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A SRA. – Cinco de dezembro de 2013. A Comissão da Verdade Marcos 

Lindenberg da Universidade Federal de São Paulo tem o enorme prazer em receber a 

colega professora também, Vera Henriques. Olha, está vendo? Eu fugi de pronunciar o 

seu nome. 

Para nos contar um pouquinho da experiência dela, filha do professor conhecido 

como Baeta, carinhosamente chamado de Baeta aqui pelos professores que se lembram 

daquela época. Um ex-reitor nosso que já veio dar depoimento, o Albertoni se lembra 

dele, lembra como professor, todos eles que vieram falar do Movimento Estudantil nos 

anos 1960, lembraram dele com bastante carinho. 

Dr. Durval sempre conta como ele fugiu e eu brinquei com ele, falei que eu vou 

descobrir se ele fugiu mesmo do jeito que o Dr. Durval sempre contou. Hoje com você, 

então a gente tem um enorme prazer em receber e fique a vontade para contar que você 

quiser. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Eu... Quando a Graciela me falou deste 

trabalho de vocês, imediatamente eu quis vir falar porque o que aconteceu com o meu 

pai eu não sei nem se vocês sabem isso, mas a congregação da escola se reunião e 

demitiu ele com dois votos contra. A história que eu me lembro de ouvir falar, porque 

eu nunca vi uma ata e eu não sei se esta ata existe. 

A SRA. – Existe, eu te mostro depois se você quiser. 
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A SRA. VERA HENRIQUES – Com dois votos contra, inclusive com, da 

votação participaram pessoas que eram amigos de frequentar a casa, tal, mas que 

realmente votaram a favor da demissão dele alguns dias depois.   

Quer dizer, na minha cabeça era alguns dias depois do Golpe.  

 

A SRA. – No dia 8 de abril, eu te mostro a ata depois. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Algum tempo atrás, pouco tempo atrás eu 

procurando na internet o que havia escrito sobre ele, e sobre o departamento e sobre a 

Biofísica na Escola Paulista, eu não encontrei o nome dele. Não sei se é no site da 

Escola Paulista. 

 

A SRA. – Tem uma história no site, talvez seja isso o que você tenha lido. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Mas eu não encontrei, eu encontrei como, se 

não me engano, o primeiro, o fundador da Biofísica não apareceu o nome dele. Então, 

isso me deixou um pouco chocada. Pode ser que eu esteja enganada, mas eu achei que 

não estava sendo contada toda a história. Eu gostaria, se eu tenho razão, que isso fosse 

corrigido. Esse é o ponto chave de eu estar, de eu ter, eu realmente gostaria de... 

E por outro lado, eu achei muito importante que a história seja contada como ela 

foi porque, na USP eu não vejo muito isso. As pessoas não têm consciência do que 

aconteceu, não... Porque conhecer a história é muito importante para o que você faz 

hoje. Então, eu acho que tomar consciência dessa história de que as pessoas faziam e o 

que aconteceu com elas, eu acho que é importante para as pessoas hoje, os jovens, né? 

 

Então, meu pai era do Partido Comunista Brasileiro, mas ele era uma pessoa 

muito discreta na sua atuação profissional. Então, ele era de uma dedicação, ele foi até o 
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final da vida, eu costumava dizer que eu não queria ser como ele, só descansar domingo 

à tarde e hoje eu estou um pouco parecida. 

Não tenho tempo para fazer outras coisas, para estar com a gente, inclusive. Mas 

ele era dedicadíssimo à própria pesquisa, formação. Lembro de domingo ele passava o 

dia inteiro escrevendo a aula que ele ia dar na escola e tal. Então, inclusive, aliás, outro 

dia eu achei um jornalzinho, eles fizeram greve contra eles. Isso antes, né? De 1960, sei 

lá quanto porque ele era muito rigoroso com o pessoal, tal. 

Não sei se tem gente que ainda se lembra disso, porque já se passaram tantos 

anos. Então, ele era muito dedicado e não fazia política na escola, né? Agora, ele era do 

Partido Comunista e nessa época, nos anos 60 ele participava da União do Brasil - 

URSS acho que se chamava assim. Era equivalente a que? Era uma sociedade cultural, 

ele estava aprendendo russo, né?  

Ele participava disso, acho que a atuação, e ele era do partido, mas não era, até 

faço um paralelo porque, né, a minha mãe era ao contrário, quem falava sobre política, a 

minha mãe também era pesquisadora, os dois eram médicos formados em Belo 

Horizonte, atual UFMG. Se dedicaram à pesquisa. 

E ao contrário dele ela sempre falava de todas as coisas, né? Super 

entusiasmada, ele também era, mas ele não achava, talvez achasse que não tinha que 

misturar política, né?   

Então eu... Eu tenho uma carta denúncia que me foi entregue há uns poucos anos 

atrás que foi feita no Butantã, porque ele trabalhava no Instituto Butantã e na Escola. 

Minha mãe trabalhava só no Instituto Butantã. 

 

A SRA. – No Instituto Butantã ele é reconhecido porque no site do Instituto 

Butantã tem uma foto aí que é ele com outras pessoas. Ali ele é bastante reconhecido. E 

hoje a gente estava fuçando antes de você chegar, e a gente achou um decreto inclusive 

dele com a sua mãe, os dois fazendo carreira depois do retorno, lá no Instituto Butantã. 
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A SRA. VERA HENRIQUES – Então, mas esta história está um pouco, eu não 

sei como lidar com ela, até vocês mesmos, foi entregue. A gente sabia, ouvia falar que 

alguém tinha denunciado os dois para o DOPS, né? Por isso que eu acho interessante 

buscar esse, essa pasta aí.  

E alguns anos atrás um amigo meu que tem um amigo que é médico no Instituto 

Butantã, entregou para ele que passou para mim a carta, como é que chamava 

antigamente? Carbono, né? Da carta denúncia, eu tenho escaneado.  

Eu tenho a própria, o original. Mas nem é original, mas eu, isso teria que estar 

no DOPS, porque foi endereçado ao DOPS denunciando ele e a minha mãe e mais 

outro. 

 

A SRA.– Tá assinado? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Está assinado, né? 

 

A SRA.– Você viu a assinatura? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Vi a assinatura. 

 

A SRA.– De quem é, você lembra? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Eu sei, isso que eu digo que eu não sei como 

lidar com isso, porque eu encontrei essa pessoa que me entregou a carta, foi esse ano, 

né?  

E ele me disse, eu perguntei, mas como é que você achou isso? E ele me disse 

que quando esta pessoa que denunciou morreu, ele junto com outra, eles foram, a 
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família pediu que eles fossem lá organizar as pastas, sei lá, o material dele, e ele foi 

junto com outra pessoa e ele viu uma pasta escrito ditadura... não, ditadura. Não. Acho 

que não, revolução, sei lá. Alguma coisa assim. 

Ele pegou e viu a carta e tirou a carta da pasta e, ou ele levou a pasta para a casa 

dele. Ele falou que tem outras coisas lá. 

E assim que a carta veio parar na minha mão e a gente ficou sabendo. Esta carta 

está comigo, meus irmãos. E assim, outro dia eu mostrei ela pra um colega meu que está 

na Comissão da Verdade da USP, né? Não sei se ele levou adiante, mas tem esta 

questão. Como é que a gente lida com isso, porque é algo sobre um médico pesquisador 

do Instituto Butantã que já faleceu, deve ter... 

 

A SRA. – Ah! Não é da Escola? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Não, não, essa é do Butantã. 

 

A SRA.– Ah! É do Butantã.  

 

A SRA. VERA HENRIQUES – A denúncia foi... 

 

O SR. – É que ele trabalhava aqui 

 

A SRA.– E lá. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Então a denúncia foi lá. Era um médico 

pesquisador do Instituto Butantã. Rosenfeld é o sobrenome. 
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O SR. -  Ele é super falado. 

 

A SRA.– Ah! Eu sei quem é. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Porque, por exemplo, tem vários Rosenfeld 

por aí. Não sei se é neto, sei lá, né? Então é uma coisa, eu não sei como lidar com isso, 

né? É delicado. 

 

A SRA. – Mas a gente tem que dizer, né? Minha particular opinião, é que a 

gente deve dizer porque. Eu sempre digo para os meninos, né? Uma coisa é o silêncio 

por medo, outra coisa é você assumir o papel de fazer um negócio desse sem sequer ser 

cobrado.  

Essa ata que você está falando da Escola, o que é triste nela, é que são 

professores da casa se propondo a fazer inquéritos sem sequer que o DOPS tenha 

pedido que eles fizessem.  

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Foi iniciativa deles.  

 

A SRA. – Isso que é triste, né? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Por isso que eu acho tão importante que os 

jovens fiquem sabendo. Porque, por exemplo, uma pessoa que era amigo dele, 

frequentava a casa, os filhos eram mais ou menos da minha idade e dos meus irmãos, 

falou para ele depois, depois de muitos anos, “Olha, naquele momento eu achava que 
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era vocês ou a gente. Se vocês tivessem ganho”, ele disse para o meu pai, “a gente 

estava no paredão”. 

Então eles acreditavam nisso, né? Então a gente, era uma pessoa muito religiosa, 

uma pessoa importante aqui na escola também, Não sei como que está lá na ata. 

 

A SRA. -  Os nomes estão citados assim mesmo. O professor Fulano, e os que 

propuseram, esqueci o nome, Mas eu já mostro pra você, Rodolfo de Freitas, o nome 

das pessoas que propuseram o inquérito, O Leal Prado saindo em protesto. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Foi ele e acho que mais uma outra pessoa. 

 

A SRA. – Tem outro nome que saiu um protesto. 

A SRA. VERA HENRIQUES – Leo Prado, depois, 1967, 1968 eu não sei 

também. Pode ser conhecido, voltaram algumas pessoas, meu pai voltou quando o Leo 

Prado foi pra Botucatu, né? Pra, um dos objetivos era levar o meu pai para lá. E ele 

veio, quando eles voltaram, minha mãe e meu pai pagos pelo CNPQ, e logo em seguida 

teve a cassação. 

 

A SRA. -  Não entendi a ordem, desculpa. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – É, desculpe, 1967, 1968 teve, eu ouvia os 

comentários, “movimento da volta dos cérebro”, porque muitas pessoas tinham saído do 

país, e aí o CNPQ pagou a volta deles, meu pai foi contratado em Botucatu. 

 

A SRA. -  Ah! Ele saiu e voltou entre 1964 e 1967? 
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A SRA. VERA HENRIQUES – Ele saiu em 1964, né? Quando, em 1964 

aconteceu essa demissão dele, a denúncia dos dois no Butantã, a polícia, depois, 

acredito que tenha sido depois da denúncia. Foi buscar meu pai e minha mãe e aí tem 

uma história até curiosa também que é, que envolve o pai do Pedro, né? 

Porque nós morávamos na Iguatemi, que era naquele tempo a Faria Lima era 

toda Iguatemi e a gente morava ali no cantinho. Tinha morado lá, e quem estava 

morando lá era o Dalmo Dallari com a mulher dele que era minha prima, e nós 

tínhamos, estávamos morando no Butantã, numa casa que meus pais tinham construído. 

E a polícia foi até este endereço da Iguatemi e quem atendeu eles foi o Dalmo. E 

o Dalmo disse a eles que sabia ir até a casa dos meus pais, mas não sabia o endereço e 

que poderia levar a polícia a tarde, que naquela hora ele tinha um compromisso e não 

podia levar eles e combinou, eles voltaram à tarde enquanto, nesse intermédio ele foi até 

a casa dos meus pais e avisou e aí eles saíram de casa os dois. 

 

A SRA. -  E foram? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – E se esconderam, ficaram escondidos vários 

meses e a polícia ficou alguns dias lá em casa [initelilível-14;08] livros, papéis, cartas e 

tal. 

 

A SRA. -  E aí saíram do país? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – É, eles saíram do país. Na verdade a minha 

mãe acabou saindo via embaixada do Peru porque ela, a questão com ela era mais, da 

polícia era mais complicada porque ela era, além de ser do Partido Comunista, ela era 

secretária de outra coisa que eu gostaria muito de contar essa história. Se chamava 

Centro de Estudos Sociais. 
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Já ouviram? Não sei se já ouviram, já ouviram falar disso? Quem era presidente 

era o Mário Schenberg, físico, o Artigas, Vilanova Artigas, arquiteto era, sei lá, vice-

presidente, alguma coisa, e minha mãe era a secretária. 

E esse Centro era um centro de debates, não era um centro de... era um centro de 

debates, disso eu me lembro. A minha mãe contando como o movimento, era um centro 

com a ideia de fazer debates políticos, culturais e ele movimentou muito, mas ele deve 

ter durado dois, três anos porque acho que foi criado em 1961, 1962.  

Movimentou muito e aí em 1964 teve o Golpe e aí por causa desse CES, acho 

que o Mário Schenberg foi preso, talvez não só por isso, o Artigas e a minha mãe então 

ficou, como ela estava escondida, ela ficou marcada. E o meu pai... Então era mais nela 

que estava a busca policial tal, mais focada nela. 

E eles tinham, os dois trabalhado, feito estágio dois anos na Inglaterra na área de 

bioquímica, então a intensão deles era ir para lá, voltar para Londres. Só que, aí o meu 

pai conseguiu ir... Eu não sei se ele tinha passaporte, eu não me lembro. Ele foi, e a 

minha mãe ficou ainda, agora eu não me lembro da sequência direito, mas eu sei que 

como ela não tinha documento, estava sendo perseguida, ela resolveu se exilar, ela se 

exilou na embaixada do Peru. 

Aí ela foi para o peru, né? Ficou não sei quanto tempo na embaixada, fui uma ou 

duas vezes visitá-la na embaixada. Daí ela foi para o Peru e os ingleses não tinha 

passaporte para ir para a Inglaterra. Então, não deram a permissão para ela ir e com isso 

eles resolveram ir para Moscou que era, não tinha documento e ela... 

A minha mãe era, falava russo, né? Porque os pais dela eram russos, ela 

cresceu... e aí eles foram trabalhar em Moscou na pesquisa mesmo e ficaram quatro 

anos lá.  

 

A SRA. -  E aí em 1967? 
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A SRA. VERA HENRIQUES – Em 1967 acho que meu pai, não lembro os 

detalhes agora, e aí o Leal convidou ele para vir nesse movimento da volta dos cérebros, 

foi um pouquinho antes do AI-5. [Risos.] 

Na verdade, eu cheguei aqui acho que era 20 de novembro de 1968. Eu vim 

antes porque tinha que vir fazer o vestibular, eu estava na época de fazer o vestibular e 

eles chegaram e fevereiro de 1969. Meu pai e minha mãe. 

 

A SRA. – Chegaram de volta? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – De volta em fevereiro de 1969. 

 

A SRA. -  E aí? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Daí, gente sabe? Agora eu estou confusa com a 

história de Botucatu, mas da época certa, não sei, eu acho que agora eu confundi alguma 

coisa. Acho que não, é isso mesmo. Botucatu, é 1969. 

 

A SRA. -  Retornaram e foram para Botucatu... 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Só meu pai. 

 

A SRA. -  Ela não chegou 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Não, ela veio, mas foi para o Butantã, ela 

ganhou acho que uma bolsa não sei se da FAPESP, inclusive a cassação quando teve, 
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né? Em 1969 que o nome deles aparece na segunda lista, né? Não tinha como caçar, ela 

era bolsista da FAPESP, não tinha o que caçar, né? Ela já tinha, o Butantã ela tinha 

perdido por abandono, sei lá, não sei como oficialmente. 

Aí depois disso eles, então, veio essa cassação e eles, então, não podiam 

continuar onde eles estavam, mas, e eles resolveram ficar no Brasil. Eles resolveram 

tentar ficar. Minha mãe trabalhou no Laboratório Fleury, Fleury não, Lavoisier, meu pai 

trabalhou para a Abril fazendo umas coisas. Eles tentaram achar, tentaram ficar, mas aí 

começaram a acontecer coisas estranhas.  

Por exemplo, eles marcaram uma entrevista em Londrina com o reitor e foram, 

quando chegaram o reitor disse que não tinha marcado, ele deveria estar dormindo na 

hora do telefonema, não recebeu.  

E os diretores do Lavoisier foram um fim de semana em casa dizendo que eles 

estavam sendo ameaçados, que eles não poderiam continuar com minha mãe. 

E aí, com isso eles não conseguiram ficar, a gente foi embora em outubro, aí a 

gente foi para a Escócia. Aí eles reativaram contatos com o pessoal da Inglaterra e, aí 

moraram na Escócia. Depois teve outras... 

 

A SRA. -  Ficaram na Escócia? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Ficaram na Escócia até 1969, 1970, 1971, aí 

minha mãe teve uma espécie de depressão, não queria, não se deu bem, ela gostava de 

organizar coisas, de participar, de fazer e lá era muito parado, né? Não tinha, aí eles 

foram para Cuba, ficaram em Cuba 1972, 1973. 

 

A SRA. -  Você os acompanhou ou não? 
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A SRA. VERA HENRIQUES – Não, eu fiquei em Edimburgo porque eu estava 

fazendo Física lá na universidade, em 1974 eu voltei. 

 

A SRA. – Em 1974? Para o Brasil? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Para o Brasil.  

 

O SR. -  Formada? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Formada. Eles foram para Cuba, quando saiu 

de Cuba passaram, eles queriam voltar para Moscou, mas aí não deu certo. Ficaram em 

Portugal um ano, depois foi para a Bulgária. Da Bulgária voltaram para cá, não sei mais. 

 

A SRA. -  Voltaram para o Brasil em definitivo quando? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Em 1979. 

 

A SRA. -  Em 1979 com a abertura? E aí eles foram para o Instituto Butantã? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Não. Em 1979 eles voltaram, eles foram para 

Minas, para Belo Horizonte, UFMG. Porque eles eram originários de lá e lá tinha, não 

sei também o que vocês sabem desse grupo, Bioquímica no Brasil é um grupo muito 

forte, começou na UFMG com Baeta Vianna que foi, e aí tinha os colegas dele de turma 

que tinham começado juntos, mas levaram eles para a UFMG. Ficaram lá até, acho que 

minha mãe reassumiu no Butantã, teve o processo de, como que era? Retorno... 
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O SR. -  Reintegração. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Reintegração, né? E eles vieram para São 

Paulo para reassumir no Butantã, ele também porque eu tenho um irmão do meio que 

tem um problema sério de saúde, então eles queriam garantir, na verdade eles estavam, 

foi terrível para eles do ponto de vista profissional, eu acho né? Porque, mudança, 

mudança, mudança... 

Vai para o laboratório e começa, e começa de novo, e começa de novo, né? Eles 

vieram para reassumir só por causa do Paulo, desse meu irmão, para não deixar ele 

[ininteligível 00:22:41] de saúde, né? Não consegue trabalhar, então, foi isso. 

 

A SRA. -  No Instituto Butantã? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Eles voltaram, mas assim, minha mãe voltou, 

acho que ela estava com 69 anos, na véspera da aposentadoria.  

 

O SR. – [ininteligível  00:23:02] 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Mas aí ela até montou um laboratório, tal, mas 

foi muito quebrado, né? Para ela não fez tanta diferença, para o meu pai eu acho que foi 

muito terrível tudo isso porque ele era muito apaixonado pela pesquisa. 

 

A SRA. -  E não pôde continuar, né? Porque no muda, muda não tem como 
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A SRA. VERA HENRIQUES – É, não teve, tinha muitos projetos, né? Mas 

não teve continuidade, né? Depois que saiu. 

 

A SRA. -  E ele manteve contato com o Leal? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Manteve, eles eram muito amigos, né? Então 

eles, manteve contato. 

 

A SRA. -  Da Escola só o Leal? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Da Escola o Leal, quem, tem uma 

colaboradora do meu pai que é viva, eu não sei se é interessante talvez conversar com 

ela, Maria Cecília Ferraz de Oliveira. Ela está aposentada. Não sei, ela teve uma irmã 

muito doente este ano e não sei como ela está agora. Até queria ter ligado para ela antes 

de vir, mas acabei não ligando. Mas ela foi uma colaboradora muito próxima do meu 

pai, aqui da Escola, né?  

 

A SRA. -  Desde a época que ele estava... 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Ela era jovem, não sei se ela estava 

começando, né? 

 

A SRA. -  É, na época acho que logo na graduação já se tornava auxiliar do 

laboratório, às vezes ficava, né? 
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A SRA. VERA HENRIQUES – É. E o Leal, o professor que, do paredão é o 

Dr. Valle, não sei se, José Ribeiro do Valle, depois voltou, depois retomaram, sei lá. 

 

A SRA. -  Mas o Ribeiro do Valle estava nessa... 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – É, eu sei, então. Ele se justificou para o meu 

pai dizendo que “nós ou vocês”, né? Justificou para o meu pai a posição que ele tomou 

na congregação contra o meu pai com isso, dizendo que... 

 

A SRA. -  Agora, ele não foi o propositor do empenho, né? Mas ele votou, mas 

sem dúvida que ele votou. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – É, então. E como eles eram amigos de 

frequentar a casa, tudo, ele anos depois quando meu pai voltou ele foi explicar que ele 

achava que. 

 

A SRA. -  Como o seu pai o acolheu? Você lembra, tem memória disso? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Não, ele aceitou. Eu chego lá. [Risos.] 

 

A SRA. -  O Leal era especial? O Leal recebeu aqui o Erney. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Ah! O Erney também era. 
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A SRA. -  Que está na Comissão e depois voltou para a USP, foi retirado da 

USP, aí o Leal recebeu aqui, né? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – É, o Erney também. 

 

A SRA. -  Agora, essas andanças, qual era a impressão que ele tinha da Escola. 

O que ele dizia, reclamava assim, sem dúvida tinha uma mágoa, é natural que ele tenha. 

Ele alimentou o desejo de voltar para a Escola? Você sentia isso ou não? Porque na 

Escola talvez ele pudesse fazer a pesquisa, né? Já que ele tinha tanto desejo. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Não, é que ele, eu não sei dizer a última opção, 

né? Quando ele reassumiu porque reassumiu no Butantã, não sei se ele poderia 

reassumir aqui em vez de lá, eu não sei exatamente isso como seria, como, porque ele 

optou por lá. Isso eu não sei te responder, mas assim, ele em todos os lugares onde ele 

esteve ele sempre estava fazendo pesquisa, mas que eu, quero dizer que com tantas 

interrupções, né? Os projetos todos não.... Ele tinha uma frustração muito grande 

mesmo em relação a isso. Em não ter conseguido. Não que ele expressasse, mas... 

 

A SRA. -  Era evidente para vocês, a perda, né? Que ele sentia de ter precisado 

sair. Agora, Vera, o que a gente como historiador percebe estudando a história do 

Partido Comunista daquele momento, é que o partido não tinha adotado a tese da 

revolução armada. Não era essa a tese do partido, né? Tanto que as pessoas que depois 

optaram pela luta armada o fizeram saindo do partido, né? E a postura do seu pai era a 

postura do partido, você lembra disso? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Era, ele era contra a luta armada sim, embora 

depois tenha tido amigos que participaram... 
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A SRA. -  Claro. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Apoiaram, mas ele não era favorável à luta 

armada, não. 

 

A SRA. -  E a sua mãe o acompanhava nisso? Porque você disse que ela era 

mais... 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Mas assim, é que é engraçado. Eu e ele 

discutíamos muito, né? Política e tal, mesmo quando eu estava ainda no colegial lá em 

Moscou estudando, né? A gente discutia muito. Então as ideias dele eu conheço. A 

minha mãe era mais, ela não discutia muito tanto ideia, ela tinha um entusiasmo e estava 

sempre organizando coisas, estudos, encontros, ações, né? Então, era mais... 

 

A SRA. -  Ação política no sentido de debates, organização? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – É. Mas acho que, é, com certeza ela não, mas 

quando eles moraram em Cuba, eles, porque onde ele estava, e era iniciativa dela 

organizar um grupo de brasileiros que se reuniam periodicamente, às vezes estudavam 

alguma coisa. Então tinha o pessoal que tinha sido da ALN, né? Que ficou lá e fizeram 

uma amizade. Frequentava muito a casa deles, e discutia muito, né?  

Então eles não tinham assim, uma rejeição, mas achavam que não era esse o 

caminho. Mas, no entanto eles foram para Cuba, entende? Então, não era assim tão, né?  

 

A SRA. - Tão facilmente.  
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A SRA. VERA HENRIQUES – Contra a luta armada, eles achavam que não 

era o caminho. Não tinha sido acertado esse caminho, né? 

 

A SRA. -  O tempo que você passou com eles no exterior... 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Eu passei, em Moscou nós moramos por 

quatro anos, né? De 1964 até 1968. Voltamos e depois com eles eu morei de 1969 a 

1971 em Edimburgo, na Escócia, eu fiquei lá até 1973, eles foram para Cuba. 

 

A SRA. -  Em Cuba você não foi? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Eu fui visitar. Eu fui visitar nas férias. 

 

A SRA. -  A sociabilidade no exílio, você lembra? Era com brasileiros a maior 

parte das vezes que também estavam vivendo experiências do exílio. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Em Edimburgo até tinha, o grupo era de 

brasileiros basicamente, a vida social era quase que só com brasileiros e aí tinha gente 

estudando que estava lá ou que tinha ido fazer pós-graduação, ou mesmo que estava 

morando lá e não era envolvido na política, vivia junto. 

 

A SRA. – Você sentia uma tristeza de exílio deles? Ou eram felizes nisso? 

Porque a Marcia que esteve aqui hoje, ela se arrependeu de voltar para o Brasil porque 

ela disse que... 
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A SRA. VERA HENRIQUES – Ela se arrependeu, é? 

 

A SRA. – A história dela é uma história triste porque enfim, em uma passeata 

em 1969 foi baleada, depois o marido esteve preso, aí quando eles se organizavam para 

ir para a França, ele morreu no caminho, no avião, né?  

Então, depois ela foi para a França mesmo assim, mas ela se deu muito bem na 

França e quando ela voltou ela não... ela sentiu tristeza, por isso que eu, mas isso aí é 

uma exceção em todos os depoimentos que a gente ouve, na maior parte às vezes a 

experiência do exílio, embora quem tenha sociabilidade que se constrói, tal, ela não é 

positiva. A pessoa tem o desejo do retorno. Por isso que eu estou perguntando se você 

sentia isso neles. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Olha, ele, é, existia uma tristeza, o meu pai, 

quando eles saíram de Edimburgo para Cuba eles se despediram dizendo “até o dia do 

juízo final”. Bom, naqueles anos 1970, a América do Sul era toda ditadura, então ele 

estava indo para Cuba, ele, não ia encontrar mais, né? Então tinha uma... 

 

A SRA. – Ah! Entendi. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Então tinha uma tristeza de não poder voltar, 

de, né?  

 

A SRA. – Você saberia nos dizer, ele foi denunciado, ele foi perseguido, enfim, 

teve que abrir mão de uma coisa que ele gostava muito que era a pesquisa. É isso o que 

faz com que você queira nos contar os nomes, porque o que a gente sente nas famílias é 

que é preciso responsabilizar as pessoas que cometeram as maldades em todos os 

sentidos. 
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A SRA. VERA HENRIQUES – Eu, não, nem conheço né, essa pessoa, por 

exemplo. E fico até preocupada, de repente tem um neto dele, né? Que gostava dele, né? 

Que vai saber que ele, então, não tenho essa preocupação. O que me preocupa muito é 

que a história, conhecer a história é muito importante para o que se faz hoje. Eu acho 

que é isso mesmo que eu Eric Hobsbawm fala muito nisso, né? 

Você não conhece, como as pessoas não conhecem a história, e hoje eu acho, 

né? Não sei se isso é mais... está acontecendo em outros lugares, mas eu vejo, por 

exemplo, os nossos estudantes na Física, que você disse que foi o lugar, eles têm medo 

até de questionar o professor. Eles vivem com... né? 

Não é possível viver desse jeito, são jovens que não têm... não têm força para ser 

mais gente, né? Não sei, ainda acho que só pode ser efeito da ditadura. Eles têm 

exemplos dos meus colegas que também são assim, que fazem tudo meio na sombra. 

Não sei se eles se acostumaram a fazer assim. 

Sabe, eu acho que é muito importante contar a história, ter exemplo de pessoas 

que foram, que agiram diferente, que não tiveram medo de agir em situações muito mais 

complicadas. Eles têm medo de enfrentar um professor, né? Eu acho terrível. 

 

A SRA. -  Não tem um espaço público construído. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Não tem...  

 

A SRA.– Na verdade de, um lugar que possa represar os conflitos de maneira 

pacífica, não é? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Debater, colocar as coisas. E eu sinto, quer 

dizer, e, além disso, lógico, eu tenho em relação ao meu pai, eu sinto, me sinto quase 
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uma, na obrigação de contar a história verdadeira, porque eu acho que ele. E quando eu, 

ele veio de uma família muito simples, interior de Minas, foi uma conquista se 

transformar em cientista, tal. Eu acho que tem que contar sim essa história. 

 

A SRA. -   E essa história de ter orgulho de ter se formado cientista é uma 

história de quase todos os médicos da Escola. Então, faz parte da história da Escola ter 

esse orgulho, então... 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – E de fato tem que ser... E também tem essa 

coisa do exemplo, né? Porque também quando eu converso com os meus alunos eu 

penso isso, porque nós o corpo docente atual, eu tenho 62? Três? Dois? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Mas eu vejo as colegas de 50 e poucos, eles 

não têm essa preocupação que os meus pais tinham e muitos amigos, né?, que eles 

tinham de pensar o país, né? Se você é da Universidade de São Paulo ou da UNIFESP, 

você não está lá só para publicar, né? Você é responsável pela Educação do país que 

está uma porcaria.  

Você tem, e mostrar às pessoas um passado lá atrás as pessoas que estavam na 

universidade ou estavam na pesquisa pensavam essas coisas, queriam transformar, né? 

Agora eles estão lá pensando só em ser aprovados, né? E os outros em publicar, entrar 

no CNPQ. 

 

A SRA. – Sem dúvida nenhuma. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Não que não seja importante publicar, não tem, 

como é que vai ser só uma universidade que não tem, não devolve para a sociedade 

pensamento, proposta, pesquisas. 
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A SRA. -  Não tem nenhuma dúvida, né? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Atualmente Física recebe anualmente cento, 

não 230 alunos, né? Então em princípio deveria formar 230 físicos por ano e isso saiu 

de uma proposta do Mário Schenberg lá nos anos, começo dos anos 1960, final de 1950 

porque ele achava que o país precisava desenvolver tecnologia, ia ser o semicondutor 

que estava surgindo então toda, precisava formar gente para desenvolver tecnologia para 

o país. 

Mas os nossos colegas, parece que esta questão nem existe. Ele pensava nisso, 

50 anos atrás. Eu sinto muita necessidade de contar, de que as pessoas contem as 

histórias, saibam de alguma forma. 

 

A SRA. – Essa história da denúncia, você não tinha contado, então. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Não, eu contei para esse meu colega que está 

na Comissão da Verdade da USP agora assim, poucos meses atrás. A gente recebeu, eu, 

meus irmãos e ficou lá. 

 

A SRA. -  E como você sabe dessa ata, de fato tem a ata 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Porque eu sei que congregação tem ata, mas eu 

vim imaginando se eles tinham destruído ou se tinham sei lá, né? Eu me perguntava isso 

porque como é que pode assim, né? A história que é contada na página da Escola... o 

meu pai não existiu? Estranho. 
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A SRA. – Inaceitável. Não sabia disso, eu não sabia. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Depois precisa ver direitinho porque sei lá, a 

emoção às vezes atrapalha a gente. Mas eu acho que é isso mesmo. 

 

A SRA. – Eu vou dar uma fuçada, né, porque todas as páginas dos 

departamentos tem um pequeno histórico, né? Ele é o fundador do departamento? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Então, eu não sei, eu não sei se teve alguém 

antes dele, mas o Paiva veio depois dele. Isso eu sei.  

 

A SRA. -  o Dr. Durval foi orientando do Leal. Ele conta as histórias. Tinha 

muita paixão pelo Leal Prado. Então, seguramente ele sabe. Ele que me ajuda aqui a 

pensar. Ele conta a história de uma das vezes que fugiu foi num Fusquinha de um 

colega daqui, tem essa história? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Não, não sei. Fugiu, como assim você está 

falando? 

 

A SRA. -  Então, eu não sei localizar porque ele me falou pelo menos de duas 

fugas. Uma foi logo depois que houve a cassação, depois ele retornou em 1969, e aí 

depois foi embora de novo. Eu não sei exatamente de qual momento ele está falando. 

Segundo o que foi o Leal que contou para ele. O Dr. Durval nessa época era residente, 

entre 1970, 1974 ele era residente. 
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A SRA. VERA HENRIQUES – Então, é que eles tinham um Fusquinha, eu 

lembro desse Fusca, mas porque eles saíram de casa e ficaram morando, sei lá aonde. A 

minha mãe ficou no sítio da mãe do Erney que era no interior, não sei bem aonde. Mas 

foi onde eles ficaram. Alguém emprestava um quarto e eles ficaram durante alguns 

meses desse jeito, né? 

Então, não sei como é que eles se deslocavam, eu também não sei, mas a Maria 

Cecília se ela estiver, ela estava bem de memória até poucos meses atrás, mas a gente 

nunca sabe. 

 

A SRA. -  E ela era... 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Ela era, ela continuou depois com a pesquisa e 

tal, ela sabe mais detalhes dessa coisa. 

 

A SRA. -  Sem dúvida. E documentação que você teria para ajudar a gente a 

documentar tudo isso, inclusive essa carta 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Essa carta. 

 

A SRA. -  Se você não se importar. Uma cópia, né? 

 

O SR. -  Que tipo de documentação? 

 

A SRA. -  Olha, tem coisas que eu acho que são muito importantes para os 

alunos conhecerem a história. Fotografias deles no exílio, lugares onde eles passaram 
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A SRA. VERA HENRIQUES – Ah, tá. Isso... 

 

A SRA. – Se a gente puder escanear umas para montar uma pastinha que eu falei 

que a gente vai fazer. Por enquanto, a gente está fazendo um exercício, né? Então, daqui 

um ano e meio quando os trabalhos da Comissão terminarem, a gente espera, a gente 

estava vendo hoje, ter as pastinhas e eu acho bacana documentar esta experiência de 

exílio, e isso vai nos ajudar a mostrar como essa experiência, no caso dele que foi muito 

triste porque cortou a possibilidade de exercício de uma coisa que ele gostava muito que 

era a pesquisa, né? Não se faz isso, né, com uma pessoa. 

Então, desde fotografias até coisas que ele escrevia e que não foram publicadas 

aqui no Brasil, não sei se chegou a publicar artigo lá, poderiam estar nesta pasta. E não 

importa em qual língua, né? Dele e da sua mãe também. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Tá. 

 

A SRA. – Porque o Instituto Butantã talvez não tem a sua Comissão da Verdade, 

então a gente pode trazer a pastinha dela aqui também, da documentação dela, né? Isso 

seria muito útil, né? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Não, a gente tem coisas paradas né? Precisa 

até organizar.  Eu tinha intensão de fazer antes de vir, mas final do ano é uma correria 

tão grande e... 

 

A SRA. – E agora, se você fizer com calma, a gente vai lá e busca, não se 

preocupe. A gente pede um carro para a reitoria e vai lá e busca, enfim. Escaneia e 

devolve os originais para você obviamente.  
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Porque isso ajuda a gente a montar essa história. Por exemplo, as pessoas não 

conhecem, né? A gente leva uma vida muito utilitária hoje em dia, né? Cumprir os 

prazos, isso não só na universidade, acho que é uma contingência deste nosso século 

XXI aqui, né?  

Eu brinco, quando eu fazer concurso aqui, eu falo assim, “Olha, se fez graduação 

no século XXI, vou reprovar”.  Concurso para professor com gradação no século XXI, 

como? Quer dizer, mas isso é uma brincadeira. Mas para reconstruir essa história, 

entendeu? Seria interessante... O que mais você lembra aí para ajudar a gente? 

Então você ia só visitá-los? Em Cuba ele trabalhou? O que ele fez? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Em todos os lugares ele trabalhou. Em Moscou 

ele trabalhou no Instituto [ininteligível 00:43;36] que era um instituto de pesquisas 

biológicas  

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Em Cuba no Centro... 

 

O SR. - Inclusive quando ele voltou aqui para São Paulo ele em Belo Horizonte 

e continuou a receber cubanos. Como chama? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – A Ana Maria, né? Não, Centro Nacional. Em 

todos os lugares eles trabalharam. Continuaram sempre trabalhando na pesquisa, né? 

 

A SRA. -  Interessante. Eu estou sentindo que tem uma rede, né? Porque você 

falou que o Erney também tinha... 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – A minha mãe ficou na casa... 
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A SRA. – Então, é como se houvesse uma rede de gente da USP, que tem o Leal 

no meio, que tem os seus pais. Era interessante montar essa rede. Pensar pessoas que 

participaram dessa rede, que... 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Tinha o Hildebrando, não sei se a Soraya fala 

do Hildebrando. Não? 

A SRA. -  Não. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – O Hildebrando era da faculdade de medicina, 

eles eram amigos do pessoal da faculdade de medicina, mas em particular o 

Hildebrando Pereira da Silva que ficou na França no Instituto Pasteur... 

 

A SRA. -  Da USP? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – É. E ele atualmente ele se aposentou lá na 

França e ele tem um projeto em Rondônia? Projeto da malária? Não sei 

 

A SRA. -  No Brasil? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – É. Ele está bem velhinho. Ele escreveu até um 

livro, um ou dois livros sobre essas coisas todas. Hildebrando, o Erney, tem o Gontran 

que era um pintor. Você falou da Marcia, ele voltou para o Brasil, ele era pintor, ele era, 

ele jogou fora no Rio Pinheiros toda documentação desse Centro de Estudos Sociais. No 

dia do Golpe ele foi lá, botou tudo numa pasta... É com “G”. Gontran Guanaes Netto. 
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O SR. -  Aquele que pintou aquelas obras lá na Estação República? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – República ou Marechal Deodoro? 

 

O SR. -  Marechal Deodoro. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Ele veio para o Brasil pensando em retomar, 

mas ele não conseguiu, ele voltou agora de novo pra França. Ele ficou uns 10 anos ou 

mais aqui. 

 

A SRA. -  Está na França hoje, então? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Mas ele vem frequentemente, e ele é um dos 

que sabem um pouco da história. 

 

O SR. – É, dos que não morreram ainda, né? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Tinha o Luiz Rei, que também acho que já 

morreu, né, que era da medicina, que foi pra a Tunísia e ficou trabalhando na 

Organização Mundial da Saúde. 

 

A SRA. -  Esse também era do Departamento de Medicina da USP? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Da USP também. 
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A SRA. -  Todos eles eram do Partido Comunista, o Leal eu sei que... 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – O Leal não. Mas o Hildebrando era, o Erney, o 

Luiz Rei.... 

 

O SR. – [ininteligível 00: 47:02] o Partido Comunista. 

 

A SRA. -  Sim. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Não. Mas, mas eles tinham até, por exemplo, 

esse CES, Centro de Estudos Sociais foi criado um pouco contra o Partido. Teve uma 

pequena briga porque, né? O Partido, enfim, a direção achava que tinha que servir aos, 

ás diretivas do Partido. Enfim. Fazer o quê? 

 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Seria uma coisa de debate aberto mesmo. Não 

precisava discutir só a linha do Partido como você disse.  

 

A SRA.  – Voltando ao Brasil, seus pais voltaram ao Partido Comunista, hoje 

não existe mais aquele Partido Comunista, depois virou PPS, essa coisa... 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – É que aí já está, quando eles voltaram não 

atuaram, né? E depois logo, quando que virou, quando que acabou o Partido? Porque 

eu... 
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A SRA. -  É o PPS, né? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Eu ainda, quando eu voltei eu trabalhei um 

pouco no Partido Comunista, mas quando chegou a direção de volta, eu trabalharei em 

1978. Aí a direção atrapalhou tudo, né? 

 

A SRA. -  Quando a direção voltou 

 

O SR. – Teve dissidência também, quando volta assim... 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – É, também é. 

 

A SRA. -  Eu lembro que teve, quando eu era, estava fazendo o Movimento 

Estudantil nos anos 1980, tinha uma dissidência, uma célula inteira, falava-se célula, 

não é? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Naquela época. 

 

A SRA. -  Que tinha saído com aquela família [ininteligível 00:48:46] você 

lembra? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – [ininteligível 00:48:59] 
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O SR. – [início do 2º arquivo de áudio] uma bicicleta e não acredita com medo 

de perder a bicicleta. 

 

A SRA.  – Erundina foi candidata a prefeita, você lembra disso? O que falaram 

disso, Eu falava que eu ia votar nela “Ela vai por gente para morar na sua casa!”, lembro 

muito disso na época. 

A SRA. – [ininteligível 00:00:34] tinha uma casa na descida do Pacaembu, não 

tinha, não podia, mas eles davam muito apoio. Participou mesmo da ALN não é? 

Agora me lembrei do nome dela, desculpa, a gente vai falando, em Cuba eu 

lembrei do Alvarenga, era um casal que estava lá com seis filhos, até, não sei se uma 

das filhas casou com um dos filhos do Prestes ou vice-versa. 

E ela, e esse casal é de Belo Horizonte, eles não eram médicos, ele trabalhava na 

parte administrativa de um hospital também e com eles, até minha mãe e meu pai 

fizeram um grupo de estudos lá em Cuba, mas eles eram da... acho que era VPR, eles 

contaram que eles punham as crianças, eles eram de famílias simples também, não 

tinham dinheiro, punham as crianças em cima das armas no carro para transportar, não 

sei o que.  

Eles eram do movimento, eles foram, agora não lembro se eles foram trocados, a 

Lídia é, não sei, agora eu embaralhei as coisas. Trocados, aquela situação... 

 

A SRA.– Sim, dos embaixadores. 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – A gente acabava convivendo com as várias 

tendências lá fora, não... 

 

A SRA. – Aí você vai fuçar nos documentos, separar, né? 
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A SRA.  – Você vai lembrar de mais coisas e aí começa contando para a gente. 

 

O SR.  – Esse pessoal de Cuba, não é? Da luta armada ou VPR, ali era do VPR 

também, né? 

 

A SRA.  –  ALN.  

 

O SR.  – ALN? O [ininteligível 00:02:21] eles depois que retornaram ao Brasil 

que eles frequentavam a casa do Baeta e tinham neles pessoas referência, não é? Eram 

pessoas mais velhas e tal que recebiam que etc., amotinavam. Ao voltar para o Brasil 

continuavam com essa relação quase de paternal... 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – A Lídia lembra que era estudante de medicina 

e foi para Cuba quando ela perdeu um braço em uma bomba, estudante da USP de 

medicina. Ela chamava minha mãe de mãe, né? Eles sempre se encontravam, com meus 

pais até... Lídia Guerlenda... Até o fim era muito amiga do meu pai, minha mãe teve um 

Alzheimer terrível. 

