalização dos partidos políticos de esquerda no País.
Somente a partir desse ano é que as irmãs souberam de todos os eventos ocorridos com Gilse e Abel, e puderam entender os motivos pelos quais tiveram uma
infância clandestina.
Só em 1985, com a legalização do PCdoB passamos a ter vida
completamente legal. Ainda adolescente, fiquei horrorizada
quando soube que minha mãe tinha sido presa e torturada. Aí fui
entendendo quem eram as pessoas que nos queriam fazer mal,
porque sempre era preciso tomar tantos cuidados e esconder
tanta coisa, porque sempre havia o risco de meus pais sumirem,
porque eles se preocupavam tanto em nos proteger. Mais tarde,
o abalo e a revolta foram ainda maiores, ao ouvir minha mãe,
às vezes, chorando ou tendo ânsias de vômito enquanto narrava
para Luiz Manfredini227 as barbaridades sofridas por ela nas mãos
dos torturadores. Até hoje, na minha vida profissional, tenho mui-

Na mesma carta, Juliana recorda dos momentos especiais, em que a história de
luta dos pais e sobrevivência à perseguição durante as décadas de 1960 e 1970 foi
reconhecida pelo Estado brasileiro.
Em 04/04/14 houve uma caravana da Anistia e o julgamento do
processo em São Paulo, na Câmara Municipal. Estavam presentes, meu pai, minha mãe, minha irmã Gilda e vários outros filhos
que viveram àquele momento. A ocasião foi muito emocionante.
Nós, que temos pais que tão bem utilizam a palavra e que estamos acostumados a ouvir a história deles, pela opção que fizeram
e pela luta que travaram, tivemos a oportunidade de ir ao microfone e relatar um pouquinho de como nos sentimos atingidos
pelos atos de exceção. A lista de coisas pensadas para falar não
correspondeu com a fala do momento. A voz embargou, o olho
encheu d’água e os pensamentos ficaram confusos. Foi como
passar a limpo e até entender algumas atitudes que temos na
nossa vida adulta. O que falei, exatamente, não sei, mas o que
pensei em falar foi o motivo de estarmos ali. Buscávamos ali não
uma reparação, pois o que nos foi subtraído, por não ser material,
não é possível de reparação, mas sim, que a história que não é
oficial e que é contada de forma ainda muito tímida nos livros
escolares, não seja apagada ou esquecida, pois só conhecendo o
que passou teremos força para não mais deixar acontecer. A segunda questão que gostaria de ter aproveitado o momento para
falar é do orgulho que tenho dos meus pais e daqueles outros
que estavam ali, que num momento que o Estado ao invés de
proteger suas crianças, as colocou em risco, nossos pais com
muita habilidade, criatividade e coragem conseguiram nos colocar a salvo, para que hoje pudéssemos contar a história, logo, se
alguém nos subtraiu algo ou nos fez sofrer, não foi nossos pais e
sim o Estado, representado à época pelos militares que arbitrariamente e violentamente procuraram calar o povo brasileiro. Dentre as lembranças da época, veio à cabeça que muito cedo devo
ter aprendido a ver as horas, pois a fixação com o relógio e horário, devido à insegurança dos pais não chegarem, se apresentou
ainda bem cedo, e, nenhuma criança deseja ou está preparada
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ta dificuldade de trabalhar com situações que envolvem abuso
sexual ou tortura. Com o tempo, fui entendendo melhor a opção
que meus pais fizeram e a luta que travaram contra a ditadura,
o que, para mim, é motivo de muito orgulho. Algumas pessoas
que conhecemos quando éramos pequenas, soubemos depois
que foram mortas pelo regime militar. Outras, ficamos sabendo
seus verdadeiros nomes. Hoje, tenho duas filhas, uma, Laura,
ainda muito pequena para entender, já que apenas com um aninho, mas a outra, Manoela, com sete anos, conhece um pouquinho da História do Brasil, sabe o que se passou durante a ditadura militar e quão nociva é a ausência de respeito à liberdade.228
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para ficar longe de seus pais, principalmente, quando tão amorosos e especiais, quanto os meus. Outra questão que deveria ser
falada é que a ditadura militar nos subtraiu o direito à convivência
familiar, tão importante a todo ser humano e especialmente às
crianças. Só soubemos quem era a família extensa com a Anistia. Não tenho amigos de infância, pois à época não permitia a
construção e fixação de vínculos e, as mudanças eram contínuas.
Hoje, incentivo sempre minha filha a manter os vínculos com os
amiguinhos e faço questão de recebê-los em nossa casa. Gosto
de casa cheia, de barulho de criança, de família reunida, de amigos...Dou uma importância especial a tais momentos.229

Figura 14: Família Cosenza na Caravana da Anistia. Fonte: Arquivo Pessoal

As irmãs Juliana e Gilse Cosenza Avelar finalizam o relato escrito afirmando que
a ditadura no Brasil lhes subtraiu o direito primordial à identidade: “desde pequena me identifiquei como Gilda Aguiar de Souza. Meus pais eram Cecília Auxiliadora de Aguiar e Rodrigo Pereira de Souza. Nasci em São Paulo, mas consta
do meu registro que sou mineira.”230 Em seu parágrafo final da carta, Gilda diz da
lembrança sobre a Caravana da Anistia, de 2014, revelando que:
Após a nossa fala, o presidente da Comissão, Paulo Abrão,
em nome do Estado nos fez um pedido formal de desculpas e nos concedeu a Anistia. Ao final, meus pais foram homenageados pela luta que travaram. Esse dia, com
certeza ficará marcado para mim, como um dia especial.
Dia que o Estado reconheceu o quanto errou conosco. Foi

Grávidas e crianças presas
Militantes: Ana Lúcia Penna e Sálvio Humberto Penna – Filho: Rodrigo Penna
Rodrigo Penna é filho de Ana Lúcia Penna e Sálvio Humberto Penna. Seus pais,
nascidos em Sabará/MG, eram militantes da Ação Popular Marxista Leninista do
Brasil (APML do B), sendo o pai um dos fundadores da organização232, ocupando,
portanto, uma posição de destaque na militância. Rodrigo nasceu em Belo Horizonte no dia 02/12/1971, por meio de um procedimento complicado, envolvendo
o uso de fórceps, e que deixou Ana Lúcia acamada e com 33 pontos. Cinco dias
depois, no dia 7 de dezembro, a família foi surpreendida pela ação dos militares,
que prenderam Ana Lúcia, Sálvio e Rodrigo em casa, em um bairro tipicamente
operário da Região Metropolitana da capital mineira. Rodrigo ficou preso com a
mãe no Hospital Militar de Belo Horizonte, por cerca de 50 dias. Ana Lúcia foi solta seis meses depois, e Sálvio ficou detido durante um ano e meio. No período
em que estavam presos, todos da família Penna foram vítimas de tortura físicas e
psicológicas. Após sua soltura, Sálvio retornou à militância política, tendo a companhia de Rodrigo ainda jovem, já na década de 1980. Sálvio e Ana Lúcia tiveram
um segundo filho, Marcelo Idalísio, em 1974. Ana Lúcia faleceu em 2016.233
Rodrigo Penna é protagonista de uma história direta e brutalmente marcada
pelas violências da ditadura militar.
Enquanto residiram em Contagem, Sálvio e Ana Lúcia escondiam instrumentos
utilizados para a confecção de panfletos para manifestações, o que era considerado uma atividade ilegal. No dia 7 de dezembro, a residência da família foi
invadida por agentes da repressão, conforme relata Rodrigo:
Na manhã do dia 7 de dezembro, então tinha cinco dias que
eu tinha nascido, a equipe do DOPS foi fazer a prisão tanto da
minha mãe quanto do meu pai. Então, eu fui preso cinco dias
depois de nascer. Meu pai tinha um emprego, carteira assinada. Eles mandaram uma equipe do DOPS, Departamento
de Ordem e Política Social para a empresa que ele trabalhava e mandaram outra equipe do DOPS para a casa da minha
mãe. Aí meu pai cometeu um erro, um erro de segurança.
Ele chegou para trabalhar normalmente, mas percebeu que
tinha gente da polícia política lá. Eu não sei se ele viu carro, eu
não sei se ele viu gente fardada, o Exército participava desse
tipo de operação, mas ele chegou para trabalhar e desconfiou.
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muito significativo e por isso escrevo, para quem sabe, um
dia, poder compartilhar com minhas filhas esse momento,
sem esquecer o que passou e quanto marcou.231
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Ele devia ter voltado para casa e olhado de longe, mas ele não
fez isso, ele ficou preocupado, estava com a esposa e o filho
pequeno em casa. Então, ele voltou para casa e tinha uma
segunda equipe que já tinha chegado lá e estava com a minha
mãe detida dentro de casa. Minha mãe não estava andando,
ela tinha acabado de sofrer um parto complicado, ela estava
praticamente de cama. Então, meu pai foi preso na própria
casa dele, quando ele voltou da empresa. E aí foi direto do
DOPS e direto para a tortura. Minha mãe, não. Minha mãe, ela
estava bastante debilitada por causa do parto, e estava comigo. [...] Eles chegaram pela manhã, por volta das 7h, e minha
mãe só veio a ser presa junto comigo por volta das 19h, então
eles ficaram 12 horas lá para tomar essa decisão: “Nós vamos
levar ela e a criança ou não? Nós vamos deixar aqui e liberar
ou não?” E alguém deve ter saído e dado uns telefonemas.234

Figura 15: Rodrigo bebê, em 1972. Fonte: Acervo pessoal235

Curiosamente, tanto eu quanto meu pai, nós tentamos de várias maneiras arrumar os registros da minha passagem e da
minha mãe pelo Hospital Militar. Não houve nenhum registro
conhecido e público e notório. A gente sabe que vários arquivos, digamos assim, em off das ditaduras, sempre houve
registro, mas nada disso nunca apareceu.236

Sálvio ficou cerca de um ano e meio preso, e Ana Lúcia, seis meses. Ela ficou
detida por menos tempo que o marido pelo fato de não estar à frente dos movimentos de militância de que participavam, o que dificultou para os agentes da
repressão encontrarem provas que a condenassem. Rodrigo relata as memórias
que seus pais lhe contaram sobre o período em que a família esteve presa:
Meu pai ficou cerca de um ano e meio preso, ele veio a sair
em abril, maio de 1973. Sofreu as torturas clássicas, pau de
arara, choque elétrico. [...] Minha mãe ficou bastante abalada
com tudo isso que viveu, as torturas que ela sofreu. Ela nunca
falou, ao contrário do meu pai, exatamente o que aconteceu
nos seis meses em que ela ficou presa. A gente sabe que ela
foi torturada, mas ela não queria falar. E, assim que as pessoas eram presas, na ditadura, elas ficavam incomunicáveis.
Havia um aparato do submundo, da ilegalidade, da violência,
tanto é que você não tem registro. Eu estava no Hospital
Militar, eu não estava registrado como paciente. Minha mãe
também não estava. Então a família não tinha a consciência
que o membro da família estava preso.237

Em relação ao que ocorreu no Hospital Militar, para onde Rodrigo e Ana Lúcia
foram levados ao ser tirados de casa, Rodrigo conta:
Eles sacaram logo que eu era um instrumento de pressão
grande contra a minha mãe. Então eu fui utilizado como instrumento de tortura contra ela. Eles ameaçaram fazer coisas horríveis comigo. E durante a tortura, o leite da minha mãe secou.
Até isso eles usaram como instrumento de tortura, porque
como minha mãe não tinha leite para me amamentar, eles,
de sacanagem, na época já tinham algum tipo de leite em pó,
no início da década de 1970 era muito mais precário que hoje,
não tinha tanto alimento, então minha mãe conta, é de uma
maldade até difícil de entender! Eles davam só uma mamadeira por dia para ela, e ela não tinha leite de manhã. E
 ntão ela
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Devido às circunstâncias desfavoráveis em que Ana Lúcia se encontrava, ainda em
recuperação de um parto complicado, ela e Rodrigo, recém-nascido, ao serem presos, foram levados ao Hospital Militar. Entretanto, conforme narrado por Rodrigo,
até hoje não foram encontrados registros da passagem da família pelo Hospital:
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conta que no final da tarde, o leite já tinha deteriorado, ele não
tinha a mesma qualidade de hoje, ele azedava, e eu só tinha
aquilo para comer. Ela só podia me dar aquilo, porque ela não
tinha leite e não tinha mais nada. Era assim que ela passou
durante todo o tempo que eu fiquei preso junto com ela. Ninguém sabe a data exata que eu saí, apesar de eu mesmo já
ter conversado sobre isso com muita gente, eu fiquei preso
algo em torno de 40 a 45 dias com ela lá no Hospital Militar.
E você vê que era um hospital! E era usado como centro de
repressão da ditadura. Tortura dentro do hospital. É loucura.238

Ainda sobre o episódio da prisão da família Penna, Rodrigo ressalta:
Alguns dados que eu faço questão de citar, porque esse tipo
de coisa a gente não esquece e merece registro. São os
nomes dos torturadores, alguns inclusive escrachados pelo
Levante da Juventude.239 Quem comandou a operação que
prendeu eu, meu pai, minha mãe, foi o tenente do Exército,
Lacerda, torturador conhecido aqui em Minas Gerais. E, já na
prisão, de participar da tortura tanto do meu pai quanto da minha mãe, capitão Pedro Ivo, da Polícia Militar, sargento Cruz
da Polícia Militar de Minas Gerais, e major Portela.240

Após os aproximados 45 dias em que Rodrigo esteve preso junto com sua mãe,
ele foi levado para Sabará, onde ficou sob os cuidados de sua avó materna, com
quem desenvolveu, segundo ele, um vínculo muito forte. Rodrigo relata:
Depois de certo tempo, eles chegaram à conclusão que não
tinha cabimento eu ficar preso lá com a minha mãe. Então, de
alguma maneira, o próprio aparelho de repressão contatou a
família da minha mãe, minha avó e meu avô, os pais dela, e
negociaram para poder me liberar, embora minha mãe continuasse presa ainda vários meses. Então, o que aconteceu foi o
seguinte: eles combinaram com minha avó e com meu avô que
eles seriam autorizados a me buscar lá no Hospital Militar. Eles
assinaram algum tipo de termo de responsabilidade e eu pude
sair da cadeia. Eu acredito que isso seja final de janeiro de 1972.
[...] Embora eles tenham me entregado debilitado, eles exigiram
que ela se comprometesse a cuidar da minha saúde. Então ela
tinha de me levar, com certa frequência, até o Hospital Militar
para eu ser examinado por um médico militar para ver se eu
estava recuperando, se ela estava cuidando bem de mim. Eu
acho que eles tinham medo de que alguma maneira eu viesse a
falecer depois disso e a responsabilidade acabasse recaindo sobre eles. Mas deu tudo certo, lógico. Minha vó e minhas tias me
trataram com todo carinho, eu fui recuperando aos poucos. E
minha mãe veio a sair da cadeia então em meados de 72 [1972],
e foi aí que eu pude passar a ter uma convivência com ela.241

Eu acho que isso abalou de alguma maneira a minha mãe, eu no
to que ela sempre teve um ciúme da minha vó, o resto da vida.
São coisas sutis que você percebe no dia a dia íntimo de uma
família, mas a gente não sabe direito como é que essas circunstâncias da ditadura afetaram exatamente a vida de cada um.242

Outro episódio narrado por Rodrigo:
Um caso curioso, que eu faço questão de contar também, foi
o seguinte: depois que você passava por um longo período de
tortura, que foi o caso do meu pai, aí sim você tinha acesso
ao advogado e, depois de um tempo, em alguns casos, você
até podia receber visita. Então, assim que meu pai foi autorizado e minha mãe saiu da cadeia, uma das providências que
ela fez foi me levar para o meu pai me conhecer, porque o
meu pai conviveu comigo cinco dias de vida e foi preso. E eu
e minha mãe também. Então tem uma cena que meu pai e
minha mãe sempre contavam rindo para mim, é o seguinte:
eu cheguei na cadeia, se não me engano meu pai foi preso
numa cadeia que chamava Linhares, mas não é Linhares no
Espírito Santo, tinha uma cadeia que chamava Linhares, eu
não sei nem onde fica. E aí tinha os presos de um lado, tinha
um guarda, e minha mãe conta que eu já estava começando a
querer andar. Ela falou assim: “vai lá conhecer seu pai”, eu fui
e abracei o guarda. Eu não sabia quem era, eu não tinha convivido com ele até então. E as lembranças mais antigas que
eu tenho, foi pouco depois de meu pai sair da cadeia. Quando
meu pai saiu, minha mãe pôde sair da casa da minha vó e eles
alugaram uma casa para voltar a morar junto. Eu só lembro da
vida a partir daí, quando eles voltaram, eu devia ter uns dois
anos e nós fomos morar lá no Bairro Sagrada Família.243

Após ser solto, Sálvio Humberto Penna retornou à militância na luta contra a
ditadura, mas novos episódios de prisão não chegaram a acontecer.244 A família,
na medida do possível, retomou suas atividades habituais. Rodrigo destaca momentos difíceis em função do histórico de seus pais:
Eu tenho lembrança, por exemplo, da gente passando aperto,
porque a pessoa fica estigmatizada. No caso da minha mãe,
menos, porque ela era funcionária pública. Eu não sei se ela já
era concursada na época, mas ela tinha o emprego dela. Mas o
meu pai, por exemplo, tinha dificuldade de arrumar emprego.245
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Rodrigo destaca uma consequência que as circunstâncias acima expostas acarretaram no âmbito emocional de sua vida, referente ao seu relacionamento com
a mãe e com sua avó:
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Rodrigo, assim como os pais, iniciou a militância ainda jovem, no fim da década
de 1970:
Eu lembro da militância muito cedo. Eu lembro, por exemplo,
da campanha de 1978, quando a ditadura autorizou dois partidos a funcionarem, MDB e ARENA. Eu lembro de participar
ativamente das campanhas de 1978. Lembro das reuniões
da campanha. [...] Eu tenho orgulho dessa militância da minha família toda. Eu lembro da fundação do PT. Lula já foi na
minha casa lá em Contagem. Nessa época da fundação, no
início dos anos 80 [1980], essa caminhada dos metalúrgicos
que o Lula representou para São Paulo, mas também tiveram greves importantes aqui em Minas Gerais, histórias que
não foram muito contadas. Meu pai voltou a ser metalúrgico,
voltou a trabalhar em fábrica também. E ele participou desse
tipo de movimento todo.246

Em 1975, Sálvio e Ana Lúcia tiveram um segundo filho, Marcelo Idalísio, que hoje
reside em Brasília. Seu nome é uma homenagem a um amigo dos pais que foi
assassinado pelo regime.247 Rodrigo formou-se em curso técnico no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET), onde hoje é professor.248

Figura16: Rodrigo em 1973. Fonte: acervo pessoal249

Maria de Oliveira Soares é filha de Eleonora Menicucci de Oliveira250 e Ricardo
Prata Soares251. Ambos eram militantes da Organização Revolucionária Marxista
- Política Operária (Polop), e, posteriormente, membros-fundadores do Partido
Operário Comunista (POC) à época da ditadura militar.
A história de vida de Maria começa a se moldar nos anos iniciais de militância
dos seus pais, em Belo Horizonte, conforme relata Eleonora em seu depoimento à Covemg em julho de 2017:
Eu comecei minha vida política, e pra mim essa que conta,
fundamentalmente, aqui em Belo Horizonte. Eu sou de Lavras, no Sul de Minas, nasci em 21/08/1944, e eu sou filha de
famílias de classe média alta de Minas Gerais, de Lavras. [...]
E aí, realmente, como toda menina do interior, naquela época
eu me rebelei e fui por caminhos muito rebeldes, né, rebeldes de questionar na adolescência. Namorei muito cedo, e
comecei a militar em núcleos estudantis daquela época, e eu
era secundarista e trabalhava e militava, entre aspas, lá em
Lavras junto com os colegas mais velhos, né, da Escola de
Agronomia de Lavras, até que em 63 [1963] a minha vó, em
55 [1955] eu perco meu pai e nos mudamos de Varginha para
Lavras e lá em Lavras nós fomos morar com a minha vó materna. E em 63 [1963] a minha vó materna, que nos acolheu
por ocasião da morte do meu pai, faleceu e eu me formei no
famoso Curso Normal para professoras e não quis ficar em
Lavras mais. Entre aspas, eu já era considerada uma menina
mal falada, porque eu não seguia os trâmites, né, do que deveria seguir uma menina de classe média alta daquela cidade.
E aliás, muito alta. Minha mãe que não era de classe média
alta, mas a minha toda família era, os Menicucci. Eu vim para
Belo Horizonte morar com um casal de tios e aí estoura o
Golpe, em 64 [1964]. E eu, nessa história, eu já tinha uma
militância secundarista muito grande, e entrei para a Universidade, para o curso de Ciências Sociais, na UFMG, aqui. E,
imediatamente, no próprio vestibular, que era vestibular de
prova oral, de, de... Discussão, e era pré-golpe, o vestibular
em fevereiro, o golpe se deu oficialmente, né, entre 31, 30
de março e primeiro de abril. [...] Aí tem o golpe, que é civil-militar, que instaura-se a ditadura no nosso País, e aí menos
de um mês eu entrei para o Partido Comunista Brasileiro,
na Universidade. E por que eu entrei lá? Eu realmente, hoje,
penso porque era a oportunidade, e eu não suportava a religião! Portanto, eu não suportava a AP [Ação Popular] e nada
que tivesse, na minha mentalidade, relação com religião.
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Equívocos, mas a gente sempre tem equívocos [...] entrei
para o Partido Comunista e fui militar no Partido Comunista,
cheguei a ser direção do Partido Comunista naquela época,
da juventude. Participei ativamente do movimento estudantil, fui de várias diretorias de DCE da UFMG. [...] E naquela
época eu tinha três prisões preventivas decretadas. Eu acho
importante dizer isso, porque eu fui presa cinco vezes em
passeatas. Existiam 14 lideranças procuradas aqui em Belo
Horizonte. Eram 13 homens e uma mulher. A mulher era eu.
E eles semanalmente iam na casa da minha mãe, na Rua
Lavras, no início da Rua Lavras para procurar. A minha mãe
já não tinha mais o que dizer. Lá pelas tantas ela dizia: “Olha,
eu não sei dela. Se você souber, você me avisa”. [...] Nesse
momento, a situação foi, cada vez mais, apertando, e eu tentando, eu diria, tentando dar continuidade ao meu curso, porque eu tinha para mim o seguinte: eu não posso ser uma boa
revolucionária ou uma boa guerrilheira se eu não for uma boa
aluna. E aí foi, do ponto de vista da minha militância, eu fiquei
no Partidão até 1967, quando teve o racha, a base era se existia ou não a burguesia nacional. Aí eu rachei, nós rachamos,
uma base aqui de Minas rachou [...] e fomos para uma... um
lado... uma opção mais radical de esquerda, né. E com o tempo, aí nós formamos aqui em Minas a Corrente, e eu fiz parte
da Corrente, né. E durante a Corrente, no período que eu fiz
parte da Corrente, que eram, começam as tendências, e isso
é uma loucura, porque até hoje tem milhões de tendências
nos partidos de esquerda. Eu também me identifiquei com
a dissidência do Rio de Janeiro, e era dissidência de Porto
Alegre, aquela que não ficou nem com a Corrente e nem
com a Colina, com alguns membros da Colina, que gerou a
VAR... a VAR-Palmares. E aí foi que eu me identifiquei [...] E
nesse momento eu fiz uma opção bem radical: não fiquei
com a dissidência e fiquei com o Rio Grande do Sul, e aqui
em Minas éramos poucos na dissidência, nessa dissidência,
e nós optamos por entrar para a Polop. [...] E na POLOP nós
tivemos uma divergência, que a grande maioria da POLOP
queria o militarismo, e nós considerávamos que tinha o militarismo mais a luta operária, a inserção da classe operária,
né. E neste momento, nós... eu já estava casada, me juntei
com o Ricardo Prata, que tem origem na Ação Popular e veio
para a Polop também, e criamos o POC, junto com um grupo
grande, Partido Operário Comunista, que privilegiou a ação
de massa nas casas operárias [...] nesta concepção eu fui
deslocada para a Cidade Industrial, né. Mas nesse interim eu
fiz.... Eu me formei, não, eu não me formei, eu fiz concurso
para professora primária em Belo Horizonte. E passei e fui
lecionar numa favela que chamava Morro do Papagaio. E aí eu
não só lecionava, mas eu aproveitei e fiz minhas atividades
políticas e fui articulando com as mulheres.252