 

A SRA.  – Ela morreu com quanto anos, você se lembra? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Com 79. 

 

A SRA.  – E ele? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Com 77. 
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A SRA.– Ele morreu antes? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Não, ele morreu anos depois, ele era três anos 

mais novo. 

 

A SRA.  – Mais novo? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Um pouquinho mais novo. 

 

A SRA.  – Morreu na sequência, não é? Passa a vida inteira junto e não 

consegue, não é? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Em 1975, 1976...  

 

O SR. – Mil novecentos e setenta e cinco, 1976? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Mil novecentos e setenta e cinco não, 95. 

 

A SRA.  – Eu acho que você vai lembrar de umas coisas para a gente e agora, 

esses nomes a gente procura nos arquivos também, porque eu acho que é interessante, a 

gente está tentando... 
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A SRA. VERA HENRIQUES – Falou a Anita, quando a gente morou em 

Moscou, a Anita estava fazendo uma escola de [ininteligível 00:04:15], a Anita, o José 

Montenegro de Lima que foi assassinado em 1975 pela ditadura, ele estava na lista dos 

desaparecidos, né? E aí os outros eu só conheci pelo codinome... 

 

O Alberto, o Rodrigo a gente convivia muito com essas pessoas e o 

 

A SRA.– Anita? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – A Anita ficou muito amiga deles, eu tenho, 

meu pai morreu foi logo depois, tem uma carta grande que fala sobre eles. 

 

A SRA.  – A gente não pode? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Pode, eu vou juntar então as coisas... Eles 

eram amigos do Prestes, também, né? Depois quando eles moraram em Moscou, 

quando... 

 

A SRA.  – Eu acho bacana contar essas histórias porque elas humanizam um 

pouco a experiência do exílio e enfim. Até da luta armada, porque é uma experiência de 

desumanização, você pegar uma arma é uma experiência de desumanização por mais 

que seja em favor de um ideal humanitário, e os laços, as redes, humanizam de novo, 

permitem ver os objetivos mais do que... 
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A SRA. VERA HENRIQUES – Quem estava com ele, quem estava em 

Moscou na escola do Partido era uma historiadora, Marli de São Carlos, agora esqueci o 

sobrenome eu vou ver depois. 

 

A SRA.  – Você vai passando esses nomes para a gente e a gente vai montando, 

porque tem umas redes de sociabilidades que se formam nessas situações adversas, e a 

gente está tentando montar alguma a partir dos personagens da Escola.  

Aquela que eu te mostrei da MOLIPO, na verdade nenhum deles era da 

MOLIPO, [ininteligível 00:06:18] da ditadura, apenas um deles era irmão de uma 

pessoa que era, a gente ainda está pesquisando para ter certeza, a gente vai querer 

entrevistar. 

Mas eles saindo da cadeia depois de terem conhecido lá um sindicalista, 

montaram uma rede de assistência em Cangaíba, zona leste e, até hoje, parte deles faz 

assistência em uma igreja lá em Cangaíba para a população pobre, porque enfim, 

acharam que era isso que tinham que fazer. 

Então, são redes que vamos formando e a gente vai tentando conhecê-las 

melhor, porque no “Brasil Nunca Mais” não tem todos os nomes, tem os nomes das 

pessoas que sofreram processos, mas tem muito mais do que isso, tem muito mais ação 

do que isso. 

A gente está tentando mexer, você mexe a documentação lá para gente e chama 

a gente de volta. Eu vou estar por aí em janeiro, não vou tirar férias porque tem um 

monte de coisas para adiantar, mas pode fazer isso com calma, está bom? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Está bom 

 

O SR.  – Mas janeiro é pouco tempo, é muito papel para levantar. 
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A SRA. VERA HENRIQUES – Se deixar para depois a gente não faz. O que 

der para fazer a gente faz. 

 

A SRA.  – O ano que vem inteiro a gente vai fazer, antes do final do ano a gente 

não dá conta de tudo o que tem para fazer de jeito nenhum, então vocês usem o tempo 

que vocês quiserem 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Na casa do Leal tinha um monte de cartas, não 

é? Não sei se foi parar na casa do Paulo, porque eles trocavam cartas, não é? Aliás eu 

chamava ele de tio Leal e tia Aline. 

 

A SRA.  – E o Paulo, quem é? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – O Paulo é meu irmão, esse do meio. 

 

A SRA.  – Será que o Dr. Durval sabe disso? Ele deve ter contato com a família, 

será que a gente não consegue essas cartas? 

 

A SRA. VERA HENRIQUES – Não sei. Me lembra de perguntar para o Paulo 

se por acaso eles ficaram, eu acho que a tia Aline ofereceu, né? Não sei. 

 

A SRA.  – Dá uma olha nisso porque daí, o Leal é uma figura importante da 

gente retomar também porque teve um papel de resistência, como esse do Dalmo, são 

pequenas coisas que dão a chance da pessoa sobreviver, faz a diferença, né? E é 

importante contar essas histórias aí.  

Então vou te cobrar vou te ligar “Ei, você já fez?”.   
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Aí você, para nós vai ser ótimo, vocês mexerem e lembrarem de gente como 

essa que você lembrou aqui, Maria Cecília que foi colaboradora, ela que talvez me ajude 

a pensar em outros nomes. A Maria Cecília, vou atrás dela sim para depor. 

Bom, muitíssimo obrigada, então, viu, Vera? Foi um prazer. Deu para a gente, 

abriu bastante aqui para a gente conhecer mais aqui assim. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE MARCOS LINDENBERG 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

05/12/2013 

 

 

A SRA. ANA– Cinco de dezembro de 2013, Comissão da Verdade Marcos 

Lindenberg, da Unifesp, tem o prazer de receber a professora Márcia D’ Alessio, que é 

professora de Teoria da História, no Departamento de História da Escola de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Unifesp e vem contar para a gente um pouco da 

experiência dela nos anos duros da ditadura. Então, muito obrigada pela presença e 

somos todos ouvidos. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Eu que agradeço, Ana, em primeiro lugar à 

Comissão da Verdade e especialmente a você de ter aceito a minha proposta de dar esse 

depoimento porque, na realidade, eu vi na sessão que eu assisti, que houve aqueles 

depoimentos, que estava até o professor Miguel Jorge, que é meu amigo, eu vi que eles 

foram convidados. Eu falei “Ai, meus Deus, eu acho que eu fui muito metida de me 

oferecer”. Mas eu, de qualquer forma, vou contar um pouco porque eu me ofereci, na 

realidade. 

Eu sou da geração dos anos 1960, eu entrei na universidade em 1967, então eu 

participei de tudo o que aconteceu nesses anos aí mais ferozes da ditadura.  

Eu sofri esse, vamos dizer, o resultado dessa repressão, eu fui baleada numa 

passeata. Na época eu tinha 21 anos. Eu fui baleada, uma coisa muito desagradável, 

tudo bem, mas eu não politizei o suficiente a questão.  

Então, eu nunca falei, nunca capitalizei, vamos dizer assim, essa questão muito 

menos pessoalmente, nem politicamente.  

Mas, quando eu estava há questão de talvez oito ou dez anos atrás dando um 

curso de pós na PUC, uma aluna minha muito politizada, petista, e tal, sabendo desse 

fato, porque era lá na PUC, né, ela me disse que eu, de qualquer jeito, tinha que pedir... 

Ainda não tinha Comissão da Verdade, ela não estava nesse contexto de hoje, mas ela 

me disse que eu tinha que pedir um reconhecimento público do Estado por ter sofrido o 

resultado da repressão da época, etc, etc. 
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E ela batalhava muito para eu procurar alguém para fazer, para denunciar, vamos 

dizer assim, esse fato que tinha acontecido comigo. E eu sempre falava “Vou procurar 

meus amigos”, fui militante, sou ainda, sou petista, mas eu era militante nos anos 1980, 

conheci muita gente, sobretudo, não sei se vocês conhecem, o Alípio Freire, que era 

muito amigo, era do meu núcleo, que era muito participante dessas coisas da repressão e 

tal, sempre estava querendo procurar o Alípio e a Rita, que é a mulher dele, ou outros, 

Marco Aurélio Garcia, gente que eu conhecia, Rui Falcão, do PT, para saber o caminho 

e o procedimento de alguém que foi ferido na ditadura, numa passeata, para pedir esse 

reconhecimento público por parte do Estado, portanto, fazer essa denúncia. 

Mas, nunca fiz isso.  

O ano passado, ou começo desse ano, talvez, indo, justamente, para a escola 

nossa, para dar aula, eu ouvi na Rádio USP que a Unifesp tinha constituído uma 

comissão que seria a Comissão da Verdade da Unifesp. Eu falei “Pronto, está aí, esse é 

o caminho, essa é a porta que eu posso utilizar para ver se eu posso dar esse 

depoimento”. Aí, eu procurei a Marineide, a vice-diretora, na realidade procurei a 

direção, o diretor não estava, eu falei com a Marineide, ela ficou muito entusiasmada, 

tal, e falou para eu procurar as pessoas lá.  

Aí, por um acaso, tinha, por um acaso não, mas eu fiquei sabendo que tinha a 

Ana e o Luigi, eu falei com vocês e vocês gentilmente, você né Ana, gentilmente propôs 

para a Comissão e a Comissão me chamou.  

Então essa é a história de eu ter sido, assim, oferecida, da minha oferta, porque, 

na realidade, eu sempre pensava “sim, vou pedir essa coisa, como uma denúncia, mas 

ah, não é nada importante, essa memória não interessa para ninguém. Imagina, as 

pessoas sofreram tanto, eu apenas levei um tiro”.  

Mas, então, foi por esse motivo, até por insistência dessa aluna minha, que era 

uma pessoa muito politizada e muito militante. Então, por isso que eu estou aqui hoje. 

Mas, eu quero realmente agradecer muito por vocês terem aceito.  

E quero dizer também que eu vou fazer uma coisa muito informal. Eu vi que as 

outras exposições foram, assim, todas preparadas, o Miguel fez até uma exposição 

visual, não sei o quê, eu não fiz isso, acho que, um pouco porque não tenho as coisas tão 

sistematizadas, vamos dizer, do ponto de vista cronológico daquele momento, um pouco 

porque acho que é o meu jeito mesmo e um pouco porque é uma memória muito 

individual, muito pessoal, não é uma coisa assim, sabe? Eu nem era... eu era próxima da 

AP, mas eu nem era militante oficial, vamos dizer, formalizada, de algum movimento. 
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Então, o caráter da minha exposição vai ser uma coisa muito diferente daquela 

coisa toda chique de outro dia, que eu ouvi. Vai ser muito informal. 

Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu estudava História na PUC e a PUC 

tinha duas faculdades de Filosofia, a São Bento e o Sedes Sapientiae. Eu não sei, 

exatamente, a São Bento, mas o Sedes Sapientiae era na Rua Caio Prado, e se tornou um 

lugar de resistência muito forte nos anos mais bravos da ditadura, inclusive os anos que 

eu entrei na faculdade.  

Isso, provavelmente, em função da repressão que existia na USP, por exemplo, e 

por uma outra questão, que é a seguinte. Acho que já falei essas coisas para vocês, acho 

que você vai ouvir outra vez.  

O Sedes Sapientiae se iniciou como uma faculdade de moças, vamos dizer, era 

só feminina, num determinado momento, e ela ficava do lado, exatamente, de um 

colégio de moças muito ricas, da elite paulistana e paulista, porque vinha gente do 

interior também, que era o Des Oiseaux, um colégio francês, das irmãs francesas. Esse 

colégio era religioso, mas era um colégio, por incrível que possa parecer, da elite da 

elite, inclusive Marta Suplicy, essa gente estudou lá, mas era um colégio em que as 

freiras eram muito progressistas, vamos dizer assim, para caracterizar um pouco a 

posição política delas. E elas faziam trabalhos na periferia, levavam as alunas para 

visitar favela, enfim, tinha um trabalho social, vamos dizer assim. 

Nada a ver com Teologia da Libertação, imagina, na época, não era tanto assim, 

não era tão avançado assim, mas era um grupo de freiras bastante abertas e voltadas 

para o social. Acho que resultado daqueles anos anteriores, nos quais as pessoas tinham 

o impulso de se engajar em alguma coisa, etc. antes da ditadura. Bom, tinha Paulo 

Freire, tinha tanta coisa, JUC, JEC, JOC, provavelmente tinham alguma ligação com o 

JUC, que o JUC é Juventude Universitária Católica. Porque eu me lembro de uma 

pessoa, que depois foi até minha colega como professora na PUC, que veio do JUC e 

que era tanto do Des Oiseaux quanto, depois, do Sedes Sapientiae.  

Como o tempo, o Sedes Sapientiae virou uma faculdade normal, sem ser só de 

moças. No início, ela acolhia aquelas moças que estudavam do Des Oiseaux e, 

automaticamente, faziam o seu vestibular na época e faziam a sua entrada no Sedes 

Sapientiae. Mas, com o tempo, isso desapareceu, ela era uma faculdade normal. 

E tinha um bom curso de História, justamente porque tinha uma das freiras que 

era, vamos dizer, que a gente pode chamar de progressista, dessa faculdade.  
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Primeiro, porque assim, as alunas do Des Oiseaux chamavam as irmãs de "mère" 

em francês, então era mère Mariângela, depois, acho que com esse impulso republicano 

que teve essa própria faculdade, a mère Mariângela virou irmã Leda.  

E era uma mulher historiadora, uma mulher muito inteligente, inclusive foi a 

melhor professora que eu tive no Sedes Sapientiae, ela dava História do Brasil. Com ela 

que eu li Caio Prado, Nelson Werneck Sodré, toda essa, naquela época, as novas teorias, 

vamos dizer, as novas tendências da historiografia brasileira, inclusive escola dos anais 

e tal. 

Aí, ela era professora de História do Brasil e ficou diretora da faculdade nesse 

momento que eu estava lá. Bem, como é que eu chego nessa minha situação e porque eu 

acabei me tornando, vamos dizer assim, uma pessoa de Esquerda? Mas de Esquerda, de 

verdade, daquela Esquerda daquele momento e que, sabe, se mantém, é uma coisa, 

inclusive, afetiva. 

Porque fui criada, vamos dizer, intelectualmente ou culturalmente, se vocês 

quiserem, nesse ambiente, então, é uma Esquerda que a gente reconhece os pares hoje, e 

aqueles que não são mais pares. 

Aí, eu fiz escola normal. Na época existia isso, não era nem magistério, era 

escola normal.  

Eu fiz escola normal e eu sempre estudei em colégio religioso, primário, 

secundário e escola normal.  

E aí, eu fiz um ano de cursinho para entrar na faculdade, mas, assim, as coisas 

aconteceram, não foi uma escolha pensada, alguém que me indicou, nada. Eu fiz porque 

uma amiga minha ia fazer cursinho também, não sei o quê, falei, "ah, vou fazer também 

cursinho". Porque eu ia ser professora primária, minha mãe era professora, eu achava 

ótimo ser professora. Se fosse, né, porque na realidade não tinha nem intenção de 

trabalhar. 

Bom, aí eu fui para o cursinho que era o cursinho do grêmio, que eram dois, 

vamos dizer, gestores do cursinho, não chamava assim na época, administrador, era um 

cursinho que, se eu não me engano, que depois ia no Equipe, no Colégio Equipe, e que 

vinha do pessoal, de alunos da USP. E os dois administradores, vamos dizer, desse 

cursinho, eram Pacheco... o Pacheco não, espera aí. Um era irmão da Maria Lígia Prado, 

o Paeco e o... falamos nele outro dia, agora eu esqueci. Bom, mas enfim, eram dois 

alunos da USP. 
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E esse cursinho, logicamente, os professores eram todos professores de Esquerda 

e tal, e tinha um tal que se chama professor Raimundo, que me deu aula de História. 

Inclusive, depois ele ficou professor do Equipe, muito conhecido, tal. Outro dia até 

conversando com a Leila Mezan ela disse que foi aluna dele no Equipe, tal. 

Bom, tudo bem.  

Aí, ele dava Revolução Francesa, e pela maneira como ele dava Revolução 

Francesa, eu me apaixonei pela História. E a minha cabeça já foi ficando assim, a 

“gauche” vamos dizer assim. Além disso, eu tinha um namorado, que é justamente o 

Rafael, cuja família era, ele, o irmão e a irmã, era toda uma família engajada, uma 

família de militantes.  

A Lucrécia militava, tinha alguma ligação com a JUC também, mas ela era, 

sobretudo, aderia ao método Paulo Freire, fazia parte dessa movimentação que teve 

antes de 1964. E o Pedro D'Alessio que foi um quadro da AP, eles eram da AP os dois, 

o Pedro e o Rafael. O Pedro era um quadro mesmo da AP, e tal. E o Rafael, que era um 

militante também. E eu, então, era próxima da AP. 

E o pessoal no Sedes Sapientiae, era muito AP. Tinha gente do Dirceu, que era... 

Dirceu acho que era do Partido Comunista, era porque depois ele foi para Cuba.  

E tinha gente que era ligada ao Partido Comunista, mas a maioria das pessoas, 

pelo que eu me lembro e pelo o que eu entendia na época, a maioria das pessoas era de 

AP, da Ação Popular.  

Bom, por influência desse cursinho que eu fiz, desse professor e do Rafael e da 

família dele, eu acabei ficando uma pessoa, assim, muito interessada.  

Eu nunca... até me chamaram para fazer parte da AP. Uma das lideranças lá do 

Sedes Sapientiae falou “ah, vem fazer parte, fica filiada a AP”. Não sei se chamava 

filiada na época, mas “vem participar da AP, formalmente”. Mas, não deu tempo. 

 

 

A SRA. ANA – Vou fazer informal então. Posso interromper? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Claro. 

 

 

A SRA. ANA – A AP nesse momento já estava clandestina? 
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A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Era clandestina. 

 

 

A SRA. ANA – Então, as reuniões eram todas escondidas. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Tudo escondido. 

 

 

A SRA. ANA – Então, nós estamos falando de clandestinidade. Normalmente, 

de pessoas saídas do Partidão? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – A AP? Isso não sei, assim, um histórico. 

Acho que veio mais desse movimento católico. A AP veio mais dessa influência da 

Igreja progressista que foi, depois se distanciando... não se distanciando totalmente... Eu 

não diria que a AP, naquele momento, era uma adversária ferrenha da Igreja. É lógico, 

tinha suas críticas e se transformou mais numa organização de Esquerda mesmo. Então, 

se separou, mas ela era... 

 

 

O SR. – A raíz dela é... 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – A raíz dela é do movimento de... não acho 

que seja uma dissidência. Não, não é do Partido Comunista não. 

 

 

A SRA. ANA – Eu achei que não era também, era só para confirmar. A hipótese 

que você tem é mais dessas juventudes católicas. 
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A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Exatamente.  

Mas a gente pode até checar isso, né, Ana, porque, como eu disse, lá na época eu 

não tenho os dados tão sistematizados assim porque eu era uma mocinha bobinha, que 

tinha saído do colégio de freira. Então eu ficava, mas eu estou toda entusiasmada, não 

queria saber, queria participar de tudo aquilo. E o movimento estudantil era muito forte, 

muito forte. O verdadeiro movimento estudantil, se é que eu ouço dizer, né. 

E aí, então, o Sedes, voltando para o Sedes, entrei no Sedes, e a coisa se 

avolumou, vamos dizer, a minha participação. Participei do teatro, não do Tuca. Vocês 

sabem, o Tuca, na época, ganhou prêmio na França, mas tinha um outro... O Tuca era na 

São Bento. Nós tínhamos um teatro no próprio Sedes, eu participei do teatro, enfim, era 

toda lá metida a engajada.  

E era boa aluna também, fui monitora, tal, então a coisa ia para frente, vamos 

dizer assim. 

 

 

A SRA. ANA – O Pedro era militante mesmo da AP? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – O Pedro D’Alessio? Era, o Rafael era. O que 

ficou depois meu marido. 

 

 

A SRA. ANA – Ah, são dois então. Agora que eu percebi que são dois 

“D’Alessios”. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – É, o Rafael era meu namorado, e o irmão 

dele, o Pedro. O Pedro era bem quadro mesmo, e o Rafael era um militante normal. Mas 

o Pedro era mesmo quase... era muito próximo ao Travassos.  

Inclusive, no sítio deles, eles tinham um sítio, uma chácara, eles fizeram muitas 

reuniões clandestinas, muitas. Porque era, enfim, o Pedro era bem participativo mesmo. 

Tanto que, depois, ele foi embora, foi para Paris e ficou lá. Ele foi preso, saiu e foi 

embora. 
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Não sei se vocês conhecem, é a época também que foi o Vicente Trevas, que era 

um grupinho de amigos, muito amigos. Vicente Trevas, o Pedro D’Alessio e tinha 

outros tantos, o Beluco, que era jornalista, enfim, tinha um grupo lá em Paris, e eles, 

inclusive, ficavam... depois eu me casei com esse Rafael, e eles ficavam escrevendo 

para a gente “Vem para cá, aqui a gente pode estudar o marxismo”. Porque aqui não 

podia nada, né? E eu fui muito nisso, “Ah, eu vou, porque lá eu posso estudar o 

marxismo”. E daí no colo de um historiador ultra-marxista, né. 

Mas enfim, aí, o que aconteceu? O Sedes muito agitado, o movimento estudantil 

a mil, e o Sedes ficou um lugar forte de resistência por conta da repressão que havia nos 

outros lugares.  

E lá, como tinha essa história de Igreja, não sei o que, aconteceu que dava para 

fazer coisas. Então, o movimento estudantil se reunia muito lá, essas lideranças viviam 

lá.  

Então, o Luís Travassos, nossa, acho que a gente encontrava acho que 

praticamente todo dia. E tinha Tomás, tinha uma japonesa que chamava... ah, esqueci. 

Não vou lembrar todos os nomes, mas tinha a Preta, a Helenira, enfim, grandes 

lideranças do movimento estudantil, que ficavam lá preparando assembleia, enfim, 

fazendo a sua agitação. 

E aí, um belo dia, o movimento estudantil chamou uma passeata, chamava 

sempre, né, e eu ia em todas as passeatas no centro, sem ser no centro, em todas eu ia, 

me lembro perfeitamente das cenas. E, um belo dia, o movimento estudantil chamou 

essa passeata que ia ser na Teodoro Sampaio, como diz aí o jornal, em Pinheiros. E eu 

fui, fui com uma colega minha, acho que vocês devem conhecer, a Célia Reis, que é 

uma... Celinha, da Unesp. Ela era muito minha amiga, era minha colega e era amiga 

íntima.  

E nós fomos lá para a passeata. Chegamos lá na passeata, andamos, gritamos, 

não sei o quê, não sei o quê. De repente, a gente ouviu assim “Repressão”. Todo mundo 

saiu correndo, gritando “repressão, repressão, repressão”. 

E eu corri junto, né, todo mundo correndo, eu corri junto. Mas eu escutei um 

barulho, que era um barulho dentro de mim, e continuei correndo. Quando olhei para 

baixo, minhas duas pernas estavam todas cheias de sangue. Porque não dói, né, o tiro... 

 

 

A SRA. ANA – Na hora que você está quente não, acho que é depois, né? 
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A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Nem depois não doeu tanto porque eu tirei a 

bala, mas... não sei, não doeu, nunca doeu, esse tiro nunca doeu, mas ele raspou na 

perna esquerda e entrou na perna direita. Eu tenho cicatrizes até hoje.  

E ficou alojado na perna direita. Aí, eu olhei, eu vi toda ensanguentada, aí eu saí 

correndo e comecei a gritar “Tô ferida, tô ferida”. Nisso passou um carro, um Volks, por 

sinal, com 12 estudantes, militantes, uma moça dirigindo e um rapaz, ele chama Xavier, 

nunca mais soube desse rapaz, que me pegaram, me enfiaram dentro do carro e me 

levaram na Santa Casa. Porque na Santa Casa, assim como o Miguel contou que aqui na 

escola tinha um grupo para atender os feridos, os eventuais feridos, na Santa Casa, 

naquela época, tinha um grupo de estudantes de medicina que ficava recebendo 

eventuais feridos quando tinha manifestação. 

Aí, me levaram para a Santa Casa e eu apavorada, eu achei... falava “Ai, será 

que eu não vou andar mais?”, estava muito nervosa, muito tensa. Aí chegamos na Santa 

Casa, entramos na Santa Casa, tivemos que ficar escondidos primeiro um pouco, porque 

tinha que esperar sair todo mundo para a gente ir lá para o lugar onde os estudantes 

atendiam. Aí passou um tempo, fui para lá e veio um médico, que é o Bernardo 

Bitelman, que era, inclusive, namorado de uma colega minha. 

 

 

A SRA. ANA – Você lembrou o nome. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – É, esse eu não esqueço. Bernardo Bitelman 

me atendeu... Veio uma porção de médicos, mas ele que me atendeu mesmo.  

Daí, bom, amarrou minha perna, fez o sangue estancar, mas não podia fazer nada 

mais do que isso naquele momento, segundo ele, e me levou para a casa.  

Aí, o pessoal me levou para a casa. E, quando eu levei o tiro, o movimento 

estudantil, não sei como, ficou imediatamente sabendo, aí eles soltaram uma nota com o 

meu nome, tudo...  

E a irmã Leda, justamente, que era a minha diretora, e eu era uma aluna muito 

próxima a ela, retirou correndo essa nota para que eu não tivesse problema com a 

polícia.  
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Mesmo assim, não sei como foi parar, a imprensa noticiou mas sem me 

identificar. Mas eles soltaram uma nota. A irmã Leda achou “Pelo amor de deus, não 

faça isso, não sei o que”, tirou, e eu me livrei de ir presa, prestar depoimento, qualquer 

coisa desse tipo. 

Daí, eu fui para a casa, e quando cheguei liguei, justamente, para o meu 

namorado, que era o Rafael, contando “Olha, aconteceu isso, tal”. Aí ele chamou um 

primo dele que estava no 5º ano aqui da escola de medicina, José Carlos Pascalicchio, 

não sei se é assim que fala, é um sobrenome italiano. 

 

 

A SRA. ANA – Como que se soletra? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Pasca... Olha, eu vou falar como... 

 

 

A SRA. ANA – P - A - S... 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – P - A - S - CALI... Eu escrevi aqui... C - H-  

I - O. Pascalicchio. A gente até pode procurar. Ele estava no 5º ano. Aí, explicou para o 

José Carlos, o José Carlos foi imediatamente para a minha casa.  

Não sei se foi no dia ou no dia seguinte, acho que foi no dia, e retirou a bala. Fez 

um corte, retirou, eu guardei a bala um tempão e depois, com as mil mudanças, ela foi 

embora, mas retirou costurou, fez tudo. E eu fiquei um tempão lá de molho até cicatrizar 

e tal. Mas, que mais eu vou falar para vocês? 

Isso foi o que aconteceu e depois, bom, eu, como eu disse antes, não transformei 

isso num fato político, que eu poderia ter transformado, é que na época era tudo 

reprimido. 

 

 

A SRA. ANA – Continuou depois militando dessa forma, sem ter uma filiação 

evidente? 
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A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Não, uma filiação não. Continuei militando 

de longe... eu era massa, né, de movimento estudantil. Ia em tudo quanto era 

assembleia, ia em todas as manifestações, mas nunca fui filiada, oficialmente, assim 

não.  

E logo depois o Rafael foi preso também. Aí começou uma coisa de medo, que 

foi essa prisão dele com a Helenira, eles foram pichar a parede do Mackenzie e a polícia 

chegou e levou. Então, nos últimos anos da minha faculdade, ficou um ambiente 

horrível, eu já tinha muito medo, todo mundo tinha muito medo. O Rafael foi preso... 

 

 

A SRA. – [ininteligível 00:21:33] 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Não, acho que ficou uma semana, ficou 

pouquíssimo. E o Pedro foi preso, até meu sogro, que já era de idade na época, foi 

chamado porque os três filhos foram presos, a Lucrécia foi presa, e aí a gente ficou todo 

mundo apavorado.  

Daí, fui continuando a faculdade, quando saí o próprio movimento estudantil já 

estava, as coisas já estavam indo para outros caminhos, vamos dizer assim.  

E depois, bom, aí o Rafael não quis fugir. Muitos fugiram, Tomás, esse amigo 

que eu falei fugiu, muita gente fugiu.  

E esse, o irmão dele já estava lá fora.  

Aí o Rafael não quis fugir, falou “Não, isso daí é uma bobagem, eles não vão, o 

que eles pegaram é uma bobagem, portanto, prefiro ficar aqui esperando”. Ele estava na 

faculdade também, fazia Direito. 

Aí ele ficou, depois a gente casou, e tal, e ele foi julgado pelo Tribunal Militar. 

Eles marcavam... não, eu já era casada? Não.  

Começou o primeiro julgamento, eu não era casada, e só foi terminar depois que 

eu me casei, porque foram três vezes que eles marcaram para fazer a sessão lá, o 

julgamento.  

E toda vez a irmã Leda ia comigo. Sabe, as freiras foram super solidárias, ela 

especialmente.  
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E na terceira vez só que houve o julgamento, e ele foi absolvido. Isso, a gente 

era casado.  

Aí ele foi... e a gente já tinha a intenção de ir embora no país, por isso mesmo, 

por causa da ditadura e tal.  

Aí ele foi... Mas antes não pudemos ir porque, justamente, ele tinha esse 

processo, ele não podia sair do país. Aí quando ele foi absolvido, que ele pôde tirar o 

passaporte, ele foi, só que ele não chegou, falei para você, né? O avião caiu. 

 

 

A SRA. ANA – Ah, não sabia disso. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Em 1973. Um avião em que estava o Filinto 

Müller junto. 

 

 

A SRA. ANA – Ah, o avião que matou o Filinto Müller. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Estava o Agostinho dos Santos, um cantor 

famoso da época.  

E o Rafa foi para... Enfim, foi na frente, eu até tinha começado a fazer o 

mestrado na PUC, mas daí resolvemos “Vamos, vamos, vamos”, marca logo essa 

viagem, ele foi para ver condições de moradia, tudo, porque a gente foi muito sem 

respaldo, né, não tinha nada desse negócio de bolsa, nada disso.  

Quer dizer, eu até tive bolsa do governo francês, mas, nós naquela condição de 

estarmos meio que fugindo de ditadura não tínhamos nada de... era com a cara e a 

coragem mesmo, e com o recurso que a gente tinha aqui. 

 

 

A SRA. ANA – Você foi depois, do mesmo jeito? 
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A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Então, aí eu esperei. Eu só fui dois anos 

depois porque eu fiquei, imagina... atrapalhadinha da cabeça.  

Daí, ele foi na frente para providenciar tudo e o avião caiu. 

 Aí foi esse drama na minha vida, aí fiquei aqui no Brasil durante dois anos, mas 

nunca abandonei o projeto de ir para lá, depois de dois anos eu fui. Daí fiquei lá e fiz 

minha história de vida lá. 

 

 

A SRA. ANA – Ficou quanto tempo lá, Márcia? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Eu fiquei cinco anos.  

E aí foi a glória, porque eu cheguei lá e me senti completamente cidadã, né. 

Porque, imagina, você vive...  

Porque hoje ainda a gente sai daqui não sente tanto, mas na época a minha 

formação, desde 1964, eu vinha assistindo um tipo de país, um tipo de regime, e chego 

lá, sabe...  

E naquela época, a França acolhia muito a Esquerda latino-americana, porque a 

América Latina estava muito em moda. Aliás, era a época que a América Latina vivia 

um boom da literatura latino-americana, Che Guevara, não sei o quê, Revolução 

Cubana, e aí a França acolhia muito os latino-americanos de Esquerda. 

Então foi, assim, uma maravilha, foi um banho de esquerdismo, vamos dizer, 

que eu tomei, para, enfim, solidificar minhas ideias, e tal, e aí fiz meu doutorado, mas 

voltando aí para a questão da ditadura. 

 

 

O SR. – Posso só interromper? Eu queria saber, quando você chegou em 1975, 

essa questão da ditadura na França apareceu para você? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Totalmente, a gente vivia a ditadura lá. A 

gente tinha muito...  

Bom, os exilados estavam todos fora, né, e muitos na França, muitos. Inclusive o 

Prestes, a Anita Prestes foi minha colega de seminário, era minha amiga, inclusive.  
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A filha do Werneck Sodré, a Alda Sodré, e grande parte dos exilados.  

E a ditadura era o que a gente fazia. Além dos estudos, obviamente, a gente tinha 

reuniões. 

Eu primeiro morei num apartamento durante um ano, depois eu fui morar na 

Casa do Brasil, que é na cidade universitária, e lá na Casa do Brasil tinha reunião direto, 

assembleia, reunião, e muito ato. Os franceses organizavam muitos atos de apoio aos 

brasileiros, aos chilenos, e aí a gente ia em tudo, né.  

Eu tenho fotografia com o Prestes, com o Luís Carlos Prestes do lado, eu fiz uma 

entrevista com ele para a minha tese. 

 

 

A SRA. ANA – Acho que você tem que trazer para a gente por na sua pastinha 

uma cópia da foto. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Eu trago. 

 

 

A SRA. ANA – Porque a gente quer, enfim, nós gostaríamos de poder reunir a 

experiência de resistência, como é que é a resistência dentro do Brasil e também fora, 

porque isso é uma forma de resistência fora, manter o diálogo, manter a sociabilidade, 

digamos assim, né? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Exatamente. 

 

 

A SRA. ANA – O que você tiver dessas fotos para a gente. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Ah, eu trago. Porque a gente foi para uma... 

tinha umas reuniões num lugar específico que agora eu não me lembro, mas eu vou 

lembrar.  
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Era um lugar específico, tipo um teatro, onde se faziam essas reuniões políticas 

do exilados, principalmente do Brasil e Chile, que tinha na época, Argentina depois.  

E aí teve uma dessas reuniões, muita gente do Partido Comunista estava lá, não 

sei se vocês já ouviram falar naquele médico infectologista muito famoso, o 

Hildebrando, já ouviu falar? Ele era do Partido Comunista. Ia muita gente do Partido 

Comunista, muita.  

Bom, esse Aloísio Nunes, esse pessoal todo estava lá também, e... Celso Furtado 

dava aula numa escola lá que tinha, nessa época também, nos primeiros anos que eu 

estive lá.  

Aí, eu fui nessa reunião, uma amiga minha estava com máquina, tal, tirou, 

porque eu tinha amizade com a Anita, né, então, “Ah, não sei o que, não sei o que”, 

ficou aquele negócio, e tirou a foto, eu tenho lá em casa, eu trago para vocês. 

Mas aí a gente fazia muito isso, tinha uma presença, assim, a França era um país 

ultra, hiper solidário com os latino-americanos que estavam sob ditadura, tinha uma 

ação...  

Eu falei um dia com o Brizola no telefone, porque tinha uma amiga, eu fiquei 

conhecendo um ex-deputado do Partido Comunista, que era o Fernando Perroni, que até 

já faleceu o Fernando, eu soube que ele faleceu, mas eu fiquei amiga dele e ele estava 

pensando... eles estavam próximos ele, que tinha sido do Partido Comunista, estava 

próximo do Brizola. E uma vez ele me deu o telefone, porque eu estudava o populismo, 

né, então... eu estudava o Vargas. Aí, ele me deu o telefone e falou “Liga, vê se você 

marca um encontro com ele”. Ele estava nos Estados Unidos, eu falei com ele no 

telefone, foi muito engraçado. Mas esse encontro nunca aconteceu. 

Mas com o Prestes sim, com o Prestes eu fiz a entrevista para a minha tese, tem 

até coisas da entrevista... Eu fui na casa dele, a Anita me convidou. Porque a Anita fazia 

seminário comigo no Vilar e aí ela ficou muito entusiasmada... 

 

 

A SRA. ANA – Os meninos acho que não sabem o que é “no Vilar”. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – “No Vilar”, é no seminário do Pierre Vilar, 

que era professor da escola [ininteligível, 00:35:27]. Quando eu cheguei ele era 

professor da Sorbonne e da escola, da [ininteligível, 00:35:31].  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Unifesp - SP

www.verdadeaberta.org



16 
 

Mas depois ele aposentou da Sorbonne, tanto que o meu diploma ainda é da 

Sorbonne, mas ele tinha um seminário na Escola de Altos Estudos, e eu frequentava 

toda semana.  

E aí a Anita também frequentava, então a gente ficou amiga, e como o Vilar era 

muito, assim, eu era uma aluna muito próxima do professor, do ponto de vista, enfim, 

como aluna mesmo, a Anita ficou muito...  

Porque ele, o Vilar, era muito cortejado pelos marxistas. Inclusive, ela quis ser 

orientanda dele, mas ele já estava aposentado. Eu acho que eu fui uma das últimas 

orientandas dele. Aí ele me fez uns elogios e ela queria que eu fizesse a história do 

Partido Comunista. “Se você quiser fazer, se você escrever sobre o Partido Comunista”. 

Bom, depois não deu nada certo porque, até porque eu era tão, não aproveitava 

as oportunidades que me apareciam, era muito, assim, não pensava com cabeça de 

intelectual, vamos dizer. Eu fiz a minha pesquisa, tal, mas não levei adiante. 

Depois, aqui no Brasil, até falei com ela algumas vezes, mas depois perdi o 

contato. Se eu ligar para ela hoje acho que até falo com ela. E ela me convidou, ela 

falou “não, você vai fazer uma entrevista com o Velho”, ela chamava ele de “Velho”. E 

eu falei “ai, que maravilha”.  

Ela que ofereceu, aí fez um jantar, eu fui, me lembro perfeitamente. Fui no jantar 

e fiz a entrevista com ele. Infelizmente, essa fita não ficou boa e se perdeu, eu só tenho 

referência disso na tese, e, bom, o testemunho dela que eu fiz essa entrevista, mas não 

tenho mais nada concreto disso, a não ser o que eu escrevi na minha tese.  

Que mais eu vou falar para vocês de 1968? Vocês não querem perguntar alguma 

coisa? 

 

 

A SRA. ANA – Eu tenho uma curiosidade que é o seguinte. A gente tem as 

opiniões mais divergentes sobre como é que os brasileiros, de maneira geral, viam 

aquele momento.  

Para a minha família, que teve gente que foi presa, era claro que nós vivíamos 

uma ditadura e que ela punha medo, então nos reservamos em casa em função desse 

medo. Mas muitas pessoas, e não é gente de direita, nada disso, não tem memória 

daquilo ser uma ditadura. Você lembra de ter sentido isso, pessoas que não percebiam a 

ditadura... 
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A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – A minha própria família. 

 

 

A SRA. ANA – Pois é, como a sua família lidou com o seu tiro, não souberam, 

como é que foi isso? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Souberam e não souberam.  

Quando eu cheguei em casa, eu, na realidade, não falei que eu era uma pessoa 

que participava nem que ia em tudo, nada disso, e eu justifiquei dizendo que eu estava 

apenas passando pela rua, porque tinha isso, tiro perdido, né, bala perdida.  

Não falei que eu tinha ido me manifestar, entendeu? Porque eu nem tinha esse 

tipo de, eu não socializava essas coisas que eu fazia, vamos dizer, em casa, porque a 

minha família não era politizada, quer dizer, lia jornal, tudo, mas não era uma família 

politizada, que participava, nada disso.  

E todo o meu entorno, ninguém... a família do Rafael era por eles, ele e os 

irmãos, mas era o único elo que eu tinha, do ponto de vista pessoal, familiar, com a 

Esquerda. 

 

 

A SRA. ANA – E o Miguel disse para mim que você fazia parte de um grupo de 

Araçatuba, pode ser? Ele falou o nome de uma cidade do interior. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – São Carlos. 

 

 

A SRA. ANA – São Carlos, que vocês tinham... esse grupo é remanescente 

dessas lutas depois que você voltou.  

Como é que é a experiência de voltar para o Brasil? 

Porque tem uma experiência de luto, uma experiência de medo, um exílio, 

voluntário, mas é um exílio, e o retorno. Como é a experiência do retorno? 
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A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Então, para mim, do ponto de vista pessoal, 

foi muito difícil porque eu tinha me dado muito bem fora, por uma série de questões, 

inclusive por questões pessoais.  

Eu era uma, assim, praticamente recém-viúva, muito jovem, enfim, lá foi um 

renascer, vamos dizer assim, porque eu tinha passado por uma coisa muito difícil, e 

voltar foi muito ruim. Eu pensava em ficar... 

 

 

A SRA. ANA – Você que quis voltar, o que aconteceu? 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Então, na realidade, eu quis e não quis. Esses 

dias que eu precisei de documentos para entrar agora na França, de muitos documentos, 

inclusive... você imagina, a França agora está horrível: certidão de nascimento, certidão 

de casamento, atestado de óbito porque, no caso, eu sou viúva, né, então eu fui mexendo 

meus papéis, e eu vi cartas do Pierre Vilar nas quais ele... o que eu comecei a falar 

mesmo? 

 

 

A SRA. ANA – Eu perguntei para você se você veio por escolha ou... 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Sim.  

É, cartas dele me aceitando para fazer uma coisa que chamava doutorado de 

Estado. Não sei se vocês sabem o que é isso.  

Assim, a gente tinha o doutorado, na França, né, depois tinha o ápice, que era o 

doutorado de Estado, que era uma coisa que as pessoas levavam 20 anos para fazer, que 

o Foucalt que fez, o Pierre Vilar, o [ininteligível 00:46:06], enfim, os grandes nomes 

que fizeram o tal doutorado de Estado. E eu resolvi que eu ia fazer o doutorado de 

Estado, daí eu falei com o professor, falei “Olha, quero fazer”, e tem uma carta dele, me 

mandou uma carta dizendo “Ah, tudo bem”, uma carta, inclusive, me indicando para 

fazer o doutorado de Estado, dizendo que poderia ser meu orientador, não sei o que, não 

sei o que. 
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Então, eu pretendia fazer o doutorado de Estado e tudo, mas aí, quando eu 

defendi o doutorado, eu quis voltar para ver minha família.  

E eu não tinha certeza se eu ia ficar aqui ou se eu ia voltar para lá, aí eu voltei, 

fiquei, mas não foi, eu não devia ter ficado aqui no Brasil, devia ter ficado lá, porque 

estava muito, sabe, enraizada, muito...  

E, na época, a gente podia até pedir nacionalidade, sabia? Quem soubesse falar 

francês e que estivesse lá a determinado número de anos podia pedir nacionalidade 

francesa. A França estava abrindo os braços para, exilados, enfim, para gente de 

esquerda. 

Mas aí eu voltei e foi muito difícil do ponto de vista pessoal porque eu não me 

ajeitava aqui. Tanto que eu comecei a trabalhar só um ano depois, no ano de 1980 eu 

fiquei sem trabalhar. 

 

 

A SRA. ANA – Aí você foi para a PUC? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Não. Daí eu fui trabalhar na... Daí, eu 

conheci... Bom, quando eu voltei o pessoal na PUC, a irmã Leda ficou sabendo que eu 

tinha defendido tese com o Pierre lá, quiseram me chamar para mostrar a tese.  

E, nisso eu fiquei conhecendo uma pessoa chamada Déa Fenelon, já sabe quem 

é? 

 

 

A SRA. ANA – Sim, sim.  

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Que é uma historiadora. 

 

 

A SRA. ANA – Da Unicamp, né? Déa é da Unicamp. 
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A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Da Unicamp. E depois foi para a PUC, né, 

mas depois que ela se aposentou.  

E a Déa me levou para o PT. Eu me lembro que ela quis ver minha tese, eu fui 

no apartamento dela e ela, enquanto eu estava lá, ela recebeu um telefonema de alguém 

do PT, aí ela desligou o telefone, eu falei “Ai, o PT, puxa, que legal, eu queria tanto 

conhecer alguma coisa”. Ela falou “Então, vem”, daí ela me levou para o PT, e eu me 

filiei. 

Na época, primeiro, era Núcleo dos Professores, do qual fazia parte o Eder 

Sader, Marco Aurélio Garcia. Marco Aurélio, aliás, tinha sido meu professor em Paris, 

porque ele dava aula, o Marco Aurélio, o Eder Sader, muitos desses que eram... O 

Marco Aurélio acho que era dessa organização... 

 

 

A SRA. ANA – Do trabalho? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Não, dessa organização que era do Rio 

Grande do Sul, como que chama? Tem aí nos livros do pessoal que estuda esse 

período... Polop? 

 

 

A SRA. ANA – Não lembro se a Polop é de lá. É do sul? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Enfim, ele era do sul, mas eu acho que ele 

era da Polop. E ele estava exilado lá e ele dava aula, numa universidade que chamava 

[ininteligível 00:44:20], sabe, já ouviu falar?  

[ininteligível 00:44:24],  era um universidade absolutamente alternativa, assim, 

completamente louca, não precisava de nada... quer dizer, louca no bom sentido, não 

precisava de diploma anterior para entrar, toda pessoa podia fazer aquela faculdade, era 

uma maravilha, era um paraíso. E todas as pessoas de esquerda davam aula lá. 

Inclusive uma professora que foi minha banca de tese, uma historiadora 

chamada Madeleine Rebérioux, muito engajada também, dava aula.  
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E o Marco Aurélio e o Eder Sader davam também, e o Marco Aurélio foi meu 

professor lá, ele foi a primeira... quando eu fui fazer um curso com ele lá, eu falei que 

estava com o Vilar, que estava toda entusiasmada, porque quem me indicou o Vilar foi 

o Vicente Trevas, justamente, porque eu nem sabia com quem eu ia fazer o doutorado, 

olha que loucura. 

Aí, eu cheguei e fui falar com o Vicente, que era nosso amigo, e tal, aí eu falei 

pata o Vicente “Ah, eu vou procurar um historiador aqui”. Ele falou “Olha, o melhor 

que tem, atualmente, aqui é o Pierre Vilar, não sei o que, não sei o que”, aí eu fui, bom, 

deu tudo certo. 

Mas o Marco Aurélio, ah, quando ele soube que eu fazia com o Vilar, ele falou 

“Ah, se você quiser conversar sobre o seu tema”.  

Aí, eu fui na casa dele, ele foi a pessoa que me deu as primeiras bibliografias de 

Brasil.  

Então, eu entrei no núcleo, que chamava... no começo, não tinha ainda os 

núcleos de bairro e de região, tinha por categoria.  

Então, tinha o Núcleo dos Professores, aí entrei nesse núcleo e aí a Déa me levou 

para, me indicou para trabalhar na TV Cultura. Eu fui trabalhar na TV Cultura, fui fazer 

assessoria para um programa de televisão que ficou seis meses no ar. Era uma história 

do Teatro Paulista.  

E depois a TV Cultura me contratou como pesquisadora, e eu fiquei lá, fiquei lá 

uns dois anos, acho.  

Aí a Déa me levou para a Unicamp, eu fiquei como substituta na Unicamp. 

Porque o Michael [ininteligível 46:23] tinha ido para a Alemanha, se não me engano, eu 

fiquei substituindo ele. Fiquei seis meses na Unicamp, aí acabou o contrato, era só um 

contrato e não teve concurso, aí não fiquei na Unicamp.  

Aí a Déa me levou para a Metodista de Piracicaba, aí eu fiquei quatro anos na 

Metodista de Piracicaba coordenando o mestrado, imagina. Começando carreira já 

coordenando o mestrado, eu fiquei apavorada, mas tinha colegas que me ajudavam 

muito. 

Aí fiquei lá, era o mestrado de Ciências Sociais. Lá que eu comecei a orientar e 

tal. De lá eu vim para uma faculdade aqui em São Paulo, porque eu quis voltar para São 

Paulo, eu vim para uma faculdade que chamava Faculdade de Moema, onde deram 

aula... A Laura de Mello e Souza estava me falando outro dia, no sábado, que ela deu 

aula lá também. Deu o Nicolau Sevcenko, o Elias [ininteligível 00:47:21s], o Hilário, 
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entrei no lugar do Hilário, aí dei aula lá e depois, que eu fiz concurso na PUC, fui para a 

PUC. E depois da PUC fui para a Unesp, depois voltei para a PUC e da PUC vim para 

cá outra vez. 

Mas enfim, voltando lá para 1968, né, que acho que é isso que interessa para 

vocês, foi isso o que aconteceu.  

Não sei se tem muita coisa mais, acho que não. Mas o que eu quero deixar claro 

é que eu era massa de movimento estudantil, não era quadro importante e nunca achei... 

Ah, então, que o Miguel falou desse pessoal, né.  

Quando eu voltei, esses meus amigos, que eram muito amigos... Quando eu 

conheci o Miguel, ele estava no... Quando eu conheci o Miguel? Em 1971. Ele estava 

no quarto ano, acho, aqui na medicina. Mas eu já tinha ligações com outras pessoas da 

cidade dele, que é Catanduva, né, que eu tenho até hoje.  

E eles tinham... as moças desse grupinho, vamos dizer, estavam muito engajadas 

em movimentos feministas, naqueles jornais, sabe? “Brasil Mulher”, não sei o que, não 

sei o que. Então fiquei meio próxima disso, mas nunca participei totalmente, mas fiquei 

próxima dessa militância desses jornais. Sabia das coisas, conversava um pouco com 

elas e tal, mas nunca foi uma participação tão efetiva. Daí eu já comecei a trabalhar, já 

to meio ultra... e já foi para o PT, né? Aí fiquei militante mesmo do PT. Que mais? 

 

 

A SRA. ANA – Nessas passeatas, Márcia, muita gente saía ferida, como é que 

era? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Não, nem tanto assim. Nem tanto. Acho que 

precisa ver um pouco o jornal. Aí está dizendo, porque no mesmo dia teve outra 

manifestação. Não, não é como... deixa eu ver. Nessa passeata que eu fui, por exemplo, 

só eu fui ferida.  

Eu acho que a coisa era mais... tanto os movimentos eram clandestinos, como a 

repressão também era mais nos porões da ditadura. Mas, assim, eles prendiam muito, 

né?  

E aí, eu me lembro que quando eu levei o tiro, quando eu cheguei no 4º ano... 

Não, depois que eu levei o tiro, no 4º ano, eu fiz um trabalho sobre Revolução Cubana, 

e eu fui bem no trabalho, eu tirei uma nota muito alta. E aí a repressão estava... foi a 
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época que o Pedro, meu cunhado, foi embora, fugiu, praticamente sem passaporte para 

Paris, porque a repressão estava muito forte em cima de nomes que a gente conhecia 

muito. 

E eu me lembro que eu tirei esse trabalho, eu tirei todos os livros da minha casa, 

eu tinha muito livro sobre Cuba, tirei tudo da minha casa e pus na casa... nós todos, né, 

o Rafael tirou da casa dele também, a gente pôs na casa da mãe de um amigo do Rafael. 

E, depois, a gente ficou sabendo que ela, de medo, queimou todo esse material. Meu 

trabalho, os livros que eu tinha deixado na casa dela, porque eles achavam que podia 

esconder esse material lá.  

Como o Rafael escondeu as coisas dele lá eu falei: “Então leva esses livros 

também”. E ela queimou tudo porque a repressão era, eles prendiam muito, eles iam 

muito atrás, prendiam, batiam, torturavam, bom, tudo o que a gente sabe.  

Mas, assim, nas passeatas, eu não me lembro de tanto ferido não. Não sei, posso 

estar enganada, a gente precisa ver um pouco no jornal.  

Aqui tem, né, que teve essa manifestação aqui, que foi... oh, “Só durou 15 

minutos”. 

 

 

A SRA. ANA – É, na verdade, o que eu queria saber era a memória que você 

tinha mesmo da passeata, desse período. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Ah, sim, claro. Então, na minha memória, eu 

não me lembro de tanta gente ferida em passeata, me lembro de muita prisão, muita 

notícia de gente morta, e tudo mais, de passeata não me lembro de tanta gente ferida 

não. Eu não sei... Boa pergunta, né, eu não sei exatamente o porquê, se eles eram, se 

eles tomavam certo cuidado, não sei. 

 

 

A SRA. ANA – Acho que o objetivo maior era dispersar mesmo, até porque a 

inteligência das prisões não passava pelas passeatas, eu imagino. Pelo que eu tenho lido, 

a inteligência das prisões passava por outro lugar, passava pelos movimentos 

organizados.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Unifesp - SP

www.verdadeaberta.org



24 
 

Eles sabiam que nas passeatas tinha muito gente como você, que estava, pelo 

que você falou, não estava diretamente ligada. Então, a inteligência não passava por ali. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Eles perseguiam mais as organizações 

clandestinas, essas sim, eles ficavam em cima, muito em cima. 

 

 

O SR. – Em cima disso, que queria que você contasse um pouco, você falou da 

Ação Popular, né? Mas e outros grupos ligados à resistência, como era a entrada na 

PUC, como era essa relação? 

 

 

A SRA. ANA – Se havia algum grupo melhor organizado lá dentro? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Não, tinha a AP e tinha o pessoal do Partido 

Comunista. Nesse momento que eu estava lá era isso, depois é que o pessoal, como por 

exemplo, a Helenira foi para o Araguaia, né? Aí... 

 

 

A SRA. ANA – Sobreviveu ai Araguaia ela? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Não, ela morreu lá.  

 

 

A SRA. ANA – O corpo dela é um dos que estão desaparecidos, ou não? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Eu acho que não. Acho que o movimento 

estudantil deve saber mais do que eu sobre isso. 
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O SR. – A gente não encontrou, pelo menos. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Há uns anos atrás eu fui para um evento em 

Fortaleza e tinha uma exposição lá com livros de esquerda, e eu vi lá um livrinho sobre 

a Helenira.  

Aí, eu comprei.  

Aí cheguei em casa, fui ler, estava lá, eu ia trazer esse livro, estava lá o nome do 

Rafael, que foi a primeira vez que ela foi presa, foi com ele.  

Mas, eu me lembro bem do pessoal da AP e do pessoal do Partido Comunista. 

Eu acho que não tinha outros grupos lá. E esses dois grupos eram muito atuantes 

e muito fortes no movimento estudantil.  

Obviamente que em outros lugares, em outras situações devia já ter os... eu não 

sei muito bem a história do movimento estudantil.  

Nessa época, assim, o que eu tenho é a memória do que eu vivi, mas depois eu 

nunca estudei o movimento estudantil, na realidade.  

E o que eu me lembro, muito fortemente, é dessas lideranças. Eu lembro do José 

Dirceu, eu lembro do Travassos muito.  

O Travassos vivia lá, muito fortemente.  

Tinha a Socorro. A Socorro era uma aluna da USP, que depois eu encontrei em 

Paris, ela era incrível, ela virava a assembleia. Uma baixinha, pernambucana, bem 

pequenininha, mas ela virava uma assembleia. A assembleia estava indo para um lado, 

ela tinha um discurso tão forte que ela virava uma assembleia. Era famosa a Socorro, a 

Socorrinho. Depois encontrei com ela em Paris. 

Que mais? Elza Lobo. Já ouviram falar, Elza Lobo? Elza Lobo foi presa, era 

muito amiga da Lucrécia, a irmã do Rafael, e ela foi presa e foi muito torturada, a Elza 

foi muito torturada. E a gente ficou apavorado também porque nessa época nós éramos 

muito próximos de Elza Lobo, de... aquele que era psiquiatra... Freire, como era o 

primeiro nome dele? Roberto Freire, era um psiquiatra muito de Esquerda, que também 

era muito, enfim, militante, tal. E a Elza foi presa e foi muito... eu me lembro que a 

minha cunhada, que era a Lucrécia... 

 

 

A SRA. ANA – Ela era do Sedes também ou não, você lembra? 
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A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Se ela era aluna? Não. A Elza Lobo eu nem 

sei. Eu nem sei o que ela fazia na época, devia ser estudante, mas não era, não sei se era 

da PUC. Ela foi muito torturada, e eu lembro que a minha cunhada precisou levar uma 

cama para ela na prisão, porque ela estava machucada e precisava de uma cama 

especial, me lembro disso. E, depois, a Elza estava em Paris também, a Elza Lobo. 

A Elza está por aí até hoje, o irmão dela parece que faleceu, mas ela anda por aí 

até hoje.  

E que mais que eu posso lembrar dessa época? Bom, tinha tudo né? Teatro, 

muito, muito, nossa, o movimento cultural de Esquerda era impressionante, 

impressionante. 

 

 

A SRA. ANA – Foi um período bem de idade de ouro, né? De produção...  

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Desse ponto de vista sim. Que mais que eu 

posso contar para vocês? Bom, tinha os festivais de música, né, eu ia também. 

 

 

A SRA. ANA – Nos festivais tem uma coisa interessante que é a disputa das 

canções engajadas, em relação às não engajadas. Você tem memória desses debates? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Tenho. A gente odiava as não engajadas. 

 

 

A SRA. ANA – “Sabiá”. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Não, “Sabiá” nem tanto, mas, por exemplo, 

Roberto Carlos, Iê Iê Iê... é essa gente assim a gente não... isso foi mais para frente, mas 

naquela época, eu até que... 
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A SRA. ANA – Mutantes, por exemplo. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Não, o que a gente curtia mesmo era Geraldo 

Vandré, Edu Lobo e, lógico, Chico já estava aparecendo também, mas Geraldo Vandré 

era uma coisa forte, Plínio Marcos no teatro. Ah, esqueci de falar da madre Cristina, 

falei que lá no Sedes, no Des Oiseaux, as alunas chamavam as freiras de madre, né, de 

mère, e aí a madre Cristina.  

A madre Cristina era a freira mais de Esquerda que tinha lá, mais que a minha 

professora até, e ela acolhia os estudantes, mas acolhia fisicamente, ela guardava, 

deixava morar no convento os estudantes.  

Inclusive o José Serra tem muito, assim, apreço por ela, quando ela faleceu há 

alguns anos atrás ele foi, falou muito dela porque ela protegia os estudantes, mas de 

uma maneira, assim, incrível, e ela era prima do Abreu Sodré. Ela era uma família... 

 

 

A SRA. ANA – O general? Ah, o governador. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Do governador. Ela era de uma família de 

elite, prima do governador. Então ela tinha uma certa, vamos dizer assim, um passaporte 

de elite, vamos dizer, ela tinha uma entrada mais tranquila com a Direita, vamos dizer 

assim. Talvez por isso ela tenha sido um pouco culpada, talvez, não sei, só sei que ela 

acolhida os estudantes.  

E as irmãs lá todas, porque a Evanira também me protegeu muito, tanto quando 

eu levei o tiro, como quando a gente ia para o julgamento do Rafael. Ela ia comigo, ela 

ia do meu lado, não me deixava ir sozinha. 

 

 

A SRA. ANA – Uma última pergunta, Márcia, que é uma coisa, enfim, um 

debate que a gente via ter que enfrentar aqui na Comissão da Verdade.  
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Para muitos professores, eu já ouvi isso [ininteligível 00:59m:36], por exemplo, 

a forma com o setor do movimento estudantil mais violento age hoje em dia é resultado 

do fato de que a geração de 1968, que pegou em armas, e tal, não fez autocrítica.  

Você já fez essa reflexão? Já pensou? Porque... desenvolver um pouco a ideia, 

para a gente conversar. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – O que você considera... 

 

 

A SRA. ANA – Agem dentro da institucionalidade democrática com uma 

sintaxe discursiva e uma sintaxe política e mesmo de ação pública, que respondem 

como se eles vivessem um momento de ditadura como aquele... 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Concordo totalmente. 

 

 

A SRA. ANA – Que justificasse o enfrentamento. E aí a sintaxe fica isolada 

porque, existindo a institucionalidade democrática, em alguma medida ela incorpora a 

crítica. E a sintaxe supõe uma institucionalidade que não incorpora crítica.  

Então, é uma violência que fica descolada.  

Eu estou falando isso porque ontem teve uma assembleia de estudantes e eu 

fiquei deprimida de ver que ninguém estava lá e que os caras estavam falando sozinhos, 

me deprime isso. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Quem é ninguém? 

 

 

A SRA. ANA – Os nossos alunos não estavam lá, e estavam lá três ou quatro 

falando, fazendo discurso, um monte de gente olhando, outras fingindo que não estavam 

lá e não tinha ninguém naquele pátio enorme, que é uma das coisas legais daquele 

campus novo, com aquelas mesinhas lá, bacana, né? Neutro. 
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A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Então, olha, eu concordo inteiramente que a 

geração violenta hoje do movimento estudantil, se é que essa violência está no 

movimento estudantil. Porque tem isso também, né? Será que esses violentos que atuam 

no movimento estudantil são mesmo do movimento estudantil ou são gente de fora, a 

serviço de sei lá quem? 

Mas, digamos, se for, eu acho que essa geração ela tem uma memória de 1968 e 

um desejo de ser os militantes de 1968. Eu acho que tem um fascínio pelos militantes. 

Porque é fascínio, foi fascínio, não adianta.  

Porque eu vejo, também, muita gente que renega, que diz que não, que nunca 

faria outra vez, eu acho, assim, o total absurdo. Eu acho que aquilo que aconteceu em 

1968 foi exatamente o que tinha que acontecer. É um contexto, é um momento histórico 

que abriu a possibilidade de surgir uma juventude que contestava violentamente 

ditaduras militares na América Latina. Tinha que ser assim, eu acho que foi muito bom 

que tenha sido.  

E justifico totalmente a ação violenta dos estudantes de Esquerda brasileiros, 

totalmente, eu particularmente. Eu não tenho nenhuma crítica aos colegas daquela época 

que radicalizaram, que foram para a luta armada, pelo contrário, acho que foram heróis 

mesmo. 

Por exemplo, o Genoíno, que ele está dando provas de que também pensa assim, 

e não é daqueles que ficam falando “Ah, fizemos errado, erramos”, eu nunca vi o 

Genoíno falar isso, nem o José Dirceu. Então, eu estou totalmente nessa posição. Eu 

acho que eles tinham que ter feito isso. Eu nunca tive coragem para chegar a esse ponto, 

inclusive porque a minha vida tomou outro rumo, tal, acabou.  

Mas, lógico, por isso até que eu sempre hesitei a dar qualquer notícia desse fato 

para mim porque eu achava que aquilo não tinha sido nada perto do sofrimento que os 

meus colegas e muitos amigos tiveram. 

Portanto, então, eu falo admirando essas minhas ex-lideranças, digamos assim. 

Eu sou totalmente de acordo que essa gente fez o que tinha que ser feito. Sabe, tinha que 

ter feito isso mesmo, tinha que ter uma guerra mesmo.  

E, depois, a gente tinha a Revolução Cubana. A Revolução Cubana era uma 

referência, assim, sabe, era um fascínio que a gente tinha, era muito, muito forte, sabe. 

Era tudo, todo o nosso sonho estava depositado na Revolução Cubana, tudo.  
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E era uma juventude que não tinha essas coisas que tem a juventude de hoje, não 

a engajada, como vocês, mas a juventude. Assim, no geral hoje, tem um nível de, não 

sei se eu estou falando bobagem, que eu não faço pesquisa nesse campo, mas eu acho 

que a juventude de hoje, por mais que participe aqui e ali, bom, ela não tem aquela 

formação de Esquerda que o século XX possibilitou, tá certo?  

Então, a gente tinha um... Eu acho, assim, que essa coisa dos séculos XIX e XX 

terem sido os séculos fortes da esquerda fez a nossa cabeça totalmente.  

Por isso eu falei no começo que a gente era de Esquerda de verdade. Porque 

aquilo era ser de Esquerda, a gente tinha um sonho de verdade, sabe, a gente achava que 

o socialismo ia chegar, isso era uma coisa muito forte. E a gente vivia em função disso. 

Obviamente, os militantes que foram para a luta armada certamente viviam, mas 

eu que não era nada, politicamente falando, eu vivia com esse sonho, e as pessoas que 

eu convivia todas viviam com o sonho de que o socialismo ia chegar. Era isso que a 

gente sonhava, não era com consumo.  

Inclusive a gente tinha crítica a, muita crítica... na época tinha uma coisa, assim, 

buscando lá, vocês querem [ininteligível 1:05:30] as minhas memórias, do que eu sentia 

na época.  

Na época tinha uma, certa, isso é verdade, a esquerda tinha uma certa, um certo 

autoritarismo no seguinte sentido, mas é o que eu considero que era uma construção 

identitária mesmo, a gente se identificava por valores iguais. Então, dentro desses 

valores, por exemplo, não podia casar, casar era uma caretice, não podia isso... sabe? 

Tinha críticas e tinha um certo controle.  

Eu lembro que eu tive que me casar porque a minha família era muito católica, 

conservadora, etc, mas eu odiei me casar. Eu e o Rafael, a gente odiava ter que casar, 

mas a nossa família, os nossos pais exigiam.  

E eu me lembro que tinha um amigo meu, o Rodolfo, que até também já morreu, 

que falou assim “Ah, eu vou no casamento de vocês para esculhambar, vocês vão ver”. 

Porque tinha muita crítica, a gente tinha uma moral e uma ética própria da Esquerda que 

não podia ser violada, sabe. A gente tinha muito preconceito. 

 

 

A SRA. ANA – A capilaridade social dessa postura era pequena? Ou era grande, 

ou era média? Como você sentia isso? 
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A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Dentro das grandes universidades... 

 

 

A SRA. ANA – Era grande e fora de lá? É onde me pega, né? Porque na 

universidade eu não tenho dúvida, isso tudo que você está falando, parece que eu estou 

lá. É muito claro, né, é ótimo ouvir. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Não, fora não.  

Tanto que as minhas amigas de escola normal nenhuma...  

Até aconteceu uma coisa engraçada, nenhuma delas seguiu carreira profissional, 

todas são donas de casa, casamento estruturado.  

Porque tinha essa coisa, essa crítica ao casamento era uma coisa muito forte, 

todo mundo achava o casamento um horror. Porque juntou com a liberação sexual, 

então tinha muito a coisa de...  

Em Paris, eu vi muita gente trocar de parceiro. Brasileiro que ia para Paris, às 

vezes até muitos exilados, alguns não tinham muito dinheiro, então moravam juntos. 

Por exemplo, dois casais moravam juntos. De repente, tinha uma troca de casal, porque 

era comum na época... Leila Diniz, né, o padrão da mulher era a Leila Diniz.  

Então, o bacana era você ser livre sexualmente, era você não ficar amarrado com 

coisa nenhuma. O papel da mulher nesses grupos, você tem razão, fora não, mas nesses 

grupos universitários era um papel completamente Simone de Beauvoir, Leila Diniz, 

completamente, as mulheres faziam questão, e aí eu me encaixava também.  

A gente fazia questão de ser liberada, então achava família uma caretice, achava 

casamento uma caretice, tudo isso um horror, não sei o que. 

E tinha um preconceito, vamos dizer, contra quem era careta, quem era... 

 

 

O SR. – Tradicional, né? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – É. No fundo, nos anos 1960 era mais um 

preconceito contra quem era burguês, depois que veio um pouco essa coisa de caretice 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Unifesp - SP

www.verdadeaberta.org



32 
 

com Caetano Veloso e tal, mas, lá nos anos 1960 a gente tinha preconceito contra essas 

mocinhas bem criadas, embora a gente fosse, algumas, mas, burguesinha, tal. 

Isso... você não namorava. Tinha um controle de namoro, quem está namorado, 

o que faz a pessoa. A gente usava uma expressão, “O seu namorado é firme 

ideologicamente”? Tinha que ser firme ideologicamente, tinha que ser comunista, tinha 

que ser socialista.  

E era uma juventude muito, essa que era engajada, você fez bem de lembrar da 

capilaridade no social, que não era, nossa, imagina... era uma minoria, vamos dizer, era 

uma minoria universitária. Mas essa gente era muito, se identificava, formava um grupo 

muito identificado. 

Onde a gente ia, a gente olhava assim, já sabia quem era do nosso lado e quem 

não era do nosso lado, entendeu? Até fora do Brasil a gente sabia. Porque tinha um jeito 

de vestir igual, um jeito de falar, um jeito de pensar, os valores. Eu costumo pensar, e 

isso pensando no século XIX e nessa primeira metade do século XX, como uma grande 

família, uma família de Esquerda. Embora conflituosíssima, embora mil posições, mil 

partidos, no Brasil apareceu, na França, em todo lugar, mas, assim, no fundo, no fundo, 

tinha uma identificação.  

Isso, sobretudo, antes da grande crítica... Bom, os crimes de Stálin foi nos anos 

1950, mas, engraçado porque essa coisa da denúncia dos crimes do Stálin não bateu 

imediatamente.  

Nos anos 1960 ainda muita gente admirava a União Soviética, muita gente. 

 

 

A SRA. ANA – Tinha Cuba também. Tinha Cuba também para quebrar a crítica 

e entender aquilo como um desvio e não, propriamente... 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Exatamente. 

 

 

A SRA. ANA – Uma das coisas que eu leio, estou trabalhando com essa 

bibliografia agora, os crimes do Stálin foram reputados como uma espécie de desvio, 

especialmente por conta da vitória de Cuba. Não permitia fazer a crítica. 
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A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Exatamente. E outra coisa também forte, que 

eu não falei ainda, era o maoísmo.  

Muita gente da AP se tornou maoísta. Eu acho que a Helenira, por exemplo, vai 

pela... se algum dia alguém quiser saber pesquisar, mas eu acho que ela, não sei... 

 

 

A SRA. ANA – [ininteligível 1:11:45s], quer dizer, o Araguaia bebe na fonte de 

Cuba, mas bebe muito na tese na guerrilha que vem se movimentando, que se constrói 

no campo. Tanto que eles foram para lá antes para criar uma capilaridade, para interagir 

com as pessoas.  

O que tornou violenta demais a repressão no Araguaia, é que muitos camponeses 

que conversavam com essas pessoas porque elas estavam lá para, enfim, se conectar 

com as pessoas do lugar, acabaram sofrendo horrores sem ter qualquer noção do que 

significava ser amigo daqueles paulistas, que eles chamavam os caras de paulistas.  

Não adiantava se sujar. Nem os irmãos Villas-Bôas entrando no projeto Rondon, 

eles sujavam a cara para parecer pobre, né? Mas não adiantava nada, que não enganava 

ninguém, né. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Lia, chamava aquela japonesinha que era 

liderança do movimento, Lia.  

Então, o Mao também era muito, nossa, o livro vermelho era livro de cabeceira 

da gente, o livro vermelho.  

Isso que eu acho, assim, importante, que para as minhas memórias é uma coisa 

muito marcante, esse fascínio, sabe? Tanto que eu tenho muita vontade de fazer um 

trabalho dentro desse tema, a utopia dos comunistas.  

Porque era uma coisa muito romântica, né, sabe, muito... 

 

 

A SRA. ANA – Mas o Michael Löwy diz isso, que o Manifesto Comunista é 

uma utopia romântica prospectiva. 
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A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Isso. 

 

 

A SRA. ANA – Embora muitas das utopias românticas da primeira metade do 

século XIX eram contemplativas, montadas para a idealização de um passado remoto. O 

Manifesto Comunista é uma utopia romântica prospectiva. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – O que é maravilhoso, né? 

 

 

A SRA. ANA – Eu acho muito legal. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Isso que você está falando que ele fala é 

verdade demais, é muito maravilhoso, realmente.  

Depois, quando eu estava em Paris, o meu professor, professor Pierre Vilar, ele 

era, eu acho que eu já falei isso já em classe, ele era fascinado pela União Soviética, 

fascinado pelo Lênin.  

Então eu ouvi isso durante toda a minha juventude esse fascínio que ele tinha 

pelo Lênin. 

 

 

A SRA. ANA – E passou a vida estudando Guerra Civil Espanhola. A vida não, 

mas estudou um bom tempo a Guerra Civil Espanhola para entender a derrota. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Exatamente. E ele falava do Lênin, assim, 

ele falava “Então, aconteceu isso, isso, isso, mas para isso tinha que ser Lênin”. “Para 

isso tinha que ser Lenine, lá eles falam Lenine. Mas é um fascínio.  

Então, isso sintetiza o que a Esquerda era naquele momento, sabe. Eu vejo como 

uma grande família porque ao fim, ao cabo, tinha uma referência forte com o 

socialismo, entendeu?  

Então, era muito bonito isso, era outro mundo, era outra coisa. 
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A SRA. ANA – Um mundo em que se acreditava, né? Hoje em dia é muito 

difícil, né? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – É, hoje... 

 

 

A SRA. ANA – Márcia, muitíssimo obrigada. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Ah, não sei se... 

 

 

A SRA. ANA – Nossa, foi excelente. 

 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Mas [ininteligível 1:15:13] alguma bobagem 

que eu falei aí, algum palavrão. 

 

 

A SRA. ANA – Em princípio a gente vai colocar o áudio disponível, não sei se 

você autoriza, a gente vai transcrever, mas a transcrição vai para você completar, tirar 

coisas e se você quiser ouviu uma cópia do áudio antes de a gente colocar, só para 

evitar, às vezes você quer tirar uma ou outra parte, você pode ficar à vontade.  

A gente traz o áudio, depois a gente leva um pendrive, alguma coisa para você, 

antes de pôr lá, você prefere assim? 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Eu prefiro. Eu só queria falar uma outra 

coisa.  
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A minha história não tem nenhum valor, do ponto de vista da memória do tempo 

nem politicamente, mas o que eu acho que me levou a querer contar publicamente essa 

história, é o nível de repressão que fez uma garota de 21 anos, que não tinha nenhum 

comprometimento “institucional”, oficial, com coisa alguma, ter sido violentamente 

prejudicada, porque eu quase morri.  

A bala passou...  

A Celinha, a Célia Camargo falou que a bala passou pela cabeça dela, porque 

veio de cima. Eles estavam nos prédios. A bala veio de cima, passou na cabeça e entrou 

na minha perna. E entrou num lugar na minha perna muito próximo dessa veia que 

corre, que se ela rompe em cinco minutos você acaba, o seu sangue... você morre. 

Então, a violência de um regime que faz isso com uma garota de 21 anos, que 

não tinha feito nada, só estava participando de discussões e de manifestações e que 

quase morre...  

Antes um pouco ou logo depois, lembra da briga do Mackenzie? Tinha morrido, 

ali sim, ali morreu, foi um escândalo.  

Primeiro morreu o menino do Rio de Janeiro, o Edson Luís, depois morreu o 

José, acho que é José Figueiredo. Por isso teve a briga do Mackenzie, foi perto, em 

seguida, ou anterior, teve a morte desse menino e o Mackenzie e a USP entraram em 

guerra.  

Porque esse menino secundarista morreu. Esse foi um exemplo de violência que 

deu certo para eles, né? Eles mataram essa criatura, e mataram o Edson Luís lá. Isso foi 

um terror na época.  

E eu quase morri, né?  

Porque esse tiro um pouco mais deslocado e eu teria ficado seriamente 

prejudicada.  

Então, é isso que eu queria passar, quer dizer, denunciar o nível de repressão de 

um Estado que fez isso com a juventude. Mais um caso que prova o que esse Estado fez 

com essa juventude. Acabou com a gente. 

E agora a gente vive...  

Bom, eu sou petista, agora a gente vê Genoíno e José Dirceu passando por essas 

coisas, quer dizer, é uma coisa que não aguento, sabe. É de arrebentar o coração, porque 

você fala, um sujeito que a vida inteira viveu para lutar por uma causa nobre, uma causa 

que é humanitária, e agora estão os dois nessa situação.  
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Eu fico assim, completamente, me vem toda aquela coisa da época, de tudo o 

que a gente passou, porque a gente tinha muito medo, muito medo, a gente vivia com 

medo. Eu me lembro que uma vez eu saí com o Rafael, justamente, a gente foi não sei 

aonde, passamos em frente ao Tiradentes.  

Sabe blitz?  

Os caras pararam, a polícia parou, mandou a gente parar o carro, revistou o 

carro, quase que... porque acharam que nós passamos muito rápido em frente ao 

Tiradentes.  

Era uma coisa, assim, impressionante.  

A gente tinha muito medo, a gente vivia com muito medo. Então, fizeram isso 

com a gente, então isso tem que ficar... 

 

 

A SRA. ANA – Não, tem que ser denunciado, claro. 

 

 

A SRA. MÁRCIA D’ALESSIO – Então, qualquer coisa que apareça tem que 

ficar registrado, porque foi cruel demais. 

 

 

*      *      * 
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A SRA. ANA NEMI – Vamos dar início à 3ª Sessão da Comissão da Verdade 

Marcos Lindenberg: “Movimento Estudantil dos anos 1960”. 

Quero dizer que, nessas últimas duas semanas, a gente conseguiu acelerar um 

pouco mais o trabalho de pesquisa, já temos três estagiários contratados para fazer os 

levantamentos e eles já estão aí, armados com perguntas de coisas que eles viram nos 

arquivos e estão com dúvidas. 

Eu imagino que, para o ano que vem, a gente já vai ter resultados que já vão 

começar a aparecer no site também, que eu os convido a frequentarem. A gente vai 

começar a publicar os depoimentos, porque a gente sabe que nesse horário, além da 

Unifesp ser dispersa em campus, o que dificulta as pessoas a se deslocarem é o horário 

de aula, aqui na Vila Clementino, muitas vezes isso dificulta. Então a gente vai começar 

a colocar os depoimentos online. Eu espero que a partir do mês que vem, eu acho que 

isso já vai ser possível. 

Fico muito feliz de abrir esta sessão que tem por tema o movimento estudantil, 

nos anos 1960. A gente espera que com esses três professores queridos, que estão aqui 

hoje, além de conhecer melhor o período, também que eles nos ensinem sobre os 

colegas deles, na época, com os quais nós pudéssemos conversar, para montar outras 

Mesas. 

Então tenho o prazer de chamar aqui para a Mesa, em primeiro lugar as 

mulheres, a Prof. Alice Teixeira. (Palmas.) 

E por ordem alfabética então, Prof. Walter Manna Albertoni. (Palmas.) 

Professor Durval Rosa Borges. (Palmas.) 

Só que o sobrenome de um, eu falei o nome e o sobrenome. Em ordem 

alfabética. É meio caótico. 
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Vou começar esta Sessão também pela mesma ordem, pode ser, Alice? A Alice 

começa para a gente. 

Está bom assim, ou você quer... 

A SRA. ALICE TEIXEIRA FERREIRA – Acho que está bom, acho que está 

bom.  

Em 1964, eu e o Durval, nós somos da mesma turma, nós estudávamos no 3º ano 

e estávamos participando do Centro Acadêmico. E aí, após a Revolução, o que 

aconteceu de imediato foi a deposição da nossa presidente, do Centro Acadêmico, que 

era a Misako Uemura. Então, ela foi deposta e as coisas ficaram por nossa conta, não é, 

Durval? Não foi deposta? Não, a Misako foi, então a Misako foi deposta e as coisas 

enrolaram para o nosso lado. Além da Misako, foram depostos também outros colegas 

nossos. 

Mas acontece que nós não encerramos a nossa atividade no Departamento de 

Cultura do Centro Acadêmico. Eu fiquei encarregada da promoção das atividades 

teatrais e de música. Então, eu conseguia ingresso para o Concerto Matinal, do maestro 

Eleazar de Carvalho, na nossa escola e também ingressos para a Cultura Artística para 

os nossos alunos. E conseguimos também ingressos para o teatro, que naquele tempo 

estava, digamos assim, bem mal situado. 

Foi nessa época que surgiu a peça do Guarnieri: “Eles não usam Black-tie”. 

Depois, nós conseguimos ingressos para “Os Pequenos Burgueses”. Depois, nós 

conseguimos ingressos para “Dois Pesos e Duas Medidas”, também no Teatro Arena. 

Então a gente estava bem ligado com o pessoal do Teatro. 

O Durval teve a ideia, naquela época, de fazer o show de Bossa Nova da Escola 

Paulista de Medicina, depois ele vai dar maiores detalhes. 

A partir dessa época, também, eu passei a ser chefe da sala de música e aí, nessa 

sala de música nós levamos as músicas da Bossa Nova, que o Durval, gentilmente, nos 

levou. Não é, Durval, você se lembra?  

Então para preparar nosso show de Bossa Nova, nós usamos, então, a sala de 

música. 
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E também outra participação interessante, que foi do Durval, foi trazer para nós 

as músicas de protesto lá dos Estados Unidos, que naquela época estava contra a guerra 

do Vietnã, que era da Joan Baez e Bob Dylan. Você lembra? 

Então, não é, nós tínhamos que utilizar desse tipo de subterfúgio para divulgar 

essas músicas, naquela época, no nosso meio aqui da Escola Paulista de Medicina. 

Outra coisa que também aconteceu, que foi esdrúxula, foi que, da comemoração, 

foi que, novamente, na comemoração dos 33 anos da Escola Paulista de Medicina, nós 

fizemos um jogo de vôlei e depois desse jogo de vôlei, ia ter um churrasco também. O 

que aconteceu foi que nós tínhamos um Departamento Feminino aqui, naquela época, 

que era mais ou menos aqui em frente, e nesse Departamento Feminino, onde tinha os 

armários que nós, mulheres da Medicina guardávamos as nossas coisas, nós tínhamos 

um banheiro com dois chuveiros. 

Então, a gente tinha esse jogo de vôlei e imediatamente ia ter o churrasco. Então, 

o pessoal todo suado chegou, as meninas, eram dois banheiros, elas se dividiram e 

entraram lá, nos dois banheiros para tomar banho e o que acontece? A coisa mais 

estranha que já aconteceu.  

Tinha uma amiga minha, que era a Tânia Lemes da Rocha, que estava no 2º ano, 

eu estava no 3º, ela participou desse jogo de vôlei e a turma de dividiu em três, em cada 

banheiro e o que acontece? Naquela semana, depois da festa, ficamos sabendo que 

fomos chamadas para a Diretoria. Fomos chamadas para a Diretoria, porque onde já se 

viu fazer uma algazarra desse tipo, entrar três mulheres em cada banheiro para tomar 

banho? 

Naquele tempo o diretor era o Nilceu. Eu acho, eu acredito que o fato de chamar 

essas meninas na Diretoria, com suposta atividade comunista, sei lá eu, “comunistas de 

banheiro”. Eu tenho impressão que foi por causa da Tânia, porque o pai da Tânia era 

chefe lá do Serviço de Agricultura, em Nova Odessa, e ele estava sendo tachado como 

comunista.  

Então o pessoal do governo estava de olho no pai da Tânia Leme da Rocha. Eu 

acredito que, por ela ser filha, eles chamaram as meninas lá na diretoria. A Tânia estava 

comigo, junto na monitoria da Biofísica naquela época e por isso que eu fiquei sabendo 

de toda história. 
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Um dia estava passando o Dr. Nilceu, que era o diretor naquela época, passou 

perto de mim e falei para ele: “Escuta aqui, será que vocês, professores, não têm 

vergonha não? Chamar as meninas, porque estavam tomando banho? O senhor não 

considera isso um absurdo?”. 

Então o diretor ficou vermelho e encerrou esse inquérito a respeito dessas 

comunistas, que estavam lá no banheiro tomando banho juntas. Isso foi na década de 

1960. 

Depois, nós tivemos também uma participação estudantil importante, na década 

de 1970, que foi o problema dos reatores nucleares, das usinas nucleares. Então, naquela 

época, eles estavam querendo fazer uma usina aqui em Peruíbe, aqui em São Paulo, em 

Peruíbe e essa usina nuclear, cuja finalidade não era realmente produzir energia, como 

também as outras usinas foram realizadas não eram para produzir energia elétrica, era 

realmente para produzir bomba atômica; os militares estavam a fim de produzir bomba 

atômica aqui no Brasil. 

Então nós fizemos uma reunião aqui com os estudantes, era presidente do Centro 

Acadêmico, o Feldmann e nós então, depois dessa discussão, dessa apresentação e 

discussão, nós fomos para a Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, estava 

liderando um movimento contra a construção de usina nuclear em São Paulo, o Prof. de 

Física, José Goldemberg e os deputados Flavio Bierrenbach e Eduardo Suplicy, além do 

que tínhamos também do nosso lado o secretário do Meio Ambiente, o Sérgio Nogueira. 

Nós fizemos lá a exposição, a mesma exposição, que eu fiz aqui na Escola, eu 

fiz lá e depois das nossas exposições dos efeitos físicos e dos efeitos da radiação para o 

pessoal leigo, que estava naquela Assembleia, os estivadores de Santos chegaram à 

seguinte conclusão: “Não vamos desembarcar nenhum material para construção dessa 

usina”.  

E os deputados também conseguiram que fosse proibida a construção de usina 

nuclear, aqui no estado de São Paulo.  

Uma coisa interessante que fiquei sabendo há uns 10 anos foi que meu nome e o 

nome do Feldmann estão no SNI. 

É o que eu tinha a dizer a vocês. (Pausa.) 
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A SRA. ANA NEMI – Isso já era no começo dos anos 1970? 

 

A SRA. ALICE TEIXEIRA FERREIRA – Foi. 

 

A SRA. ANA NEMI – Professor Walter. Obrigada, Alice. 

 

O SR. WALTER MANNA ALBERTONI – Bom dia a todos. Eu agradeço esse 

convite para participar deste depoimento. 

Eu acho que, inicialmente, eu queria me identificar um pouquinho com vocês, 

porque com exceção dos colegas que estão aqui na Mesa, o Durval, a Alice e agora o 

Prof. Draibe, eu acho que pouco de vocês me conhecem, a não ser da época de ser 

Reitor da universidade. 

Lembrar que eu sou oriundo do interior de São Paulo, de Marília, onde eu fiz o 

Grupo Escolar municipal, colégio estadual, sempre em escola pública, e vim para São 

Paulo, em 1961 e ingressei na Escola Paulista de Medicina. Naquela época o vestibular 

era separado, tinha vestibular para a Paulista e para Pinheiros, para a USP, e eu fiz 

exclusivamente o vestibular da Paulista, porque era um vestibular por teste, eram 60 

vagas.  