Em 68 [1968], antes do Ato Institucional, eu fico grávida, da
minha primeira filha, que hoje ela faz, em setembro [de 2017],
48 anos, a Maria, e naquele momento que a repressão começa a ficar muito, muito, muito forte, né, nós fizemos a opção,
Ricardo e eu, de irmos para... sair de Belo Horizonte, por determinação da organização, não poderíamos ficar aqui. Aí nós
fomos para São Paulo, né. E eu, grávida, muito jovem e ficamos lá em São Paulo. A Maria nasceu lá, de forma também
clandestina, e o que é forma clandestina? Ninguém nasce de
forma clandestina, mas ela só foi a ter um nome dela registrado como nome Maria uns seis, sete, oito meses depois, né.
E nós... ela... eu fui para São Paulo clandestina, e vivi tudo que
uma mulher vive clandestinamente. A situação era dificílima,
eu morava em Santo André, né, tinha uma articulação muito
grande com o movimento operário, e em 69 [1969] nasce a
Maria, dia 27 de... Depois do sequestro do embaixador americano, a Maria nasce dia 27 de setembro, e, com muita dificuldade, eu começo a... Cada vez mais clandestina, cada vez
mais com dificuldade, a criar a Maria. E não a deixava com
ninguém! Com ninguém, com ninguém, com ninguém! A não
ser com o Ricardo, e com um companheiro, que depois veio a
ser assassinado, que é o Luiz Eduardo da Rocha Merlino, o Nicolau.253 E em um determinado momento, nós avaliamos que
a Maria deveria vir para Belo Horizonte para ficar com a minha
mãe. Aí o Faria,254 que é um cara que era da AP, que eu tenho
maior respeito, gratidão, amizade, ele traz a Maria para ficar
com a minha mãe, e nesse momento ela não consegue ficar
nem quinze dias aqui, ela desaprende a falar, ela desaprende
a andar, ela desaprende a tudo. E aí minha mãe manda ela de
volta. E esse momento que eu pego a Maria, eu peguei no
Vale do Anhangabaú a Maria, e foi um dos momentos mais
fortes da minha vida, quer dizer, eu pego a menina de volta e
ela volta a falar quando ela me abraça. E aí, mais uma vez eu
tive a dimensão do que eu passaria se fosse presa, né. E ali
naquele momento eu tive a certeza que era ou morrer ou ser
presa, né, ou as duas coisas, ser presa e morrer.255

A família inteira acabou sendo presa: Ricardo detido durante o enterro da mãe em
Uberaba, um dia antes da prisão de Eleonora e Maria.256 Sobre esses momentos,
Eleonora narra os terrores passados nos porões dos órgãos de repressão:
Ela tinha um ano e dez meses e eu fui presa em 71 [1971],
com ela. E ela sofreu muito, muito, muito, e eu também, mas
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Ainda em seu depoimento, Eleonora conta sobre a gravidez da Maria, a opção
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ela foi, eu fui ameaçada de que ela fosse torturada na minha
frente, e ela o foi, não torturada fisicamente, mas foi levada
para mim em um frio “diaboso” de julho, em um frio paulista,
paulistano de julho, e tiraram a roupinha dela no DOPS, então
isso é muito forte. Isso eu considero tortura. Mas, mais do que
isso, era a ameaça que eu sofria dela ser morta ou dela ser
torturada na minha frente. E numa dessas, aí até que ela vai, a
minha cunhada traz a Maria para Belo Horizonte e ela é criada
pela minha mãe e pelas minhas duas irmãs e um irmão. Essa
é a base afetiva que deu para ela, para ela sobreviver hoje, né,
até hoje, que tem uma filha que vai fazer 15 anos. [...] Eu só
queria reportar isso para dizer nisso, eu descobri o feminismo na tortura. Eu acho que isso é muito importante. E como
que foi isso? Porque todas as ameaças, todas as ameaças de
tortura da minha filha eram em cima de mim, e não em cima
do pai dela. E todas as torturas que eu sofri e que todas as
minhas companheiras, de diferentes tendências, de diferentes partidos, sofreram, tinha a ver com o fato de ser mulher.
“Mas como você, mulher, está aqui. Você...” Uma desqualificação por um lado, e uma... um este: “Quero ver se você tem
força para aguentar, quero ver se você...” Vários diziam para
mim: “Quero ver se você é homem!”, eu falei: “Homem eu
não sou!”, né. Então a tortura é uma tortura. Existiu, sim. Eu
tenho vários textos escritos, várias falas minhas, existiu, sim,
uma diferença de gênero na tortura! A tortura para homens e a
tortura para mulher, podia ser a mesma, enfiar o estupro anal,
enfiar o pau de vassoura com choque, com fio na vagina da
mulher e no ânus do homem, mas na vagina da mulher provocava um orgasmo neles. E eu, como mãe, jovem mãe presa,
eu senti no corpo essa dor da ameaça e da tortura da minha
filha e do medo, do pavor que eu tinha dela ser morta, né, e
em momento algum eles fizeram isso na frente do pai dela.
Então, a construção cultural da mulher, mãe, fraca, tudo, refletia na tortura. E era uma coisa muito violenta com as mulheres.
Quando eles pegavam nos mamilos da gente e torcia, e queimava, era de um orgasmo absoluto que eles tinham também,
então eu não posso deixar de fazer esse depoimento, da perspectiva feminista, da perspectiva do olhar de gênero, como
eles torturavam a mulher e como eles torturavam o homem. E
em momento nenhum da minha vida eu disse que nós fomos
mais torturadas que os homens, mas eu disse da diferença.257

Durante o período em que esteve no centro de repressão, Maria não ficou na cela
com a mãe. Os agentes da repressão utilizavam-se da criança como elemento de
ameaça na tortura de sua mãe, como pode ser observado no relato de Eleonora:
Um dia, eles me levaram para um lugar que hoje eu localizo
como sendo a sede do Exército, no Ibirapuera. Lá estava a minha ﬁlha de um ano e dez meses, só de fralda, no frio. Eles a

Enquanto os pais estavam presos, Maria ficou sobre a guarda de seus familiares
em Belo Horizonte. Após a soltura de Eleonora em 1973, o casal teve outro filho,
Gustavo Oliveira, batizado com esse nome em homenagem a Nilmário Miranda,
um companheiro de militância na época conhecido pelo codinome de Gustavo.259
[...] eu presa desde 71 [1971], eu já no presídio Tiradentes, eu
fui retirada do presídio Tiradentes e levada para Juiz de Fora.
Era dia 30 de dezembro, eu e Ricardo. O álibi deles, dos torturadores, era que nós precisávamos prestar depoimentos,
porque nós tínhamos processo aqui. Só que, na realidade,
prestando depoimento, não prestamos depoimento. [...] E aí,
em fevereiro, que a auditoria abriu, eles nos trouxeram outra
vez. E eu ainda estava bastante machucada, bastante roxa,
e foi aí que eu encontrei as minhas duas irmãs, a Maria do
Carmo e a Beth, na audiência, e a Zélia Rogedo, que sempre
esteve em todas as minhas audiências, desde São Paulo até
aqui. E elas ficaram muito horrorizadas ao me ver. Então a relação com Minas Gerais é uma relação de ter me construído
aqui como cidadã brasileira, como uma mulher de luta, e uma
construção difícil, dolorosa, que tem muita tortura no meio
disso tudo, né. E eu fiquei presa quase três anos, dois anos
e 11 meses, em São Paulo, voltei em Minas essa vez, depois
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colocaram na minha frente, gritando, chorando, e ameaçavam
dar choque nela. O torturador era o Mangabeira [codinome do
escrivão de polícia de nome Gaeta] e, junto dele, tinha uma
criança de três anos que ele dizia ser sua ﬁlha. Só depois,
quando fui levada para o presídio Tiradentes, eu vim a saber
que eles entregaram minha ﬁlha para a minha cunhada, que
a levou para a minha mãe, em Belo Horizonte. Até depois de
sair da cadeia, quase três anos depois, eu convivi com o medo
de que a minha ﬁlha fosse pega. Até que eu cumprisse a minha pena, eu não tinha segurança de que a Maria estava salva.
Hoje, na minha compreensão feminista, eu entendo que eles
torturavam as crianças na frente das mulheres achando que
nos desmontaríamos por causa da maternidade. Fui presa e
levada para a Oban. Sofri torturas no pau de arara, na cadeira
do dragão, levei muito soco inglês, fui pisoteada por botas,
tive três dentes quebrados. Éramos torturadas completamente nuas. Com o choque, você evacua, urina, menstrua. Todos
os seus excrementos saem. A tortura era feita sob xingamentos como ‘vaca’, ‘puta’, ‘galinha’, ‘mãe puta’, ‘você dá para
todo mundo’... Algumas mulheres sofreram violência sexual,
foram estupradas. Mas apertar o peito, passar a mão também
é tortura sexual. E isso eles ﬁzeram comigo. Eles também
colocaram na minha vagina um cabo de vassoura com um ﬁo
aberto enrolado. E deram choque. O objetivo deles era destruir a sexualidade, o desejo, a autoestima, o corpo.258
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voltei para o julgamento, fui condenada aqui em Minas Gerais
neste processo. Fui condenada aqui a um [ano] e pouco, não
me lembro se é cinco meses ou oito, e que foi descontado
da pena maior que eu ganhei em São Paulo. E, depois, em
São Paulo eu fui condenada a 12 anos, e depois, no Superior
Tribunal Militar, né, imagina, caiu, descontou o tempo daqui
e caiu para três anos e oito meses, que foi quase o período
todo que eu estava, então eu saí com pena cumprida, né. E
eu saí em São Paulo mesmo, né, com pena cumprida. [...]
depois eu saí da prisão, final de 73 [1973], eu tive mais um
filho, né, que é importante, eu quero, eu faço questão de
registrar, que foram dois momentos da vida. Um... uma antes, e que acompanha todo esse processo, e o outro depois
de todo esse processo vivido, que é um homem. Ambos, as
marcas da tortura estão em ambos. A primeira, porque viveu,
então ela teve que fazer um processo enorme de catarse, ela
fez com um vídeo [...] “Quinze filhos”, são filhos de ex-presos, desaparecidos e exilados, que eram crianças na época.
Então é um vídeo maravilhoso, que foi premiadíssimo. E ela
também escreveu a orelha do livro “Tiradentes: o presídio da
ditadura”, né, onde ela diz que a noção da liberdade ela aprendeu na barriga da mãe dela, né, porque ela viveu todo esse
processo comigo. E depois eu tive o Gustavo, que também
sofreu. Por que que ele sofreu? Porque eu saio da prisão,
muito machucada, muito ferida fisicamente, eu tomei muito
choque na vagina, muito choque nos ouvidos, que eu sou
surda do direito até hoje. E ele traz essas marcas da dor da
tortura, ela era da dor da clandestinidade, da dor do... entre
aspas, “esse sentimento” que ela tinha de abandono. E ele,
da dor da tortura, da dor física, da dor... e também de uma
dor que ele chegou a perguntar para mim porquê que ele não
foi preso. Uma família onde o pai, a mãe e a irmã foram, por
que ele não? Então as crianças tiveram, na época da ditadura
civil-militar no nosso País, um papel, um lugar muito destacado. Se nós tivemos poucos... Poucas crianças que foram
torturadas e os pais assassinados e entregues para militares
torturadores para serem criados, como na Argentina [...] nós
tivemos uma parcela de crianças que trazem marcas muito
dolorosas da tortura dos seus pais, da tortura de si mesmas,
porque à medida que você vê a sua mãe e seu pai torturados,
você está sendo torturado também, né. Então nessa história,
nessa minha história, né, é uma história que marca muito a
vida, a minha vida, que é a vida de quem está ao lado.260

Sobre esses episódios ocorridos nos seus primeiros anos de vida, Maria pouco
fala. No entanto, ela utiliza-se das artes para rememorar o seu passado. Seja
pela criação do documentário “15 filhos”261 ou mesmo pela redação do prefácio
do livro “Tiradentes: um presídio da ditadura”262, que reúne depoimentos de

Tenho praticamente a mesma idade que as memórias deste
livro. Seus autores tinham esta mesma idade quando estiveram no Tiradentes. Comecei a viver toda essa história dentro
da barriga da minha mãe: a importância é vital. O mundo não
existiria para mim sem esses fatos. Vi nascer a base da dignidade e da solidariedade, de certa forma, no Tiradentes. Aprendi
a andar, falar e ler durante esse tempo. Foi um pouco minha
casa, nada parecida com as outras que eu via, mas entendi
que tinha que guardar essas diferenças comigo. Quando eu
contava em alguma roda de amigos minha pequena história
de vida, percebi que muitas pessoas não sabiam o que havia
acontecido enquanto o Brasil ganhava a Copa de 70 [1970]. Minha noção de história surgiu, ironicamente, por intermédio dos
meus íntimos sentimentos. Neste livro, relatos se repetem e
se renovam. Foram meses e anos. As celas são as mesmas.
O pavilhão masculino, com seus números de cela rígidos, e a
torre das donzelas nem tão “donzelas” assim. Jovens, como
eu hoje, aprendendo a ser mais sensíveis, tentando deixar a
dureza e a dor naquelas paredes já não tão brancas de um lugar
que por si só tem muito a falar. Parece que o Tiradentes era dor
e alívio. Alívio, por voltar a existir oficialmente e dor, porque
os que não voltavam certamente teriam morrido na tortura. A
importância que dou à liberdade, sei agora, vem do fundo da
minha memória de criança: ver tanta gente tão imóvel num lugar tão grande e ao mesmo tempo tão pequeno. Solidariedade,
dignidade, liberdade e ideais de justiça podem ser redescobertos pelo leitor deste livro em um novo momento da história – o
presente -, quando esses valores continuam relegados a um
segundo plano. A pequena ação de ler esses relatos trará com
certeza uma grande mudança na concepção da história oficial.
Dá a sensação de que foi no espaço mais impróprio (celas de
poucos metros quadrados) que parte dessa geração construiu
algumas das mais profundas noções de ética e estética que
hoje o país pode dizer que herdou. Enquanto o homem chegava à Lua, militantes de diversas organizações de esquerda estavam presos no Tiradentes. Neste livro alguns deles contam,
mediante pequenos fatos, momentos e emoções lá vividos e
assimilados, um importante contraponto à versão oficial do golpe de 64 [1964]. É uma geração que só foi ser jovem quando
adulta, como eu só fui ser criança quando jovem, agora.263

No curta-metragem “15 filhos”, codirigido por Marta Nehring264, é possível entrar
em contato com 15 relatos de filhos de ex-presos políticos, que tiveram suas
vidas atravessadas pela ditadura militar no Brasil. Em seu testemunho para a Co-
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missão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, Marta Nehring conta
como se deu o encontro com Maria, além de explicar a concepção da premiada
obra e sua repercussão entre o grupo de filhos de ex-presos políticos:
A minha mãe [Maria Lygia Quartim de Moraes] organizou um
evento na UNICAMP265, “A Revolução Possível”, para acender
o debate. Estavam lá organizações de direitos humanos, familiares dos mortos e desaparecidos, ex-guerrilheiros, etc. Eu
fiquei a cargo de montar uma mesa para debater a questão
dos filhos. O que era um problemão, porque eu só dispunha
das minhas memórias de infância. Quem tinha o que dizer
eram nossos pais, que haviam optado pela luta e poderiam
fazer um balanço da situação. Foi aí que entrei em contato
com a Maria Oliveira, filha de um casal de ex-presos políticos,
Eleonora Menicucci e Ricardo Prata. Maria e eu éramos do
mesmo grupo de amigos, a gente já tinha até passado férias
na Bahia, na mesma pousada. Os amigos comentavam em
baixa voz, para mim, que ela tinha uma história parecida com
a minha. E eu sabia, pela minha mãe, que era filha de presos
políticos. Do lado da Maria, acho que foi a mesma coisa. Mas,
entre nós, nunca tocamos no assunto. O engraçado é que
os amigos ficavam discretamente espiando quando a gente
conversava, para ver se saía “aquele” assunto, e as duas mudas. Porque essas coisas de clandestinidade, de sigilo, elas
colam. Não tem como sair falando. Mas enfim, quando surgiu
a necessidade de organizar a mesa para debater a questão
dos filhos, fui procurar a Maria porque a gente “tinha aquela história em comum” e ela trabalhava efetivamente com
cinema. Decidimos gravar depoimentos de vários “filhos” e
depois editar para, quem sabe, juntando as memórias, que
a gente conseguisse passar para as pessoas da plateia algo
que resultasse no retrato de uma experiência comum – que
nós mesmas não sabíamos qual era, pois cada uma vivera
“aquela história” no mais absoluto isolamento. Mas uma
coisa era certa: todo mundo tinha as suas memórias de infância. Contudo, a memória é uma coisa tortuosa e nem eu,
nem a Maria, íamos sentar diante da plateia para falar das
nossas pequenas lembranças. Era necessária uma síntese. O
primeiro passo foi fazer uma autoanálise: o que, das nossas
infâncias, tinha a ver com a opção política dos nossos pais?
Ou seja, nós tentamos descobrir o que era específico da nossa experiência sendo a Maria filha de ex-presos políticos e
eu de um guerrilheiro assassinado, que vivera o exílio. [...]
Gravamos com quem pôde ir nos dois dias de estúdio que
a Maria conseguiu emprestado. Optamos por fundo neutro
e exibir em preto e branco, para uniformizar ao máximo a
imagem, aplainando as diferenças de tipo físico, cor da roupa,
cenário de fundo, etc. A proposta foi anular as diferenças para

Ainda sobre o Documentário, em 2006, Maria de Oliveira foi entrevistada por
Rose Spina, à época subeditora da Revista Teoria & Debate. Nessa ocasião, Maria rememorou alguns fatos de sua infância a partir daquilo que se lembra e do
que foi contado pelos familiares:
Eu só me lembro de flashes. Mas, pelo que a minha mãe
conta, eu fui com ela para a Oban (Operação Bandeirantes,
órgão dos diversos serviços de segurança, precursora do
DOI-Codi). Além dela, o Paulo Vannuchi, que estava preso lá,
me contou que viu de sua cela eu chegar no colo da minha
mãe. [...] Por mais que as lembranças do lugar fossem vagas
para mim, ao visitar a delegacia e o presídio, agora, por ocasião da elaboração do vídeo, eu me lembrava de que primeiro
vinha a revista, depois o portão, depois a grade, depois o pátio, depois outra grade e depois a cela. A conformação física
existia na minha memória. [...] Até os 4 ou 5 anos a memória
é muito fragmentada. Eu consigo imaginar o que era a minha
infância pelo que eu identifico hoje em mim como reflexo
desse período. Eu a identifico nos meus medos e traumas.
[...] Não lembro de amigos de infância e sentia sempre que
fora de casa tinha que tomar muito cuidado [...] Eu sabia que
ela [Eleonora] era minha mãe e ele [Ricardo] meu pai, mas
para mim pai e mãe eram aquelas pessoas com quem eu
morava. Não queria dormir na casa deles, chorava muito e
tinha pesadelos, e assim foi até o nascimento do meu irmão.
[...] Não conversava com ninguém, não tinha amigos, para
não correr o risco de alguém perguntar alguma coisa sobre
meu passado. Não dava para inventar oito anos de vida! Até
voltar para São Paulo, aos 14 anos de idade, fiquei praticamente muda.267

Militantes: Helena Jório de Vasconcelos e Ciro Valadares de Vasconcelos
Junior – Filhos: Clio Jório de Vasconcelos, Ado Jório de Vasconcelos, Leo
Jório de Vasconcelos e Lucas Jório de Vasconcelos
Ainda que não tenham crescido em um ambiente de insegurança acarretado
pela perseguição e prisão política dos pais, os filhos de Ciro Valadares de Vasconcelos Junior268 e Helena Jório de Vasconcelos269, militantes da APMLdo B,
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destacar as falas e, assim, constituir um corpo de depoimentos capaz de reproduzir uma experiência comum. E aí saiu o
“15 Filhos,” o filme que não era pra ser filme, que foi exibido
em março de 1996 na UNICAMP, e depois percorreu o mundo e ganhou prêmios. Eu comecei este depoimento falando
sobre a dor, o trauma, o buraco. O “15 Filhos” foi o momento
no qual os “filhos” descobriram que tinham uma experiência
coletiva. Faziam parte da mesma tribo.266
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em meados dos anos 1970, relatam os reflexos transgeracionais das sevícias
infringidas aos pais. No relato da família Jório de Vasconcelos, os fatos referentes à prisão de Ciro e à detenção de Helena grávida, em dezembro de 1971,
são contados a partir das informações que os filhos conseguiram coletar em
diferentes momentos ao longo dos anos.
Clio Jório Vasconcelos, narra em sua oitiva prestada à Covemg em 17/04/2017
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que:
Quando meus pais foram presos, eu tinha onze meses e
aconteceu em dezembro. Então eu era muito pequena,
não tenho absolutamente nenhuma lembrança, só sei de
tudo que eles contaram, e já me contaram várias vezes e
cada vez que contava eu ia gravando mais detalhes. No dia
que meus pais foram presos, que chegaram policiais armados, não sei se eram do Exército, parece. Tinha uma amiga
da minha mãe que estava lá visitando no dia, ela chama
Clotilde, não sei o sobrenome dela. Toda vez que a gente
encontra, eu já encontrei algumas vezes com ela, porque
ela é madrinha de uma amiga, sempre ela conta “Ah, eu fiquei com você aquele dia que seu pai e sua mãe foram presos, você estava doente e não sei mais o quê, não sei mais
o quê”.270

Em depoimento prestado ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos em 16/11/2000, Ciro de Valadares Vasconcelos Júnior afirma que no final do
ano de 1971, dois carros Chevrolet Veraneio271 portando cerca de dez homens
ostensivamente armados, estacionaram na porta de sua casa. Os homens pertenciam ao Departamento de Ordem Política e Social (DOPS/MG), que após se
posicionarem de forma estratégica no hall do corredor e nas escadas no apartamento, entraram na residência, de forma arbitrária, coagindo Ciro e sua esposa,
Helena, a acompanhá-los para local indefinido. No mesmo relato, Ciro declara
que alguns policiais permaneceram armados no apartamento custodiando sua
filha Clio, que estava gravemente enferma. Ficaram também retidos no apartamento uma amiga da família – Clotilde – que estava de visita a sua casa e a
auxiliar de serviços domésticos da família. O casal foi encaminhado encapuzado à sede do DOPS/MG, sofrendo ali nas dependências diversas agressões
físicas e verbais. A esposa foi liberada após ser qualificada no Inquérito Policial
Militar (IPM) conhecido como Pequena Burguesia272, já Ciro permaneceu preso
até janeiro de 1972, denunciado, posteriormente, ao mesmo IPM da esposa e
tendo a absolvição realizada após julgamento do processo em 13/11/1974 no
Superior Tribunal Militar.273
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Figura 17: Registro dos indiciados e testemunhas do IPM conhecido como “Pequena
Burguesia” em que constam as fotos de Ciro e Helena. Fonte: Arquivo online do Projeto
Brasil Nunca Mais274

Nos relatos prestados à Covemg275, os irmãos Ado Jório de Vasconcelos, Leo
Jório de Vasconcelos, Lucas Jório de Vasconcelos, além da já citada Clio Jório
de Vasconcelos, remontam as histórias de prisão, tortura e pós-soltura dos pais
como em um quebra-cabeças, em que cada um vai contribuindo com uma peça
daquilo que já foi dito, pesquisado e descoberto no decorrer de suas vidas.
Lucas Jório de Vasconcelos afirma que a mãe é uma das principais responsáveis pelas memórias que eles têm acesso sobre o dia em que o casal foi levado
detido pelo DOPS:
...eu acho que não deve ter nos registros, ela suspeita fortemente que… Porque depois que eles foram levados, ela…
Primeiro ela ficou horrorizada com a quantidade de militares,
de gente com armas, que ela falou “Gente, um casal...” Ela
sempre falou assim “Um casal totalmente pacífico, a gente
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seria incapaz de pegar em armas. [...] “Um casal pacífico e
esse tanto...” Ela não fala exatamente quantos, mas uns 10
mais ou menos que ela fala. “Muito armado para levar um
casal”. Então parece que ela teve... Ela se saiu… Bem, assim,
parece, na prisão, até para ter conseguido voltar para casa
depois. Mas assim... E ela diz que entraram, que depois que
eles foram levados, a Clotilde estava, no caso eles moravam
ali na Avenida Uruguai, e que vários militares entraram em
casa e ela tem fortes suspeitas de que eles roubaram a casa.
Além de levar livros e tal para comprovar que lá era parte
do, que lá era biblioteca [do Partido]. Que roubaram, levaram
joias também de família. Joias de valor e tal para… Mas ela
mesma não tem como comprovar isso. Aí assim, a alegação
foi que… Ela conta também de assim que eles saíram, de
eles verem o Sálvio em algum lugar preso também, e que
aí eles… Essa Clotilde ficou lá, tá, e ela foi presa. Tá. E ali na
cadeia, ali no DOPS na Afonso Pena, ela falou… Ela acha que
contribui muito para ela ter voltado para casa… Tinha alguns
defendendo achando que ela deveria ficar presa também,
chegaram a mencionar “ela que é a perigosa”. Que meu
pai sempre muito calado, muito tranquilo, eles não deram
muita… Mas minha mãe começou a falar e acho que ela
ironizou um pouco. “Mas gente, precisa disso? Nós somos
tão perigosos assim, né?” Eu lembro deles falarem muito
isso depois [...] Que medo que é esse, né? O comunismo
tinha realmente tanto perigo assim? Muita gente não tinha
nem ideia do que está acontecendo, né? Aí depois a gente
foi ver que realmente num… Né? Tinha lá as reformas de
base... Mas… Não sei. Se ia ter Revolução Comunista no
Brasil. Acho que a chance de isso acontecer era muito pequena. Mas aí ela falou com os militares, ironizando, aí alguns
falaram “Vão levar”. Mas que aí ela mencionou que a filha ia
no médico... Ah, eu não vou lembrar o nome do médico, mas
era um médico militar. [...] Falou assim: “eu vou levar minha
filha... Eu tenho que levar minha filha, está doente. “Quem
que é o pediatra? Nós levamos sua filha, quem é o pediatra?”
“Dr. Figueiredo”. Aí um policial falou: “uai, eu conheço o Dr.
Figueiredo, ele é pediatra do meu filho”. [...] Que aí o pessoal
falou “Uai... Então essa… Então... Se trata em médico em
militar, então eles não são contra os militares, não são contra
o governo”. [...] “Então não são tão perigosos assim”. Mas tá.
Aí ela voltou para casa, no mesmo dia, eu acho. Então minha
irmã ficou lá sozinha, com… Nem um dia, né, em casa com
amiga, com a Clotilde lá, num... Deve ter ficado algumas horas sozinha, e minha mãe voltou logo. E meu pai ficou um
mês preso. Acho que um pouco mais de um mês, e esperando sair as marcas da tortura e ele foi bastante torturado,
a gente não sabe, exatamente ele não fala, mas ele tem.
[..] Agora, ele conta que ele… Ele concorda, minha mãe fala

Embora os filhos de Ciro e Helena tenham acesso a algumas informações sobre
o período de militância e prisão dos pais, os detalhes sobre a duração de tempo
no qual os pais permaneceram detidos, o estado de saúde da bebê Clio enquanto
estava sobre a vigilância armada dos policiais e os ocupantes da casa da família
são ainda fragmentados. Algumas informações só vieram a ser conhecidas pelos irmãos após o contato feito pela Covemg para as oitivas, como afirma Lucas:
...acho que torturaram ele, acho que ele falou só nos primeiros dias, primeiro, segundo dia e tal, e o tempo que ele ficou
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que ele ficou preso esse tempo todo para sair as marcas. Aí
sofreu em pau de arara, ficou lá apanhando e tal. E parece
que eles desistiram, porque viram que ele não abria a boca
de jeito nenhum. E vem, acho que viram que… Como que é
que minha mãe comentou? Ou eles desistiram, porque “ou
ele realmente é só o bibliotecário da AP... Ah, é APML, né, Associação Popular Marxista Leninista, Ação Popular Marxista
Leninista. Eles realmente tinham envolvimento e tal, tinham
reuniões na casa. Lembrei de um outro dado importante e
tal. O que estava acontecendo antes é que tinha uma mulher
que ia fugir e meu pai ia ajudar essa mulher a fugir. Quem?
Lascou. Uma mulher lá de Sabará. [...] Que meu pai... a família
é de Sabará e tal... E meu pai ia ajudar essa mulher um dia antes, eu acho, à prisão dele. Então o motivo da prisão do meu
pai tem alguma coisa ligada a isso aí, ele estava participando
da fuga dessa mulher perigosa, que ela ia passar lá. Meu pai
guardou coisa dela, meu pai guardou uma bolsa dela. Minha
mãe chegou a olhar na noite antes e minha mãe falou: “fodeu”. Porque tinha coisa lá. O que tinha? Documentos dela,
“os trem” tudo dela pra essa mulher fugir. Aí que minha mãe
viu e falou: “Nossa senhora! Esse trem vai dar problema.”
Aí a prisão foi no dia seguinte, e não deu certo a fuga dessa
mulher também. Tinha um sinal lá, que minha mãe contou...
[...] Pessoa que ia dá um sinal assim “Olha, eu vou passar na
porta da sua casa e se eu tiver com cigarro, se tiver fumando,
tá beleza. Você pode vir com as coisas dela que nós vamos
levar ela, não sei para onde. Se eu não tiver com cigarro, deu
errado”. Aí o homem estava lá sem o cigarro, então lascou
tudo e no dia seguinte foi a prisão. Mas eu acho que eles não
alegaram isso na prisão, não. Essa fuga dessa mulher. Eles
alegaram mais negócio de livros e local de reuniões da AP…
Da APML. E meu pai era envolvido mesmo. [...] Minha mãe
concordava e tal, mas meu pai que era o comunista mesmo.
O perigoso [tom irônico]. O mais perigoso da história era meu
pai. Um perigo danado. Você precisa de ver, se você ver ele
“que homem perigoso”. Né? Que perigo de homem, Nossa
Senhora! 276
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lá… Mas assim, então ele nunca contou nada. Aí, recentemente, por causa dessa ligação suas eu perguntei algumas
coisas e ele não consegue contar, ele começa a chorar e tal.
Aí, mas aí ele conta, o que eu achei interessante, ele fica
emocionado de coisas assim, de companheirismo da cadeia,
né. Teve um cara, alguém estava preso por droga… Olha, os
nomes... Um cara que não tinha nada a ver com política. [...]
O filho do cônsul espanhol estava preso por causa de droga.
Ele não sabe exatamente [...] se ele estava só usando droga,
se ele estava vendendo. Ele não sabe e tal. Mas que esse
menino, ele ficou muito preocupado e que assim que ele saiu
da cadeia ele foi, em primeiro lugar, contar para minha mãe
que ele estava bem. Minha mãe desesperada, não tinha notícia nenhuma.277
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Assim, Lucas relata que o filho do cônsul serviu como fonte de informação para
a família nessa situação:
Então ele conta isso, só conseguiu contar isso e chora e tal.
Então ele não consegue contar nada. E... O que mais? Aí esses negócios da cadeia. A única coisa que ele contou, isso
ele contou rindo, é que ele assistiu o jogo do Atlético… Que
você sabe disso, né? Que ele assistiu na cadeia e que os
militares colocaram a televisão para o pessoal assistir, que
em dezembro de 1971 tinha final do Campeonato Brasileiro,
Atlético x Botafogo. Que foi o primeiro campeão brasileiro,
né? Aí que os militares, ele conta isso achando legal assim, o
pessoal colocou a televisão para eles assistirem e ele conta
brincando, não sei se é brincadeira e tal, mas que não tinha
nenhum cruzeirense, só tinha atleticano.278

Clio também narra episódios que só vieram à tona após a interpelação da Covemg:
...a mamãe, ela contou agora recentemente pra gente, que
foi o seguinte. Esse episódio todo, essa coisa toda da moça
que ia para Juiz de Fora, meu pai ia pegar pra lá, isso aconteceu um dia antes. No dia, no dia mesmo, eles estavam
os dois em casa, não sei… Não sei que dia da semana que
era, não entendi, não sei, mas eles estavam em casa. [...]
Aí entraram para dentro de casa e começaram a pensar “Ai,
meu Deus! O que é que a gente faz? Como nós vamos fazer? Para onde é que a gente vai? Nós vamos sair correndo?
Como? Onde? Quando?” Pouco tempo depois, papai fala
que, não sei horas, uma hora, duas horas… E também não
sabe se nesse meio tempo a Clotilde chegou, se na hora que
olhava para a janela a Clotilde já estava lá, isso eles não têm
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muito certo, mas enfim… Depois disso eles entram. Então
estamos... está mamãe, papai, eu, a empregada, tinha empregada lá, a Clotilde e uma outra amiga. Eles entram, diz
que com um monte de homem armado e aí faz a prisão “Vamos levar vocês”. Aí a mamãe começa “Não vai levar, porque
nós somos… O que é que é isso? Esse monte de homem,
pra quê isso?” Enfim, leva os dois e aí eu fico em casa com
a empregada e com a Clotilde e com a amiga dela. E aí eu
fui perguntar outro dia mamãe, porque eu falei assim “Mas
aí eu fiquei com a Clotilde? A Clotilde ficou tomando conta
de mim?”, “Não, não. A Luia, que era a empregada que tava
lá, que estava acostumada comigo.” Não era babá, não, era
empregada que ficava comigo. Aí ficou comigo lá. [...] a mamãe, ela conta também que ela foi, e ela tá com um vestido
de crochê que minha vó fez e era um vestido assim, mais
justo assim, muito bonitinho o vestido. Que aí eles chamaram “Vem cá”. Ela levantou aí o policial falou “Nossa Senhora! Como que pode? Grávida. Uma mocinha dessa grávida
e metida nessa bandidagem”. Não sei se essa era a palavra,
não. Aí ela falou “Metida em quê?”. Ela falou que ela ficou o
tempo todo dando de boba e que depois ela teve um pânico,
mas um pânico, um pânico, um pânico muito grande, porque
ela ficou com medo deles descobrirem que na verdade ela
não era aquela boba completa, não. Na verdade, ela sabia
o que estava acontecendo, apoiava, mas também num era
uma… Né? Mas que ela também ficou com medo, com pânico, mas não aconteceu nada depois, não. Aí ela tava com
um vestido e eles chamaram “Nó, grávida!”. Não sei o quê,
não sei o quê. Aí foi passando, passando. Aí lá pelas tantas
ela falou: “minha filha tá doente, eu preciso levar ela ao médico”. Aí que veio, aí eles falaram “Nós levamos sua filha”. E
ela assim, tipo assim “Credo nesses homens”. “Não a gente
leva sua filha, quem é o pediatra?” Aí que veio a história. Aí
quando veio a história de que o pediatra era o Dr. Figueiredo
e que o outro falou, ela acha, isso é opinião dela, ela acha
que eles pensaram: “Ah, quer saber? Essa daí deve ser uma
burguesinha que não tá sabendo de nada mesmo”. [...] Que
casou com um comunista. Que deve ter pensado assim:
“porque tem gente...”. Porque nesse ponto a minha mãe,
ela é muito diferente do meu pai nesse ponto, o meu pai é
muito, eu acho que ele é muito radical com essas coisas. A
minha mãe é assim, se o médico é excelente e esse médico
excelente, ele é militar... Uma coisa é uma coisa, outra coisa
é outra coisa, eu vou levar nele. Para mim o fato dele ser militar num… Num descarta. Já outros… Então eles pensaram
assim: “ué, mas essa moça não é uma comunista, assim,
tão subversiva, porque está levando em um médico militar”.
Aí ela falou que acha que isso deve ter pesado até para eles
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soltarem ela.. [...] E teve o negócio do capuz que ela conta
que... Ela conta que o meu pai estava sentado assim, encapuzado, aí colocaram ela do lado dele. Aí que na hora que
colocaram, ele falou assim: “Helena?”. Para ver se era ela.
E ela encapuzada e ele encapuzado. Na hora que ele falou
“Helena”, eles pá, pá, pá, pá, pá. Soltaram cacetada nele.
“Cala a boca. Estamos falando pra você não falar”.279

Após comparecer diversas vezes para prestar depoimentos e esclarecimentos
ao DOPS entre os anos de 1971 e 1973280, Ciro foi absolvido das acusações de
crimes contra a Nação em 13/11/1974 pelo Superior Tribunal Militar. O casal tentou voltar às suas atividades laborais, contudo, encontrou resistência de familiares e da comunidade em seu entorno por terem participado de uma organização
política de “caráter comunista”. Ado fala da pressão que a família materna fez
para que Helena se exonerasse de um cargo público de professora. Já Lucas
afirma que um dos maiores receios do pai era a perda da sua posição de técnico
de tributação:
...a minha mãe perdeu o emprego, perdeu o emprego, assim,
ela... De novo, por ignorância, não foi... Não teve uma mão do
Estado falando pra ela “Pede exoneração, você é comunista
e coisa”. Mas a família inteira te induz a fazer aquela coisa,
mas minha mãe trabalhou a vida inteira… Assim, foi exonerada e coisa, mas sempre trabalhou e geralmente sempre
ligada à política e educação. Secretaria de Educação e coisas
desse gênero. 281
E a última coisa que eu lembrei, que ele [pai] contou agora, é que ele tinha acabado de… Foi preso em dezembro de
71[1971], acho que ele tinha acabado de passar num concurso pra… Técnico… O cargo era Técnico em Tributação. Aí
ele contou que era um cargo diferente, não é o que ele virou
depois, que é Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, né? Aí que
ele... Ele tinha acabado de passar nesse concurso, que parece que era um cargo diferente, alguma coisa que iria ser
relacionada com o Itamaraty, com o Ministério das Relações
Internacionais, ou Exteriores, sei lá também o que é... Bom,
e aí ele ficou com medo, claro, tinha acabado de passar em
um concurso bom e tal: “Ih, vou perder ele agora, imediatamente”. Então ele fala que ele acha que o Delfim Neto foi importante, porque ele era o ministro da Economia, do governo
mais… Mais, é… Mais violento que teve, mais autoritário foi
do Médici [...] O Delfim Neto fez alguma coisa que ele conseguiu proteger o Ministério da Fazenda [e ele não perdeu o
emprego]. 282

Só lembrando, teve também uns episódios relacionados a
eles. Eles compraram... Quando eles compraram um terreno lá [Ibirité], aí tinha aquele tipo de coisa “Olha, nó, mas
eles não são comunistas? Então eles têm propriedade? Eles
têm...”. Né, quase que desistiram da compra. [...] Eles tiveram
um problema com a polícia. Foi a única vez, depois, porque
teve esse negócio de evitar polícia e tal. Eles tinham um lote
que eles compraram, pertinho da favela da Serra, ali no alto
do São Lucas, e aí como é normal em favela, o pessoal vai,
invade e vai aumentando. Aí estava invadindo esse terreno. E
aí teve um problema, eles chegaram a dar queixa na polícia.
Não sei nem se deram queixa na polícia. No final das contas eles abriram mão do terreno, largaram pra lá. Não quiseram, porque eles tiveram essa opção, vamos dizer “Vamos lá
chamar a polícia pra ir lá expulsar os invasores?” E eles, na
ideologia comunista também, é… “Não. Uma propriedade,
um lote pra gente não faz falta, deixa lá o pessoal. Pá e pronto. É deles agora, isso aí”. Mas teve um problema lá [...] Só
sei que 97 ou 98 [1997 ou 1997], por causa dessa denúncia,
um borracheiro que denunciou meus pais por alguma coisa
relacionada a esse lote então meus pais foram na polícia e
chegou lá meu pai ficou surpreendido, porque tinha o... o cara
da delegacia falou que ele tinha ficha suja. E… E o cara falou
assim “Ficha suja?”. Aí meu pai estranhou e falou: “mas como
assim ficha? Ah, tá. Não”, meu pai falou com ele “Mas isso aí
é outra coisa, isso aí é prisão política que cê tá falando”. Aí eu
lembro do meu pai falar até, era um menino, policial jovem,
que não tinha menor noção do que era isso, talvez ele nem
soubesse de governo militar.283

Em suas narrativas, os irmãos apresentam os pontos positivos da educação que
tiveram durante seus primeiros anos de vida, valorizando a preocupação dos
pais com uma formação política crítica. Ado afirma que:
A nossa vida foi muito, como que chama? Muito arraigada de
política. A gente é, assim, a gente cresceu praticamente doutrinado a ter uma postura política, a ter... como que chama?
Influências, essas coisas… Porque eu não tenho muito sentimento… Eu acho que você pode pensar assim, uma pessoa
que é muito enraizada em política, ele pode ficar abandonado
pelos pais, o pai envolvido demais com política… Esse sentimento de abandono eu acho que nenhum de nós temos,
de forma alguma. Que, assim, a presença dos nossos pais
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Lucas também relembra episódios relacionados à aquisição de terrenos em
Belo Horizonte e Ibirité, em que o passado como militantes políticos de esquerda voltou, prejudicou a família:
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sempre foi muito forte, mas, claramente, igual a Clio falou,
todos os amigos, todo mundo, aquela coisa muito transpirando política, mas uma política de esquerda, antiditadura e
tudo. Eu lembro assim, isso que a Clio tá falando, por exemplo, teve uma… Teve uma… De novo a gente… Nos contam
isso. Quando meu pai virou tipo fiscal e coisa, eles tiveram a
época, a possibilidade de comprar um lote no Mangabeiras e
coisa, e a decisão, assim: “Eu não moro onde esse tipo de
gente mora”. Então essas decisões, elas… Algumas radicais,
talvez, tivessem que ser mesmo, talvez não precisasse, não
sei. Mas esse tipo de coisa, nas escolas que a gente estudava, nos lugares que a gente andava, as pessoas que a gente
andava, era sempre característico. A única… A única coisa
que eu lembro assim… Quando Tancredo ganhou a eleição,
eu lembro de meu pai chorando muito. Essa é a única coisa
que me marcou pessoalmente, porque você tem 10 anos de
idade, vê seu pai chorando daquele jeito. Então assim, hoje
eu entendo.284

Leo relembra em seu depoimento que os pais sempre conversaram abertamente sobre política em casa.
Eu não lembro de eles sentarem e falar: “Olha, você tem
que pensar assim, a gente pensa assim”. Nunca teve isso,
mas eles conseguiram passar… Eu na verdade, dos quatro
aqui hoje, eu sou o mais desanimado com a política, eles
eu acho que continuam mais engajados do que eu. [...] Sei
lá, estou meio cabreiro com isso tudo que tá acontecendo.
Mas não tenho dúvida que eles conseguiram passar e de
um jeito completamente pacífico, sem imposição de pensamento nenhum. Mas a vida inteira eles foram muito intelectuais, com 50 bilhões de livros dentro de casa, assinatura de
tudo quanto é Jornal. Isso, sabe? Então isso eles passaram
muito forte. 285

Os irmãos também relatam a permanência de resquícios dos “princípios comunistas” em vários aspectos da vida familiar, como nas escolhas dos locais nos
quais a família residiu, exemplificado no caso da não aquisição de um terreno no
Mangabeiras286 e a doação de um terreno no Bairro São Lucas287, narrado acima
por Ado e Lucas, respectivamente, como também pela própria decoração permitida nos cômodos da casa da família, o incentivo à leitura e a seleção de músicas
e artistas ouvidos no toca-discos do pai.
Não sei se é porque eu que sou mulher. Eu falo com mamãe
assim, a vida inteira eu vivi assim, a minha casa não tinha
sofá, era almofada no chão, eu achava aquilo ali horroroso.