Nós tivemos a felicidade de três alunos de Marília, que era um colégio bastante 

apertado, entrarmos juntos aqui em 1961, além de mim o Nicolau, da Pediatria e o 

Pedro Camilo, da Neurologia. 

Em 1962 e 1963, como eu já mexia, profissionalmente, com imprensa no 

interior, eu fui guindado, escolhido para o Centro Acadêmico, para dirigir o 

Departamento de Imprensa, que depois junto entraram o Durval, a Misako, o Durval 

depois continuou no Departamento de Imprensa. Nós mantivemos o “Barrettinho” 

ativado e mudamos a forma do “O Bíceps”, que era um jornal, em uma revista e na 

ocasião ficou até muito bonita. 
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Fui vice-presidente do Centro Acadêmico também nessa ocasião, em 1963 e 

1964 presidente do Centro Acadêmico, bem na época da Revolução. Graduei-me em 

1966, me especializei em Ortopedia, em 1967 e 1968, fui fazer cirurgia da mão por 

orientação do Prof. Define, que foi um dos fundadores, um dos 33 que fundaram essa 

Escola, que era uma área nova, só tinham cinco especialistas no País, três em São Paulo 

e eu fiz a especialização com o Dr. Orlando Graner, da Santa Casa. 

Em 1972, então já com aquele conhecimento que eu adquiri, eu fui convidado 

pelo chefe da disciplina, da Escola, para instalar o serviço de cirurgia de mão, que tive 

essa honra de estar lá desde 1972. Trabalhei voluntariamente de 1972 a 1986 aqui na 

Escola, formando residentes, treinando pessoal e, em 1986, é que eu prestei o concurso. 

Em 1975, eu fiz um estágio de cirurgia de mão em Paris, em 1977 fiz meu 

doutoramento, que na época não era doutorado, era doutoramento. Eu não fazia parte do 

corpo docente, era uma coisa rara ser convidado para fazer um doutoramento. 

Em 1986, aí sim, eu decidi voltar para a carreira acadêmica, convidado pelo 

novo chefe, que era o Prof. Varedo. Aí eu fiz o doutorado, nos termos em que se exigia 

aqui, ingressei na carreira como professor-adjunto. 

Em 1991 fiz livre docência e em 1993, fui professor titular. Em 2002, 2003 fui 

chefe do departamento de ortopedia. 

Em 2003 a 2008 Pró-Reitor de Extensão e em 2009 e 2013, esse período todos 

vocês conhecem, fui o Reitor da universidade. Então essa é a minha participação 

acadêmica dentro da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. 

O contexto pré-revolução é uma coisa interessante. Vocês se lembram de que, 

em 1961, houve a renúncia do Jânio. E aí houve uma agitação política muito grande no 

país e se houve por bem transformar, para acertar, contentar todas as áreas para que não 

houvesse já aí uma revolução, se instalou o regime parlamentarista e Tancredo Neves 

era o primeiro-ministro, presidente da Assembleia, do Congresso era o Auro de Moura 

Andrade, em Brasília e nós já estávamos aqui, movimentando para buscar a 

federalização do Hospital São Paulo. 

Então foi uma das greves fortes, durou quase dois meses, entraram em greve 

muitas universidades de São Paulo, por diversos motivos e nós estamos aí, se der para 
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vocês lerem logo ali embaixo, onde está a Paulista, chamam de Faculdade Paulista de 

Medicina, mas era federalização do Hospital São Paulo que era pleiteada. 

Nós estivemos em Brasília, houve uma promessa do Tancredo Neves de 

federalizar, o grupo foi para lá. Na realidade chegou a ser federalizada e voltou para 

trás, o Hospital São Paulo e, como tudo acontece, até a promessa política, veio a ser 

desativa a greve, volta ao normal e as coisas não aconteceram.  

Porque realmente, se vocês olharem um pouquinho a fundação dessa Escola, que 

é a fundação da nossa universidade em 1933, eram 33 professores de nome em São 

Paulo ligado à UPS, eram quem detinham a clínica, na cidade de São Paulo, naquela 

época a cidade era rica, com os fazendeiros do café e tudo que você pensar, então esse 

pessoal tinha influência. 

Então tudo isso que vocês veem aqui envolta foram doações ou compras que 

foram feitas. Eles construíram esse Hospital São Paulo em 1940, foi inaugurado em 

1946, foi o primeiro hospital de ensino, com dinheiro de doações e próprio. Era uma 

influência muito forte que tinha aqui dentro. Porém, quando federalizou a Escola em 

1976 e não o hospital, quer dizer, já havia uma dívida grande do hospital, a coisa foi 

continuando. Então era necessário, todo mundo queria que se federalizasse o hospital, 

mas nunca o governo acabou aceitando. 

Esse é o boletim histórico da minha campanha do Centro Acadêmico. E nessa 

ocasião havia muito bem definido aqui, o que era esquerda, comunista e etc., e direita, 

UDN e companhia do outro lado, e aqui dentro tinha representação de todas essas áreas. 

Quero desde já deixar claro para vocês: eu nunca fui político partidário, nem 

naquela época, nem depois e nem agora. Nunca mexi com política partidária, nem UNE 

e UEE, essas coisas, nunca mexi, eu sempre fui um político institucional.  

E havia duas chapas, uma representando a esquerda, com Fábio (ininteligível) e 

a direita com Pedro Paulo Monteleone, que era da “Gazeta”, o pessoal está ali de lado e 

eu lancei a minha chapa, que não tinha uma conotação política, mas um programa para 

o próprio Centro Acadêmico, de restaurante, de atividade, federalização do hospital e 

etc. E a gente acabou ganhando essa eleição, assumimos e houve em seguida o 

problema da... 
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Nós conseguimos um progresso aqui com o Prof. Marcos Lindenberg, que foi a 

representação de aluno na Congregação. Eram dois alunos, então era o presidente do 

Centro Acadêmico, era eu e mais um que era eleito, então éramos dois na Congregação.  

Aquela época, era Congregação e o órgão técnico que tomavam conta, que hoje 

seria o nosso conselho de administração, era o CTA, que tinha, que eram 11 professores 

e a Congregação eram todos. E nós tínhamos representação dos dois, na Congregação e 

eu, no CTA, tinha representação também. O Prof. Marcos Linderberg sempre foi um 

indivíduo muito aberto, sempre voltado para esse aspecto democrático de acolher 

estudante. Então a gente se dava muito bem. 

Isso foi minha posse no Centro Acadêmico, estão alguns colegas, o Araújo, ali 

está o Guite e outro que vocês não conhecem, o Vanderci Bérgamo, que recentemente 

eu encontrei. Ao meu lado está o Prof. Horácio Vinicius de Melo, é da primeira turma 

da Escola e o primeiro presidente do Centro Acadêmico. Tem a fotografia do passado 

que eu trouxe, ele foi o primeiro presidente do Centro Acadêmico Pereira Barretto. 

Isso é histórico. Ontem eu estava com o Durval, e nós estávamos discutindo um 

pouquinho. Essa é a convocação da Congregação da escola, que naquele item terceiro 

diz: “Mandado de segurança para revogação do decreto número tal de 31 de dezembro 

de 1963”. Isso era a federalização que foi feita, já era Universidade Federal de São 

Paulo, com sede em São Bernardo. 

Antes ela teve alguns ensaios, a Universidade Federal foi para Santa Maria, 

encampou a Odontologia de Araraquara, tudo isso aí e o Marcos Lindenberg então 

montou um grupo de trabalho, trouxe pessoal de fora, inclusive o Cal Seixas, que era 

um indivíduo muito ativo politicamente, o José Carlos Seixas, que trabalhou depois com 

Adib Jatene. Então havia um grupo externo e mais um grupo interno que tocava, vamos 

dizer assim, todo o projeto da Universidade Federal de São Paulo. 

A posição do Lindenberg era uma posição muito clara, do ponto de vista 

político, social, as posições dele eram bastante claras e incomodavam muito o pessoal 

da direita, da extrema direita. Então, assim que houve a revolução, em seguida, ele foi 

afastado, assumiu o vice dele, que era Felício Cintra do Prado, e o Felício Cintra do 

Prado convoca a reunião da Congregação e é feito um mandado de segurança, para 
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terminar com aquele grupo que estava aí e com a Universidade Federal de São Paulo, 

voltando ao status anterior.  

Esse senhor que está na minha frente é o Prof. Felício Cintra do Prado. 

Então houve toda uma agitação e a gente estava na onda mesmo. Então isso aqui 

eu estou, é reunião do Conselho Técnico Administrativo e mais algumas pessoas que 

vieram, alguns colegas do Centro Acadêmico. 

Ali atrás, de cabelinho branco, aquele é o Pereira Barretto, que deu nome ao 

nosso Centro Acadêmico. E o que está aí no meio, era o meu grande santo protetor, 

Prof. Domingos Define, da Ortopedia, com quem aprendi e segui toda a minha profissão 

e foi um dos fundadores dessa escola. 

Aí nós estávamos tentando defender aquela situação de não levar para trás 

aquele processo todo, mas não tinha jeito, aquilo já tinha ido. 

Aí também a mesma reunião. Importantíssimo vocês verem ali, do lado do Prof. 

Felício, a Dona Ida Paulínia, que foi a secretária da Escola, muitos anos, depois dela o 

Nilceu. E ali em pé, com a cabeça um pouquinho inclinada, é um dos ícones, das 

pessoas mais importantes com quem a gente já conviveu nessa escola, Prof. Jairo 

Ramos. O Prof. Jairo era realmente uma autoridade científica, moral, nada se fazia aqui 

sem tomar a benção do Jairo. Essa era a grande verdade. 

Ainda continua essa reunião, essa era uma época bem agitada. Quem está ali na 

frente com a mão assim é a Misako Uemura, Prof. Ribeiro do Vale, Misako Uemura, 

atrás está o Turiba, o Guite, o Álvaro, Pereira Barretto. Enfim, só para vocês terem uma 

ideia do contexto da época. 

Agora, vejam como era o esquema. Nós andávamos de gravata aqui dentro. Era 

muito formal tudo, qualquer reunião dessas era bastante formal e nós seguíamos o rito. 

Não tenham dúvida nenhuma. 

Por que esta época, desse movimento? O que aconteceu? Os primeiros dias pós-

Revolução, houve uma agitação muito grande aqui dentro. E isso é o grande perigo, 

quando você tem esses movimentos revolucionários drásticos, que são os acertos de 

conta. E acerto de conta tinha de sobra; quem tinha perdido eleição no Centro 

Acadêmico não se conformava, porque chegou aquela chapa, conseguiu trazer 18 ex-
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presidentes para virem votar, acabou perdendo a eleição e não se conformava também 

com isso.  

Então houve denúncia em relação ao meu nome, que eu era comunista. Foi 

colocado documento dentro da minha gaveta no Centro Acadêmico. Abaixo-assinado 

começou correr, porque queriam destituir a diretoria do Centro Acadêmico. 

E aí é o que eu digo para vocês sobre o Prof. Jairo Ramos. Nós tivemos algumas 

diferenças do ponto de vista político do Centro Acadêmico, em relação à Congregação e 

alguns embates em que eu achava que o Jairo não gostava de mim, por causa das 

minhas posições muito firmes e de ter coragem, sendo o primeiro representante de aluno 

da Congregação, de falar, não de igual para igual, com todo respeito, mas posicionar a 

defesa estudantil.  

Então tinha um respeito pelo Jairo, tinha um medo do Jairo e achava que ele não 

gostava de mim. Mas naquele momento, ele seria a única pessoa que teria condições de 

tomar alguma atitude ou eu estava ferrado. Minha família o interior dizendo: “Vem 

embora, vem embora. Porque o negócio estava pegando fogo”, um monte de gente 

sendo presa e eu não era comunista, não era partidário, não tive atividade nenhuma 

desse tipo.  

Quer dizer, estava aí cumprindo a minha função como presidente do Centro 

Acadêmico, respeitando as posições, meu vice-presidente era do partido, o Adinâme, o 

procurador era. Enfim, não tinha nenhum problema, eu convivia com todos eles muito 

bem. 

Então, eu procurei o Jairo e falei: “Professor, sei que o senhor não gosta de mim, 

mas está correndo aí fora um abaixo-assinado que vai chegar, onde está me colocando 

numa posição que eu não sou, eu não sou comunista partidário, eu não sou agitador, não 

sou nada disso. Mas isso aí pode gerar um problema para mim, porque eu vou ter não só 

responder, mas que eu tenho medo e eu queria ver o que o senhor acha disso”.  

Aí ele me perguntou: “Quem está com essa lista?”. Eu falei: “Está com fulano de 

tal”. Ele chamou a secretária dele e falou: “Sai aí e vai procurar essa pessoa”. E me 

mandou sentar lá, eu sentei, fiquei esperando. Aí chegou: “O que você tem na mão?”, 

“Tenho aqui um abaixo-assinado”. O Jairo leu, pegou o papel, amassou e disse: “Vai 
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embora e para de fazer o que está fazendo”. E parou, parou ali. Então realmente foi uma 

atitude, porque era complicado. 

Eu fui à Assembleia Legislativa, tinha um deputado federal do interior que 

conhecia, fui falar com o presidente da Assembleia Legislativa e falei: “Olha, estão 

colocando panfletos, estão colocando coisas para comprometer o Centro Acadêmico”. 

Destacaram dois policiais para ficar na porta do Centro Acadêmico e a gente passou 

aquele período, aqueles dias desta forma e a coisa acalmou. 

Então eu não tenho vivência do pessoal preso. Nesse período, que foi logo 

depois da Revolução, desapareceu o Baeta, que era um professor de Biofísica, tinha um 

aluno nosso, que também era muito ativo, era do exterior, a gente chamava de “Azulão”, 

ele sumiu, o nome dele não lembro, lembro da cara ele e o apelido que era “Azulão”, 

mas pode achar aí. E o Prof. Baeta da Biofísica, vocês sabem, que também desapareceu, 

Marcos Linderberg foi cassado, saiu. 

 

A SRA. ANA NEMI – O Baeta e a esposa dele, a Olga, a Olga estava na 

Bioquímica. 

 

O SR. WALTER MANNA ALBERTONI – Então houve todo esse período de 

agitação assim, mas acho que a gente conseguiu passar. Dentro da nossa diretoria, não 

houve ninguém que tivesse sido preso, mas foi um período realmente de muito medo, 

porque você via nitidamente as pessoas aproveitando aquele momento para poder 

incriminar, tentar fazer e tudo mais. Então nós passamos por isso. 

Esse é um documento que eu estou deixando para você, porque ele é realmente, 

acho muito importante. Isso aí está no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, na 

ocasião o deputado Mantelli Neto. Há todo um apanhado do que eles achavam daqui, do 

Prof. Marcos Linderberg. 

Vamos ver se a gente consegue ler. Está aqui. Cópia do Diário Oficial de 1º de 

maio de 1964. Vejam, um mês depois da Revolução. Deputado Mantelli Neto.  
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“Senhor presidente, os acontecimentos na Escola Paulista de Medicina se 

desenrolaram da seguinte forma: A Universidade Federal de São Paulo” - naquela 

ocasião era Universidade Federal de São Paulo – “da qual faz parte a Escola Paulista de 

Medicina foi criada pela lei tal - que foi aquela que foi revogada naquela Congregação – 

de 3 de dezembro de 1963, onde se instituiu o Conselho Consultivo e Deliberativo da 

Universidade Federal de São Paulo por decreto tal de 31 de dezembro de 1963. 

As verbas da Escola Paulista de Medicina passaram a ser consideradas no 

orçamento da União, sob o título de Universidade Federal de São Paulo. A fim de 

movimentar as verbas da EPI e por decreto número tal, foi o diretor da escola, Professor 

Marcos Linderberg, designado para responder pela Reitoria da universidade, atribuindo-

se simultaneamente ao CTA a função de Conselho de Curadores da universidade. 

Por portaria de 2 de outubro de 1963 criou-se, junto ao Gabinete do ministro da 

Educação e Cultura, Paulo de Tarso, Júlio Sambaqui, um grupo de trabalho encarregado 

da estrutura jurídica, administrativa e financeira da Universidade Federal de São Paulo.  

Esse grupo de trabalho foi presidido pelo Sr. Marcos Linderberg, tendo como 

outros elementos o seguinte:” - Vejam que importante – “Paulo de Camargo e Almeida, 

professor da Escola de Engenharia de São Carlos; Fernando Henrique Cardoso, 

professor da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da UPS; Fausto Castilho, 

professor da Faculdade de Filosofia de Araraquara; Antonio Angarita Silva, professor 

da FGV de São Paulo; Roberto Freire Monte, Faculdade de Arquitetura Mackenzie; 

Silvio Barros Sabata, presidente do Diretório Central de Estudantes da Universidade 

Federal de São Paulo e José Carlos Seixas, representante da UNE, todos eles 

conhecidamente comunistas e com atividades subversivas. 

Em reunião do CTA da EPM, no dia 12 de dezembro de 1963, o Prof. Marcos 

Lindenberg comunicou aos demais professores da EPM a constituição deste grupo de 

trabalho e disse, em tom claro, que havia optado pelo marxismo e que a Congregação da 

EPM teria de aceitar esse grupo de trabalho que acabava, portanto, com autoridade do 

CTA e da EPM. 

Posteriormente, o Prof. Marcos Lindenberg instalou a sede da Reitoria da 

Universidade de São Paulo em São Bernardo do Campo e para lá levou alguns dos seus 

auxiliares diretos, conhecidos como elementos de plena atividade esquerdista e dentre 
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esses o senhor Dr. Fábio Braz Giannini, advogado, esse passou a exercer as funções de 

chefe de Gabinete do Reitor e José Domingos Lara, simultaneamente dando forças e 

procurando fazer doutrinação comunista junto aos funcionários da EPM e Hospital São 

Paulo, dentre eles situamos o Dr. Jesus Carlos Machado e Dª. Ivone Fatibello. 

Com o movimento revolucionário houve, como se esperava, a queda do 

Gabinete da Reitoria e a nomeação do novo diretor da Escola. Já era logo depois do 

vice, que foi o Prof. Felício, entrou o Prof. José Maria de Freitas, catedrático de 

Técnicas Cirúrgicas em Cirurgia Experimental, por decreto saído no Diário Oficial de 

10 de abril de 1964. 

De acordo com o decreto, exercendo o cargo por três anos em comissão, símbolo 

tal, da Escola e assinado pelo Sr. Ranieri Mazzilli, foi quem nomeou o José Maria de 

Freitas.  Professor Luís Antônio da Gama e Silva. 

Entretanto, com o Sr. José Maria de Freitas é um elemento que lutou pelo Brasil 

Urgente não vem correspondendo às expectativas dos estudantes, assistentes e 

funcionários da EPM e do Hospital São Paulo, assim se esperava, solicitamos das 

autoridades competentes uma denúncia, junto ao comando revolucionário para a 

indicação de outro diretor, a fim de que se possa acabar de vez com o foco comunista 

existente na Escola Paulista de Medicina. 

Isso se impõe, porque esse mesmo diretor, José Maria de Freitas, chegou ao 

cúmulo de trazer para o seu Gabinete, os mesmos elementos acima citados, todos 

trabalhando de comum acordo e todos com a atuação esquerdista. Usam e abusam dos 

carros oficiais, continuam doutrinando e agindo da mesma maneira, como antes e talvez 

com maior atividade, porque têm o apoio agora do novo diretor também suspeito entre 

os elementos da escola de exercer atividades de esquerda. 

Para tanto, fora diretor de Serviço Social de Menores e fora para aquele 

governador que o destituiu do cargo a bem do serviço público. Além disso, tendo o Sr. 

José Maria de Freitas sido diretor do Hospital São Paulo, fez uma péssima 

administração levando o hospital ao caos financeiro atualmente na situação de má 

querência, pois todos os elementos da EPM do hospital não o toleram e querem a sua 

saída da diretoria da escola. É preciso que as autoridades tomem as providências 

necessárias para efetivação desse pedido”. 
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Então vejam como as coisas eram colocadas, está aí o Draibe deve lembrar, 

também o Durval e a Alice, o José Maria de Freitas era o último cara a ser esquerdista, 

pelo contrário, ele era um conservador, era de extrema direita. Era totalmente o 

contrário, mas havia uma retaliação, alguém queria pegá-lo e houve uma informação 

toda dessa forma. 

Então isso que é uma coisa que chama bastante atenção, que as coisas se 

precipitam, as denúncias se precipitam. Óbvio, falar assim que ele não era querido. Não 

era querido não, na ocasião, não era querido, mas não era isso daí que está escrito dessa 

forma. 

Bom, terminei o Centro Acadêmico. 

 

O SR. – (ininteligível). 

 

O SR. WALTER MANNA ALBERTONI – O Eric era o presidente do Centro 

Acadêmico em 1966, foi preso. 

Bom, chegou a formatura em 1966. Eu era presidente da Comissão de 

Formatura, liderava minha turma e por tudo aquilo que o Sr. Marcos Lindenberg 

significou para a gente, nós resolvemos convidar o Sr. Marcos Linderberg para 

paraninfo da nossa turma. Cassado, em plena época de Revolução e nós íamos enfrentar 

uma coisa dessas. 

Eu me lembro muito bem que fui com um grupo de colegas à casa do 

Lindenberg, em Santo Amaro, era uma chácara, ele tocava piano, era um pianista. 

 

A SRA. ANA NEMI – Era a época da prisão domiciliar essa? Ele estava em 

prisão domiciliar ainda nessa época, o senhor lembra? 

 

O SR. WALTER MANNA ALBERTONI – Não entendi. 
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A SRA. ANA NEMI – Ele estava em prisão domiciliar ainda? 

 

O SR. WALTER MANNA ALBERTONI – Estava domiciliar. Ele tinha um 

piano de cauda branco, lembro que chegamos lá, o grupo e falamos: “Professor, viemos 

até aqui fazer uma visita. Ele ficou contente. Convidar você”. Ele falou: “Vocês não vão 

fazer isso. Vocês têm noção do que pode acontecer?”, “Nós vamos nos formar agora, 

estamos nos despedindo e queremos que o senhor seja o paraninfo”. Ele falou: “Eu 

aceito com muita honra, mas vai ter problema. Vai ter problema, não tenho dúvida 

nenhuma”.  

E o José Maria de Freitas era o diretor da Escola, nessa ocasião, e o José Maria 

de Freitas negou a nossa sessão solene, negou as becas, pediu para fechar o Teatro 

Municipal, nós roubamos as becas e o Prof. Walter Leser, que então trabalhava na 

Secretaria de Saúde do Estado, conseguiu, através de uma influência, abrir o Municipal 

e nós fizemos nossa formatura lám com o Marcos Lindenberg e os professores que 

tiveram coragem de ir, porque não foram todos que foram não, os que tinha quem ir. 

Aqui você tem, o primeiro da direita para a esquerda, é o Prates; Gutila; 

Carvalhal, Moacyr Pádua Vilela; o Cecafe; o Prof. Lindenberg e o Eric, que está aqui 

sentado, que era o presidente do Centro Acadêmico, na ocasião. 

Aí eu, com muita honra, recebendo meu certificado, simbólico, porque os 

diplomas não foram enviados, nós depois viemos retirar aqui na Escola, simbólico, do 

Sr. Marcos Lindenberg. 

A nossa missa não poderia ser diferente, foi lá na Caiubi, lá com os 

dominicanos. Foi também um momento bastante interessante. 

E a edição do “O Bíceps”, que saiu comemorativa, tem aí também uma frase, 

que vale a pena ser lida: “Os que formaram esse ano escolheram como paraninfo um 

professor que a revolução aposentou. Subversão dos moços? Nada disso, apenas 

fidelidade deles a um bom diretor, vítima das tricas da política interna da Escola. Por 

isso não tiveram formatura solene. Que importa a solenidade, se há dignidade? Pior 

seria o solene encobrindo o indigno. O triste é pensar na sementeira de ódios, que 
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alguns se encarregaram de fazer em nome da Revolução, possivelmente à revelia dela”. 

Folha de São Paulo, 20 de dezembro de 1966. 

Esse é o discurso do Linderberg, que ele fez na nossa formatura. Eu vou deixar 

também com você. 

Eu acho que, em termos das informações, que eu tinha do meu período era isso. 

Depois disso eu toquei minha vida profissional, eu não mexi com mais nada, eu só vim 

fazer política depois aqui, mais tarde, depois dentro da carreira, no Departamento e na 

Reitoria atual. 

Mas me lembro com muito carinho de tudo, acho que foi muito rico todo esse 

período, mas me ficou muito claro o perigo que você tem nas situações de exceções, o 

perigo que você tem nesses momentos em que, às vezes, se levanta uma bandeira e por 

trás daquilo ali você tem realmente as intrigas, você tem as denúncias, vamos dizer 

assim, que não são corretas e pessoas, às vezes, pagam por isso. 

A gente lembra claramente na ocasião, o presidente do Centro Acadêmico do 

Oswaldo Cruz, da Faculdade de Medicina, era o Boanerges, e o Boanerges, dentro dessa 

pressão, ele fugiu, ele ficou na clandestinidade até ser abatido, não dava mais para 

voltar. 

Então, ou você tinha condições de tentar enfrentar aquilo e ir provando que você 

não estava fazendo nada subversivo, ou se você saísse, o risco era muito grande, porque 

dava clandestinidade. Eu acho que tive muita sorte de ter ficado por aqui, de ter 

procurado aparecer diante dos professores, da Congregação, documentar, ir buscar 

políticos, na ocasião, poder mexer, porque senão realmente poderia ter acontecido 

outras coisas.  

Embora a gente não tivesse nenhuma atividade, eu nunca fui comunista, nunca 

fui esquerdista, nem direitista, nem lá e nem agora. Então era uma coisa que, estava 

ocupando um cargo, para mim administrativo, que eu gosto muito de mexer com o 

coletivo, de representar, trabalho de equipe e foi feito. 

É isso. Estou às ordens. Se tiver alguma pergunta que quiserem fazer. (Palmas.) 
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A SRA. ANA NEMI – Muito obrigada, professor. Eu acho que a gente pode 

fazer os três depoimentos e depois abrir para as perguntas, como tem sido, tudo bem? 

Vou convidar o Dr. Durval para fazer o depoimento dele. 

 

O SR. DURVAL ROSA BORGES – Bem, a ideia é falar da década de 1960. A 

década de 1960 termina no dia 13 de dezembro de 1968, que foi o ano que não 

terminou. Porque em 13 de dezembro de 1968 foi o AI-5, a história daí muda, pelo 

menos são outros quinhentos. 

Então eu vou contar alguma coisa de um aluno. De 1962 a 1967, eu coloquei 

aqui do mundo do Centro Acadêmico. Porque eu não sei se hoje ainda existe essa 

divisão psicológica de ter aqueles de terem um perfil de Centro Acadêmico e aqueles 

que têm um perfil de atlética. Pelo menos na medicina existia essa diferença. Eu era um 

aluno não ligado partidariamente a Partido nenhum, mas do mundo do Centro 

Acadêmico. 

Quais eram os dois processos em um mesmo desfecho? Os dois processos era o 

externo, que era a política do país, que vocês sabem tão bem quanto eu; e o interno em 

que duas coisas tinham acontecido importante na Escola. 

Primeiro, a mudança do alunado. Isso é interessante, porque com a federalização 

em 1956, em 1960 formou a última turma de alunos que pagavam, em 1961, começou a 

primeira turma de alunos que não pagavam. Então a década de 1960, no comecinho 

dela, a Escola Paulista passa a ter um alunado diferente do que tinha até então, para o 

mesmo corpo docente. 

O segundo fator interno, a sigla era essa: UFSP – Universidade Federal de São 

Paulo, que durou de 1960 a 1964. 

Interessante a visão, essa é uma frase do Lindenberg, em uma mensagem a 

respeito daquela greve que o Albertoni citou, acho que é aquela mesmo, só pode ser, a 

de 1962, é isso mesmo. 
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A SRA. ALICE TEIXEIRA FERREIRA – Não, Durval, em 1962 a greve foi 

porque nós queríamos representação. 

 

O SR. DURVAL ROSA BORGES – Ah, é. Era a greve da UNE, não era da 

federalização. 

Mas ele coloca os alunos com os fundadores da Escola Paulista de Medicina, 

aqueles alunos como fundadores. Isso é importante, porque o alunado aí era outro do 

que os que fundaram, pagavam a prestação no começo, era 500 mil réis. Eu tentei fazer 

uma atualização, 500 mil réis seria como se as pessoas pagassem hoje R$ 1000,00, não 

era muito, não era pouco, mas eram R$ 1000,00, os que pagavam naquela época. Para 

ter uma ideia um pouco melhor do que significava 500 mil réis naquela época, eu só 

achei o samba do Noel, 100 mil réis era muito para comprar uns 40 bois.  

Em 1956 é que houve então a federalização e passou o alunado a ter o ensino 

gratuito. 

Em 1962, foi quando eu entrei e a nossa turma, da Alice e minha, foi recebida 

pelo Linderberg, aí fazendo discurso de recepção e eu sou esse indivíduo, na ponta 

direita da fotografia, não olhando para o fotógrafo, mas olhando já o “O Bíceps”, que o 

Albertoni devia ter lançado naquele dia, de cabeça baixa. 

O que tinha acontecido também, um pouco antes, no final do governo do 

Juscelino Kubitschek, dezembro, em que ele, em uma lei que federaliza a Universidade 

da Paraíba e dá outras providências, entre as outras providências, imagine só, lá no Art. 

11: “Fica criada a Universidade Federal de São Paulo”.  

Embora tenha sido uma lei, no finzinho do governo Juscelino, ela ficou parada, 

ficou um papel praticamente como letra morta pelo seguinte: porque para constituir essa 

Universidade Federal de São Paulo incluía a Escola de Engenharia de São Carlos, que 

era da USP, e não tinha ninguém que tinha se dado ao trabalho de conversar com a USP. 

O que aconteceu? No dia 26 de dezembro de 1960, o Conselho Universitário da 

USP, reunido extraordinariamente, manifestou-se, salientando a inconstitucionalidade, a 

ilegalidade, a inoportunidade, a inconveniência das medidas decretadas citadas à lei. Ou 

seja, acho que faltou ir no dicionário para colocar.  
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Com essa reação muito forte, com toda razão, como você pega uma Escola que é 

de uma universidade e põe para constituir a outra? A Universidade Federal de São Paulo 

ficou paradinha, porém, em 1963 as coisas começaram a sair do papel. 

Quando foi em 1963, na comemoração dos 30 anos da Escola Paulista, e está aí 

uma festa, na fotografia de cima, o Lindenberg recebendo o Otávio de Carvalho, na 

fotografia de baixo o Otávio de Carvalho com o seu busto, que vocês passam pelo busto 

de Otávio de Carvalho frequentemente. O escultor do busto do Otávio de Carvalho foi o 

Lindenberg, além de tocar piano, ele era escultor.  

Então esse busto que vocês veem foi ele quem esculpiu. Como também o Lemos 

Torres, que está aqui, descendo da escadaria, saindo desse edifício tem um busto do 

Lemos Torres, o escultor desse busto também é o Lindenberg. 

Inclusive o prédio que hoje tem o nome do Paiva, que é o Instituto de Ciências 

Biomédicas, o Lindenberg aí, descerrando a placa e na placa consta Universidade 

Federal de São Paulo e consta o Lindenberg como Reitor da Universidade de São Paulo. 

Entre os desaparecidos está essa placa, essa placa desapareceu, sumiu, nunca ninguém 

mais soube dela. 

Se vocês repararem, no canto direito, atrás do Prof. Medina, que é careca, está a 

Professora Alice Teixeira ali, testemunhando a cerimônia. O Atobia. Não, esse é o 

Medina 

Daí em dezembro de 1963, foi aquilo que o Walter citou, o João Goulart, como 

presidente da República, ele designou esses professores, de diferentes origens, para 

constituir o Conselho Consultivo e Deliberativo da Universidade Federal de São Paulo. 

São lideradas por Lindenberg, sete pessoas, que se fosse apenas para estudar estrutura 

jurídica, elaborar o regimento, apresentar o projeto da universidade eu acho que não 

teria problema, na época.  

O problema do decreto do Jango era o Art. 2º: “As atribuições acometidas ao 

CTA da Escola Paulista de Medicina, como o conselho de curadores, passam a ser de 

exclusiva competência do Conselho Consultivo e Deliberativo da Universidade Federal 

de São Paulo”. Ou seja, a Congregação e o CTA da Escola Paulista deixaram de ter 

qualquer poder que passou a ser exercido por esse. 
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Isto realmente causou um frisson na Congregação, que se reuniu no dia 23 de 

dezembro de 1963. Olha, para a Congregação se reunir na véspera do Natal, a coisa era 

séria. Onde manifesta sua desaprovação formal às atitudes tomadas à sua revelia que 

importam em uma desconsideração inaceitável à instituição, fundada há 30 anos e 

mantida pela atual Congregação, com mais acendrado irrealismo. O uso do acendrado 

mostra que eles estavam bravos também. 

Olhem aqui. Vamos chegar agora no golpe. Isso aí era o muro da Atlética, esse 

magro aí sou eu. Na véspera da formatura, dois colegas nossos, meu e da Alice, de 

turma, e o Eulógio e o Mano pintaram a caricatura de todos os colegas no muro da 

Atlética. Tudo isso para mostrar, aqui à esquerda do painel, esse narigudo, essa aqui, de 

barrete vermelho é a Alice, acima da caricatura Alice, tem um narigudo loiro, que era o 

Mário Mineiro. 

Por que estou me lembrando do Mário Mineiro? O Mário Mineiro, no dia 30 de 

março de 1964, era uma segunda-feira, ele chega sonado, nós pensamos: “Mário, você 

passou o fim de semana na farra?” Não, ele, para ganhar o seu sustento, pagar a comida, 

o aluguel e etc., ele era sargento do Exército telegrafista. Ele tinha passado o fim de 

semana no “bi bi bi para cá, no bi bi bi para lá”. Chegou segunda-feira, no dia 30 de 

março, ele falou: “O Golpe está em andamento”. “O Mário, você está louco? Você deve 

ter bebido mesmo, porque o jornal não fala nada disso, na rádio estava aquela disputa, 

aquela briga, mas do Golpe em andamento ninguém sabia de nada, só você que sabe 

disso?”, “Está bom, então esperem, passei o fim de semana mandando mensagem para 

um lado e para o outro, o Golpe está aí”.  

Eu quero dizer isso, porque realmente a gente não tinha ideia, talvez não 

acreditasse que fosse possível acontecer isso. Isso que é interessante. 

Olha o “Barrettinho”, que foi lançado no dia 31 de março de 1964, porque tem 

uma frase no meio desse “Barrettinho” que diz: “Hoje, 31 de março de 1964” - Lógico 

que ele foi escrito no dia 30, no fim de semana, rodado na segunda-feira, mas como ia 

circular no dia 31: “Hoje, 31 de março de 1964”. E olha só a frase que o danado do 

“Barrettinho” publica: “Sou o “Barrettinho” e pretendo sair semanalmente...” 
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A SRA. ANA NEMI – “...pelo menos até que eu diga alguma coisa que 

desagrade a alguém mais poderoso do que eu”. 

 

O SR. DURVAL ROSA BORGES – Foi o que aconteceu, obviamente. 

Agora, isso mostra, não digo por todos, pelo menos por mim, a ignorância do 

que podia estar acontecendo. Pois, a expectativa era de que não ia acontecer o Golpe. 

De qualquer maneira, houve o Golpe e assume a Presidência da República, antes 

de escolherem quem ia ser o primeiro presidente, foi o Castelo Branco, assume a 

Presidência da República o Ranieri Mazzilli, que era presidente da Câmara Federal. 

Para vocês verem como o negócio da Universidade Federal São Paulo estava 

entalada na garganta de muita gente, foi o Ranieri Mazzilli, não esperaram nem o 

primeiro presidente assumir, foi o Ranieri Mazzilli que revogou os decretos que 

colocavam aquela comissão em funcionamento, no dia 13 de abril de 1964. 

Agora, é preciso que se diga o seguinte: No dia 4 de abril o “Estado” publica 

nessa página aí, “Irrestrito apoio à causa libertadora”, várias manifestações de apoio ao 

que foi chamado de “A causa libertadora”. Inclusive numa coluna, que aí não dá para ler 

direito, mas é o manifesto de docentes da Escola Paulista de Medicina. 

Mas do que os que assinaram, eu procurei, depois isso talvez mereça ser visto 

com mais calma, mas até onde pude perceber, as áreas que não estão representadas por 

assinatura nesse manifesto são: a Biofísica, onde o Baeta, que era o chefe, foi depois 

cassado; a Patologia, que era justamente a do Lindenberg; Anatomia Patológica, onde 

tinha o Jesus, que naquele documento do deputado lá era acusado também; Medicina 

Legal, que não lembro quem era da Medicina Legal, não consegui, não tive tempo, a 

Ana vai depois descobrir quem era, mas não tem nenhum dos assinantes aí que fosse da 

área da Medicina Legal.  

Por interessante que possa parecer para, nós, que lembramos daquela época, da 

Obstetrícia também. Então, excluídas essas cinco áreas, todas as outras se fazem 

representar nesse manifesto. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Unifesp - SP

www.verdadeaberta.org



22 

 

 

Foi em outubro que foram cassados o Lindenberg e o David Rosenberg. Acho 

que não gostavam do sobrenome terminado em “berg”. Eu sei que “berg”, em alemão, é 

montanha; “rose” deve ser rosa, montanha da rosa vermelha? Esse foi o azar do David. 

Agora, “Linden” eu não sei o que quer dizer. É montanha do que, Ricardo? (Pausa.) – 

Mas foram eles que foram cassados e, depois, o Baeta, que já foi citado. 

Apesar disso, nesse mesmo outubro de 1964, nós conseguimos organizar esse 

show, que foi chamado “Remédio é Bossa”, em que, se vocês conseguirem ler, 

participaram os cariocas Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Nara Leão, Elis Regina, Os 

Cariocas, Oscar Castro Neves, que morreu há pouco tempo. Quer dizer, a nata da Bossa 

Nova participou desse show. 

É interessante que anos, décadas depois realmente, teve certa repercussão. O 

Ruy Castro, em seu livro “Chega de Saudade”, lembra que foi a primeira vez que o Tom 

Jobim se apresentou em São Paulo e que Elis Regina estourou, nascia, na opinião do 

Ruy Castro, ali uma estrela. E foi a primeira vez que o Tom Jobim veio, por um negócio 

muito interessante. Nós fomos ao Rio convidar o Tom Jobim. “Não vou”, “Mas o 

Vinícius vai”. “Que bom, o Vinícius vai e eu não vou”. “O Carlos Lyra vai”. “Ótimo, o 

Carlos Lyra vai e eu não vou”. 

Daí nós fizemos o seguinte estratagema:  tinha um colega nosso, o Mergan, que 

tinha um tio quer era vereador, ele fez lá um conchavo na Câmara de Vereadores, deram 

o título de “Cidadão Paulistano” para o Tom Jobim. Imaginem que dia que a Câmara 

Municipal marcou para entregar o título de “Cidadão Paulistano” para o Tom Jobim? 

No dia do show, já que ele vinha a São Paulo, ele foi ao show. 

Agora, a turma que se formou em 1964 já tinha mandado fazer o diploma, o 

diploma custava caro, aquele diploma bonito, de pergaminho, caixa, não sei o quê. E 

quando houve o Movimento Revolucionário, ou o Golpe, o pergaminho estava pronto, o 

dinheiro tinha sido gasto. E o Tucci, que é professor aposentado aqui da Fisiologia, ele 

meu deu autorização para mostrar o diploma dele, que ele se formou em 1964.  

Na hora de assinar o diploma, o diretor, na época o José Maria de Freitas, falou: 

“Eu não assino, porque está escrito ali Universidade Federal de São Paulo e isto aqui 

não é Universidade Federal de São Paulo”. Então, ficou aquele impasse, o diretor não 

assina o diploma, não vale o diploma, não tinha dinheiro para mandar fazer outro 
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diploma. Então, acho que é a única situação que conheço no mundo em que um diploma 

tem um corretor de texto. 

Então, vocês têm a República dos Estados Unidos do Brasil, depois tem 

Ministério da Educação e Cultura, um branco, corretor de texto, Escola Paulista de 

Medicina, embaixo desse branco está Universidade Federal de São Paulo. Aí que ela 

terminou. 

Em 1967, ainda era possível, “O Bíceps” discutia abertamente, “O Bíceps” era a 

revista, não é? Discutia abertamente usar, por exemplo, acordo MEC-Usaid, foi na 

época muito discutido, que era um acordo do Ministério da Educação com um 

organismo americano e etc. Mas, como eu disse, isso tudo foi antes do mundo acabar, 

em 1968. 

No fim de 1967, no comecinho de 1968, ainda era possível fazer essa greve, 

mais uma fez pela federalização do Hospital São Paulo, em que – Se olhar direito, tenho 

impressão que o Eric estava aí também – Em todo caso é interessante, porque 

federalizava o Hospital São Paulo. 

 

A SRA. ANA NEMI – É o Nestor ali, não é, professor? Não é o Nestor Schor 

ali? 

 

O SR. DURVAL ROSA BORGES – Mas a notícia é federalizar o Hospital São 

Paulo, ou seja, está federalizado, greve vitoriosa, vamos para a casa. Todos satisfeitos.  

O que era a federalização? O decreto prometido foi esse, era um decreto que 

autoriza o Patrimônio da União a aceitar como doação um imóvel. Quer dizer, não 

federalizou coisa nenhuma, autorizou o Patrimônio da União a receber imóvel, se 

alguém viesse oferecer. Como ninguém veio oferecer, ficou por isso mesmo. Bom, aqui 

terminou a década de 1960, com a edição do AI-5, em 1968. 

Então, resumindo, eu fiz esses três itens que me parecem interessantes. Naqueles 

dois dias, 30 e 31 de março, eu digo: a desinformação dos informados, que nós nos 

achávamos informados, nós líamos jornais, participávamos da política estudantil, 
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escrevíamos não sei aonde, mas nós não sabíamos o que o Mário Mineiro sabia e o que 

o Lincoln Gordon sabia. Hoje nós sabemos o que o Lincoln Gordon sabia, mas nós não 

sabíamos. 

Num segundo momento, foi o momento do medo, foi aquela movimentação de 

jogar tudo fora, não sei se cada um, no Centro Acadêmico, gaveta e em casa, foi um 

negócio de jogar fora. Então, o primeiro prejudicado aí foi a sua disciplina, na História. 

Quer dizer, aquilo que podia parecer que iria comprometer foi simplesmente jogado 

fora. E, somando as informações com medo, eu acho que houve realmente uma 

acomodação. Houve uma acomodação.  

É isso aí. (Palmas.) 

 

A SRA. ANA NEMI – Muito obrigada, professor Durval. 