Eu reclamei um dia que não tinha sofá. Todas as casas que eu
já vi têm sofá, mas na nossa não tem sofá [Lucas].289
Meus pais realmente, como o Ado falou, eles são mais…
Meu pai principalmente é muito... Nunca mais esqueço na
minha vida, que a gente brincava, tipo “Oh, pai, vamos um dia
para a Disney?” E ele falava “Não piso nos Estados Unidos,
não adianta”. E não vai pisar. Não vai pisar. Vai morrer sem pisar nos Estados Unidos, tenho absoluta certeza disso [Leo].290
Então acho que isso que é o mais forte dele assim e a gente
teve… Na nossa vida a gente teve muita influência das escolas. Acho que o negócio das escolas era porque assim, eles
associavam as escolas tradicionais com escola que valoriza
disciplina e obediência. E não, a ideia era criar os meninos
para ter conhecimento e liberdade. O negócio da música, que
é interessante é o seguinte, um negócio que é muito nacionalista esse negócio que cês têm aí, né? Por exemplo, meu
pai, duas coisas interessantes pra música, que eu acho que
foi legal, primeiro quando tinha os quadros lá dos Beatles na
casa, ele não gostava muito também, não, porque ele tinha
só… Hoje ele sabe, claro, mas todos os discos, só disco brasileiro, só música brasileira. Então um negócio nacionalista. E
Beatles e Rolling Stones é coisa estrangeira, né. E… Mas eu
lembro que foi importante uma vez que ele falou que eu tinha
quadro dos Beatles no quarto, né. Ele falou: “não idolatra ninguém, não. Esse negócio de idolatrar é bobagem [Lucas].291

Além da própria socialização dos filhos ser calcada em princípios que remetiam
às experiências como militantes da resistência, o círculo de convivência e amizade dos pais nos anos posteriores esteve sempre permeado por ex-companheiros de militância e pessoas que estiveram alinhadas aos ideais de resistência ao
regime ditatorial, como conta Clio:
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Achava horrível aquilo. Eu era doida para ter uma casa mais
convencional. E meu pai era muito, nossa gente, meu pai
é muito radical, hoje eu vejo. Meu Deus do céu! Outro dia
ele disse que não entra em um pet shop, “Mas isso aí deve
ser a cara da burguesia, pet shop, né? Deve ser a cara da
burguesia”. Então ele… O papai era demais, sabe? E muito…
A mamãe hoje eu vejo que é menos. Então era aquela coisa,
não tinha sofá, almofada no chão. Eu fui ter um quarto mais
assim, bonitinho, quando eu tinha, acho que uns 12 anos,
sei lá. Tive um quarto mais... Até então… Isso é uma coisa,
isso... Foi só isso, uma coisa que eu acho que me incomodou
um pouco, mas... Nossa! Sem problema nenhum, nada…
Nenhum problema [Clio].288
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Mas a gente cresceu, eu percebi que a gente cresceu pra
não ter esse preconceito, essa coisa toda, eu percebi que
a gente cresceu sempre convivendo com pessoas que estavam...que compartilhavam do mesmo, do mesmo... Da
mesma ideologia, do mesmo... Tudo dos meus pais. Então quando eu era pequena, pequenininha, as escolas, por
exemplo, as escolas, a vida inteira a gente estudou em escolas que não eram aquelas escolas tradicionais, que em
geral eram todas religiosas e aquela coisa toda. A gente...
Eu estudei quando pequena no “Balão Vermelho”, tenho
muito poucas lembranças. Depois algumas outras escolas,
Pica-pau Amarelo e o Albert Einstein. E a gente conviveu
muito, eu passei muito da minha infância com amigos da
minha mãe, o Paulo Telles e a Irene Telles292 [...] a gente
ia todo ano para praia juntos, assim… [...] Quando eu comecei a me entender por gente, que devia ter lá uns 7, 8
anos assim, aí eu já convivia muito com eles. A gente ia
para Ibirité, depois mamãe começou a trabalhar em Ibirité,
sempre ali. E outras pessoas. [...] São essas pessoas que
eu lembro. 293
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Nem todos os dados são precisos ou conhecidos pelos filhos. Como em outras
famílias de ex-militantes, Ado e Clio retratam as dificuldades do pai em rememorar a história vivida, ao passo que Lucas reflete sobre as marcas da tortura
em seu pai.
Tem uma coisa que eu acho importante também colocar
assim, quando… Porque tudo que a gente sabe foi contado
pelos nossos pais, e 99,9% pela nossa mãe, porque meu
pai... ele é muito calado, tá certo? Eu não sei se o... vamos
dizer, se episódio de tortura e coisa tem algum efeito nisso,
eu acho que muito maior é o efeito dele ter sido criado no
seminário. Então ele foi educado mesmo por padre. Então
ele é uma pessoa calada. E quando você pergunta dados
para ele sobre tortura, ele responde sem graça, ele fala
assim: “ah, eles davam um soco na gente, assim”. Com alguma… Mas vocês… Ele fala que tinha muito... Como que
chama? Muito espancamento, arrancar unha, coisas assim.
E minha mãe que conta mais esses detalhes, essas coisas que... que aconteceu no dia [...] Então, assim, os fatos
quem conta muito é a nossa mãe.294
Mas eu acho, eu pelo menos, acho que eu vim a saber de
detalhes depois que a gente… Mas também... Talvez não
falasse assim com detalhes, depois que a gente começou a
ficar grande que começou a sentar “Ah, me conta direitinho

Meu pai tem um trauma, claro que tem, né? Normal. Não
tem como uma pessoa ser torturada e “Não, que isso? Tomei umas porradas...” tranquilamente. Você não lida com
isso tranquilamente. É óbvio que ele tem um trauma e não
conta, não consegue falar do negócio de jeito nenhum.296

Apesar de os fatos narrados serem repletos de lacunas, os irmãos Jório de Vasconcelos refletem sobre a história de resistência dos pais, trazendo em seus
relatos a importância social e histórica dessas memórias.
O que eu lembro da minha vida é o seguinte: a gente cresceu sem nenhuma vergonha, nenhum preconceito, nada
a respeito disso, muito pelo contrário, a gente cresceu
aprendendo a valorizar. Isso inclusive é motivo de orgulho.
Hoje eu conto pra todo mundo, eu sempre dou um jeito
de comentar esse assunto. Acho isso, assim, fantástico.
Admiro meus pais… [Clio].297
Eu digo por ter nascido bem depois... sobra muita coisa de
lembrança, claro, nada... O que eu corroboro que é isso,
que realmente não tenho nenhuma lembrança de ter sido
humilhado, bulling, ou nada sobre isso, nunca na vida, pelo
contrário. [Leo].298
Então, assim, teve um... nada traumático, pelo contrário.
[...] eu acho que a gente tem uma colocação na sociedade,
hoje, com a compreensão do que aconteceu… Porque na
época tinha muita ignorância, tinha família que via aquilo
com medo, alguma coisa. Então hoje nós temos uma posição até confortável... [...] Com autoridade dos seus pais,
que fizeram a coisa certa num momento em que todo mundo tá fazendo a coisa errada. [...] Eu tenho um professor na
universidade, um colega meu lá, que eu… Bem mais velho,
da idade de meus pais, que eu converso com ele, assim:
“como foi a ditadura procê?” Ele fala assim: “eu era muito
pobre para saber o que está acontecendo. Eu estava sobrevivendo. Eu não sei de ditadura. Eu não vivi isso”. Então eu
acho que isso existiu. [Ado].299
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como que foi com detalhes”. E realmente papai não fala
muito, não, deixa que a mamãe fala por ele, né? Então, aí
ele fica calado, ela fala, fala, fala e ele se emociona. Mas
não teve nenhuma descoberta assim, traumática. Eu também não lembro da gente tá convivendo com os meninos
e aí ter assim alguma descoberta. Não. Tudo, tudo… Tudo
supernormal, né? 295
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Militantes: Jessie Jane Vieira de Sousa e Colombo Vieira de Sousa Júnior –
Filha: Leta Vieira de Sousa
Leta Vieira de Sousa é filha de Jessie Jane Vieira de Sousa e Colombo Vieira de
Sousa Júnior, dois militantes políticos da época da ditadura. Colombo nasceu
em 06/03/1950, e Jessie Jane em 21/04/1949, em Bom Jesus do Galho, então
distrito de Caratinga, Minas Gerais. Leta nasceu em 20/09/1976, no Hospital São
Sebastião, no Rio de Janeiro, no momento em que seus pais estavam presos,
o que fez com que tivesse de viver junto de sua mãe dentro da cadeia nos seus
primeiros meses, até ser entregue para a mãe de Colombo. Quando Jessie
Jane entrou para a Ação Libertadora Nacional (ALN), em 1969, ela conheceu
Colombo, e os dois passaram a viver como clandestinos. O casal foi preso em
1°/07/1970, pela ação do sequestro do avião Caravelle PP-PDX da Companhia
Cruzeiro do Sul, no Rio de Janeiro - o sequestro foi uma tentativa de o casal, em
conjunto com Fernando Palha Freire e seu irmão Eiraldo de Palha Freire, libertar
presos políticos em troca dos passageiros do avião.300 Jessie Jane foi condenada a 18 anos de prisão e Colombo a 24 anos, sendo que ambos ficaram presos
por nove anos em diferentes locais - ela em Bangu (Presídio Talavera Bruce) e,
ele, no Instituto Penal Cândido Mendes (presídio da Ilha Grande). O casal só se
comunicava por meio de cartas, até que conseguiram autorização judicial para
se casarem em 1972 e conquistaram o direito à visita íntima em 1975. Jessie
Jane então engravidou, e, em setembro de 1976, foi levada para o hospital no
Rio de Janeiro, sob forte vigilância policial, para ter o bebê.301
Apesar de possuírem uma família unida, Jessie Jane se preocupou bastante
com o fato de a filha nascer enquanto ambos os pais estavam presos. O processo de pré-natal e o nascimento de Leta também foram complicados, pela falta
de assistência ofertada à Jessie Jane:
A gravidez transcorreu com tranquilidade, mesmo sem os exames próprios ao pré-natal, mas o parto foi mais complicado.
Quando faltava um mês para o nascimento da Leta, fui transferida para o hospital penitenciário e ali permaneci até o dia
do seu nascimento. Nesse período, pude receber visitas da
família do Colombo, que já me dava assistência ao longo dos
anos em que estive presa. E, assim, pudemos estar juntos aos
sábados e domingos. Neste hospital-prisão permaneci isolada
em uma pequena cela, sem exercícios ou banho de sol. E, evidentemente, sem qualquer assistência médica. Os hospitais
militares se negaram a fazer o parto. Diante dessa recusa, os
companheiros organizaram um fundo que nos permitiu pagar
um hospital privado e, mais importante, o parto sendo realizado
por um médico de absoluta confiança. Tratava-se do Dr. Jeferson Carneiro Leão, ele mesmo militante da causa democrática
e que havia trazido ao mundo vários filhos de companheiras
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nossas. Mas eu só o encontrei a poucos dias do parto, quando
fui levada à clínica. Dia 19 de setembro, um daqueles domingos de visitas no presídio político, minha sogra percebeu que
eu, sem saber, estava em trabalho de parto desde a noite anterior. Logo, os companheiros acionaram os carcereiros e fui
levada para a maternidade sob forte escolta, ainda na caçamba
de um camburão e algemada. Lá me esperavam alguns companheiros, que impediram que os soldados da Polícia Militar,
que faziam a escolta, entrassem na sala de cirurgia.302
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Leta ficou com a mãe por pouco tempo, depois foi entregue à família do pai, por
Jessie Jane, para que ela fosse criada em um ambiente longe da prisão. Com
a luta pela Anistia sendo cada vez maior, Jessie Jane, Colombo e Leta conseguiam se encontrar duas vezes por mês. O casal foi solto em 06/02/1979, e Leta
estava com as duas avós aguardando os pais do lado de fora.

Figura 18 – O casal Colombo e Jessie Jane, com Leta no colo. Fonte: Portal online Memorial da democracia303
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Leta desde cedo teve de conviver com a ditadura influenciando diretamente na
sua relação com seus pais, tendo nascido enquanto ambos estavam presos e
tendo de ser criada pelos avós, até os pais serem libertados. Alguns membros
da família do pai estavam exilados durante sua infância, o que também prejudicou seu contato com outros familiares. Leta compreende o papel que os pais
tiveram na ditadura e se vê nesse meio, como conta:
Pra mim, ser uma anistiada política, filha de pessoas que lutaram contra os absurdos da ditadura militar brasileira é, e
sempre foi, razão de grande orgulho. Meus pais e seus amigos são o que toda criança sonha: são heróis de verdade que
ultrapassaram seus limites e suas próprias mazelas pelo bem
comum. No entanto, com esse status de “filha de heróis”,
vem também o outro status, o de “filha de terroristas”. Com
esse, vem o silêncio, o medo de saberem quem você é e o
que você pensa. Esse medo me acompanha até hoje.304

Relatar o que sentiu e ainda sente acerca da ditadura pode ser bem complicado,
ainda mais quando no período em questão Leta era apenas uma criança, com sentimentos difusos. Entretanto, seu relato demonstra como o período militar impediu
o convívio entre presos políticos e seus filhos, e como as relações foram afetadas:
a constante insegurança, sobre as tristezas, sobre as dificuldades. Penso em como meus pais lutaram pra me dar uma vida
estável e buscaram que eu fosse apenas “uma menina normal”.
Mas quem pode ser normal quando a polícia entra na sua casa
pra espancar seu pai? Ou quando vive a invasão militar de Volta
Redonda (já em 1989) e seus pais vêm até você para se despedirem, com o sentimento de que serão assassinados? Ou quando sua família está separada em várias partes do mundo porque
foi obrigada a se exilar? Ou quando seu avô é obrigado a viver
escondido para evitar ser deportado? Ou quando seus amiguinhos da escola são proibidos de falar com você porque seus
pais acham que você é representante das “forças do mal”?305

Em relação às memórias, Leta se recorda de pouquíssimas coisas, mas valoriza
as atitudes de todos aqueles que, de alguma forma, ajudaram-na e a sua mãe, e
aqueles que lutaram contra a ditadura:
Muitos me perguntam como foi ser um bebê na prisão.
Como poderia responder se eu era um bebê? Mas quando
vejo minhas fotos e ouço os depoimentos de minha mãe,
vejo que fui quase um bebê como outro qualquer, repleto de
amor e, talvez, mais carinho do que outros bebês. Eu tenho
o privilégio de ser filha de uma geração de sonhadores, de
ser protegida e amada incondicionalmente por pessoas que
sequer conheço, mas que, igualmente, amo.306

Quanto à minha experiência no presídio, obviamente não tenho memória. Mas todas as vezes que eu vejo a lua cheia,
lembro dos meus pais dizendo que essa é a “Lua de Letinha”,
porque lhes mostrava no dia em que foram soltos, como se
eu estivesse adivinhando que eles não tiveram oportunidade de ver o mundo fora do presídio. Porém, apesar da falta
de memória específica, eu me lembro do sentimento. Esse
sentimento me acompanha até hoje. Nos momentos importantes da vida ele me retorna, como se um clic interno me
acendesse e informasse “isso é importante, seja forte, siga
em frente, faça o que é preciso, ouça o entorno, observe,
fale menos, se proteja e, sobretudo, proteja os seus. ” É um
sentimento, uma coisa não mesurável, uma urgência.307

Em 1989, Leta junto dos avós teve de correr para a casa de uma companheira
de seus pais, porque o Exército havia invadido a cidade de Volta Redonda/RJ. Os
pais foram para o Sindicato dos Metalúrgicos e disseram que voltariam depois.
Leta se recorda bem do que sentiu naquela noite:
Eu via o olhar de pavor nos olhos da minha avó, sentia suas
vibrações. Fui ao banheiro chorar pra que não soubessem que
entendia que depois desse dia eu poderia não mais encontrar
meus pais. Eles finalmente apareceram. Vieram até a mim e
me abraçaram. Explicaram que tentavam ajudar os operários
em greve na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Eu entendia e concordava, nada precisava ser explicado. Demos um
abraço eterno. Quando foram embora, ficou aquele sentimento de urgência, de manter tudo em ordem, nada poderia nos
atingir, nada poderia nos separar, nem mesmo a morte, muito
menos a prisão. Nessa madrugada, três operários foram assassinados, mulheres grávidas foram espancadas por soldados em ônibus, a praça pública foi metralhada, entre outras
barbaridades cometidas após a ditadura ter oficialmente terminado. Nessa madrugada eu pude entender um pouquinho
todo o terror que meus pais e seus companheiros sentiram
por tantos anos, primeiro na clandestinidade, depois nas torturas e, por fim, nas prisões. Uma gota em um oceano de lutas,
dores, decepções. Uma gota num oceano de esperança em
um mundo melhor, mais igualitário e mais justo. Uma gota.308

Militantes: Maria Amélia de Almeida Teles e César Augusto Teles – Filhos:
Janaína de Almeida Teles e Edson Luís de Almeida Teles
Janaína e Edson Luís são filhos de Maria Amélia de Almeida Teles e César Augusto Teles. Os pais, César e Amelinha – como era conhecida Maria Amélia,
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Os sentimentos e os traumas fizeram-na ser quem é hoje, e algumas das lembranças se tornaram fundamentais para isso:
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eram militantes do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), e atuaram na estruturação da Guerrilha do Araguaia. Amelinha militou no PCdoB desde os anos
1960. Foi presa com o marido em 1972 e libertada em 1973. César ingressou
no PCdoB em 1962, quando era ferroviário, sendo responsável pela imprensa do
Partido juntamente com a esposa. Ele ficou preso de 1972 a 1977.309
Como em tantas outras famílias, o caso dos irmãos Almeida Teles, Janaína e
Edson Luís, não se restringe a eles apenas. As experiências vividas pelos irmãos
englobam outros personagens, além dos pais e irmãos, os parentes mais próximos, como a tia Criméia, os companheiros de militância política. Nesse sentido,
a reconstrução da memória de Edson Luís, acerca dos eventos ocorridos no final
dos anos 1960 e início dos 1970, apoia-se nas pessoas que o cercavam. Janaína
nasceu em fevereiro de 1967, já Edson Luís, em junho de 1968. Ele é filósofo e
professor universitário, ela é historiadora e pesquisadora sobre a ditadura.
A família passou um tempo na clandestinidade, até que foram presos em casa
em 29/12/1972, na cidade de São Paulo. A casa servia como “aparelho” para a
imprensa do Partido e nela viviam, além dos pais com Edson e Janaína, a irmã
de Amelinha, Crimeia Alice Shmidt de Almeida. Em um dia foram presos os pais,
no outro, os filhos e a tia. Todos levados ao DOI-CODI, César e Amelinha foram
extremamente torturados e os filhos não os reconheceram no dia seguinte. Edson conta uma das cenas mais marcantes de sua infância:
E a cena que mais me ficou presente foi o meu primeiro contato com a minha mãe. Parece que eu estava de costas para
a janelinha de uma cela ou de um portão que tinha uma janelinha. Ela me chamou e eu, feliz da vida, reconheci a voz e me
virei. Quando eu vi o rosto, eu não o reconheci. Ele já estava
roxeado, desfigurado.310

Na prisão, as crianças viram seus pais sendo torturados, debilitados e irreconhecíveis. Eles passaram dias nas dependências do DOI-Codi/SP e às noites
dormiam em local desconhecido, em camas de campanha na cozinha. Depois
de uma semana, Janaína e Edson foram levados à casa de uma tia em Belo
Horizonte, onde ficaram por seis meses. A tia paterna era casada com um delegado, chamado Edelton Bosco Alvarenga Machado. Por terem vivido na clandestinidade por anos, os irmãos não conheciam parentes, além da tia Crimeia.
Janaína narra:
Nós vivemos na clandestinidade, não conhecíamos a nossa
família, nem materna, nem paterna. Muito menos a paterna
porque ela morava toda em Minas. Então nós fomos levados

A vida em Belo Horizonte foi difícil, as crianças viviam confinadas, não iam à escola e
eram obrigadas a realizar tarefas domésticas. Edson conta as visitas ao “zoológico”:
Eu fui levado para passear com esse delegado. O que era
raro, porque não saíamos, ficávamos todos os dias lá. E um
dia ele falou: “ah, vou te levar ao zoológico”. “Legal”, eu pensei. Na minha memória, o zoológico era um lugar legal. Mas
ele me levou à delegacia que ele comandava. Me levou para
passear no corredor onde estavam as celas. Parava em frente
a uma cela, apontava para o preso e falava: “esse aqui é um
veado”. Apontava para outro: “esse aqui é uma cobra” e esse
daqui é não sei o quê. Era uma perversão sarcástica dele
comigo e com os presos. Aquela era a mesma situação do
DOI-Codi.312

Janaína lembra que as pessoas com quem passaram a morar proibiam as conversas sobre os pais e afirmavam com frequência que eles haviam abandonado
os filhos. Ela tem outras lembranças do período na capital mineira:
Tenho lembranças muito desconexas sobre aquele período.
Uma delas é de quando o delegado colocou uma arma na
mesa e disse que não era para perguntar da minha mãe. Ele
era uma pessoa agressiva. Eu não me lembro da cena do
zoológico relatada pelo Edson, mas havia uma atmosfera de
muito medo naquela casa.313

O medo e a sensação de abandono só terminaram quando Crimeia, que foi posta em liberdade alguns meses depois da prisão, foi a Belo Horizonte encontrar
seus sobrinhos, ainda que o tenha feito na clandestinidade. Os irmãos relatam
que conseguiram (re)construir a história da família, e a sua própria, com a ajuda
da tia Crimeia. Janaína conta:
A Crimeia explicou o que tinha acontecido com meus pais,
que eles não haviam nos abandonado. O delegado e nossos
primos, os filhos dele, falavam que meus pais tinham nos
abandonado. E eu pensava: “a gente se gostava tanto, como
é que eles me abandonaram?”.314
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para Belo Horizonte. Eu lembro bem do dia que esse casal
de policiais nos prendeu em casa. Eles nos levaram de carro.
Era um Opala, aquele azul claro que é a cor dos outros carros
do DOI-Codi. E levaram para esse delegado. Não sei como
descobriram esse parentesco e nos entregaram para esse
homem que é um...Não tenho adjetivos para classificá-lo. Lá,
ficamos seis meses sem saber o que estava acontecendo.311
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Ela continua:
Ela [Crimeia] também nos levou para visitar meus pais no
presídio Carandiru. Era a primeira vez que eu ia vê-los depois de seis meses. Era inverno, fazia muito frio, e não tínhamos casacos suficientes. Chegamos lá, meu pai estava no
lado masculino e minha mãe no feminino. Os policiais não
deixaram nos encontrarmos todos juntos... Foi angustiante
e tivemos de esperar muito tempo para conseguirmos nos
encontrar todos juntos! Desse dia, lembro-me de que minha
mãe estava muito bonita de cabelos compridos.315

Edson também se lembra das visitas à prisão:
O dia da visita ao meu pai no presídio era muito bom. A gente
estava ali vivendo situações-limite, graves, como não ter a
presença do pai no dia a dia. E eu passava a semana ou os
dias anteriores a essa visita pensando nela.316

A tia Crimeia foi quem ajudou as crianças a escapar da casa do tio-delegado, e
que as mantinham escondidas:
A gente a encontrou [Crimeia] várias vezes até que ela nos
levou... ela nos ajudou a fugir de lá! Um dia, chegou e combinou que viria nos buscar no dia seguinte, ao final da tarde. Ela
falou: “hoje nós vamos embora, peguem as suas coisas que
nós vamos fugir daqui”. E a gente fugiu com a Crimeia da casa
do delegado e fomos morar na casa da prima dela. [...] Não me
lembrava desses detalhes todos, mas lembro bem o dia em
que a Crimeia falou: “pega as suas coisas e vamos embora!”
Saí correndo para pegar minhas coisas, ela ficou nos esperando perto do portão. Atrasei-me um pouco e fiquei com medo
de que ela tivesse ido embora sem mim, mas ela estava lá me
esperando e fui embora feliz da vida! O tratamento autoritário
e insensível do delegado e de sua família deixaram marcas
profundas em nós. Muitos anos depois, soubemos que Edelton, era um delegado corrupto da delegacia de Lagoinha, em
Belo Horizonte, de onde saíram vários torturadores para compor o temido DOI-CODI de Minas Gerais.317

Amelinha e César foram soltos em 1973:
Meus pais foram soltos em outubro de 1973, se não me engano, e nos encontramos no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, onde morávamos com os meus avós maternos. Ficamos
um tempo lá até meus pais conseguirem voltar para São Paulo,
onde meu pai voltou a imprimir Jornais clandestinos na gráfica
que ele tinha, localizada no Bexiga, bairro central da cidade. Por

Janaína relembra:
O Edson nos contou sobre sua fantasia de ser um agente secreto, eu achava aquilo engraçadíssimo, pois amadureci demais para a minha idade. Desde a prisão, preocupava-me em
proteger meu irmão, meu primo e em defender meus pais.
Queria ser adulta para poder enfrentar os policiais e buscar
meus pais na prisão. Depois, percebi que ter ficado meio adulta antes do tempo trouxe consequências muito difíceis e duradouras na minha vida, como distúrbios hormonais na infância
que se prolongaram na vida adulta. Além de voltar a ter enurese noturna, passei a ter problemas com o sono (os quais de
tempos em tempos voltam) e entrei em processo de puberdade precoce aos 7 anos de idade, o que levou a uma espécie
de menopausa temporária, na vida adulta. Acho que a principal
característica dessa perda parcial da infância se apresenta por
meio de um sentimento profundo de que ela se manifestará,
sempre. A recorrência dessa sensação gera um sentimento
de impotência enorme. A melancolia envolve a vida e, embora
ela prossiga e tenha momentos felizes, a sensação de cansaço parece uma herança muito pesada para “carregar”. As
demandas dessa infância perdida sempre retornam, cobrando
seu espaço em momentos onde nem o corpo e nem a mente
podem mais dispor do tempo de criança. Esse desencontro é
bastante doloroso e se torna ainda mais intenso quando sinto
as dificuldades inerentes ao ato de contar essa história. Na
escola, também não gostava de cantar o Hino Nacional. E não
gostava de ter de mentir, eu sempre contava que meu pai era
um comerciante que viajava muito, por isso nunca estava em
casa. Os colegas, a professora e as mães dos amigos sempre
perguntavam. Era difícil mentir e, às vezes, a gente era pego
em contradição, pois o Edson contava outra versão...319
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causa dessas atividades, o processo dele foi reaberto. Nós
fomos à audiência na segunda Auditoria Militar, que ficava na
Avenida Brigadeiro Luis Antonio, para assistir ao julgamento final. Esse foi um dos momentos mais tristes para mim
porque não consegui entender o que estava acontecendo.
Apenas vi os militares todos enfileirados, o juiz no alto, e meu
pai com o rosto muito triste – nós ficamos muito tristes. Ele
foi para a prisão porque teve de se apresentar à Auditoria para
não nos colocar em risco, porque, do contrário, teríamos de
viver na clandestinidade novamente. E não havia condições
materiais suficientes para levar a família para o exílio ou permanecer na clandestinidade. Toda aquela história já havia sido
muito traumática.[...] A partir da segunda prisão de meu pai,
em 1975, passamos a visitá-lo no presídio todos os sábados.
E minha mãe, que é muito mineira, era a primeira a entrar e
a última a sair.318
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Edson contou:
Então, uma das imposições ou imperativos éticos de ser
criança na ditadura é aprender a mentir rapidinho, logo cedo.
E mentir certo, rápido. No ‘7 de setembro’ havia aqueles trabalhinhos, tinha que enaltecer a bandeira, o hino, o governo...
Então se aprende a mentir e ser cínico. Porque eu fazia tudo
direitinho. “Vamos pintar a bandeira?” “Vamos”. Na hora de
cantar o hino, e na minha escola a gente cantava o hino uma
vez por semana, era um horror. Nesse dia que tinha que cantar o hino e hastear a bandeira, eu fazia um movimento com
a boca, era o meu ato de resistência. Minha resistência era:
“não vou soltar uma palavra desse hino”.320

Mesmo com o processo para a Anistia e convivendo com os pais, já que César
havia sido solto, a família ainda sofria ameaças:
Recordo-me da chegada do João Amazonas321 ao Brasil, em
1979. Fui escolhida para levar um buquê de rosas vermelhas
para ele no aeroporto. Mas o que foi mais marcante na chegada do Amazonas é que nós fomos ameaçados pela Aliança
Anticomunista Brasileira (AAA).322 Um dia, meus pais leram a
carta de ameaça, que dizia que a gente poderia ser sequestrada ou sofrer um acidente no caminho para a escola. Eles disseram: “agora vocês vão ter de redobrar o cuidado para ir e voltar
da escola”.Tínhamos de tomar todo o cuidado para voltar para
casa, porque eles não eram de brincadeiras, esse era o pessoal
que explodia banca de jornal, etc. Aí, eu fiquei realmente preocupada e com medo. Era uma infância que todos tentavam
tornar mais ou menos normal, mas certamente era rodeada
de muito medo e tensão. [...] Em 1982, outro fato nos deixou
apreensivos. Por ocasião dos 10 anos do início da Guerrilha do
Araguaia, as famílias de desaparecidos propuseram ao PCdoB
a realização de uma revista onde fossem publicados documentos e fotos inéditos ou pouco conhecidos sobre a guerrilha.
Meu pai, que trabalhava na editora, e minha tia, uma das poucas sobreviventes, empenharam-se muito para produzi-la e até
eu ajudei. A revista foi apreendida e os militares iniciaram um
inquérito na Justiça Militar. Naquele momento, consideramos
que, talvez, a Crimeia pudesse ser presa novamente. Depois,
o inquérito acabou sendo arquivado, mas ficamos preocupados. As famílias tiveram que fazer um empréstimo para editar
a revista e acabamos sendo obrigados a vendê-la clandestinamente para repor o dinheiro. Vendiam-se exemplares da
revista para pessoas como Teotônio Vilela, Chico Buarque e,
por solidariedade, muita gente pagava mais do que ela valia.
E, assim, foi possível quitar essas dívidas. [...] Aos 8 anos [de
idade], fiz um poema para dar de presente de aniversário para

Figura 19 – Poema feito por Janaína. Fonte: TELES, J, 2014, p. 265325
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o meu pai. Esse poema chama-se “Dói gostar dos outros”. É
um poema triste, tem erros de português porque eu ainda estava aprendendo a escrever. E o Renzo gostou dele, conheceu
a história da nossa família através de uma carta, na qual meu
pai incluiu esse poema. Ele veio da Bahia para o Rio de Janeiro
só para nos conhecer. Depois ajudou a publicar um livro na Itália, organizado pelo famoso jornalista e deputado da esquerda
independente do PCI e, depois do PDS323, Ettore Masina, no
qual havia poemas relacionados com a ditadura brasileira, entre os quais o meu. Na introdução, Masina contou a história da
minha família. Esse poema (reproduzido abaixo) foi publicado –
e a nossa história contada – em vários jornais de esquerda, de
exilados, de grupos de defesa dos direitos humanos, etc.324
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Figura 20 – Amelinha, padre Renzo, Crimeia, Edson e Janaína, em 1975. Fonte: TELEs,
J, 2014, 262326

Mesmo com toda tensão e medo com que vivia a família, os irmãos tiveram
experiências felizes e de desenvolvimento político-social. A escola teve papel
importante nessa formação, como afirma Janaína:
Então fomos estudar no Colégio Equipe ainda em 1979, onde
ganhamos bolsa de estudos. No primeiro dia, o diretor me
perguntou: “o que você espera do colégio?” Eu respondi:
“poder falar tudo o que penso”. Ele ficou meio espantado.
Depois, ajudei a organizar várias greves no Colégio, seja para
não aumentar a anuidade ou para evitar a demissão de alguém. Eles não gostaram muito disso. Até que suspenderam

Sobre a recuperação da família, da Anistia, das denúncias, Janaína conta:
Em diversas oportunidades minha família protagonizou denúncias dos crimes cometidos pelo Estado durante a ditadura. Através de uma série de iniciativas, inclusive por meio
desse poema, minha família insistiu em contar a nossa história. Quando meus pais foram processados na Justiça Militar, em 1973, eles ainda estavam presos e sob ameaça de
voltar às torturas, mas não deixaram de denunciar que os
filhos e a tia grávida haviam sido presos, e que o Danielli328
fora assassinado sob tortura. Por isso, no livro “Brasil: Nunca
Mais”, publicado em 1985, consta a nossa história (note-se
que 25% das pessoas processadas na Justiça Militar daquele
período tiveram a coragem de denunciar torturas em juízo). A
família sempre denunciou também o sequestro, as torturas
e a prisão (de quase um ano) sofridos pelo meu avô materno, ainda em 1964 (ele e meus pais foram condenados em
um Inquérito Policial Militar (IPM), em Minas Gerais, no ano
de 1966, e passaram a viver na clandestinidade desde então). Nesse sentido, meus pais escreveram um depoimento
em 28/10/1979, registrado em cartório naquele mesmo ano,
onde na última página diziam: “(...) As crianças de nosso País
precisam também de uma anistia ampla, geral e irrestrita.
Precisam que se lhes devolvam o direito de serem crianças
no tempo certo.” Nesse depoimento, eles contam que duran-
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a minha bolsa, não sei se pela agitação política ou em decorrência da crise econômica aguda vivida pelo país naquele
momento. A despeito desse fato, o ambiente lá era superlegal, saudável e foi onde comecei a ter uma atuação militante,
podendo dizer que eu e minha família tínhamos sido presos.
O que nos deixava mais aliviados, reconfortados. No ‘Equipe’
havia um ambiente intrigante, que despertava nossa curiosidade, e também queríamos acelerar o processo que culminaria com o final da ditadura. Ainda havia muitas dúvidas
sobre o sucesso da chamada “transição política”. Eu queria
ser militante para ajudar a acabar com a ditadura e naquela
escola havia militantes de quase todos os grupos políticos
da época. [...] Tínhamos muito medo, mas tínhamos amigos.
Houve muita solidariedade, o tipo de solidariedade silenciosa
ou anônima. Havia solidariedade de todos os tipos, tal como
a do padre Renzo Rossi, originário de Florença (Itália), que
nos “adotou”, tornando-se uma figura meio paterna, meio de
avô, e que ajudava muito. Meu pai é diabético, então precisávamos de ajuda, porque era muito difícil mantê-lo com a
insulina e os remédios necessários. A Rosa Cardoso, a nossa
advogada, ajudava; a Teresa, a professora que me alfabetizou,
ajudava; a Ana e o Alemão; a Érica ajudava... Muitos foram
solidários conosco.327
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te as torturas, sofreram ameaças de que seus filhos seriam
assassinados caso não contassem o que sabiam. Apesar de
ser uma experiência muito dolorosa, minha família se esforçou para denunciar o coronel Ustra como torturador – em
2008 ele foi condenado em uma ação civil movida por nós
contra ele –, assim como os demais crimes de que foi testemunha. Fazemos questão de denunciar que Ustra e o comandante do II Exército, Humberto de Souza Mello, torturaram
pessoalmente minha tia Crimeia, então grávida de 7 meses.
Não é coincidência que uma história com essa gravidade não
conste no meu habeas data (solicitado em 1993). Não há nenhum registro sobre o sequestro de que fomos vítimas entre
1972 e 1973. Não obstante, há menção a diversas atividades
políticas das quais participei. As forças de segurança mantiveram minha vida sob vigilância. Nele, encontram-se informações incorretas ou inventadas, mas nada sobre o sequestro.
O medo esteve sempre presente e foi retomado em diversas
ocasiões da minha vida. Fiz psicoterapia várias vezes para tentar reelaborar essas experiências traumáticas. E as ameaças
permaneceram no período democrático. Em 1996, auxiliei as
buscas e escavações realizadas no sudeste do Pará, para tentar encontrar os restos mortais dos guerrilheiros do Araguaia,
e lá nós fomos ameaçados. Também fomos ameaçados em
2001, com homem armado, no vilarejo de Santa Izabel, próxima a Xambioá (TO). Ou seja, as ameaças de morte, de sequestro ou de sumiço sempre estiveram presentes, inclusive
no período democrático, não apenas durante a ditadura.329

As experiências vividas por Janaína e sua família foram de extrema importância
em sua vida profissional. Ela é historiadora e pesquisadora sobre a ditadura:
Aos poucos, resolvi que exerceria a profissão de historiadora.
Sabia que teria de enfrentar críticas severas de historiadores
que acreditam ser impossível manter certa distância do tema
estudado, quando se está diretamente envolvido na história
sobre a qual estudamos. Persiste ainda a ideia que menospreza a experiência vivida e que a separa da teoria, um procedimento bastante similar ao exercido em laboratórios de química. Eventualmente, persiste na universidade uma espécie
de positivismo anacrônico. A despeito dessas vicissitudes,
quando divulgaram a existência da Vala de Perus, em 1990,
acompanhei o esforço dessas mulheres e deste homem, Ivan
Seixas, fantásticos, que pesquisavam, todos os dias, nos arquivos do IML. Aos poucos, fui compreendendo que tinha de
ajudá-los como militante e como historiadora e acabei participando, em 1992, da comissão que investigava os casos
de mortes e desaparecimentos políticos de São Paulo, criada

Os dois reforçam a luta contra a ditadura e as violências perpetradas contra a
sua família, que ajuizou ação cível contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador de seus pais. Dessa maneira, afirma Edson:
Depois, com a volta da democracia, você não confia no Estado, na polícia e precisa repensar tudo que treinou desde a
infância, como mentir. Em 1988 há uma nova lei, mas eu não
acreditava nas leis. Então, tem que começar a pensar, “agora
é um Estado democrático, há leis, regras, outras funções para
essas instituições, há toda uma reelaboração subjetiva que
tem de ser feita”. Em 2002, a Jana entrou em contato com
Fábio Konder Comparato para processarmos o Coronel Ustra,
pela prisão, sequestro e tortura da família. A elaboração desse
processo foi uma coisa que me marcou muito porque foi aí
que caiu minha ficha: “Nós realmente estamos em outro Estado”. É possível, tentar um processo contra essas pessoas e
apesar de todas as limitações da Lei da Anistia. Então foi a primeira vez que eu sentei para escrever essa história. Na minha
tese de doutorado, Brasil e África do Sul: Memória Política em
Democracias com Herança Autoritária, também trabalhei com
esse tema, tratando do caso da África do Sul e do caso brasileiro. Chamei o caso brasileiro de política do silêncio. Depois
ficou claro para mim que eu estava falando da minha própria
história. Essa tese foi uma espécie de divã. Ao escrever sobre
a história do país, eu estava na verdade reelaborando a minha
inserção enquanto sujeito no Brasil, no Estado brasileiro.331
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pela então prefeita Luiza Erundina. E, a partir daí, comecei
a pesquisar nos arquivos do DEOPS/SP e a participar da organização do Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos
publicado em 1995 e em 1996, e da edição de 2009. Na minha pesquisa de mestrado, para entender o silêncio que predominava sobre os crimes da ditadura considerei necessário
recuperar as histórias das famílias dos mortos e desaparecidos políticos no Brasil. E nesse período comecei a adotar nas
minhas análises uma perspectiva comparada, notadamente,
com relação à história da ditadura argentina. Durante a pesquisa de doutorado, pesquisei as histórias e as memórias dos
presos políticos brasileiros. Paralelamente, realizei um projeto
de História Oral em vídeo na Universidade de São Paulo, em
colaboração com a Universidade de Campinas, no qual gravamos 80 entrevistas com presos políticos de vários estados,
cerca de 320 horas, com o apoio da Fundação Ford do Brasil.
Essas pesquisas foram muito importantes para que eu pudesse me aproximar da experiência política desse período, o
que me possibilitou aprofundar a análise crítica e a investigação factual da nossa história recente. Assim, tentei enfrentar
também as minhas próprias experiências traumáticas, tanto
no aspecto psicológico quanto no teórico e acadêmico.330
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E Janaína:
Apesar de ser uma experiência muito dolorosa, minha família
se esforçou para denunciar o coronel Ustra como torturador
– em 2008 ele foi condenado em uma ação civil movida por
nós contra ele –, assim como os demais crimes de que foi
testemunha. Fazemos questão de denunciar que Ustra e o
comandante do II Exército, Humberto de Souza Mello, torturaram pessoalmente minha tia Crimeia, então grávida de
7 meses.332

Militantes: Maria Auxiliadora de Almeida Cunha Arantes e Aldo Silva
Arantes – Filhos: André e Priscila Almeida Cunha Arantes
André Cunha Arantes e Priscila Cunha Arantes são filhos de Aldo Silva Arantes
e Maria Auxiliadora de Almeida Arantes, ambos militantes à época do regime
militar. Aldo nasceu em dezembro de 1938, em Anápolis/GO, e iniciou suas atividades na militância já no movimento estudantil secundarista. Maria Auxiliadora
nasceu em novembro de 1940, em Belo Horizonte/MG e, nos anos 1960, auxiliou na fundação da Ação Popular. Após o golpe de 1964, Aldo e Maria Auxiliadora, casados, exilaram-se em Montevidéu, onde André nasceu. De volta ao Brasil,
em 1965, a família passou a viver na clandestinidade e, no ano de 1968, em Alagoas, onde moravam, a família foi presa. Maria Auxiliadora foi detida junto dos filhos, e os três foram soltos um tempo depois. Maria Auxiliadora, uma vez solta,
retornou à militância política, passando a viver como foragida e, posteriormente,
participou da fundação do Comitê Brasileiro pela Anistia de São Paulo. Em 1972,
passou a fazer parte do comitê central do Partido Comunista do Brasil. Aldo foi
preso em 1968 e, novamente, em 1976.333 Em julho de 1977, foi condenado a
cinco anos de prisão. André e Priscila foram levados para Belo Horizonte, onde
passaram a viver com a avó materna. Em 1979 Aldo foi solto com a promulgação
da Lei da Anistia. No mesmo ano, filiou-se ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), pelo qual exerceu o mandato de deputado federal por
quatro vezes. Em 1987, participou da Constituinte.334
Os irmãos André e Priscila Cunha Almeida Arantes nasceram, respectivamente,
em junho de 1965 e maio de 1966. André relata sofrer com os impactos do regime militar desde seu nascimento, tendo em vista que sua mãe o teve enquanto
ela e o marido estavam exilados no Uruguai.
Era 1965, meus pais Aldo e Maria Auxiliadora estavam curtindo o frio do inverno sul-americano na praia de Punta Gorda, em Montevidéu. Não foi uma escolha voluntária, até
porque a melhor época para aproveitar as praias uruguaias
é no verão, entre os meses de janeiro e fevereiro. Por outro