Vou abrir para o público fazer perguntas. Mas a Alice disse que ia me contar 

alguma coisa do Walter Leser. 

 

A SRA. ALICE TEIXEIRA FERREIRA – O que tenho do Walter Leser é bem 

mais tarde, em 1979, estava com um problema de maleita, ou seja, malária, que o 

governo estava querendo esconder.  

Então, o que aconteceu foi que meu pai, que era jornalista, e a gente sabia que, lá 

em Manaus, estava em prisão domiciliar, o Dr. Dourado, porque ele tinha declarado que 

a malária estava aumentando e estava aumentando, porque o pessoal do Sul estava 

migrando para o Norte. Então, a malária estava lá aumentando. Aí meu pai foi fazer 

uma entrevista com esse Dr. Dourado. E aí é que entra o Walter Leser, porque é o 

seguinte: para publicar essa matéria só foi com auxílio dele. 

 

A SRA. ANA NEMI – Para deixar sair a matéria? 

 

A SRA. ALICE TEIXEIRA FERREIRA – É. 
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A SRA. ANA NEMI – Obrigada, Alice. 

Enfim, vou abrir para o público que queira fazer perguntas e se posicionar em 

relação ao que foi falado. Por favor, você se chama? Tiago, por favor, Tiago? 

 

O SR. TIAGO – Sou Tiago, um dos coordenadores do Centro Acadêmico 

Pereira Barretto. Estou no 2º ano e uma das primeiras coisas que me mostraram, quando 

entrei no Centro Acadêmico foi a Ata do dia 4 de abril de 1964, eu sei que é uns dias 

depois que teve uma reunião do Centro Acadêmico falando acerca, em que o professor 

Albertoni, o senhor era presidente na época, não é? Falava que o senhor foi intimado a 

comparecer no DOPS, senão me engano, para relatar os alunos, os subversivos, aliás, 

era bem essa palavra que estava lá. 

Eu gostaria de saber como que sucedeu? Como que foi isso? Por que foi isso? 

Com que determinação? Como que o Centro Acadêmico se posicionou frente a isso? 

Porque eu acredito que o Centro Acadêmico, como é uma entidade representativa dos 

alunos, deve ter se posicionado de uma maneira bem ruim, porque se aceitaram entregar 

alunos da Escola Paulista ou os nomes deles, não deve ter sido uma...eu queria saber 

sobre isso. 

 

O SR. WALTER MANNA ALBERTONI – Era Comissão Militar de Inquérito 

que estava instalada aqui dentro da Escola. Havia uma salinha aí, tinha um pessoal e 

eles iam convidando ou intimando as pessoas a vir. Então eu respondia a essa Comissão 

Militar de Inquérito, tudo, pessoalmente, de onde era, do que vinha, quem eu conhecia 

no Centro Acadêmico que era de esquerda, quem era comunista, quem não era. 

Eu não tomei, eu não vi ainda, não sei se vocês viram esse depoimento, foi um 

depoimento muito longo, diz que está no DOPS, não cheguei a ver, me informaram que 

eles concluem no final que, como eu era amigo de indivíduo sabidamente comunista, 

não adiantava dizer que não, mas comunista é também, de certo alguma coisa nesse 

sentido. 
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Mas o que a gente procurou fazer foi realmente que não havia, eu não conhecia, 

honestamente, ninguém que fosse assim de uma atividade subversiva extrema aqui 

dentro. Tinha um grupo, mas ele fazia muito mais coisa lá fora, quer dizer, não teve no 

Centro Acadêmico. Nunca a extrema esquerda, vamos dizer assim, do pessoal mais 

ligado, ganhou eleição aqui, isso aqui era muito conservador, naquela época ainda era 

muito próxima da escola privada, ainda tinha muita gente. Não tinha. 

Então você tinha uma coisa mais neutra, realmente nós não éramos uma 

universidade plena, com influência de outras áreas de atuação. Era área médica e área 

médica eu acho que é muito mais tranquila nesse aspecto, de fazer, não é? Então eu 

acho que não tinha grandes problemas para ter a coisa. Tinha indivíduos isolados, 

quando a gente soube, eu lembro do Azulão, que sumiu e etc. Mas esse depoimento eu 

não cheguei a ver, me disseram que tem lá, mas ali deve estar constando exatamente 

isso que estou falando aqui, que não havia nenhuma. E é o que tinha que se fazer. 

 

A SRA. ANA NEMI – A ideia da gente é conseguir reunir, em publicação, o 

que tem no DOPS sobre os alunos e professores que tiveram que responder esses 

inquéritos com os depoimentos de todo mundo que vier aqui, de maneira a pluralizar as 

interpretações e as vozes, porque evidentemente a gente tem que pensar que as pessoas 

tinham que ter estratégias de sobrevivência e os termos que utilizavam ajudavam 

bastante a sobreviver. Isso é bastante evidente em todos os depoimentos. 

Como você se chama? Gisele e depois o Javier. 

 

A SRA. GISELE – Bom dia, sou aluna do 6º ano de Medicina. 

Queria perguntar para os professores como foi nessa época, se foi colocado 

mesmo uma posição do Centro Acadêmico na época em relação ao Golpe militar? Não 

vou chamar de Revolução, para mim foi o Golpe. Se foi tomada alguma posição ou se 

ficou nessa questão da neutralidade mesmo do Centro Acadêmico.  

E, entendendo que essa neutralidade, de alguma forma pode ter favorecido às 

outras cidades que aconteceu, com vários militantes que foram perseguidos, o que vocês 
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pensam sobre isso, hoje? Como vocês enxergam esse posicionamento? Como vocês se 

sentem em relação a isso? Acho que é isso. 

 

A SRA. ANA NEMI – Como a pergunta é para os três, vou seguir a ordem de 

apresentação para resposta, pode ser? Então, Alice, por favor, primeiro. 

 

A SRA. ALICE TEIXEIRA FERREIRA – Olha, a coisa continuou aqui. Por 

exemplo, nós tínhamos o problema aqui da escola de assistente fantasma, de professores 

fantasmas. Então, a gente resolveu aqui, teve uma Comissão que era do Prof. Oswaldo 

Ramos; Prof. Paiva e o Nilceu, que estava vivo ainda naquela época, e essa Comissão 

estava com a seguinte proposta de identificar esse pessoal que vinha aqui, deixava o 

casaco e sumia. 

Aí o que aconteceu foi que um dos professores aqui, Dr. Assif Assad, foi 

procurar o ministro da Justiça, o Buzaid, dizer que os comunistas Paiva, Oswaldo 

Ramos, Nilceu estavam perseguindo os patriotas aqui dentro da Escola.  

Então, quer dizer, que sempre nós tivemos, sempre fomos alvos de algumas 

arbitrariedades desse tipo aqui. 

 

O SR. WALTER MANNA ALBERTONI – Acho que essa pergunta sua é boa, 

mas uma das coisas que eu digo que fiquei muito feliz naquela época é que não houve 

nenhum estudante nosso, com exceção desse que era estrangeiro, não sei se ele foi 

embora.  

Quando falo do “Azulão”, não estou dizendo que foi a ditadura que pegou o 

“Azulão”, era estrangeiro, era um bolsista e era realmente o indivíduo mais estranhão, 

ele era um bolsista. Ele desapareceu, ou foi embora para o país dele ou aconteceu. Mas 

dos outros todos, mesmo sabidamente que tinham uma atividade, não eram subversivos, 

era política de oposição, não conheço nenhum dos nossos alunos que tivesse, naquele 

momento agudo, que foi o que aconteceu em 1964, fiquei até agosto, que tivesse sido, 

vamos dizer assim, preso ou que tivesse tido algum problema. 
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Com essa você vai dizer assim: “Então, isso é uma covardia, deviam ter batido 

no peito e dito: Não, abaixo à Revolução!”. Bom, eu não estaria aqui hoje, está certo? 

Quer dizer, eu acho que tem que tomar muito cuidado do ponto de vista do momento 

que você vive. Era um momento que você tinha as pessoas, vamos dizer assim, umas 

acusando as outras, aproveitando aquele momento que, colocar um rótulo, era o 

suficiente, não precisava mais nada. Você não ia ter chance de ter defesa. Não tem isso 

não.  

Gente, teve aquele período do Frota lá que todo mundo subia no avião, ia para o 

Amazonas e não voltava mais. Quer dizer, era jogado fora. Isso aqui não foi brincadeira, 

a gente sabe metade da história. 

Então, houve depois todo um momento de que deu para o movimento estudantil 

se organizar, fazer, responder e etc. Mas quando você está naqueles primeiros dias de 

uma Revolução, olha, eu acho que foi muita sorte, porque nós poderíamos realmente, 

mesmo sem ter culpa no cartório, ter tido coisas muito desagradáveis aqui dentro. 

Agora, o que posso dizer para você é que não houve nenhum movimento de apoio que 

saiu por aí. De jeito nenhum, isso não. 

 

O SR. DURVAL ROSA BORGES – Mais uma vez, nós estamos falando de um 

mundo pré-1968, ok? Na década de 1960. Nós podemos ver pelo resultado, que não 

houve isso, porque a desinformação ou a falta de informação dos, vamos chamar os 

órgãos repressores, só teria sido alimentada com informação a partir do corpo estudantil.  

Que tipo de informação? Daqueles estudantes que pertenciam ao único Partido 

clandestino na época, que tinha significado hoje, que era o Partidão, Partido Comunista 

Brasileiro. Essa que é a verdade. Então, tinham os que tinham atividade política 

acadêmica, mas os que eram filiados ao Partidão. 

E os estudantes do Centro Acadêmico, o presidente do Centro Acadêmico, 

tínhamos ideia de um ou outro que fossem, sabidamente, filiados ao Partidão. Não 

foram chamados, não foram interrogados, ou foram aleatoriamente na massa dos que 

eram chamados, mas não houve essa focalização. Quer dizer, eles não tiveram essa 

informação, a gente pode ver isso pelo resultado. 
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A SRA. ANA NEMI – Obrigada, professores. 

Javier. 

 

O SR. JAVIER – Bom dia a todos. 

Acho que ficou claro, a partir dos depoimentos que uma das principais vítimas 

da ditadura do Golpe de 1964, esse acho que vale a pena ressaltar, que foi um Golpe, 

não uma Revolução, apesar de como os militares colocaram a questão, foi o próprio 

projeto intelectual da Universidade Federal de São Paulo. 

Queria saber se vocês poderiam discorrer um pouco mais, digamos, sobre qual 

era o projeto que estava por trás, qual era o projeto intelectual, qual era o projeto 

pedagógico. Por que os militares tinham tanto interesse em acabar, digamos, com esse 

projeto? E junto com o projeto, digamos, importância de cassar, digamos, a pessoa que, 

de alguma forma, era inspiração intelectual, que era o Prof. Marcos Lindenberg? 

 

A SRA. ANA NEMI – Para os três, não é, Javier? (Pausa.) Então, vou pela 

ordem de novo, Alice. 

A SRA. ALICE TEIXEIRA FERREIRA – Acho melhor para o Durval. 

 

A SRA. ANA NEMI – Então, Professor Durval, por favor. 

 

O SR. DURVAL ROSA BORGES – Eu acho esse o ponto mais importante, 

porque certamente existiam aqueles que queriam ter uma universidade, porque achavam 

que a Escola Paulista sozinha, isolada, fora de uma universidade, ela teria o sucesso que 

teve, com a expressão que teve, mas isso seria limitado ao longo dos anos, se ela 

continuasse isolada, fora de um ambiente universitário. 
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Tanto que, de vez em quando eu mostro isso, quando foi criado o curso 

Biomédico, em 1966. Você veja, em 1964, foi extinta a Universidade Federal de São 

Paulo, em 1966, quando foi criado o curso Biomédico, explicitamente, o criador foi o 

Leal Prado, ele põe: “Esta é uma segunda tentativa de criação da Universidade Federal 

de São Paulo”. Está explícito, ele escreve a frase. Então, esse é um ponto fundamental. 

Existia a reação daqueles que não queriam que a Escola Paulista de Medicina 

fizesse parte de uma universidade. Naquela época e hoje. Não se engane, não faça uma 

votação, porque é uma visão bastante limitada.  

Então, em minha opinião, aquilo foi um aproveitamento, independente de 

discutir o modelo que seria adotado ou não. O que se alegou na época foi que o 

Lindenberg tinha trazido para fazer uma palestra o Darcy Ribeiro. Você pode trazer para 

trazer, para fazer palestra, várias pessoas, pode adotar um modelo ou outro modelo. Mas 

como o Darcy Ribeiro, na época, estava estruturando o que vinha a ser a Universidade 

de Brasília, é quase que óbvio que você ia trazer o Darcy Ribeiro para concordar ou 

discordar, mas para ouvir o Darcy Ribeiro como estava montando a Universidade de 

Brasília. 

Aliás, fazendo um parênteses, isso eu vi numa entrevista do Darcy Ribeiro, essa 

coisa mostra o que é o Brasil. Vocês sabem como é que saiu a Universidade de Brasília? 

O projeto estava pronto: “Vai, não vai. Vai, não vai. Vai, não vai”. Não ia. Não saía. No 

dia do Golpe, aquela confusão, “Quem é quem manda? Quem não manda, não sei o 

quê?”. O Darcy Ribeiro deu um daqueles estalos que gênio tem, pegou o decreto, 

chegou à mesa do Congresso, falou: “Pelo amor de Deus, assine isso aqui, porque isso 

aqui está demorando”. Os caras assinaram. Saiu a Universidade de Brasília assim. 

Então, tinham aqueles que legitimamente não queriam que tivesse uma 

universidade, aqueles que eram contra, politicamente, ao Lindenberg. Eu não sei a Ana 

já projetou para vocês um filme. Já projetou. Em 1963, quando fez 30 anos, o 

Lindenberg encomendou um documentário, tem oito minutos, feito pelo B. J. Duarte, 

irmão do Paulo Duarte, muito bem feito está o documentário.  

E realmente o texto que o locutor termina o documentário sobre os 30 anos da 

Escola Paulista de Medicina e, falando dela como Universidade Federal de São Paulo, o 

texto é bem entusiasmado e diz, posso errar a palavra exata, mas é mais ou menos nesse 
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sentido: “Essa será uma Universidade do povo brasileiro, a primeira”. Então, era assim 

um entusiasmo grande, eloquente com aquela universidade. Então misturou, houve uma 

mistura de canal, a visão política de uma universidade do povo brasileiro com aqueles 

que queriam que houvesse realmente isso aqui numa universidade. 

Esse é o aspecto mais importante, não é o mais importante, quer dizer, é um 

aspecto muito importante, porque você tem o que o Golpe fez de ruim, mas isso aí é que 

não deixou fazer ou que atrasou a feitura de. Isso, talvez, num certo sentido, para quem 

foi para a cadeia o pior de tudo é ele ter ido para a cadeia, não que tenha universidade 

ou não tenha. E do ponto de vista institucional, este foi o grande pecado, digamos assim, 

do Golpe. 

 

O SR. WALTER MANNA ALBERTONI – Inclusive aquele grupo de 

Conselho, que vocês viram, ali nitidamente tinham pessoas que foram cassadas e que 

tinham, realmente, não era só o rótulo, mas efetivamente exerciam uma posição bem 

mais à esquerda, ou do Partido e etc. 

Isso que o Durval falou é uma das coisas que veio a minha cabeça, quando 

estava vindo para cá. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que uma das coisas que tem 

que tomar muito cuidado agora é esse resquício que possa haver ainda de alguns de 

acabar, de tirar a Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. 

Acho que isso existe sim, é latente, mas acho que, se Deus quiser, em pouco tempo, 

essas pessoas também estão saindo e aí acho que a coisa vai ficar mais fácil, mas ainda é 

um período que pode conturbar.  

E isso aí é vir para trás novamente. A história mostra a luta que veio e que 

realmente agora está se fazendo uma universidade federal e uma universidade do povo. 

Então, a hora que abrirmos, como abrimos lá na zona leste com tudo, é isso mesmo, 

estamos conseguindo fazer agora. 

Então, tomar um pouco cuidado com essas deliberações, com essas coisas 

drásticas, frases de efeito: “Acabou”. “Tem que resgatar”. Que resgatar? Não tem nada. 

Sempre existiu, só mudou o nome, houve uma época que não era Escola Paulista de 

Medicina, porque a própria Congregação da Escola quis ser Unifesp. Virou 

Unifesp/EPM por decisão nesta sala da Congregação da Escola Paulista de Medicina.  
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Então, o resgatar é buscar o nome da Escola, porque agora, sendo uma 

universidade plena, a escola tem que aparecer, Escola de Medicina da Universidade 

Federal de São Paulo e, assim cada curso que for surgindo aqui dentro. Então, esse é o 

resgate, é você buscar novamente um nome com sobrenome. E o resto cada um foi tocar 

sua vida. Não há nada mais rico do que uma escola médica estar no Conselho de uma 

universidade plena, com todas as áreas influentes de outras especialidades, de outros 

conhecimentos de cultura e etc. 

Então, acho que tem que ter muito cuidado. Vocês têm uma responsabilidade, 

vocês são os jovens que estão ficando aí para tocar isso, de não deixar acontecer de 

novo, que a história mostra como as coisas têm os “vai e vem”. 

 

A SRA. ANA NEMI – Só aproveitando essa fala, queria dizer que o movimento 

social da zona leste que está trabalhando para, enfim, ter seu campus dentro da 

Universidade Federal, eles têm em formação uma Comissão da Verdade de Itaquera, 

que a gente vai incorporar na nossa, eles vão trabalhar junto com a gente, participar aqui 

das nossas atividades, que é inclusive uma maneira de reforçar a ideia de que somos 

uma universidade, não escolas díspares e separadas. 

É o Elson agora. 

 

O SR. ELSON– Bom dia a todos e a todas. 

Tem algumas questões na verdade. Primeiro, considerando que a ação militar 

que aconteceu em 1964, que foi um Golpe, que suprimiu uma série de direitos, cassou 

uma série de pessoas e tirou essas pessoas das suas atividades normais e criou um 

estado de exceção. Então, primeiro é: Como era atuar numa universidade que tinha tido 

seu Reitor cassado, que tinha institucionalmente declarado um apoio, uma adesão e uma 

solidariedade a essa ação militar de supressão de direitos? 

Segundo. Que há rumores, e aí o próprio Prof. Walter colocou aqui, ação de 

vários colegas que delatavam outros colegas com vários intuitos. 
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A SRA. ANA NEMI – Professores ou alunos, você está falando, porque eles 

eram alunos, né? 

 

O SR. WELSON – Eles eram alunos na época. Acho que ele falou de alunos, 

mas saber também se havia esse tipo de situação entre os professores, como era essa 

relação com os professores. 

E há uma especulação de que havia articulação de uma célula do CCC – 

Comando de Caça aos Comunistas - aqui EPM na época. Vocês sabiam disso? Vocês 

acompanharam, ouviram falar disso, enquanto estavam aqui? 

Uma outra situação se refere a uma Ata, senão me engano da Congregação da 

EPM, em que há uma declaração do Prof. Walter também, falando de um apoio, de uma 

adesão aos ideais democráticos daquela Revolução. O que ele teria a dizer sobre isso, 

hoje, sobre essa fala que aparece nessa Ata? 

E, por fim, há o caso de uma estudante, que apareceu aqui um pouco depois, ela 

é da década de 1970 na verdade, entrou em 1972, a Maria Aparecida do Amaral, que 

aparece em alguns documentos, como estudante, que ingressou em 1971 aqui, senão me 

engano. 

 

A SRA. ANA NEMI – Ingressou em 1971, foi presa em 1972 e retornou em 

1973. 

 

O SR. WELSON – Saiu presa em 1972 e regressou em 1973. Como era a 

relação com esses estudantes que eram presos e, porventura, regressavam à instituição? 

Então, como era a relação com esses estudantes? 

 

A SRA. ANA NEMI – Posso começar pelo Walter?  
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O SR. WALTER MANNA ALBERTONI – Veja bem. Tem que se entender o 

contexto que estava naqueles dias, porque na realidade você tinha uma Revolução com 

movimentação do Exército para lá e para cá, um Golpe que vinha, e a luta dentro da 

própria Congregação, eu era o representante dos alunos, aqui dentro. Então o que posso 

dizer é que não houve, de maneira nenhuma, vamos dizer assim, nominalmente, como 

me perguntaram de nomes e etc. Jamais citação mesmo daqueles que a gente sabia que 

estavam ligados. Jamais. Citação nenhuma não conheço, não sei, tudo mais. 

E você colocar essa coisa de ideais democráticos, você não sabia nada que 

estava acontecendo, você tinha que fazer alguma coisa em que você pudesse, vamos 

dizer assim, contemporizar uma posição qualquer. Não dava para você sair de corajoso, 

abrir o peito e dizer: “Olha, vocês são todos bandidos, estou contra, vamos acabar com 

essa revolução”. Não dava para fazer isso, de maneira nenhuma. Então você tem que 

pegar dentro de um contexto. 

O tempo andou, as coisas andaram. Veja que o próprio presidente do Centro 

Acadêmico, no caso era a minha pessoa, eventualmente estava aí fazendo alguma 

declaração, tentando com isso proteger quem pudesse ser pego, foi quem foi lá na casa 

do Lindenberg convidá-lo para paraninfo. E ele aceitou. Acho que se eu fosse alguma 

pessoa, que tivesse tido uma posição contrária, acho que a última coisa que o 

Lindenberg faria seria o diploma de médico para mim. 

 

A SRA. ANA NEMI – Professor Durval quer falar alguma coisa?  

 

O SR. DURVAL ROSA BORGES – Eu não me lembro de um clima de 

realmente aluno denunciando. Existiam rumores de que tinham pessoas do corpo 

docente que seriam ligadas ou mais próximas aos órgãos de repressão da época, mas 

eram rumores, também não sei se... 

Em relação aos alunos, existia até um espírito de proteção. Eu lembrei do caso 

Eric. O Eric foi preso, mas foi depois de 1968. E quando o Eric foi preso, eu estava 

comentando aqui, antes de começar a sessão, o Moacir Vilela, que conhecia o Eric, 

porque já trabalhava com ele, o Moacir Vilela era o conservador dos conservadores, 
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mas o Eric foi preso, ele foi ao Romeu Tuma, e falou: “Olha, não sei o que ele fez, mas 

não põe a mão nele”.  

 

A SRA. ANA NEMI – Obrigada, professor. 

O Tomás agora. 

 

O SR. TOMÁS – Olá. Como a Ana falou no começo, a gente está fazendo parte 

da pesquisa, perguntar também um pouco parte disso, são duas perguntas na verdade. 

Queria perguntar assim, pensando no cotidiano daquele momento do Centro 

Acadêmico, dos estudantes, como era esse cotidiano, as práticas dentro do Centro 

Acadêmico, pensando nas tensões políticas, algumas práticas e, dentro da cultura 

política que existia no momento, como era isso antes e depois do Golpe? 

Aqui também, reafirmando posição que é de pensar, que era um Golpe 

realmente, não uma Revolução, como era o caso, naquele momento, como estavam 

colocando naquele momento. 

Outra pergunta. Qual é a reação dos acadêmicos, estudantes em geral, com 

coletivos, estudantes de outras universidades? 

 

A SRA. ANA NEMI – Quer falar um pouco Alice? Professor Durval? 

 

O SR. DURVAL ROSA BORGES – Essa é uma pergunta interessante. O 

ambiente de efervescência cultural mudou completamente. Quer dizer, até o dia 31 de 

março de 1964 era uma coisa, depois foi outra. Existia uma efervescência cultural muito 

grande. 

Eu vou citar como exemplo o cinema, porque juntam as duas coisas a sua 

pergunta. Existia o pessoal que gostava de cinema, eu era um deles, tinha cineclube, 

tinham atividades de cineclube e essas atividades eram, às vezes, aqui, às vezes no São 

Francisco, no XI de Agosto, às vezes, no Maria Antônia, às vezes, na Politécnica. A 
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Politécnica mesmo fica meio longe, né? Mas existia essa efervescência cultural dos 

centros acadêmicos trabalhando juntos no caso aí do cineclubismo, do cineclube. Isso 

desapareceu. 

Para ter uma ideia, em 1963, eu fui a um Congresso do Cineclube em Porto 

Alegre que tinham representantes de cineclubes de universidades, representantes 

basicamente de todos os estados e de um altíssimo nível. Quer dizer, o relator de uma 

Comissão, que fiz parte foi o Paulo Emílio Salles Gomes. Imagina você estar do lado do 

Paulo Emílio Salles Gomes? Ele redigindo o que seria o relatório daquilo ali. Então, 

isso desapareceu. Isso realmente sumiu. 

 

A SRA. ALICE TEIXEIRA FERREIRA – Essa inter-relação, como diz o 

Durval, com as outras universidades nós tivemos aqui também, porque antes de fazer 

Medicina, eu estava na Sedes Sapientiae fazendo Física. Então, em 1964, eu tinha 

amigos lá na Sedes Sapientiae, e eles resolveram levar uma peça, chamada “As 

Troianas” e aquilo lá mexeu com os militares, porque era uma peça essencialmente 

antimilitar. 

Aí aconteceu o interessante, como eles estavam querendo encerrar as atividades 

da Sedes com “As Troianas”, apareceu naquela mesma época o “Morte e Vida 

Severina”, do João Cabral e apresentada no Tuca. Então, o pessoal da Pontifícia 

Universidade Católica, já que a Sedes Sapientiae pertencia à Pontifícia Universidade 

Católica, então se uniu bem e aí conseguiram continuar com a apresentação de “As 

Troianas” e conseguiram continuar com apresentação da “Morte e Vida Severina”. 

Então, foi feito um movimento e eu participei desse movimento, porque, naquela 

época, eu era lá da parte cultural lá do nosso Centro Acadêmico. Aí foi muito 

interessante, porque conheci até pessoalmente o Chico Buarque de Hollanda, que tinha 

feito as músicas do “Morte e Vida Severina”. 

Então, quer dizer que, nessa parte, como diz o Durval, realmente nós tínhamos 

uma atividade rica, uma atividade cultural rica. E de certa forma, foi indo até ao fim da 

década de 1970, porque nosso Centro Acadêmico também contribuiu com atividades 

culturais interessantes, como, por exemplo, o convite ao Adoniran Barbosa para vir 

cantar aqui.  
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E aí foi interessante também, que Adoniran Barbosa disse assim que tinha uma 

música proibida, então, que nós fizemos questão de que ele cantasse essa tal música 

proibida, que era a respeito da favela. 

 

O SR. WALTER MANNA ALBERTONI – Aproveitar essa colocação que 

você fez, como é que eram as assembleias, imediatamente naquela época. 

Primeiramente, posso dizer para você que o maior cuidado que se tinha era com o Livro 

de Ata. Quer dizer, o que você botasse ali escrito, você não sabia no dia seguinte para 

onde ia, o que ia fazer. 

Tem duas pessoas, estudantes na época, que realmente eram ligadas ao 

movimento TFP, não sei se era CCC ou não, mas eram realmente bastantes drásticos e 

apareceram muito no momento pós, vamos dizer assim, pós-Revolução, nos primeiros 

dias. Eu sempre citei esses nomes, hoje não cito mais, que os dois já faleceram. Mas eu 

botei assim, uma das reuniões do Centro Acadêmico, na assembleia, eles me 

procuraram e disseram: “Olha, nós vamos fazer as perguntas para você sobre fulano, 

fulano e fulano, você vai responder e dizer quem são eles”. Um deles era realmente 

ligado ao Partido Comunista e etc. “E atrás vai estar aí dentro o pessoal do DOPS, ou 

você vai colaborar ou você vai sair preso”. 

A assembleia foi feita, não se colocou nome, não perguntou de maneira 

nenhuma, não saí preso, mas não se registrou nada disso. Então, havia essas coisas de 

forçar. Quer dizer, tinha indivíduos que vinham e te colocavam, dizia assim: “Olha, 

fulano de tal, você não conhece? Sabe que ele é assim, assim, assim?”, “Não sei, só o 

conheço aqui dentro da escola, fora dos muros não conheço”. Essa era a maneira de 

colocar. 

Não esqueço, a minha turma, como falou o Durval, entrei em 1961, a primeira 

turma não paga que foi chegando aqui. Até então isso aqui era uma escola de 60 alunos 

por turma, eram só 360, e você tinha uma representação realmente muito recente de 

pessoal de maior poder aquisitivo da sociedade e etc. que estava aqui dentro.  

Então, era uma coisa pequena, a relação interuniversitária quase não existia, 

existia mais na parte esportiva, parte cultural com o Caoc – Centro Acadêmico Oswaldo 

Cruz, tinha a Pauli-Med, tinha Pauli-Poli. Quer dizer, eram essas coisas que tinham, 
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mas era muito pequeno, restrito. Isso cresceu, foi crescendo depois, que foi aumentando 

o número de alunos e etc., politizando. Então, aquele foi um período que foi salvar vida 

ou salvar uma situação que tinha. 

Aí houve uma calmaria, acho que o que houve, porque esses colegas que eram 

mais radicais, quer dizer, eles não apareceram mais em assembleia coisa nenhuma, cada 

um se recolheu e ficou quieto, ninguém veio aqui dar a cara, e dizer: “Não, eu sou 

mesmo”. Não existia essa coragem, essa loucura em fazer. Então, por isso que digo, a 

gente conseguiu passar esse período sem ter ninguém se machucado, sido preso e etc. 

Depois é que veio o AI-5, as coisas mudaram. 

Então, foi realmente um período que acho que, com tudo que foi, eu me dou 

muito feliz por ter ajudado passar por ele, os colegas, vamos dizer assim, tanto aqueles 

que eram de um lado que avançavam, ficavam instigando e ameaçando, como os 

colegas, que realmente tinham atividade e que não foram, nessa ocasião, vamos dizer 

assim, presos. 

 

O SR. DURVAL ROSA BORGES – Na relação só não falei do esportivo, 

porque a Pauli-Poli não era relação, era guerra. 

 

A SRA. ANA NEMI – Não tem mais ninguém inscrito, acho que a gente já 

passou do nosso horário. Queria agradecer bastante aos nossos depoentes de hoje pela 

contribuição. 

Deixamos ali para vocês olharem, que é o site da nossa Comissão, ele sempre 

avisa, ele tem um tijolinho na página da entrada da UNIFESP, aí você entra para ele. A 

gente está alimentando ainda, os vídeos não estão lá, a gente espera que no próximo mês 

eles já estejam todos ali.  

E também parte da documentação, como esse documento que o senhor trouxe, 

que eu que trabalho com a história da instituição nunca tinha visto esse. Enfim, então, se 

o senhor puder depois nos deixar e todos os outros também, que o Dr. Durval tem 

bastante coisa. Está aqui dentro? Então, está bom. 
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A Alice já deu para a gente as coisas da SBPC, eu vi que ela trouxe de novo, 

mas acho que está naquela pasta que você deu para a gente também, não é? Então, a 

gente está fazendo um arquivo lá e deixamos aqui consignado a todos que conheçam 

essa documentação e a tenham guardada e que queiram nos passar, porque a gente vai 

depois compor no arquivo de história da Medicina da Escola, que nós estamos 

organizando também. 

Então, é um prazer enorme receber os depoentes, espero que os alunos tenham o 

mesmo ânimo para os próximos depoimentos. O nosso próximo é na última quinta-feira 

de novembro, 28, e nós vamos falar basicamente dos anos 1970, em um sentido 

alargado. Convidamos o deputado Walter Feldman, que já aceitou, Dr. Nacib, que está 

ali, também vai vir e estou esperando resposta do Prof. Miguel Jorge.  

Ah, ele já ligou. Ele deve aceitar, porque pedi para muitas pessoas cercá-lo por 

mim. Professor Miguel Jorge deve vir. Temos uma série de outros colegas, inclusive o 

Artur, porque não vai poder ser só uma Mesa dos anos 1960, nem só uma dos anos 

1970, à medida que os nomes forem aparecendo a gente vai compondo outras Mesas e 

todas as sugestões são sempre muito bem-vindas. 

Então, muito obrigada a todos. Eu encerro aqui os trabalhos de hoje. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

24/01/2014 

 

 

A SRA. – Vinte e quatro de janeiro de 2014. A Comissão da Verdade tem o 

prazer de receber o professor João Paulo Vieira, que é prata da casa, como se diz. Está 

aqui desde os anos 1960, participou das caravanas médicas ao Araguaia. Foi motivo 

pelo qual nós conseguimos saber que ele tinha coisas para nos contar sobre o Araguaia. 

Então, é isso o que ele veio fazer aqui e nós vamos deixá-lo à vontade. Ele trouxe um 

texto para ler, depois ele vai falar como ele achar melhor.  

Então, por favor, professor. 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – É...  Minha 

apresentação: eu sou João Paulo Botelho Vieira Filho, professor-adjunto da disciplina 

de Endocrinologia, com o Dr. Hamilton Pires Sina, pela Escola Paulista de Medicina e 

doutorado em Endocrinologia no curso de pós-graduação da Escola Paulista de 

Medicina.  

Eu vou dar as minhas informações. Primeiro, que eu escrevi, que não tem como 

sair, é a coisa mais precisa. 

Em 1965, aconteceu essa viagem ao Araguaia. A gente foi convidado pelo 

professor Roberto Geraldo Baruzzi. Lembro que houve uma reunião na casa do Dr. 

Oswaldo Monteiro de Barros, que era ligado aos dominicanos. Ele entrou em contato 

com o Baruzzi, que programou a Associação de Desenvolvimento do Vale do Araguaia, 

que não foi muito para frente.  

Tenho impressão de que foi porque para tudo dependia do avião do Correio 

Nacional e, além disso, os dominicanos eram malvistos pelos militares e com o Dr. 

Oswaldo Monteiro de Barros, que era ligado aos dominicanos.  
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Entrando em contato com Baruzzi, houve o convite para ir ao Vale do Araguaia. 

Relaciona-me com todos os professores, principalmente o Luciano Décourt.  

Fui designado para ir à Ilha do Bananal, em Conceição do Araguaia. Tenho 

fotografia de quando dormi no cadetinho na Ilha do Bananal. Lá assisti índios carajás na 

região da Ilha do Bananal, onde lá tem hospital próximo, que de hospital não tinha nada, 

era mais um posto de saúde.  

Foi neste lugar que atendemos os índios carajás da Aldeia de Santa Isabel, onde 

fiquei por um tempo e depois fui para Conceição do Araguaia.  

Para a Ilha do Bananal, fomos em três. Foi a única viagem que fiz em 1965, 

onde estavam também o professor Paulo Lima Pontes e outro que se chamava Salvador. 

Não guardei bem os nomes, a não ser os que eram da Escola Paulista de Medicina. 

Fiquei na Ilha do Bananal, onde assisti os índios carajá, e em seguida fui para 

Conceição do Araguaia junto com o Paulo. Lá também havia hospital, que não tinha 

quase nada de hospital, onde morava no anexo o bispo Luis Palha um dominicano 

boníssimo, que me presenteou com um livro de poesias dizendo sobre Nossa Senhora.  

Dom Luís Paia conhecia outros dominicanos de lá e por este conhecimento 

fiquei atendendo esta população ribeirinha, que era muito pobre e miserável.  

Depois, vim a conhecer o frei Gil Gomes Leitão, outro dominicano baseado em 

Marabá que procurou-me em 1966. Fui para a área de Marabá, onde os dominicanos 

mantinham missão entre os índios suruís do Pará e xikrins que eram caiapó, muito 

isolados, além dos índios gaviões, mais próximos a Marabá.  

Em 1966, os dominicanos que me haviam conhecido em Conceição do Araguaia, 

convidaram-me para ir para o Norte, uma área em que não ia absolutamente ninguém.  

Na mesma época, o Xingu começou a ser assistido pela Escola com uma equipe 

de residentes formados pelo Baruzzi e na área para onde fui era de miséria total.  

Uma vez fui à Belém reclamar do Serviço de Proteção aos Índios que tinha 

trazido um grupo de gaviões, a SPI havia trazido um grupo de gaviões do Maranhão 

para Pará, liberando a área para uma madeireira. E eles estavam morrendo de fome no 
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Pará porque não havia comida. Comprei comida suficiente para uma semana e fui à 

Belém reclamar.  

Aí me falaram: “Mas o senhor não está acostumado a ver índio morrer?” Eu 

respondi: “Sem assistência, eu não estou acostumado”.  

Fui para Brasília reclamar e lá também não consegui nada em nível da 

Presidência do SPI [Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos]. Então, 

fui a São Paulo, onde falei com um parente militar, disse-me que a Cruz Vermelha 

chegaria lá e seria uma vergonha para o Brasil o que estava acontecendo. Assim, eles 

deram assistência e veio ordem de Brasília. 

As dificuldades eram enormes, pois a malária atingiu os índios e eles tinham frio 

e ficam ao sol.  

Com o governo militar para entrar nas áreas indígenas, precisava de alguma 

justificativa e não bastava a parte assistencial. Então, eu dizia que estava fazendo 

trabalho científico para facilitar. 

Comecei a fazer trabalhos científicos e o primeiro doutorado em biomedicina na 

IBM foi sobre índios. Depois de 10 anos, quando este primeiro trabalho deixou de ser 

reconhecido, posteriormente reconhecido, iniciei o segundo doutoramento pelo projeto 

de pós-graduação. Fiz a segunda tese de doutorado em Tecnologia, com todo o material 

que tinha dos indígenas e, mesmo com o trabalho já publicado para entrar na região de 

Tocantins-Araguaia, precisava pedir ordem para o governo.  

Quando estava fazendo o trabalho, atravessava a área de melhoria do Araguaia e 

nunca fui importunado. Eu me apresentava para os militares com carteira de identidade, 

atravessava a área dos militares e ia para a área dos guerrilheiros, que também recebiam 

medicamentos e os pegavam com os índios e nunca ninguém nos importunou. 

Medicamentos que eu enviava semanalmente para os índios pela Varig.  

Hoje tem mais de cem trabalhos de pesquisas com os índios publicados nas 

melhores revistas.  

No mês de agosto, saiu uma revista “Pro Homine” feito com um grupo porque 

não dava para fazer sozinho. Outra de “Human Molecular Genetics”.  
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Ao todo tenho mais de cem trabalhos médicos e muitos relatórios médico, feitos 

para a Vale, para o Banco Mundial e outras associações. E ainda continuo escrevendo. 

Do meu grupo de pesquisas fazem parte da Laercio Joel Franco, professor titular 

da Escola Paulista da USP de Ribeirão Preto que fez parte do Xingu, Regina Mello 

Santiago Moises, tecnologia IPM. 

Sempre tive uma boa relação com todos: a Igreja, o governo, seja qual governo 

fosse, e também com os dominicanos.  

O frei Gil levava tudo, eu atravessava a área dele, que era a área dos 

guerrilheiros. Ele era um homem avançado e foi um dos melhores homens que conheci 

na vida. Boníssimo, dava tudo o que tinha para quem precisava, independente de 

[ininteligível 00:09:29], principalmente se era para os pobres e miseráveis.  

Inclusive, ele sabia da população de guerrilheiros e, por isso, recebeu ordem de 

prisão e não pode mais ficar em Marabá. Teve de ir para Belo Horizonte, para 

Conceição do Araguaia e Santana do Araguaia, porque depois da ordem de prisão, os 

dominicanos não podiam ficar lá e entregaram as missões. Então, os índios ficaram sem 

ninguém.  

O frei Gil, homem inteligentíssimo, já faleceu. Lá não ficou mais ninguém dos 

dominicanos entre os índios. O bispo era dominicano em Marabá e, atualmente, me 

parece que ainda é. Eles se irritaram com os militares, disseram que se retiravam e 

entregavam tudo.  

Então, eu e a antropóloga Lux Vidal percebemos que os índios iam ficar 

completamente desassistidos porque os dominicanos trabalhavam com o dinheiro de 

católicos do Canadá e da França, e era um belga de Goiânia, padre Eduardo Le Maître 

que entregava o dinheiro para os índios.  

O padre Eduardo Le Maître não era politizado. Eles receberam os índios até um 

avião de católicos do Canadá. Quando houve uma briga dos xikrins com a Vale, essa 

companhia colocou no jornal que os índios queriam um novo avião. Na ocasião, me 

posicionei: Não! Mas eles já tiveram um avião, mas o avião não era a solução. A 

manutenção do avião é muito cara. 
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No começo, fui pela terra. A sensação, desenvolvimento do Vale do Araguaia, 

que não foi pra frente. Depois, posteriormente, ia pelos dominicanos, mas era uma 

época em que não se podia pagar a viagem e nem tinha como, porque para chegar teria 

que ter quem me recebesse.  

Depois, fiquei como consultor do Banco Mundial, da Vale do Rio Doce, da 

[ininteligível 00:11:53] para componente indígena. Tive problemas com o governo, na 

época, e falei sobre isso com o Banco Mundial. Os militares eram de uma 

insensibilidade, eram contra os índios. A gente sentia que eles eram contra os índios e a 

favor do desenvolvimento forçado. 

Falei com o Banco Mundial, que era que tinha oficializado estas entradas para o 

Brasil, e eles disseram: “O senhor, a partir de hoje, vai poder dizer que é nosso 

consultor médico”.  

Depois disso, não tive mais nenhuma dificuldade, porque passei a ter contato 

com setores do governo, a Funai, e situação de assessor de instituição respeitada e 

necessária para grandes projetos do governo.  

Na época em que ia, era o frei Gil que me levava de barco de Marabá até 

Xambioá, que saía do Tocantins e pegava  a confluência do Araguaia e arrumava burros, 

me levava até São Domingos das Latas, onde eu dormia na casa de um caboclo. Fazia 

isso para dar assistência médica para eles e seus parentes. Então, ficava pelas casas, 

naquela sujeira, mas os atendia num dia e seguia viagem. Era uma época em que não 

havia Vale do Rio Doce. Depois, levava medicamentos e sempre ajudei todo mundo. 

Tenho impressão de que esse pessoal que fazia guerrilha, não tenho certeza de 

nada, mas o caminho deles passava pelo meio da aldeia dos paiter-suruís, tanto que os 

militares usavam os suruís para caçar os guerrilheiros de avião, helicóptero, porque 

estes suruís conheciam toda a região que eles pertenciam. Conheci muita gente que 

passava lá, mas como não tenho interesse nenhum nesses assuntos, meu interesse era só 

ajudar os outros, eles circulavam por lá, pegavam alguma coisa que precisassem, como 

remédios, mas nunca fui a favor de ninguém e nem de nada. Eu me identificava como 

frei Gil e não ia além disso.  
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Quando já ia pela Vale, me identificava no exército com carteira de identidade, e 

nunca ninguém me importunou. Foram várias vezes antes de começar o combate com os 

guerrilheiros.  

Aquela era uma área miserável na Serra das Andorinhas que, atualmente, se 

tornou Parque Nacional pela criatividade de um paulista da cidade de Rio Claro, Noé 

Von Atzingen. 

Agora estou à disposição de mais informações.  

Esqueci de dizer que os índios suruís, que eram quase que área quase central da 

guerrilha, com passagem de guerrilheiros, eu via que eram pessoas com aparência 

melhor do que aquela população miserável da área do Araguaia, passavam, paravam na 

Aldeia Suruí.  

A Aldeia Suruí era uma travessia de regionais e outras pessoas como 

possivelmente estes guerrilheiros que eram mais brancos e com uma aparência melhor, 

mas eu não me identificava na época, porque via que essas pessoas passavam todos por 

lá e estranhava porque era uma interferência na vida dos suruís e todos os que não eram 

índios passando pelo centro da aldeia.  

E estes índios estavam completamente invadidos em suas terras, perdendo terras, 

havia índia com tiro na orelha, que levavam os mortos para a área e nunca saía dessa 

reserva dos suruís. 

E eu pedi para um parente militar que, depois também teve atividade na época 

dos governos militares, para pedir a ele, porque eu era médico dele e dos irmãos dele e 

eles eram da família do Botelho. O nome dele era o general Carlos de Meira Mattos. E a 

demarcação da reserva suruí saiu devendo-se ao frei Gil, que me deu toda a descrição da 

área e os limites da área necessária para esses índios sobreviverem que eram 38, na 

época, numa situação lastimável, explorados e invadidos.  

Ele me deu, o frei Gil, o limite, a descrição da reserva, eu entreguei a este 

parente... [00:17:26:interrupção da gravação, seguida por trechos desconexos, como se 

fossem falha da edição] 
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A SRA. – Ele foi expulso do Brasil... 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Foi expulso do Brasil. 

O frei Gil era inteligentíssimo (...) Que levavam os mortos para área e nunca saía dessa 

reserva dos suruís. 

E eu pedi para um parente militar que, depois também teve atividade na época 

dos governos militares para pedir a ele, porque eu era médico dele e dos irmãos dele e 

eles eram da família do Botelho. O nome dele era o general Carlos de Meira Mattos. E a 

demarcação da reserva suruí saiu devendo-se ao frei Gil, que me deu toda a descrição da 

área e os limites da área necessária para esses índios sobreviverem que eram 38, na 

época, numa situação lastimável, explorados e invadidos.  

Ele me deu, o frei Gil, o limite, a descrição da reserva, eu entreguei a este 

parente, general Carlos de Meira Mattos, e pedi a ele que me fizesse esse pedido porque 

eu atendia toda a família dele, nunca pedi absolutamente nada, nunca recebia nada 

porque éramos parentes.  

E a reserva saiu em seguida. E essa reserva está no meio da história da área de 

guerrilha, dos guerrilheiros.  

O frei Gil que era um homem boníssimo, que a minha impressão é de que ele 

nunca introduziu guerrilheiros lá. Ele não tinha vínculo de entrada deles, eles entravam, 

ele os conhecia e ele tratava bem todo mundo e ele assistia os pobres e era contra as 

injustiças. Era uma pessoa contra o governo, que havia, né, tanto é que ele foi 

procurado, eu acredito, porque ele conhecia os guerrilheiros. Ele fugiu para Santana do 

Araguaia e ele não foi preso.  

Então, ele não teve comprometimento nenhum, não pôde ser obrigado a 

esclarecimentos de pessoas.  

Agora, o frei Gil era uma pessoa muito boa, que era de nível de pobreza, que 

sabia viver na pobreza, vivia fazendo aquelas desobrigas, que eram viagens para os rios 

Tocantins e Araguaia, e ele tinha livre entrada de São Paulo, Rio de Janeiro, com 

pessoas – que eu digo que seriam até de riqueza ou de Direita – que ajudavam no que 

ele necessitava, que ele levava para todos aqueles pobres.  
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A SRA. –  O senhor sabe o nome inteiro dele? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Frei Gil Gomes Leitão. 

Gil Gomes Leitão. O nome religioso dele é: frei Gil Gomes Leitão. O nome de batismo 

era: Dulce Gomes Leitão. Dulce que era nome que serve pra mulher, também. Mas 

puseram, acho, porque ele era doce, né! O nome verdadeiro dele era: Dulce Gomes 

Leitão. Ele era recebido na Academia Brasileira de Letras. Ele estudou na França, era de 

uma origem pobre, mas de família educada. Tinham relacionados da fundação de 

cidades... 

 

A SRA. – Ele é brasileiro? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Como? 

 

A SRA. – Ele é brasileiro? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – É brasileiro, 

maranhense. 

 

A SRA. – Tinham alguns que eram estrangeiros... 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Como [Ininteligível 

00:22:17] que era dominicano, franciscano... 
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A SRA. –  Ele foi expulso do Brasil? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO –  Foi expulso do Brasil. 

O frei Gil era inteligentíssimo, era matreiro, ele conhecia os brasileiros e ele sabia como 

se comportar.  

Ele frequentava a Academia Brasileira de Letras, ele frequentava outras famílias 

aqui de São Paulo, que tinham recursos, ele era aceito por todos, era aceito por lado de 

Direita, era aceito por Esquerda, era aceito por todos e um homem que sabia se 

posicionar.  

Tinha um invasor das terras suruí, que era o grande fazendeiro lá na área de 

Marabá, que eu tenho a impressão de que se chamava Almino, posso ver o nome 

completo dele, e este fazendeiro convidou a trocar tiros com o padre.  

O padre defendia os índios e defendia sempre pobreza, que a finalidade dele era 

a favor da pobreza, de ajudar a pobreza. E ele era extremamente valente, como era um 

regional da área, ele disse ao Almino que se viesse trocar tiros com ele, se ele tinha 

coragem de matar um padre. E esse Almino nunca chegou a isso.  

Então, o frei Gil era um homem que lidava com todos os setores. Eu tenho 

impressão que com o de Direita, de Esquerda, ele conhecia os guerrilheiros, ele 

conhecia toda a região como ninguém. Por isso, que os militares foram atrás dele, 

porque com ele conseguiriam identificar muitos. Não conseguiram e usaram os índios 

suruís. O que eu sei é que os índios Marahi, Sarauá e ...  

 

A SRA. – Marahi.... 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Marahi com “h”, 

Sarauá, que quer dizer onça em tupi-guarani, “Sarau-á”, e [ininteligível 24:32]. Eles 

ajudaram obrigados pela situação porque eles sempre foram envolvidos por fazendeiros, 

por regionais, por invasores de terra e depois tinha os militares próximos.  
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Ultimamente, eles me diziam que havia movimento de barulho, de bombas, de 

tiros e eles não tinham como. Eles foram obrigados a mostrar pontos porque a Serra das 

Andorinhas, São Geraldo, onde estavam os guerrilheiros, ao lado do território dos 

suruís, era São Geraldo e a Serra das Andorinhas, que atualmente se tornou um Parque 

Nacional. A Serra das Andorinhas, a área do São Geraldo era a área dos suruís, que eles 

perderam. Foram perdendo tudo. Mas ele conhecia muito bem a região.  

Então, os militares usaram outros também regionais, que eu saiba, usaram 

outros, para identificar os pontos onde eles estão, não é! Então, são essas as coisas que 

eu sei.  

 

A SRA. – Deixe eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor começou a ir lá 

em 1965? É isso? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Em 1965. 

 

A SRA. – E nunca mais deixou de ir? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO –  Nunca mais deixei de 

ir.  

 

A SRA. – Desde que o senhor recebeu este cargo do Banco Mundial, de 

consultor médico... O senhor lembra o ano disso? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Em 1982. Em 1982 

houve o Projeto Ferro Carajás. O governo brasileiro queria o financiamento para fazer a 

estrada de ferro da Serra de Carajás para levar o minério até Itaqui, no Maranhão.  
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E houve cláusulas do Banco Mundial, entre elas que a sociedade científica 

brasileira indicasse assessores. Foi o que deu certo. As cláusulas... O Banco Mundial e o 

governo brasileiro tinham que cumprir e caso não cumprissem eles paravam as remessas 

dos recursos.  

Nestas cláusulas, tinham assessores, conhecedores da área, teriam que ser 

indicados e assessorar o componente indígena. Graças a essas cláusulas do Banco 

Mundial, as áreas indígenas foram demarcadas, porque era cláusula do Banco Mundial 

de demarcação das áreas indígenas da área de influência da estrada de ferro Carajás ou 

da reserva mineral de Carajás, que era a 100 quilômetros da estrada de ferro. Essas áreas 

tinham que ser beneficiadas com saúde, com educação, com segurança territorial.  

Então, em 1982 a Sociedade Brasileira de Antropologia indicou-me como 

médico, que era o único que conhecia a área, e os antropólogos para cada área.  

Deu certo porque as áreas foram demarcadas, foram retirados os invasores, 

houve verba para saúde, as populações aumentaram de tamanho, ao contrário da usina 

de Belo Monte, em que não houve cláusula nenhuma.  

Quer dizer, as populações não foram beneficiadas e não há compromisso do 

governo de beneficiá-las porque deram roupa, combustível, voadeiras, comida, 

(Ininteligível 00:28:25), estadia em Altamira, mas não houve cláusulas como houve no 

projeto Ferro Carajás e Polonoroeste.  

Eu assisti a uma reunião em que o govenador de Rondônia disse em uma 

reunião, em Porto Velho, textualmente: “Eu não vou demarcar as áreas indígenas 

porque se for representar os interesses regionais, de fazendeiros, eu não vou!”. A 

representante do Banco Mundial, Maritta Koch-Weser, ela disse na frente dele: “Pois, 

então, seu governador, neste momento estão suspensos todos os recursos para 

Polonoroeste e para a construção da estrada que ia de Cuiabá até Porto Velho. Quando o 

senhor mudar de ideia, o senhor em avisa”. E ele voltou atrás em seguida. Então, o 

grande problema eram os brasileiros; e os interesses regionais, interesses de minerais, os 

interesses de, sobretudo, de madeireiras, de fazendeiros, e de invasores, isso que era o 

grande problema.  

Eu sempre me equilibrei entre todos que me pudessem ajudar na situação. 
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A SRA. – Agora, que eu estou observando então é que o período em que o 

senhor esteve no Araguaia na época da guerrilha, vamos colocar aí, as coisas 

começaram a se estabelecer em maio de 1986, mas o conflito mesmo foi depois de 

1970, 1971? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – É. Eu ia sempre. 

Continue indo anualmente. 

 

A SRA. – A minha pergunta é: o senhor ia durante a guerrilha com quais 

recursos? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO –  Quem me levava eram 

os dominicanos. 

 

A SRA. – Certo! 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – O frei José 3Caron que 

ficou entre os índios xikrins era dominicano, francês, de os recursos que ele incidia na 

França. Ele não era, assim, também politizado. E ele conseguia os recursos com um 

padre belga, de Goiânia, que mantinha orfanato para 200 órfãos, que mantinha um 

leprosário e esse padre belga, padre Eduardo Le Maître, conseguia recursos de católicos 

da Bélgica e da França. Esses recursos iam.... 

 

A SRA. – Eduardo, desculpe.... 
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O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – padre Eduardo Le 

Maître, separado, “o mestre”. Padre Eduardo Le Maître, ele punha recursos para o frei 

Gil e para o padre José Caron.  

 

A SRA. – Dominicano, também? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Dominicano, também. 

E esses recursos [Ininteligível 00:31:34] pelos dominicanos que me levavam. Uma vez 

fui quando estavam construindo a  Belém-Brasília. Foi uma viagem horrível! Eu nunca 

mais repeti, mas o frei Gil que me levou para Belém-Brasília.  

O frei Gil era o padre pobre nisso tudo, o padre José Caron era o padre com 

recursos.  

Eu pagava a minha viagem de avião de São Paulo até Marabá. De Marabá ficava 

por conta do padre José Caron para ir à área da etnia xikrin, que era fora da área dos 

guerrilheiros. Ia para a área dos suruís com o frei Gil, que era a área dos guerrilheiros, 

que era outra área.  

 

A SRA. – Era com o frei Gil? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Era com o frei Gil. Frei 

Gil que me levava lá. O frei Gil ficou com essa área dos suruís, que foi dos índios que 

ele atraiu, foram atraídos por ele, o contato foi com ele. Até nos livros de antropologia 

está com o frei Gil, ficava por conta do frei Gil.  

Eu pagava o que era necessário, mas comida, estadia, deslocamento, era por 

conta deles na área do frei Gil, a área que ficou posteriormente pra guerrilha, eu ia 

antes, mas não foi o frei Gil que introduziu os guerrilheiros lá. Foi no movimento outro 

que foi aqui de paulistas pra lá, e ele conhecia, como conhecia todo mundo, e ele dava 

atenção a todos. Ele nunca foi a favor do governo, frei Gil.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Unifesp - SP

www.verdadeaberta.org



14 
 

  
 

Outra coisa que o padre José Caron, do xikrins, não tinha posição contrária aos 

governos e o padre Eduardo Le Maître também não tinha posição contrária, mas ele não 

gostava do comportamento dos brasileiros e tinha receio do dinheiro. Por isso ele 

passou, quando houve toda essa encrenca, os dominicanos se retiraram, ele passou a dar 

dinheiro pra mim (Ininteligível 00:34:00) e nos encaminhávamos ao SPI e o Funai, 

diferente, me emprestava a contas porque os índios ficaram sem lanternas, sem pilhas 

pra lanternas, sem querosene pra acender à noite o fogo, sem material pra pesca, sem 

combustível pra o motor deles e então nós passávamos esse dinheiro para Belém para 

chegar aos índios. 

 

A SRA. – Então, o senhor ia até Marabá, de Marabá pra o território xikrin e do 

xikrin é que o senhor chegava nos suruís? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Não. Do xikrin voltava 

para Marabá porque o xikrin é mais ao norte, estamos na metade do Tocantins e do 

Araguaia. O Tocantins é o Xingu. Voltava pra baixo e ia para a área do Araguaia. 

Descia pra Tocantins ou ia ou por terra ou por rio, Tocantins, pegava o Araguaia e 

chegava a Xambioá e entrava pra lá. Depois, eu ia já por terra e por burro, por terra até 

São Domingos das Latas, de São José do Araguaia até São Domingos das Latas e lá que 

eu já tinha amizade, que ele levava coisas, era assim um escambo. Ele dava as coisas, 

mas conseguia... Então, tinha os burros emprestados. Eu ia para o território suruí de 

burro. Era uma viagem penosa, porque com pobreza tudo é difícil. Já com o padre José 

Caron já ia de avião, já ia em outra situação, não é. Ir ao território suruí era uma viagem 

difícil. 

 

A SRA. – Agora, eu estou tentando entender o seguinte: o senhor se 

movimentava de fora da área da guerrilha pra dentro da área da guerrilha, fazendo 

assistência à população indígena e talvez à população ribeirinha também? 
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O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Isso. A ribeirinha não. 

Eu só dava pra quem me dava hospedagem, dormia. Lá não podia me negar. Também 

era uma troca de alimentação, troca de dormir, troca de burros e coisas assim, né!  

 

A SRA. – O senhor [ininteligível 36:21], então, os guerrilheiros passando por lá.   

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Olha. Eu tenho a 

impressão de que havia, porque tinha os regionais, tinham uma população miserável, 

que todos são de retirantes do Maranhão, que entraram naquela área. E essa população 

era diferente de outros que me davam uma impressão melhor, mas eu nunca questionei 

o problema, porque depois é que eu comecei a ver a gravidade da situação que havia. E 

eu sei que tudo mundo ia lá no xikrin buscar remédios. Eu mandava amostras grátis que 

eu conseguia com os laboratórios, semanalmente.  

Frei Gil fazia chegar, uma grande parte, aos suruís e aquele pessoal todo que ia 

lá buscar remédio, né. Então, eu tenho a impressão de que era uma pessoa simpática a 

todos. Agora, eu nunca identifiquei. Quem sabe, se mostrar fotografias assim 

identificar, mas uma gente mais jovem, não era gente mais quebrada como regionais da 

região, era gente de outro nível. Eles circulavam por lá.  

 

A SRA. – O senhor viu ou teve contato próximo com os combates já, com o 

exército?  

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Não. O exército ficava 

aqui antes de chegar à área dos suruís, identificava e entrava lá, depois de saber que 

houve combates, né. Mas mais pra frente dos suruís porque eles estavam além dos 

suruís. Os suruís estavam aqui em São Domingos das Latas, tem os suruís, e tem a área 

indígena, suruí, e posteriormente São Geraldo que está próximo do rio Araguaia.  

Xambioá, São Geraldo, Xambioá, Serra das Andorinhas. Pra trás, ali que eles 

ficavam. Então, eu sabia que tinha, mas nunca tive receio de nada porque eu não estava 
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comprometido com ninguém. E houve um momento que, hoje em dia, eu tenho 

impressão que houve qualquer coisa nesse sentido.  

Mas foi colocado pelo SPI ou Funai, um técnico de enfermagem, que não havia 

ninguém lá, eu sempre reclamava de que tinha que ter alguém para dar assistência a 

eles. Eles ficavam abandonados. Uma vez eu cheguei, tinham duas mulheres na aldeia 

com sarampo, pra morrer, e o grupo fugiu pro mato. Fiquei tratando dessas duas aí. Aí 

que eu comecei as vacinações. Fui o primeiro a iniciar vacinação contra sarampo nos 

suruís, porque lá não havia governo, não havia ainda população científica, não havia 

vacinação, não havia nada, havia aquela mortalidade... 

Eu comecei com a vacinação contra sarampo, contra varíola, contra poliomielite. 

Foi eu que comecei porque não havia do governo, né. E eu cheguei nessa área, tinham 

duas que a população sumiu, os outros 36 estavam na floresta, como na Idade Média, 

fugir da peste, porque iam morrer mesmo.  

Aí eu comecei, fiz a vacinação de sarampo, no ano seguinte, e quando havia um 

técnico de enfermagem lá, esse técnico de enfermagem, quem sabe fosse alguém que 

espionasse, porque ele dizia “eu sou...” Ele era eletricista. Imaginem! Eletricista virar 

técnico de enfermagem dos índios. Era eletricista do exército, ele tinha uma roupa que 

ele vestia que era do exército. Ele disse que tinha trabalhado no exército e este homem 

ameaçava os índios, inclusive com faca. Uma coisa horrível! E quando ele viu, percebeu 

que eu ia denunciar, que ele era um homem problema, violento, parece que batia na 

mulher no igarapé. E tinha essa história que vestia isso, histórico de coisas no exército, 

eu ia fazer uma queixa contra ele. Ele fez uma queixa feia contra mim na Funai ou SPI, 

na época, ele fez uma queixa feia contra mim.  

Aí, quando vieram contra mim, mas aí era o governo, né, eu não era assessor de 

farda, era interior. E quando surgiu aquela coisa eu virei-me pra ele e disse: “Pois 

vamos tirar referências minhas com o general Carlos de Meira Mattos”, que era parente 

meu, que me conhecia muito bem, que eu sempre tratei dele, da família dele, ele foi 

adido militar do Brasil na Embaixada da Bolívia, meu pai que arrumou para ele na 

época, pelo Ademar de Barros, ele era uma boa pessoa. O nome maior foi porque ele fez 

a Segunda Guerra Mundial, na Itália, e ele era do governo. Ele era assessor direito do 

general Castelo Branco. Eu falei: “Pra tirar informações de mim vocês vão tirar com o 

general Carlos de Meira Mattos. Eu vou comunicar a ele”.  
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Acabou a coisa em seguida, mas já havia qualquer coisa. Hoje em dia me 

lembrando deste homem, mau elemento, como técnico de enfermagem que não entendia 

nada de enfermagem. E tinha história, se gabava que trabalhou no exército em 

eletricidade, coisa assim. Então, qualquer coisa havia, mas eu não... 

 

A SRA. – O senhor acha que era... O senhor desconfia que ele era um homem do 

exército, misturado? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Pode ser. Pode ser. 

Hoje em dia eu me lembro de que pode ser ele ter sido colocado lá. E ele reagiu contra 

mim, porque viu que eu não era um engajado nem, ninguém né, quer dizer, eu era só na 

assistência dos índios e ele possivelmente... Aí retiraram ele, depois que eu... Retiraram 

de lá. E qualquer coisa havia. Então, teve esse problema todo que foi se agravando. 

Depois, eu pensando sempre que uma hora eu não possa entrar por lá, mas eu continuei 

entrando. Mas eu sempre tinha que apresentar ao governo onde eu estava e um projeto 

de pesquisa médica de trabalho científico, porque senão não teria autorização. 

 

A SRA. – Pois é. Eu li uma biografia do padre Jentel, que também teve aí no 

meio... E de fato ele era da Esquerda. 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Ele era. Ele era 

completamente da Esquerda, mas ele enfrentava a situação e a mentalidade dele era 

muito francesa.  

 O frei Gil era brasileiro, ele sabia, ele conhecia, a cabeça e os caminhos dos 

outros.  

 

A SRA. – Aí, minha pergunta é, na biografia dele ele fala muito da chegada das 

grandes empresas naquela região, nessa época em que estariam tirando a terra dos 
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indígenas, motivo pelo qual ele brigou com essas empresas e a ditadura expulsou-o, 

aquele recesso, tal. Minha pergunta é: o senhor saberia, o senhor se lembra dessas 

empresas, como elas atuavam?  

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Eu tenho impressão de 

que eram mais empresas de interesses regionais do Pará, madeireiras, sobretudo, 

madeireiras, gente grileira de terras, pessoas ligadas a governador do Pará, governador 

de Maranhão, governadores do Maranhão, governadores do Pará e coisas que 

continuaram. Eles continuam. A gente não pode dizer que situação mudou.  

Quer dizer, os grandes interesses estão com o governo. O governo associou 

todos e as empresas não eram grandes empresas.  A grande empresa era o United States 

Steel, que era canadense, a United States Steel que tinha o direito de prospecção da 

Serra de Carajás, que vendeu os direitos para a Companhia Vale do Rio Doce, que foi 

quem ficou e eles retiraram.  

Eu sobrevoava de avião, na época, a United States Steel estava na Serra de 

Carajás, que hoje tem grandes minérios. O maior quadrilátero de minério do mundo. 

Está lá em Carajás. Que um polo dá para explorar 400 anos e... 

 

A SRA. – Especificamente, naquela região da guerrilha, o senhor não se lembra?  

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Não. Não tinha grandes 

interesses de outras companhias, empresas, todos fazendeiros.... 

 

A SRA. – E esses fazendeiros eram todos dali? Dizem, não sei, por isso que 

estou lhe perguntando, que tinha muitos fazendeiros vindos da região de São Paulo e 

Paraná para lá. Tinha mesmo? 
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O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Não. Isso 

posteriormente. Tem gente desse grupo de, sobretudo, gaúchos que entraram pela Bahia, 

Sul de Piauí, não eram grandes fazendeiros, eram fazendeiros locais, era gente de 

Marabá. 

Eu... tem um nome que saiu agora de um livro que, era esse Almino, outro, 

Plínio, que tentou tirar as terras dos xikrins porque ele queria, os índios estavam em 

grandes locais de castanha, castanha-do-pará, que agora é castanha-do-brasil. Então, o 

interesse eram de árabes, os Mutrans, que são riquíssimos e estão na política até hoje em 

dia, que é de Belém, Marabá. Eram os Mutrans, era o Plínio Pinheiro, um grande 

fazendeiro, este outro Almino. Eram interesses regionais. O padre Jatel Jentel não 

conhecia bem a situação. Ele entrava em conflito, mas não era, não era das entidades. O 

problema era com todas as terras griladas, roubadas, com problemas.  

Era o Plínio Pinheiro, era um grande fazendeiro de Marabá, era este outro – 

Almino – que era gente que queria mais terra, mais terra e terras dos índios e que eram 

donos de castanhais. Então, eram donos de castanhais.  

Depois, com a construção da estrada Belém-Brasília é que entraram pessoas, 

mas tem muita população... 

 

A SRA. – Mas de lá do Paraguai eram estes interesses desses caçadores de 

castanhais? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Até lá. Até lá. Porque 

era tudo era uma continuação de Marabá... 

 

A SRA. – Eu sei. Entendi.  
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O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Era o centro financeiro. 

São João do Araguaia (Ininteligível). São Domingos das Latas é conhecida até hoje em 

dia, é uma rua no meio da estrada.  

O grande centro de dinheiro era Marabá que começou com cristais, procura de 

pedras de diamantes. Teve um ciclo de diamante, um ciclo de borracha, de uma 

borracha que é típica de lá, que morre a árvore, não é o caucho, não é a borracheira, 

típica outra. 

Então, acabou esse ciclo. Foi ciclo de dinheiro, de caucho, de cristal e castanha. 

E depois da castanha vieram as grandes derrubadas proporcionadas pela Sudene, pelos 

governos militares, que eles achavam que havendo derrubadas era uma forma de 

conquistar o país e tudo, mas era contra a sustentabilidade. Os castanhais foram todos 

derrubados e viraram áreas improdutivas e de criação de gado, quer dizer, e muito 

pobres. Quer dizer, a região continuou pobre, o grande foco de riqueza é a Companhia 

Vale do Rio Doce, mas o padre Jentel entrava muito em confronto. 

O frei Gil era um homem bom, que vivia como pobre, que era contra o governo, 

mas não era um insuflador, não ia para jornais, nada disso. 

 

A SRA. – O senhor, depois, entrou alguma vez no Projeto Rondon? Participou? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Eu conheci o Projeto 

Rondon porque o Projeto Rondon começou, mas eu era da Escola Paulista de Medicina. 

O Projeto Rondon era para a USP, que eu saiba, né.  

E ele recebia mais pessoas da USP. Esse Noé Von Atzingen que criou museu de 

cultura, que criou a Casa de Cultura de Marabá, que incentivou a arqueologia, a 

biologia, orquídeas, orquidofilia, danças, todos os setores culturais, era um paulista, que 

foi como biólogo, ele era de Rio Claro, ele foi, gostou, como eu gostei também da área, 

continuei indo, só que eu não fiquei morando lá. E ele ficou morando e hoje em dia é 

uma referência que criou museus, que criou tudo, mas ele foi para o Projeto Rondon, né. 

E ele ficou lá e ele que conseguiu este Parque das Andorinhas.  
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A SRA. – Entendi. Agora... Eu fiquei aqui... Das caravanas médicas ao 

Araguaia, o senhor, então, continuou fazendo esse trabalho por sua conta ao longo dos 

anos 1970 em relação aos dominicanos? Certo. E também o senhor não participou do 

Xingu? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – No Xingu, na primeira 

viagem que eu fiz, paramos o avião no Xingu. O Baruzzi deixou a gente ali. E eu... Não 

havia ainda o Projeto Xingu, foi o começo. Aí o Baruzzi se entendeu com o Villas Bôas. 

O avião teve que ficar parado lá. Criaram o Parque do Xingu. E eu tinha ido para o 

Norte, pra Conceição do Araguaia e para a Ilha do Bananal.  

E o Baruzzi designou a mim, ao Paulo e ao Salvador para ficarmos neste polo 

mais ao norte. E a terra acabou. Eu tenho impressão porque o Oswaldo Monteiro de 

Barros morava perto, pertinho dos conventos dos dominicanos e era ligado aos 

conventos dominicanos. E para viajar naquela época só pelo Correio Nacional, que o 

Baruzzi continuou utilizando porque os Villas Bôas eram também pessoas de projeção.  

 

A SRA. – A viagem era pelo Correio Nacional? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Correio Nacional. 

 

A SRA. – O avião da FAB... 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Que fazia as viagens, 

que levava todo mundo. Eu fui. Tenho até fotografias. O Correio Nacional. E a gente 

fez a Escola Paulista e ia pelo Correio Nacional. E eu fui pra essa área miserável, 

continuei indo pela necessidade. E a coisa foi derivando. Eu fiquei, me desvinculei dos 

dominicanos porque hoje em dia nem sei quem é dominicano. Quem está lá como bispo, 
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tenho impressão de que seja dominicano, mas os dominicanos perderam a importância. 

Eles se envolveram muito em política, mais os daqui de São Paulo, se envolveram em 

política. 

O frei Gil, eu tenho impressão de que ele tinha vontade de ajudar a todos. Por 

quê? Eu escutei uma conversa de quando os guerrilheiros estavam pressionados, houve 

qualquer pedido do frei Gil. Pensou em deslocá-los para área do Xingu, para a área do 

xikrin. E a Lux Vidal, que era antropóloga, ela é meio alemã/francesa, ela logo reagiu. 

Ela percebe as coisas. Eu sou um pouco lento para entender a situação. Por isso, que eu 

convivi com toda essa situação sem perceber, mais ou menos, o que tinha porque era um 

regime militar, era um regime de governo militar, que sempre estava com força para 

todos os lados. Então, eu também estava lá. Eu era mais lento.  

Houve qualquer coisa que o frei Gil pensou em se deslocar o xikrin, com os 

guerrilheiros para área dos xikrins, que é bem mais ao norte. Houve... Parece que houve 

qualquer coisa. A professora Lux Vidal, que é professora da..., muito minha amiga, 

também foi um ano depois de mim, que fez um livro sobre o povo xikrin, ela logo 

reagiu que os índios não podiam estar envolvidos nisso. De fato, né!  

É como por exemplo acabaram os suruís envolvidos com o exército. Então, ela 

reagiu. Eu acho que ela reagiu muito, ela reagiu assim e reagiu falando acho que até 

com o bispo aqui em São Paulo.  

Ela fez uma carta contra o frei Gil, que o frei Gil não queria que ela fosse mais 

lá, qualquer coisa assim, mas ela se posicionou na época, mas eu não vi documento nem 

eu vi nada, mas qualquer coisa ela se posicionou contra... 

 

A SRA. – Que era uma proposta dele de deslocar a guerrilha para a região do 

xikrin. 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Possivelmente, ali eles 

estavam ficando meio que encurralados e sem possibilidades numa situação crítica. 

Qualquer coisa que ele pensou do seu lado, de preservação deles, de ir pra lá contra o 
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exército, não que ele fosse a favor de um regime, da guerrilha, de um regime de Cuba, 

nunca que foi, uma coisa assim ele nunca foi.  

Ele possivelmente acudia todas as pessoas em desespero, né. Houve qualquer 

coisa nesse sentido e o governo já alertado, como que eles poderiam pra lá, né?! 

Qualquer coisa... Coisas que eu sei, né!   

 

A SRA. – Essa documentação... Talvez eu encontre essa documentação nas 

cidades por lá, nas paróquias ou entre os dominicanos, né? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Acho que não. Os 

dominicanos eram também difíceis, o bispo muito difícil. Até, trabalhei com... Eu sou 

uma pessoa que não sou de coisa... Eu estou com quem está com a razão.  

Quando o bispo brigou com o governo, o governo disse que entregava as 

missões, eram duas missões, os salesianos permaneceram em Mato Grosso, né!? Em vez 

deles entrarem em alguma coisa ou eles foram pressionados, eles disseram que o bispo 

disse que se retirou, o bispo não era fácil, acho que [initeligível 00:57:23] na época. Ele 

disse que se retirava e que queria a barca dos índios, uma barca grande que se deslocava 

no rio, que foi... que eles ganharam de católicos da Europa. Foi donativo. Ele queria o 

barco e queria uma geladeira velha, que estava lá no posto, que era deles, dominicanos. 

Aí eu e a Lux Vidal escrevemos, dizendo que aquele barco nunca pertenceu à missão, 

que aquele barco foi um donativo pros índios como a geladeira também. O que ele vai 

fazer com uma geladeira velha? Tirar do rio 15 dias de viagem? Quer dizer, não é nem 

tão os dominicanos tinham, conheci que era uma flor de pessoa, que eu guardo as 

melhores recordações, que é o frei Gil, o padre José Caron, que era da França e o 

Eduardo Le Maître, que não era dominicano, que era um padre de Goiânia, que ajudava 

os índios. 

Então... 

 

A SRA. – Tem bastante coisa, hein, professor?  
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O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Tem.  

 

A SRA. – Ah, o senhor tinha me dito de uma moça que fez a guerrilha do 

Araguaia que... O senhor trouxe o nome dela? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Ah, é. Eu trouxe o 

nome dela, da irmã dela. A irmã dela era muito amiga, era um encanto de pessoa, era 

uma grande geneticista e foi uma perda para a Escola Paulista, porque nunca houve 

outra igual a ela. Ela fazia trabalho científico, fez comigo, ela era bem brasileira.  

Eu tenho impressão de que a família era da Bahia. Mas eu sei de cabeça o nome 

dela: Heleneide S. Nazareth, com “th” no fim.  

 

A SRA. – Agora o nome da irmã dela que teve na guerrilha era... 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Parecia com o dela 

porque ela tinha uma irmã que se chamava, outra, de Helenice, que trabalhava com o 

professor Frota Pessoa, da USP, geneticista. Eu conheci também. Então, a irmã dela... 

Elas eram todas intelectualizadas. A Heleneide era um amor de pessoa. Morreu 

prematuramente com 40 e poucos anos, com câncer muito grave, do intestino. Ela 

continuou trabalhando, sempre com o mesmo bom humor.  

 

A SRA. – Tinha filhos? 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Não. Ela era solteira e a 

outra irmã dela, que foi guerrilheira, outro dia eu vi no jornal, que apareceu na 

Comissão da Verdade. É... A outra irmã dela tem o nome parecido. Não é Helenice, não 
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é Heleneide, mas é “E” e qualquer coisa. Helenice S. (eu tenho impressão que Souza) 

Nazareth com “th.  

 

A SRA. – O “S” é Souza. Tem que ver naquele papel que a gente deixou lá, 

sobre as outras correções depois da outra entrevista. 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Foi. Ficou lá. O nome 

incompleto... “S”, tem mais alguma coisa, mais um tracinho pontilhado, Nazareth. Por 

ele estar publicado, mas a gente sabe o nome completo. A Nazareth era do departamento 

de morfologia – genética. Era geneticista do departamento de morfologia. Ficou lá no 

papelzinho. Está lá o nome dela e dos índios que eu escutei, que foram usados. Eles não 

tinham como porque esses suruís eram miseráveis, sempre foram e continuam; e o 

xikrin caiapó, eles têm um sistema político de enfrentar o governo. Eles são muito 

unidos, eles agem na força; e os suruís não podiam agir na força porque são tupis, não 

tem chefias fortes, lideranças fortes. O chefe é o chefe de cada família. Então, não tem 

uma família, um chefe que mande mais, mas está lá a Heleneide.  

A Heleneide, quando soube que ela faleceu, eu vi a mãe dela. A aposentadoria 

dela passou pra mãe. Não sei se a mãe está viva. Acho que agora já diria que está com 

uns 90 anos, a mãe. E a Heleneide morreu muito cedo. Tenho até fotografia dela, eu 

tenho a fotografia dela. Cabelo liso, era bem brasileira, nunca tocou em política, nunca 

me falou da irmã. Eu fiquei sabendo, não sei como, que ela tinha uma irmã lá na 

guerrilha e essa irmã dela (Helenira Rezende de Souza Nazareth) foi morta, foi morta. 

 

A SRA. – Eu vou ter que verificar lá. Se o senhor disse que viu na Comissão da 

Verdade, ela já está identificada. 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Já identificada pela 

Comissão da Verdade. Ela é Nazareth também. Solteira. A outra é Helenice. Helenice 

eu conheci. E elas eram bonitas, eram bem o tipo brasileira, não eram beldades, mas não 
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eram feias, e essa outra tem o nome, eu li no jornal. É “Hele” qualquer coisa. Como as 

outras são Helenice, Heleneide, Hele...  

 

A SRA. – Eliana, talvez. 

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Eliana não é. É Hele... 

Hele... qualquer coisa.  

 

A SRA. – Bom, professor João Paulo, muitíssima obrigada pela entrevista, pela 

paciência aqui com a gente. Nós depois vamos procurar o senhor que a gente deve 

transcrever ou disponibilizar a entrevista nos sites, espero que o senhor não se importe, 

porque a gente quer colocar toda a documentação nos sites. Depois, a gente procura 

vocês para autorizar por escrito. Mais perto. Está bom?  

 

O SR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA FILHO – Está bom. Vê direitinho 

esse trecho da Lux Vidal eu soube, mas eu não tenho certeza absoluta. Coisas assim que 

eu... 

 

A SRA. – Claro. É. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE MARCOS LINDENBERG 
 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

5ª SESSÃO 

 
 

 

A SRA. ANA - Bom dia!  

Bom dia!  

Essa é a 5ª sessão de depoimentos públicos da Comissão da Verdade, eu queria 

dizer, eu gostaria de agradecer bastante aos nossos três convidados pela presteza, pela 

gentileza de vir nos oferecer os depoimentos.  

Eu tenho trabalhado com a história da instituição há um tempo, eu publiquei um 

artigo com uma foto sua Nestor, bem jovenzinho, numa greve aqui de 1968, eu não 

tinha localizado, foi o Dr. Durval que localizou você na foto pra mim, então a gente está 

bastante curioso pra ouvi-los, porque os alunos têm fuçado aí e o Dops e acharam lá um 

Clóvis, eu dizia assim, ué, mas eu não sei quem é esse professor (trabalha comigo na 

CPPD), veja que a gente se engana com tudo, acabei de descobrir que é ele o Clóvis 

com quem eu falei por telefone, que eu li no Dops e que trabalha comigo na CPPD. 

O que é? Acredito que aterroriza de fato, porque as pessoas não sabiam, o 

professor Sérgio também a gente tava querendo ouvir, inclusive pela organização aí da 

pós-graduação, enfim, politicamente como é que deu esse processo, então tenho muito 

prazer em recebe-los, gostaria de convidá-los então pra vir à mesa, fiquem a vontade os 

três. (Palmas.) 

Quero também agradecer a presença da reitora, os professores Gui Marques e 

Bruno, que estão aqui e enfim... Estão fazendo um esforço pra gente conseguir, dar 

solução para o problema das ossadas da vala de Perus, e estamos tentando ver se a 

Unifesp consegue ajudar os parentes, os familiares de mortos, enfim, vamos ver como a 

gente caminha nisso. Muito obrigada a todos.  

Eu acho que sem mais eu vou fazer aqui a... 

Vou começar pela esquerda já que isso aqui é a reunião da Comissão da 

Verdade,  
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O SR. NESTOR - Não, não, começa pela direita. 

 

A SRA. ANA - Começo pela direita? É o mais velho? É? Começa por onde 

então? Pela direita, ele pediu, vamos lá, quer puxar um pouco mais pra cá? 

 

O SR. NESTOR – Obrigado! Realmente é importante isso e a gente sente a falta 

de não conseguir participar de todas essas atividades da instituição, mas isso não deixa 

de ser um marco importante da instituição, especialmente na nossa geração, que essa 

instituição era formada fundamentalmente por aristocratas, eu tenho tranquilidade pra 

falar, então, todos nós professores éramos indivíduos da classe média alta, tradicionais, 

e isso caracterizava o espírito da Escola muito conservador. 

 A ponto de poucos lugares que nem a nossa Escola montarem uma comissão de 

investigação, não foi exatamente na minha época, porque foi em 1964 e eu entrei em 

1966, mas pelo Centro Acadêmico, a gente levantou Rodolfo de Freitas, que era da 

urologia, Antonio Bernardes de Oliveira e Otto Bier, esses três indivíduos, eles 

chamavam os professores e os alunos, e eu sei disso porque meu irmão, naquela época 

era estudante aqui de Medicina, ele foi chamado e perguntaram coisas desse gênero, que 

jornal que você lê? O “Estadão”! Por que você lê o “Estadão?”. Queriam saber a origem 

familiar, a posição política... Não sofreu nenhuma consequência maior. 

Mas naquela ocasião pelo menos três professores importantes foram afastados da 

instituição, que é o Marcos Lindenberg, bastante conhecido, os Baetas, o casal Baeta, e 

pouco se fala que era o expoente da cirurgia brasileira, não é a paulista, o David 

Rosenberg, e isso causou uma queda na nossa qualidade cirúrgica que a gente paga um 

preço muito alto. 

Nós éramos... Desde o primeiro ano eu participei ativamente na escola, 

representante de turma desde o primeiro ano, fui em todos os cargos do setor 

acadêmico, presidente, e talvez a coisa mais interessante que a gente fez além de dar o 

suporte ao Genuíno e ao Dirceu, pelo Centro Acadêmico, eles vinham comer quase 

todos os dias aqui no nosso restaurante, a gente fornecia papel... Naquela época eles 

eram bastante ativos e o discurso deles era muito afinado com o nosso discurso. 

Mas nós fizemos uma corrente entre os Centros Acadêmicos, o Sérgião da Santa 

Casa, o pessoal da USP, Sorocaba, Campinas e a gente... 
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O SR. SÉRGIO TUFIK – Eu queria começar depois, mas nós começamos 

antes e eu até passei lá essa semana no Largo da Liberdade... Nós fazíamos cursinho 

juntos eu com o Nestor e a coisa explodiu, era 1965, nós fomos expulsos do cursinho, a 

turma inteira, eu, o Nestor e todo mundo. 

 

O SR. NESTOR – O Di Gênio, que vocês imaginam... Tão conservador ele 

era... 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – É! A nossa luta começou, porque as primeiras 

passeatas começavam ali no Largo da Liberdade, nós fazíamos cursinho juntos ali e a 

gente era um pouco rebelde e o Di Genio quis impor lá, forças do Dops, etc., e nós 

tínhamos força física pra resistir, etc., só que nós fomos expulsos do cursinho, os cem, a 

nossa turma inteira, eles cinco e nós fomos pra rua naquela época, porque a gente 

resistiu e conseguiu. 

 Foi aí que começou as atividades do Nestor, revolucionárias. 

 

O SR. NESTOR – Aqui na escola, o meu grupo, pouca agressão aconteceu, teve 

gente que foi presa, o JB, até o Stefan, imaginem. 

O Stefan eu estava lembrando ontem com o Daniel, vocês conhecem a posição 

do Stefan ele era bastante conservador naquela época, no primeiro ano, ele trazia o livro 

do Hitler pra sala, e quando começou a Guerra dos Sete Dias, lá de Israel, ele passava 

por mim e falava “Aha, vão acabar né?”, Coisas assim bem grosseiras, chulo, sem 

nenhuma sofisticação. 

Atualmente eu sou bastante amigo dele, ele já não faz nenhuma essas gracinhas, 

mas ele estava no banheiro do Centro Acadêmico e ele foi preso, aconteceu, então  

rapidamente soltaram ele, porque perceberam que era um absurdo, mas teve a invasão 

do Centro Acadêmico, que eu gostaria de lembrar, o JB foi preso, inclusive o Daniel 

estava lembrando, foi na classe, ele estava dando aula de nefrologia, os policiais 

entraram na classe e prenderam o JB, que até eu tinha sugerido ele ser chamado, ele foi 

bastante ativo naquela época. 