Desde que seus filhos eram crianças, Aldo e Maria Auxiliadora se viam obrigados a viver com a família na clandestinidade. André e Priscila não tinham plena
consciência dos acontecimentos, mas as circunstâncias a que eram submetidos
em função da clandestinidade marcaram sua infância. Priscila narra:
Existia, por vezes, uma sensação velada que talvez, pela minha idade na época, não conseguia entender. As janelas da
casa na Avenida Itaquera eram forradas de papel e sempre
me davam a impressão que estávamos escondendo algo que
eu não tinha muito claro o que era. Muitas vezes quando ouvia meu pai escutar a Internacional em seu rádio pequeno,
em seu quarto, bem baixinho, ficava sempre uma pergunta
no ar: por que ele tem de escutar o som tão baixo?336

A família foi presa em casa no ano de 1968. À época da prisão, eles residiam no
interior de Alagoas. Maria Auxiliadora e as crianças ficaram quatro dias presas, e
Aldo, que foi detido alguns dias depois, ficou seis meses na prisão. André conta:337
Tinha 3 anos e lá estávamos em mais uma situação estranha.
Durante a noite, uns “amigos” de meus pais vieram nos buscar em nossa pequena casa que ficava no interior de Alagoas,
mais precisamente em Pariconha, distrito de Água Branca no
alto sertão. Nos levaram de jipe para um castelo (Policlínica da
PM de Alagoas), em Maceió. Lembro que achei aquilo estranho. Como era noite, o castelo pareceu meio sombrio. Acreditei que quando acordasse de manhã perceberia que o castelo
era legal. Quando despertei no outro dia, estava em um quarto pequeno e cinza, cheio de grades. Mudamos algumas vezes de ‘endereço’. Depois do “castelo” fomos para Escola de
Aprendizes de Marinheiro de Alagoas. Uma vez por dia descíamos para brincar em um pátio, cheio de lixo e ratos, que minha
mãe apelidou carinhosamente de Jerry. O Jerry era o ratinho
esperto de um desenho animado da época que vivia fugindo
de seu algoz, o gato Tom. Como era pequeno, não percebi,
mas o “Tom” tinha nos pegado. Estávamos detidos em uma
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lado, o melhor mesmo seria ter ido para Puntadel Este que
é a praia mais bonita e mais procurada desse pequeno país.
Mas o motivo não era passar férias e sim uma imposição do
momento político no Brasil, que acabava de mergulhar em
um período de ditadura militar que duraria aproximadamente duas décadas. Em 13/06/1965, durante esse período de
férias forçadas, no Sanatório Americano, minha mãe ficaria
feliz de me ver chorar pela primeira vez. Moramos no Uruguai
quase um ano. Depois voltamos para o Brasil e fomos morar
em São Paulo. Mais tarde, dentro da política de integração na
produção, fomos morar no Nordeste.335
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prisão da Marinha. Comia no restaurante dos oficiais até o dia
em que um oficial pediu que a minha mãe me deixasse com
ele e a esposa, já que ela não tinha futuro pra me oferecer. O
que o oficial não sabia é que o mundo dá voltas. Mais do que
depressa, minha mãe me pegou pela mão e saiu dali. No dia
seguinte, já estávamos comendo no restaurante dos soldados
e dias mais tarde fomos transferidos para outra prisão.338

A família foi levada a julgamento ainda em 1968, em Recife. Foi acatado o pedido
de liberdade de Maria Auxiliadora e das crianças, entretanto, Aldo permaneceu
preso. André descreve as lembranças que tem do julgamento:
Durante a sessão, eu e minha irmã, que nessa época tinha
2 anos, ficamos correndo por toda sala e fazendo uma bagunça danada. Vendo essa confusão, um militar do Conselho
de Sentença procurou saber o que estávamos fazendo ali.
O escrivão que já estava sensibilizado com a nossa situação disse que estávamos presos com nossos pais. Durante
o julgamento não se tocou em nossa presença. Todavia, o
mesmo militar questionou um coronel da PM de Alagoas por
que minha mãe estava presa. Ele respondeu que em Alagoas
quando não encontravam o marido prendiam a mulher. Com
isso nossa advogada pediu a libertação de nossa mãe. Acatado o pedido, fomos os três libertados. Meu pai ficou preso
mais algum tempo e depois fugiu da prisão durante um jogo
de futebol entre os dois principais times de Alagoas.339

Após o julgamento, a família mudou-se para Goiás e, posteriormente, para São
Paulo. Já na capital paulista, procuraram, dentro do possível, retomar suas atividades habituais. Entretanto, André relata que dois acontecimentos chamaram
sua atenção:
O primeiro foi quando meus pais resolveram que eu e minha irmã tínhamos que conhecer os nossos primos e tios
de Belo Horizonte. Anualmente, todo esse pessoal ia de
trem para uma casa em Angra dos Reis [Rio de Janeiro]. Era
muita gente. Só de primos de primeiro grau devia ter mais
de quinze na casa. Durante uma brincadeira em que cada
um tinha de fazer sua apresentação, ocorreu um problema.
Cada primo reunido ali na sala levantava e dizia o nome e
o que gostava de fazer. Quando chegou a minha vez, falei
meu nome “frio”. Na verdade, o nome era Andre mesmo,
mas o sobrenome era “frio” e bem diferente do dos primos.
Quando eu acabei, um dos primos levantou e disse que eu
falara meu sobrenome errado, pois não guardava relação
com sobrenome de nossa família. Como sempre, onde há

Já o segundo acontecimento relata o falecimento do avô paterno:
O segundo momento “estranho” foi quando meu avô paterno faleceu. Eu tinha quase 10 anos. Foi enviada para meu pai
a caneta do meu avô que tinha seu nome inscrito na lateral.
Um dia no quarto/escritório do meu pai, achei a caneta e li o
sobrenome do meu avô. Percebi que o sobrenome dele não
era parecido com o nosso. Aí disse: “Descobri, descobri que
o sobrenome do vovô Galileu é Arantes. O nome de nossa
família é Arantes”. Diante disso, meus pais contaram a razão
de nosso sobrenome trocado. Naquele dia, fiquei sabendo
que o nome de meu pai era Aldo e o de minha mãe era Maria Auxiliadora. Virei para o meu pai e disse: “Você não tem
cara de Aldo e sim de Roberto”. Este era o nome frio do meu
pai.342

No que se refere aos nomes pelos quais a família atendia na clandestinidade,
Priscila conta:
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muitas crianças juntas, a história acabou em briga, pois me
senti ofendido pelo fato de alguém dizer que eu mentia com
relação ao meu sobrenome. Já de volta a São Paulo, relatei
o ocorrido em casa. Meus pais não falaram nada, mas também nunca mais pusemos os pés em Angra dos Reis. Já
tinha em torno de 8 anos [de idade]. Não queria pressionar
meus pais, pois tinha muito carinho por eles, mas a certeza
de que aquilo que meus primos falaram em Angra dos Reis a
respeito do nome da nossa família fosse verdade foi aumentando. [...] Então, em um determinado dia, meu pai insistiu
que eu não deveria contar aos primos onde morávamos. Aí
eu disse: “pai, você ensina para a gente que não é para mentir e agora está me pedindo para mentir”. Meu pai arregalou
os olhos, pensou um pouco e disse: “olha, filho, você vê o
seriado do Zorro, não vê? Você acha que o Zorro pode sair
contando para todo mundo qual é a identidade verdadeira
dele?” E eu, “Lógico que não, pai, só o Mudinho sabe disso.
Se o Sargento Garcia souber a identidade do Zorro, vai prender ele”. “Pois é, filho, esta é nossa situação”, disse meu pai.
“Já entendi, pai, pode deixar que eu vou guardar segredo”,
disse. Acompanhado desse diálogo, veio a seguinte explicação: existiam os “barrigudões” (tipo Sargento Garcia)340 e o
povo. Havia uma briga entre estes dois grupos, assim como
no filme do Zorro, nós estávamos lutando do lado do povo
contra os “barrigudões”. Bom, para mim a explicação estava mais do que boa. Vi que tinha desvendado o segredo da
família e ainda por cima descobri que era “filho do Zorro.”341
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Priscila Almeida Cunha Arantes. Foi este o nome que os meus
pais me deram em 1º de maio de 1966 quando nasci, mas
não foi este o nome que utilizei até meus 11 anos de idade,
quando, então, meu pai foi preso e minha mãe ficou foragida,
na época da ditadura militar em nosso país. Até os meus 11
anos, sempre fui Priscila Guimarães Silva; uma criança feliz
que vivia como muitas outras de minha idade na periferia de
São Paulo com a família.343

No ano de 1976, Aldo é sujeito a um novo episódio de prisão. André narra:
No final do ano de 1976, bem perto do Natal, meu pai foi preso em um episódio chamado “Chacina da Lapa”. Fomos acordados bem cedo pela minha mãe, pegamos algumas coisas,
colocamos na mochila e nos mandamos de táxi para casa de
meu tio em Santo Amaro, um bairro de São Paulo. Era um tio
que eu já conhecia, irmão da minha mãe. Ele e minha tia Tei,
também irmã de minha mãe, eram praticamente os únicos
parentes que víamos de vez em quando. Minha mãe não contou nada para a gente a respeito do ocorrido com meu pai.
Ficamos alguns dias nessa casa imaginando que já estávamos saindo de “férias”. Certa manhã, minha mãe me chamou
com uma revista na mão e pediu que eu lesse a matéria. Era
uma matéria que trazia fotos de meu pai e alguns amigos
que foram presos na mesma reunião. Ele estava com o rosto
tão machucado que nem o estava reconhecendo. A partir daí,
tudo foi devidamente esclarecido. Dias depois, eu e minha
irmã fomos levados pelo meu tio para Belo Horizonte, onde
moraríamos por um ano com minha avó materna, enquanto
meu pai seguia sendo torturado e minha mãe foragida da repressão, em algum lugar que não sabíamos.344

Sobre o mesmo acontecimento, Priscila conta:
Certo dia, fomos tirados às pressas da Avenida Itaquera e
levados por meu tio Bruno, irmão da minha mãe, de carro,
até Belo Horizonte para a casa de minha avó materna. Não
entendia ao certo porque estávamos indo para Belo Horizonte e muito menos o que de fato acontecera. Mas sabia que
era algo muito grave, e alguma coisa acontecera ao meu pai.
Ele e minha mãe tinham combinado de que se o meu pai não
voltasse de uma viagem em uma determinada época é porque alguma coisa tinha ocorrido. E de fato ocorreu. Meu pai
fora capturado em plena estação Paraíso, do Metrô – nome
engraçado! – pelos militares, em dezembro de 1976. Não me
lembro desse dia com detalhes. Mas me recordo do desespero de minha mãe, levando-nos às pressas, eu e Andre, à

Para Priscila, o tempo em que ela e o irmão viveram em Belo Horizonte com a
avó foi de experiências e reflexões relevantes. Ela conta:
Foi em Belo Horizonte que pude de fato me tornar Priscila
Almeida Cunha Arantes. Anos antes, meu pai, quando ainda
morávamos na Avenida Itaquera, tinha comentado comigo e
meu irmão que nosso sobrenome não era Guimarães Silva.
Naquela época, apesar da surpresa, o comentário não teve
significado nenhum para mim. Eu continuava sendo Priscila
Guimarães Silva, vivendo com meus pais na Avenida Itaquera. Também foi em Belo Horizonte que uma nova realidade
se abriu para mim. Talvez hoje, mais madura, eu possa reconhecer o paradoxo daquela sensação. Por um lado, pude
descobrir que tinha um nome de fato real, outro, este sim
verdadeiro, que trazia consigo uma família, uma história; uma
outra identidade. Era um mundo completamente novo que
se abria para mim. Mas ao mesmo tempo, e talvez este fosse o fator que mais me assustou, assumir a minha verdadeira
identidade e meu nome trouxe a perda da convivência com
meus pais. E mais do que isto: a consciência de que eles
estavam em uma situação de perigo iminente. É exatamente
no momento que nossos nomes podiam ser utilizados, que
meu pai foi preso e minha mãe ficou foragida. Obviamente
este paradoxo de identidade se tornou mais acentuado em
um momento de adolescência quando essas questões já são
colocadas à mesa. Para além de uma mera crise de identidade, era uma real crise de identidade: seria melhor continuar sendo Priscila Guimarães Silva e poder viver clandestina
com meus pais em liberdade? Ou seria melhor ser Priscila
Almeida Cunha Arantes e poder viver em liberdade, com os
meus pais presos? Pois, para mim, os dois estavam presos.
Só depois soube que minha mãe estava escondida no Rio de
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casa de tio Bruno. Na viagem a Belo Horizonte, fomos parados por um policial. Acho que o tio Bruno dirigia muito rápido
e senti um nervosismo grande no ar. Chegamos à casa da
minha avó. A casa era muito grande, tinha quase quarenta
cômodos, e fomos acolhidos em clima de festa e com muito carinho pela família de minha mãe, uma família que, no
entanto, eu nunca tinha visto (a única exceção era a querida
Tia Tei, que nos acompanhou por diversas vezes na época da
clandestinidade). Eu e André moramos por lá até minha mãe
poder viver em liberdade. Encontramo-nos, acho, somente
um ano depois, na casa da tia Diva. Minha mãe estava magra,
pálida, fruto da dieta forçada em macrobiótica que teve de
passar quando ficou escondida na casa de conhecidos no Rio
de Janeiro. Seu corpo enfraquecido me chamou a atenção
naquela época. Uma imagem que eu jamais esquecerei.345
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Janeiro. Independentemente da minha opção na época, eu
não tinha escolha real a fazer. Essa sensação paradoxal veio
acompanhada por outra experiência que foi muito marcante
na minha adolescência. Estávamos em Belo Horizonte quando dois ou três homens entraram na casa da vovó Isa dizendo
que eram amigos de meus pais. Não me lembro exatamente
quem foi me avisar das supostas visitas. Olhei à espreita por
uma das portas da sala e tendo a nítida sensação de que
aquela visita vinha carregada de alguma ameaça, me escondi
debaixo de uma das mesas redondas que havia na sala de
minha avó. Foi exatamente em volta dessa mesma mesa que
minha avó, minha tia e os dois visitantes sentaram-se para
conversar. Fiquei ali um bom tempo a escutar a conversa que
não vou esquecer nunca mais: a conversa, em tom de ameaça – pois o que eles queriam saber era onde a mamãe estava – descrevia com minúcias e detalhes a tortura recebida
pelo meu pai: espancamento, pau de arara, corpo inchado...
quase morto. Anos depois vim saber que esses visitantes
faziam parte da equipe de torturadores de meu pai. Nessa
época fui acometida por uma série de desmaios, pequenos
lapsos de consciência, talvez um desejo real de esquecer,
por um pequeno espaço de tempo, algo que me incomodava
em profundidade. Meu grande refúgio, no entanto, eram as
aulas de pintura...346

Após cerca de um ano vivendo em Belo Horizonte com a avó, as crianças tiveram a oportunidade de reencontrar a mãe, com quem se mudaram novamente
para São Paulo e, mais uma vez, tentaram retomar suas atividades habituais.
Aldo ainda estava preso, e recebia visitas da família nos finais de semana. No
ano de 1979, o pai foi solto, conforme relata André:
Em agosto de 1979, foi aprovada e sancionada a Lei da Anistia. No mesmo dia da sua publicação, meu pai foi libertado do
presídio de presos políticos em São Paulo, o Barro Branco. A
família se encontrou novamente e passou a viver junto. Esse
foi um momento muito bom. Meu pai foi eleito deputado federal por Goiás em 1982 e fomos todos morar em Brasília.
Tudo diferente. Uma situação bem diferente.347

Sobre a soltura de seu pai, Priscila conta:
Mas, talvez, um dos dias mais marcantes de minha vida, foi
o dia em que meu pai foi solto, o mesmo da aprovação da Lei
da Anistia. Ele descia a rampa do presídio, com uma pequena
mala na mão. Estávamos ali, novamente, a família reunida,
fora do espaço confinado das quatro paredes da prisão.348

Olhando para trás, vejo como esporte e política estiveram
entrelaçados em minha vida. Quando criança, minha leitura
das questões sempre passou pelo corpo: alguém falava em
superar obstáculos e eu me imaginava saltando barreiras em
uma pista de atletismo. Diziam que era preciso ser forte, e
eu me imaginava levantando um grande peso; que era necessário ser resistente, e eu me imaginava em uma maratona.
Enfim, era um jeito muito particular de sentir as coisas, como
foi também relacionar a vitória à opressão e o perdedor aos
oprimidos. Decidir não “aparecer” por medo que minha família fosse descoberta. Enfim, cabeça de criança fantasia muito
e estas coisas ecoam na adolescência. Esta foi a minha história, com cicatrizes geradas pela ditadura e com oportunidades criadas pela democracia.349

Figura 21: André, aos 4 anos, e Priscila, com 3 anos de idade. Fonte: ARANTES, 2014,
p. 27350

Hoje, André é formado em Educação Física, possui doutorado em Ciências do
Desporto, é ex-triatleta, professor universitário e diretor do Departamento de
Esporte de Base e de Alto Rendimento do Ministério do Esporte. Priscila é formada em Filosofia pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Arte
Contemporânea pela Penn State University, nos Estados Unidos, e professora
universitária em cursos de Graduação e Pós-Graduação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.351
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Durante o período mais conturbado de sua vida, André encontrou no esporte
seu refúgio, uma forma de escape. Ele narra:

327

Relatório da Comissão da Verdade em Minas Gerais

328

Militantes: Maria Madalena Prata Soares e Everaldo Crispim Silva – Filho:
Eduardo Neves da Silva
Eduardo Neves da Silva, nascido em 06/07/1969, é filho biológico de Maria Madalena Prata Soares e Everaldo Crispim Silva. Depois do nascimento de Eduardo, Maria Madalena iniciou um relacionamento com José Carlos Novais da
Mata Machado, com quem atuava na Ação Popular Marxista-Leninista do Brasil
(APMLdoB). Os dois viveram casados até a prisão de Madalena e a morte de
José Carlos em outubro de 1973. Eduardo viveu com o casal clandestinamente
nesse período. Foi preso com a mãe e levado ao DOPS em Belo Horizonte, de
onde foi resgatado pelo pai Everaldo e sua esposa Magda Maria Bello de Almeida Neves. Eduardo tem mais quatro irmãos, Dorival e Lucas, filhos de Maria
Madalena, e Bruno e Priscila, filhos de Everaldo e Magda.
Eduardo (re)constrói sua vida ligando toda a sua trajetória àqueles eventos ocorridos com a sua família durante o período da ditadura no Brasil. Além de Maria
Madalena e Everaldo, Eduardo considera Magda Maria, de quem herdou o sobrenome, como uma de suas mães, assim como vê José Carlos Novais da Mata
Machado como um de seus pais.352 Ele explica:
Meu nome é Eduardo Soares Neves Silva, mas durante o
período... durante a minha vida até aproximadamente uns...
tenho que lembrar, deve ter sido até 93 [1993], talvez, meu
nome era Eduardo Soares da Silva. Essa alteração do nome
tem a ver diretamente com situação em foco, é... vou começar por isso mesmo. Eu nasci em 06/07/1969 [...] que era
decisão de uma militante, né? Ter filho. A militante em questão, a minha mãe, mãe biológica, vocês vão entender isso,
mãe biológica Maria Madalena Prata Soares, é, ela resolveu
ter filhos, né? Ela... na verdade é uma história... antecedendo
um pouco antes do meu nascimento, né? Ela e meu pai, Everaldo Crispim da Silva, se conheceram na militância, né? E se
conheceram numa situação entre a... no Brasil é... ainda um
pouco pacificado, é, se conheceram na verdade, foram membros de Juventude Estudantil Católica, JEC353 e JUC354 né?
E depois participaram... isso mais pra frente, né? Da ação...
fundação da AP, e depois no racha da AP [...] Eles se conheceram... eu acho que eles tiveram um relacionamento qualquer
coisa como próximo de 2 anos, e depois se separaram, e aí
um desses encontros, né? Eu nasci em 69 [1969] então...
eu não sei exatamente qual foi, mas certamente depois de
[...] 67 [1967] então alguma coisa 68 [1968], eu não sei exatamente o que houve, encontro em Belo Horizonte, a minha
mãe não tava... não morava em Belo Horizonte, meu pai sim,
meu pai era estudante de Medicina. Eles se encontraram, é
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minha mãe foi visitar... é uma inconfidência, mas enfim, é...
foi visitar o meu pai no Hospital das Clínicas, meu pai era
Residente do Hospital das Clínicas, eles ficaram juntos, eu
nasci dessa ocasião, já não estavam mais... já não eram mais
um casal, e dessa ocasião, única ocasião, eu nasci e...e a
minha mãe posteriormente, né? Ela entrou em contato com
o meu pai já... não sei quanto tempo depois, enfim, meses
provavelmente, falou: “estou grávida, eu vou ter o teu filho”,
meu pai falou: “claro, é, nós não estamos juntos, mas eu te
apoio no que for”. [...] Mas esse que eu vou dizer agora eu
não tenho certeza, mas, enfim, como é que funciona, como
é que funcionou, mas é fato que minha mãe, época que estava grávida ela pensou muitas vezes, ela tinha decidido ter
o filho porque ela... é o raciocínio que ela, que ela fez, que
ela já relatou em alguns...em algumas ocasiões, não só para
mim, mas em situações públicas também, ela pensou assim:
“bom, se a gente tá tentando é transformar o mundo e transformar o mundo para os nossos filhos, então tem que ter
filho, tem que fazer filho, é, então vou ter o filho”. E ela, que
ela conta que isso na verdade não é que não eram, bem visto
na militância, mas se sabiam que era uma situação de risco,
o risco aumentava é, digamos assim as chances da... de problemas em função do fato de que uma criança na verdade é
o lastro, né, ou uma âncora que então por medida precisa de
uma situação fixa, pelo menos topográfica, para a coisa funcionarem bem, isso é que é... foi se tornando cada vez mais
difícil ao longo do processo, fundamentalmente, na hora em
que minha mãe era levada à clandestinidade.[...]minha mãe
foi visitada no hospital por um monte de gente, entre essas
pessoas eu fui visitado pelo Zé Carlos, né, José Carlos Novais
da Mata Machado, que à época, se eu não me engano, era o
dirigente da UNE, ainda não era o dirigente da AP, se tornou
e que foi tão importante, para o desenrolar dessa história no
Brasil. E aí... ali na situação mesmo, ele foi visitá-la no hospital, na maternidade, eu tive que ficar na maternidade alguns
dias, não sei se 8 dias, alguma coisa assim, acho que nasci
com icterícia. É, foi visitá-la e ali eles começaram um contato e que acabou evoluindo pra um namoro, que acabaram
ficando juntos até o final, né, até a morte do Zé Carlos e a
prisão da minha mãe, que é onde nós vamos chegar. Então,
na verdade, voltando à questão do nome, efetivamente eu
nasci Eduardo Soares da Silva e depois me tornei Eduardo
Soares Neves Silva.[...] É que o Everaldo que veio me buscar
na prisão, e nesse momento o Everaldo já estava casado com
a minha mãe, minha outra mãe, né. Então, em geral eu me
refiro assim ao meu pai, o Zé Carlos foi meu o pai em alguma
medida, né. Mas, na verdade, foi meu padrasto até os 4 anos,
e eu sempre me referi, né. Que eu tenho dois nomes, né. Eu
posso dizer que eu tive, em um momento qualquer, dois pais,
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mas hoje eu tenho um pai e eu tenho ainda duas mães. Essa
segunda pessoa, né, com a qual meu pai estava casado, e
que no momento em que ele me resgatou da prisão, chama
Magda Maria Bello de Almeida Neves.[...]acho que foi em 93
[1993], uma coisa do gênero, 93 [1993] provavelmente, um
pouco depois eu troquei meu nome, eu incluí o sobrenome
da minha mãe, da minha segunda mãe que é a Magda, Magda Maria Bello de Almeida Neves.[...]e eu tenho quatro meio
irmãos, em função dessa... é confusão aí.355

A escolha da militante Maria Madalena de ter filhos acabou por envolver muitas
pessoas, Everaldo, José Carlos e, posteriormente, Magda Maria, além da vida
dos próprios filhos. A vida da família, que depois do nascimento de Eduardo, era
composta por Maria Madalena e José Carlos, mudou bastante com o seu nascimento e o endurecimento das forças ditatoriais brasileiras. Eles saíram para
a clandestinidade, fazendo trabalho de base em comunidades de todo o País.
Eduardo relembra o período:
Se trata de formação política, organização de trabalhadores
e, em alguma medida, uma assistência jurídica, social, etc.,
de uma série de comunidades e grupos... [...] nesse período
eu sei que nós vivemos em muitos Estados do Brasil, portanto em 70 [1970] [...] a gente viveu em muitos lugares do
Brasil. Alguns deles são fixados, a gente sabe aí que muitas
pessoas que nos acolheram não estavam na militância, não
tiveram nenhum... não tiveram que lidar com grande problema da memória que é, em que medida eu mantenho a
memória, em que medida eu a refaço, em que medida eu a
esqueço, né? [...]De um atendimento político, jurídico, social
a comunidades ou pessoas em dificuldades e tal, tem a ver
um pouco, claro, né? Com a militância em stricto sensu, tem
a ver com isso que era um certo espírito e um propósito de
tempo transformador, e certamente tem lastro teórico, né?
Tem um foco numa transformação radical do mundo, via revolução ou reforma; os debates todos da época, mas isso é
sempre menos notável, isso sempre... é como eu, no final
das contas, longa trajetória vim a me especializar em Filosofia contemporânea, e esses autores todos que estão na Filosofia contemporânea, eu sei, né? É por contraste, eu estou
lidando há 30 anos, né? Eu sei, por contraste, que o papel é
formativo, né? [...] o Zé Carlos, Madalena e esse povo todo
ficassem o dia inteiro sentado lendo Marx e sei lá, história e
consciência de classe. Não era isso, então que as disputas
efetivas, teóricas que existiam, né? Entre trotskismo, Segunda Internacional, etc, né? Que mobilizava uma parte da discussão, maoísmo, que elas fossem efetivamente o dia a dia
dos indivíduos, aquilo em certo sentido funcionado como...

Figura 22 – José Carlos e Eduardo. Fonte: Acervo pessoal357

Nesse percurso, a família ficou mais tempo em Fortaleza, onde José Carlos
auxiliava na formação de um sindicato. Foi um período muito difícil e precário,
Eduardo teve problemas de saúde. E quando as coisas se complicavam e o casal supunha que estava sendo vigiado, deixavam os filhos com vizinhos. Nesse
sentido, Eduardo afirma:
eu acho que talvez o todo da vida seja importante, né? Mas
as... o modo, as partes, os pedaços da vida eles são meio
arbitrários, desconectados, eu acho que isso é um pouco a
minha experiência dessa coisa toda, em alguma medida eu
carrego isso comigo. Há um esforço contínuo ao longo da
minha vida inteira [...] A minha... o que eu sou no fundo é
isso, é a soma... é [...] da forma, esses fragmentos. Mas,
eu acho que essa experiência fragmentária, ou fragmentada,
da existência, ela caracteriza muito o modo como eu vejo o
mundo, como eu me coloco, né. Evidente, não... eu não tô
dizendo que eu sou... eu sou até bastante coeso, é quase o
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como um mote, como um motivo e nesse sentido funciona
também como um objetivo, a teoria funcionava um pouco
como orientação, é da prática, nesse sentido, mas não era
isso o dia a dia das pessoas, as pessoas trabalhavam, e aí é
isso que a Madalena e o Zé Carlos, em geral, estavam inscritos em empresas como operários, é operário de construção
têxtil, operário construção...teve metalurgia, é o que mais
que trabalhavam? É em coisas mais próximas de assistência
social mesmo então...356
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contrário... eu tenho um esforço... eu chego a isso também,
é um esforço de coesão, de concentração e de trabalho brutal, mas é porque no fundo eu sinto que se eu não fizer isso,
desmonta tudo, né. E talvez eu acho que tem, né? Tem uma
relação com esse trem de uma vida pingada, né. De uma vida
aqui e lá, não uma vida, assim, que se tem pais, mães, um pai
some e a mãe desaparece, aí tem uma outra mãe, um outro
pai, e depois a mãe anterior volta, enfim.358

Em 1972, com dois filhos, José Carlos e Madalena resolveram articular a saída
da família do País, pois muitos de seus companheiros de militância estavam
“caindo”, ou seja, muitos militantes estavam sendo perseguidos, presos, torturados e até mortos. Os dois sentiam que os agentes da ditadura estavam em
seu percalço. Nesse processo de tentativa de saída do Brasil, em outubro de
1973, a família se separou. Madalena ficou com Eduardo em um sítio da família
na Região Metropolitana de Belo Horizonte enquanto esperavam José Carlos,
que estava vindo de São Paulo com dois cunhados.359 No caminho, José Carlos
foi reconhecido, preso e levado para Recife. Madalena e Eduardo foram presos
no sítio e levados ao DOPS de Belo Horizonte.
Eu fiquei algum tempo lá na prisão com minha mãe. Esse
tempo é um tempo bem disputado, eu não faço menor ideia,
tinha 4 anos [de idade], né? A minha mãe fala... acho que
ela fala, é 2 dias, a minha tia que acompanhou esse processo inteiro, né? A minha tia chama... bom, é conhecida, né?
Eleonora Menicucci360 diz que foi um pouco mais, e os Mata
Machado também acham que foi um pouco mais, mas, enfim, eu vou ficar com dois, né? Mas de qualquer forma é
isso, eu fiquei alguns dias lá até o momento em que, é...
aminha mãe consegue entrar em contato, com... acho que
imediatamente ela entra em contato, que eles avisam que
ela tá lá [...] “Sua nora tá presa com o filho dela”, e avisam
ao professor Edgar e a Dona Yedda e aí começam uma articulação louca lá, e eles conseguem entrar em contato com
o meu pai.[...] então o que acontece é que eu saio da prisão,
provavelmente no dia 25, vamos fazer um médio, a gente é
pego 22, minha mãe acha então que eu saí lá pro o dia 23 e o
resto acha 25. Então tá bom! Vamos dizer que no dia 24, eu
tô em 73 [1973], eu passo a morar com meu pai, é, e com a
Magda minha mãe, e aí, logo depois disso, isso é outubro, se
eu não me engano, em fevereiro de 74 [1974] eu já morava na
França, ou janeiro de 74 [1974] então, uns três meses depois
tenho um corte bruto na minha vida, né? Eu tenho novo pai,
nova mãe e moro em outro país, falando outra língua. Então,
isso é realmente uma chave de compreensão do processo
posterior, né?361
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Figura 23 – Eduardo e a sua professora em Fortaleza em 1972. Fonte: Acervo pessoal362

Sobre a “queda” de Madalena e José Carlos, Eduardo explica:
O que foi essa queda, né? Isso em outubro de 73 [1973], um
pouco antes, na verdade, em agosto já começa os dirigentes
da AP, 16, 16, sei lá, um número x, mais de 15, menos de
20 dirigentes da AP entre eles o Zé Carlos, o Honestino363,
um monte de gente cai, eram mortos dois, três, quatro por
semana, né? Pouco tempo caem todos, né? Todos os “apare-
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lhos” importantes da AP no Brasil, os mais importantes “aparelhos”, os mais importantes personagens, em alguma medida
dessa história, são presos, mortos, torturados, desaparecidos,
né? E muito, muito mais muito posteriormente nós ficamos
sabendo, em 80, [1980] né? Eu acho que a coisa pública em
1980. Nós ficamos sabendo que o delator disso tudo é o... foi
o meu tio, né? Irmão da Madalena. Durante o período grande
a minha mãe já falou isso comigo, já conversou isso comigo,
eu já ouvi de outras pessoas o outro lado da história, então
é fato isso. Durante um tempo grande, até por conta dessa
frase364, essa sentença que rodou o mundo, digo, a impressão
de muita gente é que quem tinha sido a delatora que a partir
daí é uma... [...] um jogo de dominó, tinha sido minha mãe e
ela foi muito “ostracizada”, né? Por isso, né? Principalmente no
estado de São Paulo, cidade de São Paulo [...] A minha mãe
sabe, muito antes disso, né? Muito antes dessa história dela
ser considerada traidora da pátria. [...] É...mas enfim, então,
é, minha mãe passou muito tempo com esse negócio, né?
Ela ficou presa um tempo no... Primeiro no DOPS, depois encaminhada para penitenciária, não sei, 1 ano e 8 meses, dois
anos, e aí depois ela vai pro nordeste do Brasil, aí tem um
período no Rio, aí depois tem um longo período em Cuba. Ela
fica, acho que sete anos em Cuba, em Cuba ela se reconstrói,
faz uma nova vida. [...] Durante esse período todo daí... nós
temos cartas, muitas cartas. Nós mandamos carta da França
e depois a gente volta para o Brasil em 74, 75 [1974, 1975] já
tô no Brasil, eu estou aqui em Belo Horizonte, mas ela não tá
em Belo Horizonte, a gente continuou trocando cartas, etc. E
esse período todo de troca de cartas é um período em que
eu... é na verdade eu tive pouquíssimo contato... pessoal, né?
Com minha mãe... eu, na verdade tava completamente inserido no seio dessa outra família, no outro pai e outra mãe, e
ela, aos poucos, esse período todo, né? Um período longo de
5 até os 13 provavelmente. Porque 13 anos? Porque 13 anos
nós, eu e o Dori, viajamos para ficar um tempo com ela em
João Pessoa, nós ficamos em João Pessoa um bom tempo
com ela, acho que 40 dias, aí logo depois, um pouco depois, é
nós ficamos um tempo com ela também em Florianópolis, aí
depois ela mudou pra Uberaba, aí eu encontrei com ela. Teve
um período longo no Rio de Janeiro também, ficamos uns
40 dias no Rio de Janeiro, ou seja, ali começa a estabelecer
certa relação de que tempo em tempo eu e Dori, ou então só
eu, ia pra casa dela e ficava lá um mês, né. Então começa a
restabelecer uma relação, mas tem um período longo aí de 4
aos 13 [anos] que nossa relação era por cartas, né? Eventualmente fita, ela mandava umas fitas também, pediu pra mandar alguns desenhos, fitas [gravação], e aí aos poucos esse
momento... essa coisa toda desconstrói, né?365

Anteriormente, foi isso, mais ou menos em 72 [1972], ou
seja, a gente é preso em 73 [1973], então um ano antes. A
Martinha, a Marta, irmã mais nova da minha mãe, muito querida, xodó da família, começa mexer com movimento secundarista, ela começa a engajar-se politicamente dentro do
movimento secundarista ainda muito nova, e aí o Gil, é contatado pela polícia, e eles falam pro Gilberto assim: “olha, se
você não quer que sua irmã mais nova dance, você dá um
jeito de seguir a sua irmã mais velha, a gente não quer nada
com a sua irmã mais velha a gente quer com o marido dela,
o Zé Carlos.” E aí o Gil aceita, né? E aí ele se torna, né? Delator. O Gil na verdade foi quem levou minha mãe primeiramente na militância, lá antes de eu nascer em 67 [1967], né?
O Gil era militante e depois desencantou completamente,
né? Essa coisa que é tão comum, né? E que é o... né, se eu
for dar salto no presente, é o que em breve acontecerá, né?
No Brasil, que é o fato do desencanto levar o ressentimento,
o ressentimento levar ao contrário, né? Ao contrário da sua
posição anterior. E aí exatamente aconteceu com o Gil, e
que acontece o tempo todo, né?[...] Mas enfim, então o
Gil... ele esteve muito envolvido nos tempos de 66, 67
/1966, 1967], aí depois desencanta, começa a achar que
aqueles caras são uns idiotas e vira a casaca completamente
para usar uma expressão, é vulgar mas... claro, é vira-casaca
completamente quando já era contrário. Há um movimento,
digamos assim, quando ele é procurado pela polícia e no
início casa bem com, digamos assim, com essa nova adesão
externa também superficial, uma nova ideologia, uma ideologia diferenciada da anterior; e ele começa a tentar reatar
contato com a Madalena. Primeira vez que ele a procura, se
eu não me engano, a Madalena tá em Goiânia. Ele procura,
ela acha estranho, [...] É, que ela acha estranho inicialmente,
mas tudo bem! Ela não fala nada, ela não deixa acontecer
nada, mas o Zé Carlos lá pelas tantas, na conversa entre
eles, né? A minha mãe expõe isso pro Zé Carlos, Zé Carlos
fala: “não, nós estamos precisando de gente, é seu irmão,
vamos sim, vamos aos poucos reintroduzi-lo” e etc., e aí ele
consegue começar a ter algum contato com eles. E aí num
momento específico, o Zé Carlos e minha mãe já estão preparando, né? Isso aí já na virada de 71 [1971] pra 72 [1972],
já estão preparando pra tentar sair do Brasil, e o Gil tá lá o
tempo todo muito próximo, é tentando ficar muito próximo,
a minha mãe tá num lugar comigo, o Zé Carlos tá em outro,
o Dori provavelmente já nascido devia tá aqui em Belo Horizonte, sei lá, e aí essa... há uma combinação deles, de tentarem se encontrar num... é em São Paulo, e pra tentar ir todo
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mundo junto. É alguns dias antes, é... e o Gil encontra uma
vez com o Zé Carlos rapidamente. O Zé Carlos é super... têm
muitas pessoas testemunhas, é superafetivo, supervirtuoso
e fala assim: “ô, Gil, que bom que cê tá querendo voltar,
vamos ver como é que a gente faz, você conversa isso com
calma”... e aí o Gil vira pra ele e fala assim: “é, vamos trocar
de casaco”, o que eu tinha dito lá no início, “vamos trocar de
casaco, porque você tá com esse casaco aí há muito tempo,
essa sua roupa já tá visada e tal”, o Zé Carlos falou assim:
“é, faz sentido”, e troca de casaco, mas era o sinal, né? O
Gil tinha um casaco específico pelo menos, sei lá, né? Verde
fúcsia [sic]. É... e ele troca de casaco com o Zé Carlos, e aí,
assim, a polícia sabe quem é o Zé Carlos, mas eles já tão de
olho no aparelho ou, pelo menos, digamos, no prédio do
aparelho, né? Fica um monte de gente de tocaia na região,
alguns numa esquina, outros na outra, não sabe exatamente
aonde é, porque o cara entra, sai, aí ele pula o muro e aí
volta, né? É assim todo dia pra ir... pra voltar pra casa, né?
Pula o muro, desce no ônibus, desce três pontos antes, no
outro desce um ponto depois, aí vai a pé, aí entra num bar,
ficam duas horas no bar, sei lá, né? Isso tudo pra despistar,
então, eles têm... eles sabem mais ou menos onde é, mas
não sabem exatamente, sabem de uma indicação mais precisa, a indicação é essa. Aí, ele troca de casaco e aí a polícia
consegue saber quem é o Zé Carlos, e consegue seguir o Zé
Carlos, é, é, na entrada, né? É na hora que o Zé Carlos entra
no... acho que é um fusca, entra num fusca do Adalberto e
do João Paulo, deita lá atrás, senta lá atrás naquele negocinho lá tipo... chamava chiqueirinho, senta lá atrás e aí ele,
sabe, segue, e aí só pegam... só... tentam encontrar a melhor oportunidade. E aí nesse momento aí o Gil é superelogiado, né? O cara fala assim: “ah, muito bom! Você foi ótimo! Pegamos o homem, sei lá o quê”. E aí, é isso aí, o Gil
some da história. Aí muito tempo depois... eu tô achando
que é 76, [1976] tô chutando 76 [1976], eu já tava no Brasil,
portanto, ele procura a minha mãe, fala que tem uma coisa
pra falar com ela, pede pra ela gravar, ela com o gravador, aí
ele conta a história inteira, fala... porque aí a coisa degringola
muito rapidamente, né? São... é muita gente, muitos... os
inicialmente cento e vinte um, cento e não sei quantos mortos, dezenove ou dezessete são diretamente relacionados
ao...ao Gilberto, um décimo dos mortos, é, nesse primeiro
momento, né? Que depois o número foi aumentando [...]
Tem a ver diretamente com o Gil, eu acho que isso o mobilizou em algum momento, ele gravou esse negócio pra minha
mãe, deixou lá. Então minha mãe passou muito tempo sabendo disso, eu acho que só a Eleonora sabe, a única pessoa que soube disso desde o início [foi] a Eleonora, minha
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mãe contou. A Eleonora falou: “você quer contar pra todo
mundo, precisa nem de falar sobre nada”, [Madalena fala]
“consigo nem falar o bom dia!”[...] Mas enfim, aí o que
acontece é que, em 80 [1980], a [Revista] Veja começa... a
Veja! Começa a ter uma atuação mais decisiva [...] É, mas
antes disso, tem uma capa... eu não lembro exatamente o
chamado nem nada mais, a capa é alguma coisa mais um
delator abriu uma coisa assim, e aí tem uma longa entrevista
com o Gil, em que ele conta tudo, né? Aí muda completamente... Eu acho que muda também o modo como a minha
mãe encara essa questão, e acho que aí talvez ela começa a
falar, aí a minha mãe começa a discutir isso, falar sobre isso,
começa a tentar reconstruir essa história, juntar os caquinhos, até então eu acho que ela tava no estado de estupor,
né, ela deve ter vivido uns sete anos sem saber exatamente
onde ela estava. Enfim, porque não tem mais nada, né? O
marido morreu, o filho não é mais filho, o outro também não
é mais filho e todo mundo te odeia, né? Realmente, né? [...]
Não, não vou entrar nisso não, não é situação de fazer uma
crítica ao resto do mundo, né? Vão fazer crítica realmente
em quem realmente é o gerador do problema. Mas, enfim,
aí é isso a...a minha mãe passa sete anos nesse negócio e aí
a partir de 80 [1980] ela começa a se reencontrar, reconstruir, etc., aí coincide porque aí eu já tô com 11 anos, eu
passei esse tempo todo vivendo um sentimento de perda,
é? O sentimento é de abandono, né? Demostra sentimento
de abandono, então a minha mãe não ficou comigo e eu...
tudo bem, eu adoro meu pai, minha mãe, mas tem uma outra mãe que não ficou comigo, não quer saber de mim, etc.
e tal, embora essas cartas estão aí, as cartas... mas as cartas
normalmente tem duas linhas eu vou mostrar pra vocês as
cartas assim, “mamãe gosta muito de você! Mamãe te
ama!” É, sei lá, “seja feliz!” Não tem nada, né? São cartas,
na verdade, uma expressão meio brutal de afeto, sem muito
mais do que isso, sem... elaboração. Começa, eu acho, da
parte dela e, portanto, da minha parte também, porque em
certo sentido eu guardei isso como “ok isso aí eu... uma
coisa que eu não vou conseguir mexer com isso sozinho,
então fica aí nesse canto, aí eu toco minha vida”, uma nova
vida que eu tenho desde os 4 anos, então como se eu tivesse duas temporalidades, eu tenho 47 [anos] hoje e 43, em
certo sentido também. É, então é... aí começa uma elaboração dela e aí a gente começa a se reaproximar, e aí a partir
de 80 [1980], aí tem essas visitas todas, eu vou a João Pessoa, vou a Florianópolis, vou ao Rio, é, vou a Uberaba, vou a
Uberlândia, mas aí eu já tô aumentando, é vou a Brasília, vou
aumentando muito o espaço temporal, né? O escopo temporal, aí já juntando, 20 anos.366
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Eduardo analisa sua vida:
A minha vida é uma... eu sou integralmente isso, essa história, né? Eu me sinto... essa história integralmente. Tudo.
Todos os meus passos... eu nem penso, não tem nada de
consciência. Não é assim: “ah, vou fazer isso!” Mas eu vejo
como o modo como sou, o modo como eu... como eu lido
com o mundo, como eu lido com as pessoas, ele tá todo marcado por esse... por essas duas situações... por duas ou três
situações talvez, né? Por esse período inicial, que é um período de muito afeto, muita expectativa, muita esperança, mas,
ao mesmo tempo, muita atividade, muita... evidente que eles
eram superafetuosos, então eu sou protegido da brutalidade, mas você vê a brutalidade, você sente a brutalidade. Aí
depois, em outro momento que é o momento de ruptura e
um momento de reconstrução, que se segue talvez aí dentro
desse momento de reconstrução, também tem um momento de reelaboração da história. Então, eu sou isso, né? Eu
acho que isso me marca integralmente em todas as coisas
que eu faço, no modo como eu constituo relacionamentos,
nas escolhas que fiz profissionais.367