 

A SRA. – (Ininteligígel) 
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O SR. NESTOR – Ah, que bom! Inclusive ele tem escrito muitas coisas sobre a 

Escola reminiscência, é uma memória grande, eu tentei achar o que ele havia me 

mandado, mas não consegui recuperar os meus antigo... E lembrar que naquela ocasião 

existia um conflito ideológico entre atleta e o Centro Acadêmico, bem caracterizado, a 

atlética eram os conservadores e o Centro Acadêmico eram os mais progressistas, a 

gente chamava mais ativos politicamente, engajados politicamente, então indivíduos 

que eram conservadores e mudaram, o Ulisses era um conservador, ele vinha e fazia 

uma bagunça louca aqui na Assembléia depois ele...  

O próprio Hélio Egydio, agora que é PT e não sei que lá, ele era do grupo da 

urologia, o (Ininteligível) era o filhote conservador do Rodolfo de Freitas, talvez ele e o 

Zé Maria de Freitas fossem os mais conservadores da escola.  

Aliás, o Zé Maria de Freitas, tinha um cozinheiro aqui na escola, que a gente 

fazia movimento político com ele, ele era muito ativo e ele, numa das greves do 

Hospital São Paulo, ele correu atrás do Zé Maria de Freitas com facas pra acertar o Zé 

Maria de Freitas, e o Zé Maria de Freitas correu que nem um passarinho.  

Então, eu acho que é isso pra começar a conversar, a gente vai lembrando mais 

coisas, nós tivemos muitas atividades juntos, muita atividade agora agradável e com 

boas remanescências. 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Posso ir agora? 

 

O SR. NESTOR – Pode! 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Bom, eu comecei com o Nestor lá no cursinho, aí 

nós entramos e na época a gente criou, eu participei mais nessa época da Santa Pauli-

Med, que foi a primeira competição esportiva, e na época, como nós éramos todos 

amigos, parte entrou aqui, parte entrou na Santa Casa, parte na USP, mas na época a 

divisão não era USP contra Paulista, nem Paulista contra USP, era mais ou menos a 

Esquerda contra a Direita então era muito mais ideologizado do que hoje, hoje é muito 

mais corporativo. 

 

 

O SR. NESTOR - Provinciano. 
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O SR. SÉRGIO TUFIK – Provinciano, mas naquela época era muito mais 

ideológica a divisão.  

Eu tive, lógico, na Santa Casa que fui politizado, até participou aqui na Escola, a 

Guiomar que participou naquela época, o Chael, infelizmente não, porque torturaram e 

mataram o Chael, foi um grande problema naquela época quando nós fomos pro enterro, 

havia um ritual judeu que abria... aí vimos que ele estava sem unha, sem dente, foi uma 

tortura muito violenta, houve até reações internacionais, a Dilma era nossa chefe, do 

nosso bloco, era chefe do Chael inclusive, e agora é presidente, e na época ela... A 

Leonor também participava, a Guiomar... Hã?  

 

A SRA. ANA – Se dava um nome pra esse grupo ou era mais uma coisa formal 

de estudantes de medicina? 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Não, não, naquela época tinha PO, Polop.  

 

O SR. NESTOR – AP. 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – AP.  

E a LN que ela era muito mais. Mas na época nós fomos politizados na Santa 

Casa, o Chael naquele começo já foi torturado e aí quem foi no enterro foi preso.  

A Guiomar que está aqui com a gente hoje, ela estava na farmacologia, inclusive 

agora ela está na prefeitura, Guiomar que me politizou, os dois que me politizaram na 

época, ela foi presa, ela sabia que ela não ia aguentar a tortura, tomou cianureto, os 

caras viram, a esmurraram, ela vomitou, conseguiram deixar ela viva e puseram no 

hospital.  

Quando ela acordou e viu ela se jogou do 4º andar, do quarto dela, ela não sabia 

que andar ela estava, não morreu também. Impressionante, não era pra morrer!  

 

O SR. NESTOR – Ela se quebrou muito, ficou tipo seis meses... 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Ela ficou presa um tempão.  

 

O SR. NESTOR – Não, não, muito machucada. 
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O SR. SÉRGIO TUFIK – Muito machucada, muito machucada. É que lá tinha 

também colegas nossos da Santa Casa que estavam nesse hospital militar e que 

ajudaram ela, mas enfim, ela tentou muito se matar naquela época pra não ser torturada. 

Ela sabia que ela não ia aguentar a tortura.  

Chael aguentou, Chael não abriu nada, porque se não nós todos teríamos 

morrido naquele momento, então foram momentos muito terríveis, passei por lá. 

Aí eu fui pra Ribeirão, eu fui fazer ciências, fiz na USP, fazer mestrado, acabei 

meu último ano em Ribeirão eu fiz mestrado em Ribeirão.  

Ribeirão também sofreu uma violência muito grande, estava eu Menna Barreto, 

que é um amigo meu, a prima dele era do MR-8,foi presa, nossos dois telefones lá eles 

foram buscar a gente.  

Eu como não tinha casa em Ribeirão, eles não me acharam porque eu tava lá, eu 

era na casa do estudante, mas prenderam Menna Barreto e por sorte o reitor tinha 

ameaçado ele uma semana antes, porque ele era representante lá na congregação, aí eu 

montei um tremendo movimento dizendo que o reitor então que mandou o Dops lá, 

DOI-CODI na verdade, pra prender, saíram todos os alunos e nós conseguimos salvar o 

Menna e foi...  

O Bettarello que comigo naquela época e com o Dirceu, eu era segurança da 

UNE naquele congresso de 1968 e nós avisamos que vinha vindo tanques e tal, todos, 

Ibiúna, mas aí o Travassos e o Dirceu falaram não, nós vamos ser presos.  

Naquela época ainda tinha o habeas corpus, mas bem quando prenderam eles 

caiu o AI-5, e acabou todos os direitos e a coisa foi muito violenta...  

Bom, aconteceu o sequestro do embaixador e eu era a base médica do sequestro 

do embaixador, eu... Nós fomos pro Rio, tinha jogo do Brasil e lá nós fomos.  

Eu não sabia do sequestro, só me puseram porque não era todo mundo que era 

avisado, eu estava lá pra fazer a parte médica, eu, o Bettarello, e aí de repente, quando 

eu soube do sequestro eles me ligaram, pode ir embora pra São Paulo que tinha dado 

certo o sequestro.  

E aconteceu, e eles tiraram o Dirceu da cadeia, tiraram todo mundo com aquele 

sequestro, aconteceu um grande momento nacional de luta, foi bastante violento.  

Na época pegaram o Bettarello, Bettarello foi preso e foi muito violento 

também, porque ele era médico, então pegaram uma que ele conhecia pra dizer se ela 

estava bem ou não, se ela dizia que estava bem torturavam ela se falavam que ele estava 

mal, torturavam ele.  
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E foi revezando uma ele, uma ela, mas ela morreu, puta, isso deu um trauma nele 

muito grande, até hoje ele sofre com isso, porque ele se sente culpado e é lógico que ele 

não foi culpado, ele foi revezando a tortura pra ver se equilibravam, ela foi ficou mais 

frágil e ela acabou falecendo na época. 

E aí foi assim, os de Ribeirão vieram pra cá, depois do caso do Herzog, do 

Herzog e tal, eu vim pra cá em 1975, mas eu já conhecia o Nestor, nós já fazíamos o 

movimento juntos, a gente era organizado, de grupos diferentes, mas a gente tinha a 

mesma visão. 

Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi é que não tinha organização 

da pós-graduação, organizei a pós-graduação, porque eu já era representante lá em 

Ribeirão Preto, montando a pós-graduação, e o primeiro grande acontecimento foi a 

proibição da SBPC, que proibiram a SBPC em 1977. 

 

O SR. NESTOR – na PUC. 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Isso na PUC. Nós fizemos na PUC. 

Então, naquela época eu fui à USP e falei “A Paulista vai fazer a SBPC de 

qualquer jeito”. Aí eu vim pra Paulista e falei, “A USP vai fazer a SBPC de qualquer 

jeito”, e nós organizamos uma grande assembleia, mas não tinha nenhum professor com 

coragem naquela época, porque se matava...  

Eu chamei o Rochão, que o Rocha e Silva era... Com o suspensório dele, o 

charutão, ele disse Sérgião toca que eu vou aí e nós vamos fazer esse negócio. E eu 

marquei uma puta assembleia e nós fomos, Rochão topou encabeçar, porque o Oscar 

Sala, que era o presidente da cirurgia naquela época morria de medo e tal e aí nós 

montamos uma tremenda SBPC, (Ininteligível) deu a USP, nós precisávamos de 

dinheiro, falei com meu amigo Chico Buarque de Holanda, falei pra ele vamos fazer um 

show, fizemos um tremendo show, foi difícil porque a gente marcou no Ibirapuera, e é 

lógico que, quando os militares souberam, eles proibiram o Ibirapuera. 

Aí eu fui à Portuguesa, peguei os portugueses, os portugueses não sabiam que 

show era, eu falei nós vamos fazer um grande show aqui e tal, tal, tal e fiz um contrato 

que era 30 mil, e tenho até hoje esse contrato, daí eu falei olha, precisa ter uma multa 

aqui de 300 mil se cancelar o show. “Não, não precisa”. Falei “Precisa, porque eu vou 

fazer propaganda, vou gastar muito dinheiro, eu quero esse show, tal, tal, tal”, e lá 

fizemos e fizemos o contrato de 300 mil e mal sabiam eles que show que ia ser na 
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Portuguesa, quando nós divulgamos, puta, foi aquela loucura, os militares em cima 

deles, e o Chico organizou todos os artistas eu só arranjei as passagens, montei uns 

negócios, algumas caixas de uísques que eles reivindicavam na época pra montar o 

show, mas foi um tremendo show, encheu a Portuguesa três vezes, metade ficou pra 

fora, Cavalaria, exército, aquela coisa.  

O Oscar Sala não foi, mas foi lindo, foi um momento muito emocionante da 

nossa vida, foi em 1977, e aquilo rendeu um tremendo dinheiro tanto que sobrou um 

milhão, que depois nós demos pra SBPC, pro Oscar Sala, eu vim aqui no Banco do 

Brasil, depositava tudo aqui. E o grupo da Escola foi que liderou tudo isso, a Paulista 

naquela época, foi muito vibrante, o (Ininteligível)... Invadiram a PUC depois, aquelas 

coisas que todo mundo conhece, mas fizemos a SBPC e foi um grande momento. 

Na época nós tínhamos feito um vídeo, eu tinha feito um filme que a gente 

chamou “Apito da panela de pressão”, foi a primeira passeata que saiu da USP, veio até 

o Largo de São Francisco e eu filmei isso junto com alguns amigos e eu mesmo editei 

na mão, porque não dava pra ir em laboratório, espalhamos pelo Brasil inteiro, eles 

loucos atrás do filme, o tal de Douglas e o... Foi um grande momento em 1977.  

Aí nós tomamos o Sindicato dos Médicos em 1978, montamos uma diretoria, 

mudou toda a situação, movimento, renovação e tal, e aí o PT em 1980, que a gente 

acabou... 

Bom, de lá pra cá ficou tudo mais normal, foi essas coisas, vieram as Diretas Já, 

essas coisas aconteceram, mas a Escola, eu acho que teve uma participação muito 

importante nesse momento, à parte mais violenta foi, lógico, na década de 1970, quando 

em 1968 quando começou o AI-5, aí a coisa... 

 

O SR. NESTOR – Só pra completar, quer dizer, nós participamos, Santa Casa, 

USP, desse 1º Congresso Brasileiro de Estudantes de Medicina e isso foi... Deu uma 

ligação entre as faculdades de Medicina muito importante e eu me lembro de que a 

congregação naquela época, e o Jair, que era da infecto, queria aplicar o 477 na gente. 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Tinha um informante aqui dentro. Quando eu entrei 

em 1975, tinha um gabinete aqui que era para o informante... 

 

O SR. NESTOR – Retemec. 
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O SR. SÉRGIO TUFIK – Retemec! 

 

O SR. NESTOR – Retemec, passava notícias por telex pra Brasília. 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Tinha uma salinha pro cara, naquela época não se 

podia conversar, quem não viveu isso não imagina, mas a gente não podia conversar. 

 

O SR. NESTOR – Aonde era o museu.  

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Era aqui, aqui do lado, eu passava ali eu quase 

morria, eu tremia, eu ficava... Ah, eu não lembro o nome dele mais. 

 

A SRA. ANA – Porque a gente achou os relatórios que faziam pra 

interrogatório. 

 

O SR. NESTOR – É, eles eram militares os caras que ficavam aqui. 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Eles eram militares. Eles ficavam numa salinha aqui 

e ele ficava pedindo pra todos denunciarem todos os comunistas que teriam dentro aqui 

da EPM e que passassem por aqui. 

A gente morria de medo, porque era um desespero, a gente não sabia quem ia 

ser. É porque você sumia e acabou, naquela época não tinha lei, não tinha nada, não 

tinha advogado... Você só sumia e sumia, quem morreu, morreu e quem viveu, viveu. 

 

O SR. NESTOR – Vamos ser claros né, tinha gente que era... 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Disfarçado. 

 

O SR. NESTOR - Disfarçado e que corria no nosso meio. 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – E que denunciava a gente... Mas foi um momento 

muito vibrante, eu acho que a Paulista, pelo menos nessa parte da SBPC, nós fomos, nós 

lideramos esse movimento mesmo no Brasil, as Diretas Já surgiu daí, foi um negócio 

muito incrível não é? Foi... E o (Ininteligível) que deu esse apoio pra gente também e 
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tal. É... Aí eu fui candidato a vereador primeiro, aí o Hélio me ligou. O primeiro daqui 

que me ligou foi o Hélio Egydio, falou vou lhe apoiar, eu disse calma... Vou lhe apoiar! 

Porque naquela época pra votar, tinha que votar no PT inteiro, porque não podia votar 

num candidato e votar noutro.  

Bom minha família jamais votaria em mim, ninguém votaria em mim, porque o 

PT era tido àquela época como a maior desgraça, e o Hélio me ligou e falou “Vou lhe 

apoiar!”. Aí que eu fiquei muito amigo do Hélio, aí que começou minha amizade com o 

Hélio. 

 

O SR. NESTOR – Foi num programa de televisão. 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Ah foi, tinha. 

 

O SR. NESTOR – Você teve um programa de televisão. 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Eu tinha, tinha um programa árabe na TV, eu 

defendia a causa Palestina e tal. Bom, desde que aconteceu a invasão no Líbano, Sabra e 

Chatila que foi um horror, eu punha nesse programa direto também e me ameaçavam, 

que iam me matar, direto, seus patrícios aí, os mais atrasados. 

 

O SR. NESTOR – A minha turma. 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – A sua turma, mas eu tinha a Jandira do meu lado, 

que era judia também, mas era progressista, então a gente ia junto pra fazer palestras pro 

pessoal progressistas, evidentemente, porque dos dois lados tem os atrasados e os 

progressistas, não era diferente.  

Naquela época saía passeatas também, a gente ia para no consulado americano. 

(Ininteligível) era pequenininha, era criancinha. Eu a conheci no Centro Palestino. Era 

década de 1970, no comecinho da 1980. 

De 1980 a 1985, foi quando teve a invasão do Líbano, o Sabra e Chatila. Esse foi 

um dos grandes momentos da escola. Mas eu acho que dentro, teve essa fase com o 

Nestor que eu acompanhei muito, nós tínhamos, teve a invasão... Não... A briga lá na 

filosofia da USP, e nós fazíamos o suporte médico, você lembra?  
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Queimaram o pessoal do CCC jogou ácido no pessoal que estava preparando o 

congresso da UNE, etc. e tal, a gente tinha muita atuação ajudando na parte médica, 

assim nós éramos organizados. Aquela nossa amiga da USP, como é que ela chamava? 

 

O SR. NESTOR – Papel, comida. 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Como chamava aquela nossa amiga da USP, que era 

da liderança lá? 

 

O SR. NESTOR – Heloísa. 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Heloísa, Heloísa! Mas depois veio a turma mais 

pesada, o Boanerges. Boanerges atirava muito bem! Ele era um médico do hospital, ele 

organizava também eventos e aí ele entrou pra LN, aí começou os assaltos a bancos, pra 

fazer fundos pros grupos revolucionários. 

 

O SR. NESTOR – Nessa época que a gente teve que decidir se continuava no 

movimento estudantil ou se ia pro movimento clandestino, foi o momento, quer dizer, 

você não foi, você não foi, eu não fui. 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Imagina. Queriam que eu ficasse clandestino, eu 

falei, “Querido isso é impossível, eu tenho dois metros, todo mundo me conhece, eu 

clandestino é impossível eu sou uma pessoa completamente...”. 

 

O SR. NESTOR – Visível! 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Não, não. É inadequado eu ser clandestino. 

 

O SR. NESTOR – Você no Vietnã, você ia... 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Minha avó, meu pai... Onde eu aparecia todo mundo 

me conhecia, porque não dava pra... Eu tinha que ser uma pessoa muito sumida, não 

da... Se tem alguém que não pode ser clandestino, sou eu. Impossível, impossível. 
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O SR. NESTOR – Mas ideologicamente nós achávamos que a clandestinidade, 

a luta armada não era o momento e não deveria ser, então... Alguns foram, vários 

colegas da gente optaram por isso. 

 

A SRA. ANA – Clóvis. 

 

O SR. CLÓVIS – Bem, eu tenho uma origem um pouco diferente do Nestor e 

do Sergião, a gente é contemporâneo, mas eu vim de uma militância de movimento 

cristão de 1961/1962, eu era extremamente moleque, molequinho mesmo, é...  

Bem jovenzinho, e partia... Na realidade não tinha nenhuma perspectiva 

ideológica de Esquerda, Direita, etc., etc., nós tínhamos tido um Golpe civil-militar, que 

a gente precisa deixar isso muito bem claro, que não foi um Golpe militar, acho que os 

militares participaram, foram até instrumentalizados, porque eu vejo essas tendências 

hoje e vejo com um defeito, nesse país, não se falou dos horrores, nesses anos todos, 

certo?  

E eu vejo de vez em quando, no Facebook, moleque, um pessoal jovem falando 

“Ah...”. Sabe? Viúvas da ditadura que não viveram e que podem escrever hoje, falar, 

porque teve todo um movimento anterior que garantiu uma democracia formal, não digo 

que seja uma democracia real, mas uma democracia, nós temos uma democracia formal 

que garante alguns direitos que nos foram retirados, então eu militava em movimento 

cristão, já tinha tido...  

 

O SR.  - A AP... 

 

O SR. CLÓVIS – Não, não era da AP, não era da PAP, era de uma constituição 

depois. Quando eu cheguei... Não, era GEC, eu era de movimento secundário, tanto que 

eu ouvia a marcha de 1964, eu vi todas essas coisas, mas eu meio que do outro lado, eu 

era de um negócio muito mais ligado à teoria de geolibertação, que eu não entendo 

muito bem, mas não tinha uma definição do campo, era Esquerda porque era contra o 

status quo violento e ilegal que nós tivemos. Isso daí você tem uma evolução, uma 

trajetória.  

Então antes de entrar na Escola, que a gente entrou, eu e o Nestor, somos da 

mesma turma, ele não era da Escola, mas é da mesma turma, eu já tinha alguma 

militância. Entrei na Escola, uma Escola com muitos problemas e era uma Escola 
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isolada dentro do contexto estudantil, tinha a USP, a PUC, e as isoladas, eu era, a gente 

era das isoladas, e dentro das isoladas...  

Isto foi interessante, porque me ajudou.  

Aqui tinha um material imenso, nós tínhamos imensos problemas, e a gente 

entrou e começou a brigar em duas frentes na realidade, uma frente era pela 

reivindicação de melhores condições de hospital e outra frente era contra o status quo 

representado pela ditadura.  

Eu acho que não havia nem clareza nesse momento do que substituir, se nós 

ganhássemos, o que substituiria a ditadura. Não tínhamos essa clareza não, não 

tínhamos maturidade pra isso. 

Eu já vinha de uma escola, chamada de Instituto de Educação, Colégio Estadual 

Escola Normal Alexandre Gusmão, que tinha uma tradição de brigar, nessa Escola nós 

tivemos... 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – No Ipiranga? 

 

O SR. CLÓVIS – No Ipiranga. Nós tivemos, amigos e conhecidos tinha a Iara 

Iavelberg, o Gelson Reicher, o Gelson da USP, que foi morto no 2º ano, num 

confronto... É, Gelsinho, que estudou comigo muitos anos... Um japonês, eu esqueci 

dele, ele era o presidente do grêmio, do Centro Acadêmico do Direito do Mackenzie, ele 

era contra o vigente, ele foi exilado.  

Então a gente acabou desde esse momento, tendo uma participação política 

contra a ditadura, entrando na Escola, como o Nestor já falou claramente, uma Escola 

extremamente de história conservadora, de história conservadora, que fez uma comissão 

de inquérito, ta aí o nosso ex-reitor que brigou contra essa situação naquela época e a 

gente seguiu um pouco essa tradição.  

Chegou um momento que como não havia a expressão, você não tinha, 

obviamente que você não tinha expressão de liberdade política, eu me lembro, vou só 

contar algumas coisas. 

Nós fizemos um barretinho, eu e um outro colega, hoje eu posso falar, o Aex, 

ficamos uma noite com o bendito mimeógrafo, tinha um maldito mimeógrafo, que a 

gente carregava o diabo do mimeógrafo que era a mão, uma coisa horrorosa, álcool, mas 

era à mão, blábláblá e nós fizemos, eu gostaria de recuperar, porque nós queimamos, foi 

queimado na invasão, fizemos um editorial contra o AI-5 muito bom!  
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Eu me lembro de uma frase “e os tanques gerarão nossos sonhos”, eu me lembro 

desta frase. A par das divergências que a gente tinha, então secundárias, hoje a gente vê 

que eram muito secundárias, a gente tinha uma solidariedade, então eu vou contar uma 

coisa que é engraçada, por exemplo, o Zé Aparecido, colega até hoje, morto pela 

ditadura, o  Ernestino Guimarães que era do meu grupo, sua filha única nasceu nesse 

hospital, eu acho que ninguém sabe disso, talvez alguém saiba porque... E feito por 

colegas que naquele momento eram de Direita, com todo o carinho fizeram o parto, 

(Ininteligível). Fizeram o parto por quê?  

Ele era um colega ortopedista que foi pra fora e o irmão dele era um militante de 

esquerda e articulou isto. Havia, mesmo em colegas que tinham posição mais 

conservadora, um respeito melhor que se rompe fortemente depois do congresso com a 

edição do AI-5. 

Foi assim, a Maria Antonia, eu participei bastante, obviamente participava em 

outro nível e aí, depois do AI-5, veio a opção da clandestinidade, e nessa opção, que eu 

acabei não entrando, não tinha aquela clareza entre luta armada e luta não armada, a 

gente não tinha essa clareza, dos grupos que existiam a LN era a que tinha maior clareza 

disso, eu acabei um dia, obviamente, eu não...  

Eu andei muito paralelo a uma organização que o Nestor já deixou clara, uma 

organização popular do qual fazia parte alguns deputados, senadores e até algumas 

pessoas... Isto, o Dr. Serra (anterior a mim), que mudaram, andaram no mundo e é 

engraçado, as pessoas andavam no mundo ou pra lá ou pra cá, eu andei, hoje eu sou um 

médico, essencialmente um médico, mas eu ainda acredito em uma porção de coisas, eu 

acredito na...  

Que nós temos que democratizar as oportunidades, que o mérito dessa 

democratização, que nós devemos ter ainda o respeito, justiça, que os preconceitos 

foram um atraso para o mundo, eu acredito que existam possibilidades da gente fazer 

coisas melhores. 

Mas um dia me pegaram, e foi muito engraçado me pegarem, por quê? Porque 

como eu era de uma escola isolada eles sabiam o nome, mas não sabiam meu nome. 

Então eles... via USP, eu fui pego via USP, era tão engraçado isso, eles sabiam o 

nome da minha namorada e, por azar, quando chegou a equipe do delegado Fleury, eu 

estava na casa dela. Chegaram e iam levar ela e aí disse entre levar ela e eu, vou eu, e 

desci as escadas. 
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 E daí eu fiquei, mas foi muito interessante isso, eu fiquei um mês no Dops, onde 

eu fui examinado até por um colega aqui da Escola, sofria o que era de praxe, mas por 

ser de isolada...  

Vocês sabem que a tortura foi uma aquisição francesa, vinda da Guerra da 

Argélia, que era assim, eles pegavam o cidadão, arrebentavam ele no primeiro ou no 

segundo dia, pra pegar os contatos dele, tudo.  

Como eu era de uma escola isolada eles me pegaram no segundo dia, no segundo 

dia e choque, etc., aquelas coisas tradicional, que é o pau-de-arara, choque... E aí foi 

muito interessante, porque eu já não era mais importante, tudo o que eu sabia, ninguém 

sabia. 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – E os pontos teriam caído.  

 

O SR. CLÓVIS – E teria caído todas as relações que eu teria. E aí aconteceu... 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Tinha que pegar no dia, pra pregar os pontos. 

 

O SR. CLÓVIS – Exatamente, mas eu não era... E aí chegou um cidadão, 

chamado capitão Alfredo, que era do Cenimar, eu sei até o nome dele verdadeiro, que 

quando olhou isso ele falou “Vocês deixaram passar esse cara”, mas daí eu já tinha 

passado. Daí me deram mais uns tapas algumas vezes, esqueceram e abriram um 

processo que eu respondi por dois anos e isto me... 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Encheu o saco. 

  

O SR. CLÓVIS – Terrivelmente, porque todo domingo à noite eu ficava 

angustiado, porque eu ia ter que ir segunda-feira lá assinar. Então, era um horror, “Volto 

ou não volto? Vai me acontecer alguma coisa ou não vai me acontecer alguma coisa?”. 

Daí uma outra vez me procuraram em casa, daí eu falei, por quê? Daí me 

pegaram e me levaram pro DOI-CODI e eu fiquei um mês. Trancado, sem falarem 

comigo e daí me soltaram, mas vi coisas lá.  

Vi chegar uma moça, pela janela, blablablá, destroçada, que eu não consigo 

identificar no tempo quem é, e daí eu respondi o processo e fiz minhas opções...  
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Tem aquela história, que ser médico em 1972 é muito engraçado lembrar o 

seguinte, até a opção por pediatria teve um pouco a ver com isso, veio uma desilusão, 

“Perdemos, e agora?”. E eu falei “Vou fazer preventiva, preventiva não...”. Dá até pra 

se dizer, quem tomou uma porrada maiorzinha foi fazer preventiva, etc., eu fui fazer 

pediatria porque falei quem sabe investir nas novas gerações seja melhor do que essa 

porcaria que estava aqui. 

Obviamente isso daí se revelou não verdadeiro, mas eu acho que influenciou 

bastante naquele momento e o interessante da gente estar conversando hoje isto é que é 

assim, nós temos mais uma falha, a gente não falou pra geração que está com 20/25 

anos com muita clareza desses horrores e a gente vê isso, a gente não completou o 

processo, que era um processo constante, mas forte de denúncia, de ensinar pra essa 

molecada, de contar esta história pra essa molecada, pra eles saberem que as coisas que 

eu to vendo hoje “Antes não havia corrupção”, isto é uma bobagem, não havia a 

informação.  

Hoje eu sou a favor da informação, porque se eu não tenho informação eu não 

vou saber. Então “Não havia corrupção...”, não, não era desonesto, você comprava, 

havia compra de preso político, temos um colega aqui da Escola que foi comprado, ele 

está no Panamá, então eu acho que o registro da história é muito importante e da até pra 

ser razoavelmente bem-humorado, porque se de um lado tinha briga, do outro lado tinha 

um negócio que a gente era muito jovem, a gente também tinha um aspecto muito 

agradável de fazer algumas coisas. 

 

O SR. NESTOR – Você tocou num ponto importante, quer dizer, o grupo que 

sucedeu a gente, alguma coisa aconteceu, porque eles não fizeram o que a gente fazia, 

porque a gente tinha grupo de estudos com os alunos que entravam na Escola, contar os 

problemas da Escola sabe? Colocar eles dentro da sociedade com uma visão geral da 

sociedade, nós paramos de fazer isso. E o grupo que nos sucedeu também. 

  

O SR. SÉRGIO TUFIK – As novas gerações então nem imaginam o que é isso 

mais.  

 

O SR. CLÓVIS – Hoje eu não sei me definir politicamente claramente, eu 

acredito em alguma coisa. 
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O SR. SÉRGIO TUFIK – A geração que nasceu em 1990 não tem nem noção 

de tudo. 

 

O SR. CLÓVIS – Algumas pessoas como ele citou, um colega hoje ele é um 

grande amigo meu, acompanhei os filhos dele, etc., etc., e nós moderamos as posições 

até porque a gente não tem nem mais perna pra correr em passeata, a gente cai e vai ter 

que ir atrás de ortopedista e ficar seis meses lá.  

A gente moderou, mas manteve o núcleo das posições estão mantidas, o núcleo, 

agora não está mais tão preocupado com definições, hoje acho que é legal você ter 

democracia e liberdade, e como disse a dona Dilma, “quanto mais você tem, mais você 

quer”.  

Eu acho que isto é o que a gente deve brigar, e brigar. Eu estou numa Escola, 

agora eu vou ser bem... Da Escola Paulista, uma Escola cada vez mais competente, 

digna, e de vanguarda. É isso. 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Eu queria só completar uma coisa.  

Além do que nós fizemos na escola, eu acho que foi a SBPC, que foi proibida e 

nós montamos e nós fizemos lá, uma outra coisa muito interessante que nós fizemos foi 

aqui, eu me encontrei nessa época com o Waltinho, os dois do PC do B, a gente fazia 

trabalhos em bairro, eu fazia um trabalho em Santo André com a população na área de 

saúde e tal, e eles também faziam pelo PC do B e tal, aí fez o encontro dessas 

comunidades.  

Naquela época, antes de ir pro Sindicato dos Médicos, em 1978 nós fomos pro 

sindicato, tomamos o sindicato, naquele movimento de renovação, mas antes teve essa 

parte, que era mais difícil de fazer política, então a gente fazia dentro dos bairros e 

começamos a organizar a população e a Escola teve uma participação muito grande, 

tanto que o Waltinho entrou realmente no lado político, o Gilberto junto, no PC do B, 

depois eles abandonaram o PC do B, depois abandonaram o PSDB também, então eu 

acabei me encontrando com eles quando eu fui vereador e eles eram vereadores também 

na Câmara Municipal, Natalini ficou, entraram vereadores, não sai de lá nunca mais. O 

Waltinho foi pra outros rumos, mas foi uma parte, que boa parte da Escola trabalhava 

nos bairros e fazia essa resistência na área da saúde. 
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O SR. NESTOR – Da pra aproveitar o Bertrand, o Bertrand já esteve aqui? O 

famoso Boi. 

 

O SR. CLÓVIS – Eu queria lembrar uma coisa interessante. Quando a ditadura 

na área estudantil eles fizeram o famoso 477, e o 477... Foi o Passarinho ou foi o 

Suplicy? Que era um troglodita do Paraná.  

E a escola, naquele tempo eu achei errado, tal, tal, mas teve uma atitude muito 

sábia, não podia mais ter Centro Acadêmico, tinha que ter o diretório, e a Escola fez o 

seguinte, aqui dentro o pessoal. O Artur, Artur Beltrame, Fernandão, o Belforzinho... Eu 

fui candidato com o Belfort, nós éramos candidatos de uma chapa de esquerda. 

 

O SR. SÉRGIO TUFIK – Que perdeu. 

 

O SR. CLÓVIS – Que perdeu! Fizeram o seguinte, foi depois uma solução que 

todo mundo adotou, “não! Vamos brigar pelo Centro Acadêmico...”, vamos fazer o 

seguinte diretório-centro e o que se fez, juntou e se elegia uma mesma diretoria pro 

Centro Acadêmico e pro diretório, ou seja, se neutralizou esta lei e o mais divertido é 

que tinha reunião da congregação, então era obrigado a convocar o diretório.  

Eu me lembro de uma cena, eu estava no primeiro ano, que um dos diretores foi 

pra reunião da congregação pelo diretório e o outro ficou fazendo uma manifestação 

fora, que era pelo Centro Acadêmico, e aí o famoso Zé Maria, que era o diretor, fez 

uma... Zé Maria de Freitas, uma figura homérica, de uma história interessantíssima, ele 

conseguiu uma coisa que eu não contarei aqui, mas ele conseguiu na história do Brasil 

dos IAPC’s, IAPETEC, pouca gente conseguiu ser censurada, ele conseguiu...  

Ele teve um ataque! Que é que vocês estão fazendo essa palhaçada, o senhor é 

do diretório. Não! Eu sou do Centro Acadêmico, ou seja, se criou uma solução cômica, 

mas foi uma solução que neutralizou uma lei que era proposta de restrição e afastamento 

de lideranças estudantis.  

Isso aí foi muito interessante na época. 

 

A SRA. ANA MARIA – Então muito obrigada, eu agradeço bastante aos três.  

O professor Sérgio tem um compromisso, então os senhores vão continuar 

falando, claro, mas antes eu queria antes verificar se a platéia quer fazer alguma 

pergunta, alguma coisa pra ele, porque ele tem um compromisso e precisa sair. Soraya? 
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A SRA. SORAYA – Eu ia deixar pra falar depois, mas se o Sérgio vai sair eu 

também gostaria de falar antes de você sair.  

Primeiro eu quero dizer da minha satisfação de ver três grandes amigos e três 

pessoas muito queridas, as quais eu admiro e respeito muito, pela trajetória, pelo 

histórico, pelo o que vocês representaram inclusive pra mim, como pós-graduanda.  

Logo que eu cheguei aqui nessa escola, na Escola Paulista de Medicina, em 

1986, e o Sérgio, que eu tive oportunidade de conhecer anteriormente, que já 

representava pra mim um ícone da luta, pelo seu envolvimento, pelas coisas que você 

fez, já menininha, eu assistia o... Menina né, não menininha, não era muito pequena, 

mas já era mocinha, assistia ao programa na TV que foi mencionado aqui, e depois, 

antes de vir pra cá, eu já conhecia o Sérgio de vários espaços de militância, inclusive do 

que foi a base do PT e depois o próprio PT quando nós militamos muito fortemente nos 

núcleos de base pra formação do partido.  

Naquela época, no final da década de 1970e também no início dos anos 1980, 

eu, curiosamente, eu acabei seguindo os passos do Sérgio, mesmo sem ele saber ou sem 

eu saber, porque eu fui pra Ribeirão Preto e lá também eu tive conhecimento de coisas, 

alguns anos depois, de ações importantes que ele tinha desenvolvido lá em Ribeirão 

Preto, porque eu fiz a faculdade na USP de Ribeirão Preto, e depois quando eu vim pra 

cá, também acabei seguindo um pouco os passos do Sérgio, sei lá... Você foi à frente e 

eu fui atrás, porque ele foi o primeiro presidente da APG, da Associação dos Pós-

Graduandos, e quando eu cheguei aqui na Escola em 1986 já fui levada logo, claro, eu 

acho que era atração, vocação também, a missão que eu entendia, a militância também, 

eu fui de cara pra APG logo me tornei presidente da APG também dois anos depois, em 

1988, e naquela época, eu já comentei com a Ana, já como coordenadora da Comissão 

da Verdade, a importância que a Associação dos Pós-Graduandos teve nessa Escola e 

durante muito tempo foi uma das primeiras associações no país, ela vem da década de 

1970, ela é nascida em 1976 né Sérgio? Acho que 1976/1977 e nessa ocasião em 1976 

foi logo depois teve essa história da SBPC que o Sérgio acabou contando aqui, a APG 

da Unifesp, agora a APG é da Unifesp, mas a APG da EPM, teve um papel 

preponderante no cenário nacional, ela era extremamente reconhecida e vista como 

referência no movimento de pós-graduandos que depois se transformou num 

movimento importante no cenário nacional.  
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No final da década de 1970, e durante a década de 1980 e eu tive também a 

honra, essa eu fui antes, o Sérgio já estava em outras coisas, fui a terceira ou quarta 

presidente da NPG, mas a nossa instituição teve um papel fundamental, principalmente 

com o Luiz Eugênio Mello que foi o fundador, ele foi o presidente da APG e depois ele 

foi o fundador da NPG, da Associação Nacional de Pós-Graduandos e depois o Mochel, 

o José Augusto Mochel, que era um colega também da farmacologia e que foi um dos 

fundadores da então NPG que hoje já está com mais de 25 anos, uma entidade nacional 

mais consolidada e a nossa APG teve esse papel superimportante e o Sérgio foi de fato 

um elemento extremamente agregador, importante, ele e vários outros colegas da 

psicobiologia, do departamento de psicobiologia que nós temos que citar o Nilson, 

Nilson Silveira, o Orlando, claro, sempre pelo Carlini, o mestre Carlini, também estava 

nessa liderança, puxando, a Jandira, Jandira Masur e tantos colegas da psicobiologia que 

eram considerados, que é considerado um departamento de vanguarda nessa instituição, 

então a psicobiologia sempre foi reconhecida por essa capacidade de formular, de estar 

adiante do seu tempo, do tempo em que talvez a própria instituição estivesse.  

Tinha pessoas muito envolvidas, muito engajadas, então intelectuais engajados, 

como o próprio Carlini, que é membro dessa Comissão da Verdade, o Carlini não está 

aqui hoje, mas é membro da Comissão. Ele vem à medida do possível, você sabe, com 

85 anos ele continua fazendo muitas coisas.  

Agora ele vai ser docente em Diadema, docente não, pesquisador em Diadema, 

no campus Diadema, está extremamente entusiasmado, com a nova possibilidade. 

Mas queria dizer que eu fico extremamente honrada de ter, a Comissão da 

Verdade, de ter vocês aqui, de ter a história que vocês têm pra contar, quero dizer que 

vocês tenham certeza que todo o trabalho que está sendo feito nessa comissão, por 

profissionais extremamente envolvidos e engajados também, os estudantes, estagiários, 

um trabalho seríssimo de documentação de identidade, porque a Unifesp precisa 

conhecer a sua história, pra também escrever as próximas linhas dessa história que tem 

tradição, um respaldo importante da história, do seu histórico, mas que hoje é uma 

instituição que está se redesenhando, se reconfigurando.  

Tem toda uma trajetória pela frente e que, com todas as ebulições que nós temos, 

certamente, mas com essa identidade que a gente  também precisa olhar pra este 

passado, nós saberemos escrever e isso é importante esse registro.  

Outra coisa é que a Comissão da Verdade tem um papel fundamental no reparo 

de muitas injustiças que foram cometidas aqui, como vocês mesmos falaram, a Escola 
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tinha contradições, e isso já foi identificado em vários depoimentos inclusive, não é 

professora Ana? Nós percebemos isso claramente, mas havia muita solidariedade 

também que acabou também passando para as nossas gerações, tenho clareza disso 

apesar das contradições.  

E essa nova identidade é importante também pra construção dessa identidade, 

dessa nossa história futura e desse presente, o reparo histórico é muito importante por 

isso, esse ano, que é o ano dos 50 anos da ditadura, do golpe militar, nós precisamos 

também fazer esses reparos que vão ficar mais claros no seminário que vai ser feito, 

alguns deles nós vamos deixar. E temos feito aqui na Comissão da Verdade os registros 

da Comissão da Verdade.  

Quero dizer pra vocês também que eles estão inclusive extrapolando a própria 

Comissão, porque a partir da nossa comissão nós estamos influenciando outras 

comissões da verdade e nós estamos nos “linkando” ao trabalho nacional e estadual. 

Existe hoje a possibilidade da gente trazer, como foi mencionado hoje pela Ana, 

de nós formarmos um núcleo de antropologia forense na nossa instituição, que é uma 

coisa que os argentinos já fizeram faz tempo, os peruanos fizeram faz tempo e nós não 

fizemos ainda, a nação, o país não fez, e este é um reparo histórico que nós precisamos 

fazer e a nossa instituição tem possibilidade de colaborar enormemente com isso, de 

trazer esses profissionais que já estão vindo do grupo argentino e do grupo peruano pro 

Brasil e a possibilidade de acolher as ossadas do Perus, que é também um, digamos que 

é um... Eu entendo que é uma necessidade da nação, não só dos familiares. É um reparo 

que o país precisa fazer pra essas famílias, mas também pra nossa história. Nós não 

vamos ter reconciliação se não houver os reparos históricos que não foram feitos ainda.  

Então a nossa instituição, como instituição tem um papel a desempenhar, eu 

queria contar isso pra vocês, porque como o Nestor falou, não entendam, não pensem, 

ou achem que vocês não fizeram e não deixaram essa... Podem ter certeza que o 

resultado está sendo trazido, o trabalho de vocês e a atuação de vocês têm repercussões 

muito importantes pra história que nós estamos construindo agora e com muita 

dignidade e com muita força. Obrigada por vocês terem vindo. (Palmas.) 

 

* * * 

 

A SRA. ANA – Muito obrigada, o professor Sérgio vai se retirar um pouco 

antes, porque tem um compromisso, e eu convido os dois outros professores a 
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continuarem com a gente, porque eu mesma ainda tenho algumas perguntinhas pra fazer 

pra vocês aqui das minhas coisas.  

 

O SR. NESTOR – Eu queria fazer um comentário que eu esqueci, eu marquei 

aqui,  mas eu esqueci de falar, que é da parte boa aqui da escola. 

Tinha alguns professores muito interessantes que defendiam os alunos, por 

exemplo, o Oswaldo Ramos foi visitar o JB que ele vai contar pra vocês. Você teve 

visita também de alguém da escola? Que eu não me lembro. 

 

O SR. CLÓVIS – Tive, mas isso já era no hospital. 

 

O SR. NESTOR – Da vascular. Não, mas o Ciscato, esse era conhecido. O 

Ciscato ele não acobertava, ele não acobertava, ele atendia, ele não tinha aquele papel 

que dizem que outros diziam ele ainda pode ser torturado. Ele atendia infinito. O 

próprio Horácio Luiz de Mello, que era um aristocrata de primeira, ele que impediu que 

aplicasse o 477 e mandasse a gente ir embora da escola.  

Queria lembrar também o Leal do Prado, o Nilceu que era bastante... Tanto é 

que a gente deu o nome do restaurante, morreu na história, era o restaurante Nilceu 

Marques de Castro, restaurante do Centro Acadêmico foi dado. O Paiva, que tinha uma 

posição que não era ativo, mas ele era bastante progressista para aquela ocasião. 

 

O SR. CLÓVIS – Havia uma coisa que era um pouco interessante nesse 

momento que havia torturas, etc., etc., era uma posição assim, não se metam conosco.  

Era uma posição de certa visão um pouco prepotente e de outro assim os nossos 

alunos, são nossos alunos! Que era um pouco familiar. Não se metam porque nós temos 

o poder. Mas foi positivo, razoável, e permitia algumas alianças. 

 

A SRA. ANA – O professor Gui Marques quer fazer uma pergunta?  

 

O SR. GUI MARQUES – Bom dia pra vocês. Não é bem uma pergunta, mas eu 

queria só fazer umas colocações. 