Figura 24 – Everaldo, Eduardo e Dorival. Fonte: Acervo pessoal368
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Figura 25 – Maria Madalena. Fonte: Acervo pessoal369

Eduardo também conta como chegou onde está hoje, professor universitário e
chefe do departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais UFMG. Ele, depois de passar pelos cursos de Engenharia e Física, encontra-se
na Filosofia Política:
Sucintamente, o pensamento radical, o que quer que seja
isso, né? Ainda teve crítica e eu mergulhei naquilo que eu
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vim a fazer na maior parte da minha vida; no fundo uma reflexão sobre a Teoria Social, ou seja, hoje eu me considero
um filósofo da Teoria Social, um filósofo social, alguém que
trabalha entre Filosofia Política e Filosofia Social; no fundo
que eu chamo o modo como caracteriza isso é Teoria Social.
Relação de Teoria Política e Teoria Social. [...] Aí, em 2009, eu
entrei na universidade, eu realmente entrei nesse processo,
resolvi abraçar essa coisa da universidade, da vida pública, da
universidade pública, em certo sentido, é uma vida pública,
é, realmente, né, eu criei aí já imediatamente um grupo de
pesquisa, que é um grupo de pesquisa superforte que na verdade...é... eu tô lá é formando.[...] Então, no final das contas
acabou que a minha pesquisa é sobre Brasil contemporâneo
[...] Eu na verdade, embora isso sempre esteve presente, eu
sempre estudei teoria critica, eu sempre estudei Foucault,
etc, mas esses eram temas teóricos e eu realmente não tava
engajado, a partir disso eu vou dar um recado, meu recado
sobre o real, né?370

Sobre seu percurso afetivo, Eduardo conta que vive há muitos anos com Dora e
que juntos adotaram duas crianças:
Em 2009, nós adotamos o Antônio, é um “tchuco”, que eu
amo! Adotamos em... eu falo isso claramente, em duas horas. Duas horas! Eu disse “gente, esse menino saiu de mim,
vingou de mim, pluft, né?” Não consigo nem pensar não
viver com ele e tal, eu realmente, é uma relação construída
evidentemente, mas... e é isso, é quase a demonstração da
construção, né? [...] Aconteceu, evidentemente, e o Antônio
é do jeito que é. Adoção no Brasil, né? É um menino negro.
[...] O Antônio chegou com 3 anos, a gente sabe que o Antônio tinha dois irmãos biológicos, a Priscila e o Bernardo.[...]
Então, aí, a gente resolveu: “então, vamos adotar o Bernardo” [...] Bernardo tinha 11 anos, ninguém adota um menino
de 11 anos, é um outro tipo de adoção, né? O irmão biológico
tornou-se irmão integralmente não apenas biológico. Hoje
funciona perfeitamente, maravilhoso [...] que são as coisas
afetivas no percurso é esse meu... a minha, o meu impulso
inicial, é um pouco, me desculpa a referência, né? É uma coisa pernóstica, fazer esse tipo de referência, mas é um pouco esse negócio de cuidar das ruínas, né, a la Benjamin371,
tá tudo arruinado, é um horror. Você tem que dar um jeito,
cê tem que tentar fazer com que as coisas se juntem, os
momentos que se perderam sejam minimamente fixados,
recuperados pela memória.372

Por fim, sobre rememorar os eventos de sua vida, Eduardo afirma:

13.5 Casos a serem
investigados
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Ao longo do trabalho foram identificados vários casos, em especial relacionados à população camponesa, que poderiam atender aos critérios estabelecidos e serem também investigados e relatados. Entretanto, o tempo de pesquisa de que a Covemg dispunha, em razão das dificuldades de financiamento
e das próprias características das investigações necessárias, não foi possível
esclarecer tais casos. Estes deverão ser indicados posteriormente, para novas
e precisas investigações.
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107. Ibid. p. Arquivo Nacional, CEMDP, BR_DFANBSB_
AT0_0045_0007, Processo de familiares João de
Carvalho Barros interposto à Comissão Especial sobre
Mortos e Desaparecidos Políticos.
108. Arq. Covemg VIANA, Ana Maria de Carvalho Barros.
Depoimento [julho. 2017]. Carta enviada à Comissão
da Verdade em Minas Gerais. Belo Horizonte, 2017
109. Arq. Covemg VIANA, Ana Maria de Carvalho Barros.
Depoimento [julho. 2017]. Carta enviada à Comissão
da Verdade em Minas Gerais. Belo Horizonte, 2017
110. Arq. Covemg VIANA, Ana Maria de Carvalho Barros.
Depoimento [julho. 2017]. Carta enviada à Comissão
da Verdade em Minas Gerais. Belo Horizonte, 2017
111. Arq. Covemg VIANA, Ana Maria de Carvalho Barros.
Depoimento [julho. 2017]. Carta enviada à Comissão
da Verdade em Minas Gerais. Belo Horizonte, 2017

113. BRASIL: NUNCA MAIS – Sumário do BNM 665.
Disponível em: http://bnmdigital.mpf.mp.br/
sumarios/700/665.html
114. Arq. Arquivo Nacional, VIDIGAL, Thereza Aurélia
Álvares. 2005. Depoimento escrito. Comissão da
Anistia 2005.01.50967.
115. Arq. Covemg. VIDIGAL, Leonardo Álvares.
Depoimento [jun.2017] entrevistadoras: Mariane Reis
Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans. Belo
Horizonte, 2017. (80min.).
116. Arq. Covemg. VIDIGAL, Leonardo Álvares.
Depoimento [jun.2017] entrevistadoras: Mariane Reis
Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans. Belo
Horizonte, 2017. (80min.).
117. Arq. Covemg. VIDIGAL, Leonardo Álvares.
Depoimento [jun.2017] entrevistadoras: Mariane Reis
Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans. Belo
Horizonte, 2017. (80min.).
118. Arq. Covemg. VIDIGAL, Leonardo Álvares.
Depoimento [jun.2017] entrevistadoras: Mariane Reis
Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans. Belo
Horizonte, 2017. (80min.).
119. Arq. Covemg. VIDIGAL, Leonardo Álvares.
Depoimento [jun.2017] entrevistadoras: Mariane Reis
Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans. Belo
Horizonte, 2017. (80min.).
120. BRASIL. Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos
Políticos. P. 391-398.
121. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade
responsabilizou os médicos Elias Freitas e Salim
Raphael Balassiano pela autoria direta de condutas que
ocasionaram graves violações de direitos humanos.
122. Arq. Arquivo Nacional, VIDIGAL, Thereza Aurélia
Álvares. 2005. Depoimento escrito. Comissão da
Anistia 2005.01.50967.
123. Fernanda Álvares Vidigal produziu o filme
Subversivas, que conta a história de mulheres
militantes mineiras, em 2013.
124. Arq. Covemg. VIDIGAL, Leonardo Álvares.
Depoimento [jun.2017] entrevistadoras: Mariane Reis
Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans. Belo
Horizonte, 2017. (80min.).
125. Arq. Covemg. VIDIGAL, Leonardo Álvares.
Depoimento [jun.2017] entrevistadoras: Mariane Reis
Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans. Belo
Horizonte, 2017. (80min.).
126. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
127. Arq. APM, CONEDH, Affonso Junqueira de Alvarenga,
Caixa 02, Processo 027.
128. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade Federal de Minas Gerais.
129. Filme francês de 2007, de Julie Gravas.
130. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Breguelmas. Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo .mp3 (min)
131. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína

Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
132. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
133. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
134. L
 ocal utilizado como refúgio de uma organização
política.
135. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
136. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Breguelmas. Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo .mp3 (min)
137. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
138. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Breguelmas. Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo .mp3 (min)
139. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
140. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
141. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
142. Arq, APM, CONEDH. Mara Curtiss Alvarenga. Caixa
43, Processo 102.
143. M
 emorial da Democracia. 1970. Disponível em
http://memorialdademocracia.com.br/card/70-saolibertados-no-ultimo-sequestro
144. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
145. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
146. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)

Impedimento de convivência de crianças
com seus genitores em razão da sua prisão,
morte ou desaparecimento

112. A
 rq. Arquivo Nacional, VIDIGAL, Thereza Aurélia
Álvares. 2005. Depoimento escrito. Comissão da
Anistia 2005.01.50967.
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147. O
 casal Mara e Affonso foi banido do território
nacional pelo Decreto nº 68.050, de 13/01/1971. Seus
filhos, no entanto, foram exilados. Como saíram do
País com seus pais, as crianças não conseguiram
documentos do governo brasileiro para viajar. O
banimento de Affonso e Mara foi revogado pelo
Decreto nº 82.960, de 29/12/1978.
148. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
149. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Breguelmas. Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo .mp3 (min)
150. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
151. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
152. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
153. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
154. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
155. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
156. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
157. Arq. Covemg, CURTISS ALVARENGA, Danilo;
CURTISS ALVARENGA, Patrícia. Depoimento [abril.
2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Belo Horizonte, 2017.
1 arquivo .mp3 (min)
158. Arq. APM, CONEDH. Belizário Ferreira Rodrigues.
Caixa 9, Processo 682.
159. Arq. APM, CONEDH. Belizário Ferreira Rodrigues.
Caixa 9, Processo 682.
160. Arq. APM, CONEDH. Belizário Ferreira Rodrigues.
Caixa 9, Processo 682.
161. MARTINS, Elisa Rocha. Depoimento [jun.2017].
Entrevistadoras: Janaína Campos de Freitas
Breguelmans, Larissa Fernandes e Mariane Reis Cruz.
Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo.mp3 (60 min.).
162. MARTINS, Elisa Rocha. Depoimento [jun.2017].

Entrevistadoras: Janaína Campos de Freitas
Breguelmans, Larissa Fernandes e Mariane Reis
Cruz. Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo.mp3 (60 min.).
163. MARTINS, Elisa Rocha. Depoimento [jun.2017].
Entrevistadoras: Janaína Campos de Freitas
Breguelmans, Larissa Fernandes e Mariane Reis
Cruz. Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo.mp3 (60 min.).
164. MARTINS, Elisa Rocha. Depoimento [jun.2017].
Entrevistadoras: Janaína Campos de Freitas
Breguelmans, Larissa Fernandes e Mariane Reis
Cruz. Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo.mp3 (60 min.).
165. MARTINS, Elisa Rocha. Depoimento [jun.2017].
Entrevistadoras: Janaína Campos de Freitas
Breguelmans, Larissa Fernandes e Mariane Cruz.
Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo.mp3 (60 min.).
166. O diário Tribuna Popular foi fundado em 1945, no Rio
de Janeiro, por militantes e intelectuais que estavam
ligados ao Partido Comunista do Brasil (PCB). O diário
circulou de 22/05/1945 a 28/12/1947. Este fazia parte de
uma rede de periódicos criada pelo Partido, chamada
de imprensa popular, e entre os jornais dessa rede se
encontrava o Jornal do Povo em Belo Horizonte.
167. MARTINS, Elisa Rocha. Depoimento [jun.2017].
Entrevistadoras: Janaína Campos de Freitas
Breguelmans, Larissa Fernandes e Mariane Reis Cruz.
Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo.mp3 (60 min.).
168. MARTINS, Elisa Rocha. Depoimento [jun.2017].
Entrevistadoras: Janaína Campos de Freitas
Breguelmans, Larissa Fernandes e Mariane Reis
Cruz. Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo.mp3 (60min.).
169. MARTINS, Elisa Rocha. Depoimento [jun.2017].
Entrevistadoras: Janaína Campos de Freitas
Breguelmans, Larissa Fernandes e Mariane Reis
Cruz. Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo.mp3 (60 min.).
170. MARTINS, Elisa Rocha. Depoimento [jun.2017].
Entrevistadoras: Janaína Campos de Freitas
Breguelmans, Larissa Fernandes e Mariane Reis
Cruz. Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo.mp3 (60 min.).
171. MARTINS, Elisa Rocha. Depoimento [jun.2017].
Entrevistadoras: Janaína Campos de Freitas
Breguelmans, Larissa Fernandes e Mariane Reis Cruz.
Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo.mp3 (60 min.).
172. MARTINS, Elisa Rocha. Depoimento [jun.2017].
Entrevistadoras: Janaína Campos de Freitas
Breguelmans, Larissa Fernandes e Mariane Reis
Cruz. Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo.mp3 (60 min.).
173. Arq. APM, CONEDH, Celso Aquino Ribeiro. Caixa 11
Processo 24.
174. Arq. Covemg, RIBEIRO, Patrícia Valentina Cordeiro;
RIBEIRO, Vladmir Caamano Cordeiro. Depoimento
[maio. 2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e
Janaína Campos de Freitas Breguelmas. Divinópolis,
2017. 1 arquivo .mp3 (100min.).
175. Ele usa essa expressão para dizer de método de
tortura que consiste em bater com as duas mãos ao
mesmo tempo na cabeça da vítima. Conhecido como
“telefone”
176. Ele usa essa expressão para dizer de método de
tortura que consiste em bater com as duas mãos ao
mesmo tempo na cabeça da vítima. Conhecido como
“telefone”.
177. Arq. Covemg, RIBEIRO, Patrícia Valentina Cordeiro;
RIBEIRO, Vladmir Caamano Cordeiro. Depoimento
[maio. 2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e
Janaína Campos de Freitas Breguelmas. Divinópolis,
2017. 1 arquivo .mp3 (100min.).

179. Arq. Covemg, RIBEIRO, Patrícia Valentina Cordeiro;
RIBEIRO, Vladmir Caamano Cordeiro. Depoimento
[maio. 2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e
Janaína Campos de Freitas Breguelmas. Divinópolis,
2017. 1 arquivo .mp3 (100min.).
180. Arq. Covemg, RIBEIRO, Patrícia Valentina Cordeiro;
RIBEIRO, Vladmir Caamano Cordeiro. Depoimento
[maio. 2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e
Janaína Campos de Freitas Breguelmas. Divinópolis,
2017. 1 arquivo .mp3 (100min.).
181. Sigla para Central Única dos Trabalhadores, entidade
de representação sindical brasileira, fundada em
28/08/1983, na cidade de São Bernardo do Campo São Paulo, durante o Primeiro Congresso Nacional da
Classe Trabalhadora. Fonte: http://www.cut.org.br/
182. Arq. Covemg, RIBEIRO, Patrícia Valentina Cordeiro;
RIBEIRO, Vladmir Caamano Cordeiro. Depoimento
[maio. 2017]. Entrevistadoras: Mariane Cruz e Janaína
Campos de Freitas Breguelmas. Divinópolis, 2017. 1
arquivo .mp3 (100min.).
183. Arq. Covemg, RIBEIRO, Patrícia Valentina Cordeiro;
RIBEIRO, Vladmir Caamano Cordeiro. Depoimento
[maio. 2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz
e Janaína Breguelmas. Divinópolis, 2017. 1 arquivo
.mp3 (100min.).
184. Celso Aquino Ribeiro foi um dos fundadores do
Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo mesmo Partido
foi vereador em Divinópolis/MG.
185. Arq. Covemg, RIBEIRO, Patrícia Valentina Cordeiro;
RIBEIRO, Vladmir Caamano Cordeiro. Depoimento
[maio. 2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e
Janaína Campos de Freitas Breguelmas. Divinópolis,
2017. 1 arquivo .mp3 (100min.).
186. Arq. Covemg, RIBEIRO, Patrícia Valentina Cordeiro;
RIBEIRO, Vladmir Caamano Cordeiro. Depoimento
[maio. 2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e
Janaína Campos de Freitas Breguelmas. Divinópolis,
2017. 1 arquivo .mp3 (100min.).
187. Arq. Covemg, RIBEIRO, Patrícia Valentina Cordeiro;
RIBEIRO, Vladmir Caamano Cordeiro. Depoimento
[maio. 2017]. Entrevistadoras: Mariane Reis Cruz e
Janaína Campos de Freitas Breguelmas. Divinópolis,
2017. 1 arquivo .mp3 (100min.).
188. Arq. APM, DOPS, Pasta 5489, rolo 097, Fichas de
identificação, abr. de 1964- abr 1966.
189. Arq. APM, CONEDH. Clodesmidt Riani. Caixa 12,
Processo 660.
190. Norma faleceu em 1992.
191. Arq. Covemg RIANI, Rubensmidt Ramos.
Depoimento [abril. 2017]. Entrevistadoras: Mariane
Reis Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans.
Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo .mp3 (min.).
192. Arq. Covemg RIANI, Rubensmidt Ramos.
Depoimento [abril. 2017]. Entrevistadoras: Mariane
Reis Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans.
Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo .mp3 (min.).
193. Arq. Covemg RIANI, Rubensmidt Ramos.
Depoimento [abril. 2017]. Entrevistadoras: Mariane
Reis Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans.
Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo .mp3 (min.).
194. Arq. Covemg RIANI, Rubensmidt Ramos.
Depoimento [abril. 2017]. Entrevistadoras: Mariane
Reis Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans.
Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo .mp3 (min.).

195. Arq. Covemg RIANI, Rubensmidt Ramos.
Depoimento [abril. 2017]. Entrevistadoras: Mariane
Reis Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans.
Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo .mp3 (min.).
196. Sigla para Organização Internacional do Trabalho (OIT
ou ILO, do inglês International Labour Organization). É
uma agência multilateral da Organização das Nações
Unidas, criada em 1919, e especializada nas questões
do trabalho, principalmente quanto ao cumprimento
das convenções e recomendações internacionais.
197. Arq. Covemg RIANI, Rubensmidt Ramos.
Depoimento [abril.2017]. Entrevistadoras: Mariane
Reis Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans.
Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo .mp3 (min.).
198. GUIMARÃES, Nathalie. Ex-líder sindical e ex-deputado
de MG relembra prisão após o golpe militar. Portal
G1 Zona da Mata, Minas Gerais, 30/03/2014.
Disponível em: http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/
noticia/2014/03/ex-lider-sindical-e-ex-deputado-de-mgrelembra-prisao-apos-golpe-militar.html
199. Arq. Covemg RIANI, Rubensmidt Ramos.
Depoimento [abril.2017]. Entrevistadoras: Mariane
Reis Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans.
Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo .mp3 (min.).
200. Vemaguet é um automóvel brasileiro produzido pela
Vemag (adquirida pela Volkswagen), sob licença da
fábrica alemã DKW (atualmente Audi), entre 1958
e 1967
201. Arq. Covemg RIANI, Rubensmidt Ramos.
Depoimento [abril. 2017]. Entrevistadoras: Mariane
Reis Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans.
Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo .mp3 (min.).
202. Arq. Covemg RIANI, Rubensmidt Ramos.
Depoimento [abril. 2017]. Entrevistadoras: Mariane
Reis Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans.
Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo .mp3 (min.).
203. Arq. Covemg RIANI, Rubensmidt Ramos.
Depoimento [abril. 2017]. Entrevistadoras: Mariane
Reis Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans.
Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo .mp3 (min.).
204. Arq. Covemg RIANI, Rubensmidt Ramos.
Depoimento [abril. 2017]. Entrevistadoras: Mariane
Reis Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans.
Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo .mp3 (min.).
205. Arq. Covemg RIANI, Rubensmidt Ramos.
Depoimento [abril. 2017]. Entrevistadoras: Mariane
Reis Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans.
Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo .mp3 (min.).
206. Arq. Covemg RIANI, Rubensmidt Ramos.
Depoimento [abril. 2017]. Entrevistadoras: Mariane
Reis Cruz e Janaína Campos de Freitas Breguelmans.
Belo Horizonte, 2017. 1 arquivo .mp3 (min.).
207. Gilse Maria Westin Cosenza, Assistente Social
formada pela PUC-MG, foi líder estudantil, vicepresidente do DCE da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais, militante da Juventude
Universitária Católica (JUC) e se integrou à Ação
Popular (AP) e, posteriormente, ao Partido Comunista
do Brasil (PCdoB). Foi dirigente desse Partido em
Minas Gerais até o seu falecimento em 28/05/2017.
Abel Rodrigues Avelar foi vice-presidente do DCE da
Universidade Federal de Minas Grais, militante da AP
até 1972, quando essa organização política originária
da JUC se incorporou ao PcdoB. Assim como Gilse,
foi presidente do PCdoB/Ceará até o início dos anos
1990, atualmente é secretário do Comitê Estadual do
Ceará dessa mesma legenda.
208. O texto apresentado à Covemg como relato foi

Impedimento de convivência de crianças
com seus genitores em razão da sua prisão,
morte ou desaparecimento

178. R
 eferência à Secretaria de Fazenda do Estado, à
fiscalização fazendária.
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confeccionado por Juliana Cosenza Avelar e Gilda
Cosenza Avelar a partir o processo interposto à
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.
209. ATO INSTITUCIONAL Nº 5, DE 13/12/1968. De
acordo com o Ato, que vigorou até 1º de janeiro de
1979: “São mantidas a Constituição de 24 de janeiro
de 1967 e as Constituições Estaduais; O Presidente
da República poderá decretar a intervenção nos
estados e municípios, sem as limitações previstas
na Constituição, suspender os direitos políticos de
quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar
mandatos eletivos federais, estaduais e municipais, e
dá outras providências”.
210. A
 rq. Covemg AVELAR, Juliana Cosenza; AVELAR,
Gilda Cosenza. Depoimento [maio. 2017]. Carta
enviada à Comissão da Verdade em Minas Gerais.
Belo Horizonte, 2017
211. L
 EI Nº 6.683, DE 28/08/1979, conhecida como
Lei da Anistia, concedia anistia a todos quantos,
no período compreendido entre 02/09/1961
e 15/08/1979, cometeram crimes políticos ou
conexos com estes, crimes eleitorais, aos que
tiveram seus direitos políticos suspensos e aos
servidores da Administração Direta e Indireta,
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