Primeiro dizer que é um prazer ouvir vocês, e o Sérgio pra mim também é 

aliviante. Eu acho que é uma história muito interessante.  
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Eu não sou formado nessa instituição, todos vocês sabem, mas eu venho de uma 

instituição também federal, onde tivemos algumas participações em movimento 

estudantil. 

Queria parabenizar a reitora pela proposta de criação de um núcleo de 

antropologia forense nesta instituição, que eu acho que é um papel importante que nós 

temos que disponibilizar para a comunidade como a Constituição Federal, e dizer que 

nós temos um compromisso público. 

Engraçado, eu tenho um sentimento público, eu sou muito acadêmico, eu tenho 

um sentimento público interessante, eu não comigo de trancar a porta da minha sala sem 

que outros tenham a chave. Então eu acho que nós temos que ter mais ou menos esta 

concepção. 

Eu queria, infelizmente, o Sérgio foi embora, mas enfim, eu entendo, ele não é 

muito clandestino mesmo, é muito complicado, mas eu admiro muito o Sérgio, eu 

admiro muito o Clóvis, o Nestor é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, 

apesar da gente não ter muita oportunidade. 

Teve um comentário que a mesa fez que eu acho interessante. Eu tenho 

dificuldade. Atualmente eu tenho uma função muito nobre, na minha opinião, que é a 

coordenação do grupo médico. Eu tenho uma dificuldade, a mesa comentou, eu acho até 

que nós poderíamos ter algum tipo de ideia, pra tentar repassar de forma efetiva a nossa 

história para os nossos alunos. Eu tenho dificuldade.  

Eu tenho um filho de 19 anos e às vezes ele, felizmente ou infelizmente, ele faz 

área completamente diferente, ele faz Relações Internacionais na PUC, e às vezes eu 

começo a contar algumas histórias, e a impressão que eu tenho, ele com 19 anos, é que, 

quando eu olho, ele está pensando “ele está contando aquelas histórias da Carochinha de 

novo”. Então eu não sei. 

Às vezes aqui na Escola eu tenho a sensação... Eu converso muito com o aluno, 

a minha lida é muito mais direta com o aluno e às vezes eu começo a contar, a recuperar 

ou resgatar algumas histórias e eu não tenho muito aquele sentimento de respaldo. Pode 

ser que eu esteja sendo ouvido de forma eficaz, eu não sei, eu acho que poderíamos ter 

uma maneira de fazer com que esse nosso discurso tenha uma efetividade, eu acho que é 

importante.  

 

O SR. NESTOR – Isso que você está colocando a gente já tem reivindicado há 

décadas, quer dizer, agora a agente está em Guarulhos, então agora a gente tem 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Unifesp - SP

www.verdadeaberta.org



24 
 

historiadores aqui. Agora a gente pode colocar na nossa grade, que já ta muito estufada, 

eu sei, diminuir um pouco as aulas de nefro, por exemplo, e colocar história.  

Nós temos história da ciência, mas dentro da história da ciência que acompanha 

a história da humanidade, então porque não colocar a história da Escola pros alunos que 

entram, falar, “Olha! A Escola é assim”. Como é que foi o que é que aconteceu, quer 

dizer, hoje nós temos docentes e nós não estamos capacitados pra isso, mas a gente pode 

estimular pra que isso aconteça. Você levantou um ponto muito bom realmente.  

 

O SR. GUI MARQUES – Outra situação que eu gostaria de ouvir de vocês, é 

que nós sabemos que na década de 1970 a Lidelu foi a base do PT, na primeira década, 

na primeira metade dos anos 1980 foi dissolvida e praticamente, não me lembro quando, 

que era uma linha trotskista, eu não me lembro quanto, mas acho que na base dos 90% 

da Lidelu foi a base do PT na década de 1980, e na década de 1980 teve o PRC, Partido 

Revolucionário Comunista, que eu tive a oportunidade de participar de umas três 

reuniões, que era um partido clandestino, de uma orientação mais marxista e que logo, 

logo desapareceu também.  

Naquela época, na década de 1970, no início até metade da década de 1980, 

como é que era essa situação partidária, ideológica aqui dentro trotskista, Libelu, PRC, 

se tinha algum engajamento, tinha divulgação, tinha, eu não sei... 

 

O SR. NESTOR – Muito pouco. Tinha um pouco AP, Juqui, não tínhamos 

trotskista na escola, aliás, eu lembro quem já não leu ou quem não sabe “O homem que 

amava cachorros”, esse é o livro pelo cubano, a fase final do Trotski e a história do 

assassino do Trotski, olha, é fantástico esse livro. Esse livro inclusive disputa o Prêmio 

Nobel. 

Mas nós não tínhamos assim, partidária, estudantes de medicina, por mais 

progressistas que a gente fosse, nós éramos conservadores também. 

 

O SR. CLÓVIS – Não era só isso. A gente era tão poucos, que se a gente fosse 

idealizar muito ficava cada um sozinho, então na realidade a gente tinha um bom 

contato com o pessoal da Santa Casa, da USP, eu era muito ligado ao pessoal da USP 

por questões partidárias, então nós não tínhamos trotskistas, embora os respeite. 
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O SR. NESTOR – Ta na história, a história do Trotski vai ser novamente 

escrita, mas na realidade eu acho que nós fomos o único lugar que não teve 

fragmentação da Esquerda, porque realmente era muito pequena. Todo lugar estava 

fragmentado, todo, a maior burrice da Esquerda sempre foi essa. 

 

A SR. ANA – Agora professor... 

 

O SR. CLÓVIS – Só uma coisinha.  

 

A SRA. ANA – Claro, claro.  

 

O SR. CLÓVIS – Eu acho que os trabalhos dessa comissão é exatamente o 

início dessa divulgação, fechando um pouco com a proposta do Nestor, mas este 

trabalho já é, entendeu? Porque a gente tem, por exemplo, eu sempre tive o pudor de 

falar essas coisas pros alunos.  

Primeiro porque ele pode dizer assim, ele está tentando levar. 

Segundo que são muitos anos, então cai meio naquele estilo, aquele velho 

babaca com aquelas histórias de mil novecentos e nada. 

Na realidade essa história que a gente recupera, a comissão argentina foi da 

verdade... 

 

A SRA. ANA – Da memória... 

 

O SR. CLÓVIS – Da memória e também um pouco da reconciliação do 

passado. Então eu acho que... 

Na realidade eu vejo que as coisas continuam... Nós temos que levantar toda a 

história, mas a atuação é hoje e é agora em cima de coisas muito concretas, de novas 

propostas democráticas. É isso. 

 

A SRA. ANA – Eu queria que os senhores falassem sobre isso do movimento 

dos anos 1970, o professor Miguel Jorge, quando deu o depoimento aqui, ele disse que 

as prisões de 1972, que em 1972 o Dops prendeu 12 alunos, eles consideravam que 

todos eram do turma do Molico, a turma do Natalini, do Horta, aquele pessoal e a sua 

também é dessa época.  
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O professor Miguel Jorge considera que essas prisões foram extremamente 

traumáticas para os alunos mais progressistas da Escola tanto que, quando ele chegou ao 

Centro Acadêmico, que ele fez a diretoria dele já no meio da década de 1970, o 

movimento era muito fraco dentro da Escola e ele avalia que essas prisões de 1972, que 

foram muito traumáticas, teriam sido responsáveis por isso. Não sei se os senhores 

concordam com isso. 

 

O SR. NESTOR – A repressão foi eficiente.  

A nossa em 1972, a gente tinha acabado de se formar a gente tava mais em 

outra. O que, no meu modo de ver, retrospectivamente, enfraqueceu muito foi a opção 

entre ir pra clandestinidade ou não ir pra clandestinidade, isso trouxe... E ainda quando a 

clandestinidade começou e viu-se o que estava acontecendo com o movimento 

clandestino, ainda a gente perdeu o “elán” e diminuiu, e a nossa massa resolveu se 

profissionalizar. Então o que aconteceu? Nós resolvemos não nos filiamos a partidos, 

alguns participaram do PT, o Sérgião foi pro PT, etc., a maior parte não foi. Nós nos 

despolitizamos e decidimos ficar profissionais de medicina ou docência, etc. 

Então esse impacto o Miguel Jorge tem razão, quer dizer, houve o desvio da 

curva política interna muito grande. 

 

A SRA. ANA – E Nestor você foi muito ativo? Que eu fico aqui fuçando a 

documentação junto aos meninos, na greve pela federalização do hospital. Em 1968 isso 

foi muito forte aqui e é muito interessante verificar que foi uma greve muito forte, que 

de fato parou a Escola pela federalização do hospital que conseguiu movimentar a 

secretaria municipal, a secretaria estadual de saúde, porque era preciso verba para cobrir 

o passivo do hospital, porque se não a UNIÃO não aceitava a doação, que de resto é um 

problema que tem até hoje, quer dizer, no governo federal ninguém é contra a 

federalização do hospital, só que também eles não querem assumir o passivo, alguém 

precisa assumir o passivo.  

Eu achei até a documentação de liberação de verba do Estado e do Município, a 

documentação que diz que a verba foi liberada, mas só houve entrada de fato da verba 

estadual, que eu achei nos livros de contabilidade da escola. A outra verba está dita que 

foi dada, mas eu não achei a documentação que prova que ela tenha chegado.  

Então, eu queria ouvir vocês sobre esse momento, sobre essa coisa da 

federalização do hospital. 
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O SR. NESTOR – Eu achei que não era muito o tema, mas realmente o 

movimento, nós fizemos uma caravana pra Brasília, enorme, todos nós fomos, 

acampamentos ao lado da igreja lá em Brasília, e depois nós ficamos aqui três meses, 

dois ou três meses, na porta do hospital com barracas e aí deu oportunidade de uma 

discussão interna política importante. Grupos de estudo, levantamento dos problemas, 

etc. e tal, fizemos vários comícios no pátio, que o pátio nosso era bem maior.  

 

O SR. CLÓVIS – Fizemos uma passeata até a Assembleia, me lembro da 

deputada Conceição da Costa Neves que saiu gritando “A guarda vermelha chegou!”, e 

aí tinha alguns colegas não tinham um nível político tão alto, respondiam chamando ela 

de um animal de alta utilidade “Vaca!”, e foi uma belíssima... Foi muito engraçado no 

fim. 

Então, foram meses de luta que eu acho que até hoje não se resolveram 

plenamente.  

 

O SR. NESTOR – Agora isso que você levantou sobre os documentos fiscais, 

isso nós totalmente desconhecemos.  

 

A SRA. ANA – Pois é, porque... 

 

O SR. NESTOR – Isso é muito interessante. 

 

A SRA. ANA – Eu consegui achar a liberação de verba do Estado deu consegui 

achar na contabilidade da Escola, a liberação de verba do Município diz que foi 

liberado, tem notícia de jornal, mas não entrou na contabilidade da Escola. Então a 

gente nunca sabe se o município na verdade... 

 

O SR. NESTOR – Então é melhor esperar. 

 

A SRA. ANA– É. 

 

O SR. NESTOR – Acontece até hoje... Onde estará? 
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A SRA. ANA – Pois é. Esse é sempre o problema pra federalizar o hospital.  

Alguém mais? O Carlos, depois o Javier. 

 

O SR. CARLOS – Bom dia. Primeiramente agradecer muito as palavras, eu sou 

representante dos alunos da Comissão e também venho fazendo trabalho de pesquisa 

então é até emocionante ter contato com os nomes de vocês através dos arquivos e agora 

ouvir ao vivo vocês falando é muito interessante.  

Eu gostaria de dizer, primeiramente pro professor Clóvis, que esse barretinho 

que você citou, ele foi apreendido pelo Dops e eu fiz cópia dele recentemente, e ele está 

em nossos arquivos e a gente pode enviar, disponibilizar,  

 

O SR. CLÓVIS – Eu fico muito feliz. 

 

O SR. CARLOS – E agradecer muito, porque 50 anos depois, um pouco menos, 

mas ele me emocionou, quando eu tive contato com ele, são palavras realmente fortes, 

são palavras que até hoje são fundamentais pra nossa formação.  

E eu queria voltar um pouquinho, perguntar mais diretamente pro senhor Nestor, 

o senhor citou os nomes do professor David Rosemberg e do Baeta, Sebastião Baeta, e 

com toda a importância professor Marcos Lindenberg, que dá o nome da comissão, e de 

fato uma figura extremamente importante, mas talvez esses outros dois nomes tenham 

ficado um pouco secundarizado de certa forma, então se o senhor pudesse falar um 

pouco mais deles. 

 

O SR. NESTOR – Na realidade o Lindenberg foi mais uma luta política interna.  

O Lindenberg não era muito politizado no sentido progressista, ele era excelente, 

ele foi excelente pra Escola, são coisas diferentes. Quer dizer, ele avançava muito, ele 

era um homem à frente do seu tempo, ele tinha propostas pedagógicas boas, tudo certo.  

Mas ele não era politizado quem era politizado era o Baeta e o Davizinho, mas 

eles eram politizados como nós fomos, então apesar da gente ser politizado a gente não 

politiza na classe, não politiza nossos alunos. Isso era a mesma coisa que acontecia, não 

transmitia a posição política individual, mas mesmo assim eles foram punidos pelo fato 

de defenderem as idéias mais democráticas possíveis. 

Eles eram politizados, o Baeta e o Davizinho eram muito politizados. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Unifesp - SP

www.verdadeaberta.org



29 
 

A SRA. ANA – Os meninos acharam lá no Dops, os meninos acharam no Dops 

o documento oficial que exonera.  

É interessante porque o Lindenberg e o Rosenberg foram aposentados e o Baeta 

foi exonerado e a gente ta aqui, tentando entender a lógica, dessas diferenças, porque é 

claro, o Baeta parecia, pela documentação que se achou e que a filha dele nos trouxe, 

ele era muito mais comprometido com o partido comunista, mas você é de uma família 

de comunistas também, como é que você enxerga isso da ditadura em relação aos 

comunistas do Partidão? 

 

O SR. NESTOR – O Partidão era bastante ativo, mas daí começou a se dividir, 

a esquerda se dividiu em várias linhas, em vários subpartidos, e isso foi uma tragédia 

pra Esquerda naquela ocasião e o partido comunista foi muito reprimido. O meu pai foi 

preso, quando você falou comprava-se, aquela coisa.  

Meu pai foi preso algumas vezes, era médico estabelecido, então prendiam ele 

pra ele pagar pra sair da cadeia, ele e o grupo de intelectuais que eles participavam. 

Eram todos intelectuais, não eram mais ativos e eles decidiram não ir pra 

militância, quer dizer, o Marighella, a Clara Charf e outros entraram em conflito, no 

sentido que eles queriam ir pra luta armada o Partidão não queria ir pra luta armada, que 

entendia que não era o momento, não era adequado e aí foi uma grande dificuldade 

política da ocasião.  

 

A SRA. ANA – Clóvis, você ia falar alguma coisa? 

 

O SR. CLÓVIS – Eu acho que esta dupla postura não nasce exatamente de 

posição política, nasce provavelmente, até alguém que poderia falar melhor isto, que é o 

professor Albertoni, que naquele momento os dois eram vindos da Escola e o professor 

Baeta, se me lembro bem, vinha de fora. O Marcos Lindenberg e o professor David. 

 

O SR. – O professor David é falecido não? 

 

O SR. CLÓVIS - Faleceu recentemente.  

Eram da Escola de tradição, e o Baeta eu tenho a impressão que veio de Minas 

Gerais, com o Leal.  

Então teve esta... Eu acho que teve um negócio bairrista ainda. 
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A SRA. ANA – Javier. 

 

O SR. JAVIER – Você gostaria de recuperar um pouco, acho que vocês trazem 

informações interessantes e tudo o mais, eu queria entender um pouco mais, digamos a 

dinâmica do movimento estudantil na época, quais os grupos que participavam, qual a 

influência ideológica, uma questão interessante que foi colocada importante do ponto do 

vista das discussões, como se davam essas discussões da luta armada, era uma coisa 

centrada, alguma forma de ruptura de vários setores da esquerda e demais.  

Qual o nível de politização, como a discussão que era colocada, qual o 

posicionamento dos grupos. A que ponto, digamos que o movimento estudantil daqui 

estava fortemente influenciada pelos grupos políticos ou era mais independente, com 

algumas pessoas tentando articular de alguma forma trazendo ou levando estudantes ou 

tentado construir suas bases políticas dentro do movimento da escola. 

 

O SR. CLÓVIS – Eu acho que, fazendo um desenhinho rápido, naquela época...  

Primeiro, quando você ia pra luta armada geralmente você saía pra 

clandestinidade. 

 Você poderia manter um contato legal com a faculdade, mas você ia mais pra 

clandestinidade, temos vários exemplos, etc., etc. O que houve foi uma discussão, que 

hoje eu acho que não caberia, sobre luta armada ou não luta armada. O Partido 

Comunista Brasileiro contra a luta armada e outros grupos, como a LN. E ainda tem 

mais uma divergência, luta armada ainda tinha os grupos chamados folkistas e os 

grupos não folkistas, então o PC do B a ala...  

Tudo foi se fragmentando em muitos pedaços, a ala vermelha, POQ, PCBR, 

Molipo, você tinha praticamente um dicionário. 

Quarta internacional, eu me lembro que li uma vez, que tinha um colega, 

desculpe se tiver alguém que é desse tempo, ele era delirante, o camarada Posadas ele 

falava, como é que era? Internacional Planetário, ou seja, depois se descobriu que ele 

era parafrênico. É verdade. Um maluco! 

Mas as três coisas eram assim: luta armada ou não luta armada, luta armada 

folkista ou revolução das massas, e aí tinha o PC do B, a ação popular no fim deixou de 

ser cristã, ela rachou e vira pra luta armada, uma vai pro PC do B outra se conserva , se 

conserva até hoje mais ou menos no Chico Alencar. O grupo mais importante da luta 
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armada foi o LN, com o Marighella, e o Partido Comunista que conservou sua posição e 

depois ele vira aí o PPS com o Roberto Freire. 

 

O SR. NESTOR – Aqui na Escola, especificamente, não tinha uma repercussão 

dos partidos e suas subdivisões, você sabe, é interessante, eu nunca havia parado... Por 

que a gente, mesmo a gente tendo origem, de certa maneira, nesses partidos, a gente não 

representava, de verdade não tinha o ouro de Moscou aqui dentro, a gente não era pau-

mandado, talvez isso que tenha criado, a Esquerda nossa não rompeu naquele momento, 

porque a gente não representava as facções externas da Escola, isso é importante, isso é 

uma coisa. 

A segunda coisa, quer dizer, de verdade eu tava querendo me lembrar se alguém 

da Escola foi pra movimento, porque é assim, a gente queria um movimento pacífico 

para a democracia, enquanto estudantes. Agora eu não me lembro de ninguém da Escola 

ir pra movimento terrorista clandestino. 

 

O SR. CLÓVIS – Aquele menino da biomédica, que está no Panamá, eu 

esqueci o nome dele...  

 

O SR. NESTOR – Quer dizer, ou seja, isso precisaria levantar até pra passar pra 

ela. Mas nem se compara com a USP ou com a Santa Casa. 

Na USP, o meu grupo todo foi pra luta armada, foi um absurdo sabe? Todos 

foram mortos. 

 

O SR. CLÓVIS – O (Ininteigível) sobrou, que era um psiquiatra... Uma grande 

pessoa.  

 

A SRA. ANA – Desculpe, eu esqueci seu nome. Perdão? 

 

O SR. ALEXANDRE - Alexandre.  

 

A SRA. ANA – Alexandre, por favor. 

 

O SR. ALEXANDRE – Bom dia. Os senhores relataram como era o movimento 

estudantil na época dos senhores, os grupos que existiam, a relação de solidariedade 
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entre os estudantes que eram contra o regime, mas havia grupos de estudantes pró-

regime dentro da Escola, como era a atuação deles, a quais grupos eram ligados e como 

era a relação dos senhores com eles, uma vez que a impressão que da é que a própria 

Escola era muito pequena também, havia uma proximidade e o confronto poderia ser 

muito... 

 

O SR. CLÓVIS – Querido, essas coisas eu não sou a melhor pessoa pra falar, 

porque isto começa em 1964. Quando nós entramos, obviamente, tinha um pessoal mais 

conservador, tinha um pessoal até bastante reacionário, mas ele não me dava a 

impressão de ser organizado.  

Agora, em 1968, nós quebramos um ambulatório inteiro, um anfiteatro ali da 

patologia, de cadeiradas um no outro, foi feio. Você percebe? Por divergência mesmo. 

Foi esquentando, esquentando, esquentando e saiu pro confronto físico.  

Agora, na realidade o que havia, eu fiquei muito com a impressão, acho que o 

Albertoni que viu, viveu melhor esse momento pode contar até melhor, que eles não 

eram organizados, e iam à Assembleia pra aprontar um pouco. 

Eram contra e usavam métodos de bagunçar, badernar, etc., etc., etc.  

Só queria falar uma coisinha sobre o refluxo. Gente, quando teve essas prisões, 

obviamente que essas prisões se seguiram por processos. Você imagina, eu estou me 

lembrando, eu não fui preso em 1972, foi antes, foi em  1970, eu fiquei dois anos indo 

toda... Eu fiquei um ano e meio, dois em julgamento, um ano e meio indo toda segunda-

feira de manhã no Dops. Você concorda que teu um espaço de manobra fica muito 

pequeno? Atemorizava a gente, a gente tinha medo, e quem não tivesse medo era burro, 

é isto.  

 

A SRA. ANA – Professor Albetoni, ele talvez ele possa até responder ao 

Alexandre também, não é professor? Nessa coisa das facções que ele perguntou, 

seguramente o senhor se lembra.  

 

O SR. WALTER MANNA ALBERTONI  - Isso, veja bem.  

Primeiramente cumprimentar o Nestor e o Clóvis, o Sérgio, a Ana, Soraya acho 

que é um trabalho muito importante que vocês estão fazendo, eu tava aqui pensando, 

olhando aqui de cima, dentro desta sala aqui, eu fui primeiro representante dos alunos, 
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eu e o Vanderci, nós dois participamos da Congregação em que saiu o Lindenberg, 

aconteceu a revolução, etc. 

Naquele dia, no 31, no dia primeiro, no dia dois, a gente viveu isso aqui tudo.  

Voltando um pouquinho, em 1956 a Escola foi federalizada. A primeira turma 

de escola pública formou em 1962, primeira turma, éramos 60 alunos por ano, então nós 

éramos 360, só!, aqui dentro, e se você for pegar era realmente uma escola privada, 

quando eu fiz meu depoimento eu falei, o grosso era filho do pessoal com mais 

dinheiro, dos fazendeiros de café e tudo o que você pensar.  

E os professores também eram indivíduos muito bem dotados do ponto de vista 

financeiro, tanto que eles ajudavam a pagar pra manter a escola, só que o hospital é saco 

sem fundo, hospital gasta muito, ainda mais você abrir um hospital desse tamanho e 

naquela época não tinha SUS, não tinha nada disso, era indigente e isso ia ficando um 

fundo de despesa enorme, tanto que, quando o governo federalizou a escola, ele não 

aceitou pegar a dívida do hospital e obrigou, no mesmo decreto, que o hospital 

continuasse atendendo.  

E aí veio o primeiro grande movimento de diferenciação dentro do hospital, eu 

vivi, eu era o vice-presidente do centro, isso era 1962, vocês devem ter visto dentro dos 

documentos.  

Foi na vigência do Tancredo Neves, tinha saído o Jânio, que saiu pra não deixar 

assumir, foi transformado em regime parlamentar, era o Tancredo Neves, tanto que nós 

fizemos esse movimento todo com o Barretinha pra Brasília, voltou, tivemos o Aldo 

Moura Andrade no Senado, garantiu no Senado que a verba seria liberada, que o 

hospital seria federalizado, e chegou a sair documento. 

 

A SRA. ANA – Saiu no Diário Oficial. 

 

O SR. WALTER MANNA ALBERTONI  – Saiu? Mas não cumpriram, não 

cumpriram. Então essa luta, quando formou primeira turma pública já começou a luta lá 

no hospital, agora vocês têm que entender o momento em que aconteceu o Golpe.  

Naquele momento isso aqui, a Escola nunca foi, nunca foi politizada no ponto de 

vista de ficar tendo briga de extrema de um lado, extrema de outro. Não, não. Isso aqui 

era conservador mesmo! Tinha um grupo muito pequeno que via a coisa de uma 

maneira um pouco mais progressista, mas o grosso, tanto que o Centro Acadêmico 

sempre foi presidida, a diretoria era montada e era interessante, os ex-presidentes 
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vinham votar e você via quem eram os ex-residentes, aquele que foi presidente da Caixa 

Econômica Federal, o Vicentino Brito não sei que lá, e vinham pra cá. 

Então, em 1963 quando houve a eleição que foi a minha chapa, foi numa divida 

de acordo com a Esquerda, a Esquerda saía sem candidato, que era um grupo pequeno, e 

veja, a esquerda daquela época, Clóvis, era o Jamal Wehba, era o Madeira, entende, não 

tinha. Foi assim... Tinha o Vanderci que era um pouco mais colocado. Encontrei com 

ele recentemente numa formatura. O Vanderci veio pra vice na minha chapa, e houve 

mais dois e houve o apoio da chapa de Esquerda, não havia nem muita perspectiva de 

ganhar a eleição, mas ganhamos por dois votos, 

A partir daí o que aconteceu entre 31 de março e 1 de abril? Aqui na Escola foi 

acerto de contas. Muito longe de qualquer coisa que você pensar que estava sendo em 

relação ao país, foi um acerto de contas dentro dessa congregação aqui, essa briga que 

tinha, as disputas de poder apareceram nitidamente e mesma coisa em relação aos 

alunos, que eu comentei com vocês, nós tínhamos poucos desses tipo assim, mais 

radical de direita e que naquele dia partiram já pra tentar denunciar e buscar e descobrir 

assim uma forma de agredir, de atingir quem estava aqui dentro que não servia as idéias 

deles. E essa é a grande verdade.  

Então eu acho que é bem por aí, vocês entenderem essa história, depois como 

andou, passaram-se os anos, começou a acontecer, a clandestinidade era a morte, o 

presidente do Centro Acadêmico na minha ocasião, era o Boanerges no Oswaldo Cruz, 

e lá ele foi pra clandestinidade e lá ele foi morto, então, tinha medo sim, todo mundo 

tinha medo. 

E a responsabilidade que a gente tinha, no meu caso, foi de tentar preservar o 

mais possível esse pessoal que estava comigo, porque eles queriam que fosse realmente 

denunciado. Foi exatamente isso, que eu não sei, acho que interpretaram errado uma vez 

que eu falei ou que leram, mas jamais houve qualquer indicação de qualquer pessoa ou 

digamos assim de denunciar quem era, quem não era de Esquerda, de jeito nenhum. 

Mas existia um grupo pequeno que forçava, botava panfleto no Centro Acadêmico, dizia 

que o Centro Acadêmico era um Centro Acadêmico de extrema Esquerda, que tinha que 

ser esfacelado, que tinha que ser preso, mas não aconteceu, a gente conseguiu 

sobreviver àquele período, eu...  

Como eu falei... Nestor eu me lembrei de um aluno que era aqui que desapareceu 

na época, ele era da América do Sul,   não sei de que lugar, do Panamá, não me lembro, 
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mas o apelido dele era (ininteligível), não lembro o nome dele, mas esse sumiu, mas 

esse era realmente muito ativo, politicamente de esquerda.  

E dos professores foi o Baeta, que foi tirado. 

 

O SR. NESTOR – Você lembra que jogavam bombas, na Assembleia, o 

grupo... 

 

O SR. WALTER MANNA ALBERTONI  – Opa! 

 

O SR. NESTOR – O grupo conservador  

 

O SR. WALTER MANNA ALBERTONI  - Não, não, o papo era assim – olha, 

aí dentro vai ter junto da gente o pessoal do Dops, e nós vamos fazer as perguntas e 

você vai responder pra que gente possa prender quem a gente tiver que ser prenso, esse 

era o papo. E posso falar?  Você lembra do Roberto Paulo Garcia, que já morreu, o 

outro também já morreu, o outro também já morreu, os três já morreram, então é difícil 

ficar falando o nome deles, mas de algum lugar deve estar por aí.   

 

 

O SR. - (Ininteligível.) 

 

A SRA. ANA – Aí que levou a lista. 

 

O SR. - (Ininteligível.) 

 

A SRA. ANA – Mas ele que levou a lista pro... 

 

O SR. CLÓVIS – A vida das pessoas é cruel. Risos. Tem colega que era de 

direita e que foi extremamente progressista na sua atividade posterior e vice e versa. 

 

O SR. NESTOR – O vice e versa era normal.  

 

O SR. - (Ininteligível.) 
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A SRA. ANA – O professor Nassib lá atrás?  

 

O SR. NASSIB – Eu só queria, primeiro dizer que cada vez mais, toda vez que 

eu venho aqui eu acho que é de um valor extremo a Comissão da Verdade.  

Acho que a reitora Soraya foi de uma autenticidade ímpar na instalação disso e 

repercute mesmo.  

Nós estamos dentro do Cremesp fazendo uma publicação recuperando as figuras 

médicas, neste sentido da verdade, aqueles que contribuíram na luta da ditadura, mas 

também, purgando um pouco o que na categoria foram os colaboracionistas, 

recuperando um pouco essa história. 

E, a bem da verdade, o Cremesp foi um dos poucos órgãos que cassou 

profissionais médicos por apoio e por estarem aliados à ditadura. Eles conseguiram na 

Polícia Federal, na polícia não, na Justiça Federal, a ocupação do Cremesp, mas tem 

vários colaboracionistas, nós precisamos também evidenciar.  

E o Conselho fez algo, que foi colocar a partir da Legislação Internacional dos 

Direitos Humanos, colocar isso dentro do Código de Ética Nacional e das leis nacionais, 

que permitiram criar uma consistência, uma substância jurídica legal para caçar esses 

indivíduos. Foram alguns caçados, Harry Shibata, outro que morreu recentemente, o que 

era o aborteiro aqui do Pacaembu, etc., eu me esqueci o nome dele, mas que foram 

cassados pelo CRM, então nós estamos recuperando, a partir desta inspiração aqui, 

recuperando essa história para publicar um pouco o que, dentro da visão do médico. 

Claro, vale ressaltar aqueles que ajudaram, e muito, o combate ao enfrentamento da 

ditadura, mas também purgar essa chaga da colaboração. 

Eu só queria colocar duas coisas, a visão do professor no sentido de que a 

repressão, essas prisões, elas contribuíram para um refluxo do Miguel, contribuíram 

para um refluxo do movimento aqui interno, eu vejo diferente. 

Foi o elo, o grande elo de ligação de toda essa luta que vinha deste 1964, essa 

resistência como foi colocado aqui hoje e a geração seguinte, que é a minha. 

Essas pessoas que foram presas, quando nós chegamos à escola, quatro, cinco 

anos depois, ainda eram as referências de postura, referência de luta... Eram referências, 

porque a geração anterior, a de vocês, já eram docentes, já estavam absorvidos de outra 

forma. Então isso criou dentro da Escola um núcleo de referência, de resistência 

democrática que permitiu que a gente continuasse se espelhando.  
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Quando nós chegamos, essas divisões, não havia trotskistas aqui dentro, era ou 

PC do B, que veio de fora essa cooptação, dentro da Escola algumas pessoas que se 

alinhavam mais ao PCB, mais tarde o pessoal do MR-8, algumas pessoas, mas nada 

mais do que isso. E que não havia grandes divisões internas, no sentido de você ficar 

com briga, havia uma certa...  

A pressão era tão forte, como foi colocado, que todos de certa maneira se 

emanavam ali, na defesa de bandeiras comuns. Acho que isso criou esta possibilidade,  

essa grande marca que foi a prisão de várias pessoas daqui, deu essa energia no sentido 

da gente conseguir. 

Agora eu só queria falar um pouquinho sobre o professor, que eu tive o prazer de 

conviver nos últimos anos de vida dele, David Rosenberg, até porque eu sou cirurgião, 

gastrocirurgião, e eu tive o prazer, já quando ele estava aposentado, quando ele tinha 

reassumido aqui a cadeira da técnica, de conviver muito com ele, por várias solenidades, 

eu ia busca-lo, leva-lo, ele com a esposa. Ele realmente é um indivíduo que 

precisávamos lançar uma luz melhor, quando eu fiz o depoimento dele aqui. Um 

indivíduo de alta capacidade técnica, é dele uma técnica empregada no mundo todo,  a 

vagotomia seletiva, os maiores livros e textos de gastrocirurgia ele é o autor, livros 

americanos. Então é um indivíduo que tinha uma expressão técnica, uma expressão 

médica muito forte e ele atendia na época, isso ele me contou, ele atendia toda a elite de 

São Pulo. Era ele o médico deste segmento e atendia também, gratuitamente, e isso tem 

que... Toda a população mais pobre, aqueles indivíduos que eram encaminhados pelos 

segmentos, pelos conhecidos, ele atendia no consultório dele e ficava até altas horas pra 

atender esses indivíduos.  

E aí eu não sei se houve uma certa proteção, vou colocar esse termo com muito 

cuidado, entre aspas, no sentido que talvez o professor Marcos Lindenberg, talvez o 

professor David, pela expressão que eles tinham social tivessem causado de certa forma 

uma reação dentro da sociedade da época que impediu que a violência fosse tão grande 

quanto o professor Maeda.  

Essa é uma coisa que eu me lembro dele me falar disso e tem que falar com 

muito cuidado, se não pode parecer que você tá dizendo, olha, a ditadura privilegiou 

esse contra aquele, e não era isso, porque ele era um indivíduo muito ativo, se 

posicionou a vida toda em cima disso, neste período já no final da vida ele continuava 

formulando, ele continuava sendo muito crítico, ele sofreu uma perseguição brutal, 

porque saiu daqui e foi pra Unicamp, foi também destratado na Unicamp, expulso da 
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Unicamp, e depois também foi destratado e expulso aqui da universidade, da USP. 

Então eu acho, só queria colocar o fato que a gente precisa estudar um pouco melhor o 

professor, porque eu acho que ele tem aí um exemplo de vida que também é (estou 

terminando aqui, que estou sendo um pouco longo). Que isso a Comissão está fazendo 

muito bem e isso anima muita a gente, porque num mundo em que nós estamos 

vivendo, de absoluta falta de valor, absoluta falta de cuidado de um com o outro, 

absoluta falta de solidariedade e que as instituições estão todas hoje mortalmente feridas 

pelo descrédito da população, quando o poder político se transforma num poder 

populista e que não transmite nenhuma perspectiva de futuro pra essas gerações todas, 

nós estamos vivendo essa situação dramática, essas coisas que surgem aqui ajudam a 

gente a continuar, ajudam a gente a continuar entendendo o que está acontecendo e  

tentando mudar toda a situação. 

Talvez isso seja um preço. Eu acho que a maior memória, mais do que você ter a 

história na mão, significa você ter valores de novo presentes aí nessa sociedade tão 

confusa.  

 

A SRA. ANA – Obrigada Nassib. Tudo Bem? Você sabe, só pra completar o 

que você falou.  

Ontem eu estava colocando sua entrevista pro meu relatório pra Fapesp, eu tinha 

que fazer relatório, aquela antiga que você fez comigo. Mas essa preocupação que você 

tem, eu estou num projeto com um colega de história da medicina da USP e a gente está 

tentando reunir trajetória em trânsito, que são esses professores dos anos 1970 foram de 

um lugar pra outro, então o Rosenberg está nesta lista, o Enei que esteve aqui na 

Pampulha e depois voltou pra USP, enfim, a gente está levantando, depois inclusive se 

vocês quiserem fornecer nomes. Então, depois se vocês me coloquem esses nomes que a 

gente está... 

 

O SR. – O Moisés.  

 

A SRA. ANA – Vocês me coloquem esses nomes, que a gente está levantando.  

 

O SR. – O Boris. 
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A SRA. ANA – Então, a gente está levantando. Uma coisa que a gente está 

chamando de trajetórias em trânsito pra fazer uma publicação sobre isso.  

 

O SR. CLÓVIS – Isso é interessantíssimo. 

 

A SRA. ANA - Vou pegar esses nomes sim, é nós estamos já trabalhando nisso. 

Mas enfim, eu queria agradecer bastante a presença de todos aqui, que vieram 

prestigiar, muitos depoentes. O que vocês lembrarem depois e quiserem mandar pra 

gente, nós estamos disponíveis lá, temos uma sala no quinto andar, conseguimos montar 

a próxima mesa pro dia 24 de abril, a gente estava esperando a confirmação da 

professora Eleonora, porque a agenda dela é complicada, mas a gente vai fazer uma 

mesa de mulheres só, e também a professora Eleonora, a Márcia Almeida, que esteve 

aqui e a Crimeia Teles que estudou na enfermagem, são as três na próxima mesa, a 

Renata já tinha pedido pra gente fazer uma mesa de mulheres. 

Coincidentemente você me mandou o e-mail e eu tinha acabado de receber o e-

mail da Márcia confirmando, então essa é a mesa que vai ter no dia 24 de abril e eu 

espero poder contar com todos vocês aqui. 

Enfim, agradeço bastante... Ah é, do dia primeiro... A gente tem uma atividade 

junto com a Comissão Estadual da Alesp, dia 31 de março no Dops, e do dia 1 ao dia 4 

a gente vai fazer, no DOI-CODI perdão, do dia 1 ao dia 4 a gente vai fazer o colóquio 

aqui, vamos receber colegas que estudam militantes, gente de outras TV’s, vamos fazer 

e outra parte aqui no Leitão da Cunha, outra parte a gente está verificando, porque 

parece que já tem compromisso aqui no Leitão da Cunha, então estão todos convidados, 

esperamos poder contar com vocês nesses eventos. 

Começa aqui, a abertura é aqui, o dia da abertura estava disponível não é 

Andréia? 

Então era isso, muito obrigada a todos e até a próxima. (Palmas.) 

 

*      *      * 
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A SRA. ANA – Bom dia, eu me sinto bastante honrada de abrir essa 2ª sessão de 

depoimentos da Comissão da Verdade Marcos Lindenberg da Universidade Federal de 

São Paulo.  

Quero deixar aqui uma informação sobre os nossos trabalhos, nós já temos mais 

duas Mesas preparadas, elas estão sendo em princípio temáticas e vão se repetir à 

medida em que os nossos depoentes indicarem outras pessoas que nós devemos ouvir e 

ao mesmo tempo indicarem os caminhos da pesquisa que os alunos que fazem parte da 

Comissão vão conduzir. 

Hoje nós vamos ouvir duas pessoas que são extremante caras a essa comunidade 

como também foi na semana passada, e no mês passado.  

Então eu gostaria de pedir para a professora Valéria, que está representando a 

vice-reitora, para vir nos ajudar aqui a compor a Mesa. Também tenho muita alegria de 

chamar o vereador Natalini, a professora Guiomar, pessoas queridas da comunidade que 

hoje vão conversar conosco sobre a sua experiência durante os anos da ditadura. 

      

   A SRA. VALÉRIA PETRI – Eu sou vice e estou representando a reitora. 

 

A SRA. ANA – Então, eu deveria ter dito que a vice-reitora está representando a 

reitora, não sei o que eu disse, mas não foi o correto, estou corrigindo. Peço desculpas. 
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A SRA. VALÉRIA – Imagina! Represento a reitora porque ela está agora 

resolvendo algo importante para a UNIFESP com o prefeito Haddad, e deve chegar em 

seguida. Tomara que o trânsito ajude, porque foi uma reunião que começou às 9h. Então 

nós temos a honra de dar início à sessão, claro, contando com as pessoas que são 

realmente muito importantes no histórico dessa instituição e especialmente no histórico 

da Escola Paulista de Medicina dos anos de chumbo, né?  

E contando também com a presença do professor Carlini, do professor Ricardo 

Smith, da Marilia, querida Marilia Smith. Então, damos por iniciada esta sessão e vou 

gostar muito de ouvir os nossos dois convidados que de fato são de casa, não é? 

 

A SRA. ANA – Então, eu acho que posso pedir para a professora Guiomar 

começar, vereador, posso? Então, por favor, Guiomar seja muito bem vinda, sinta-se 

onde você sempre está, sua casa, enfim.  

 

A SRA. GUIOMAR SILVA LOPES – Eu vou só passar o celular. Estou 

fazendo um curso de graduação para atender o celular. 

Bem, quero cumprimentar a todos e a todas. Muito obrigado aos amigos, alunas 

questão aqui presentes. Professor Carlini muito obrigada pelo senhor ter vindo.  

Eu quero agradecer à Comissão da Verdade por me dar esta oportunidade apesar 

de eu não ter sido estudante da Escola Paulista de Medicina no período da ditadura. Eu 

era estudante da Santa Casa de Medicina. Mas de qualquer maneira é uma oportunidade 

para a gente conversar um pouco e falar um pouco desta vivência neste período. 

Bem, eu vou fazer uma pequena abordagem do que, eu tenho 69 anos, nasci em 

São Paulo e cresci juntamente num processo nesse período da organização. A cidade 

cresceu muito na década de 1950, se a gente pensar um pouco que a guerra foi 

importante, foi um período de industrialização, um pouco de crescimento econômico 

que depois refluiu.  
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Mas de qualquer maneira isso permitiu um crescimento da cidade, uma migração 

muito grande, a cidade de São Paulo sofreu um processo de migração importante. Neste 

período eu fui estudante de escola pública.  

Na época fui da, fiz a Caetano de Campos, que já sofria um processo de 

decadência infelizmente, foi, ela não conseguiu se manter, foi uma escola muito 

importante na época, uma escola normal. 

E a gente percebe que nesse, a partir do final de 1950, os anos Juscelino 

Kubistchek, depois veio logo o Jânio e em seguida o Jango, eu era secundarista e 

comecei isso tudo. Neste período havia uma grande discussão em torno das questões 

sociais e das mudanças e das reformas que poderiam ser feitas no país. 

Existia uma preocupação muito grande porque a partir da Segunda Grande 

Guerra, os Estados Unidos passaram a ter uma pesada influência em toda a América 

Latina, em todas as dimensões, né? Não só econômica como cultural. Enfim, em todas 

as questões que regiam a nossa vida na América Latina. 

Então, o governo Jango tinha uma preocupação muito grande com esta questão e 

propunha um crescimento econômico para o Brasil baseado em uma defesa dos nossos, 

da nossa economia, da nossa identidade e se criou uma grande discussão em torno das 

reformas chamadas reformas de base. 

Estas reformas de base atingiriam grandes questões, né? A questão econômica, 

desenvolvimento econômico, questões das reformas da Educação, reforma agrária. E em 

torno disso houve vários movimentos principalmente o Partido Comunista na época 

permitia, dava espaço para que estas discussões acontecessem, né? 

Então a gente tinha ainda um movimento operário insipiente, mas que tinha, 

dava uma possibilidade para que estas discussões acontecessem. Aconteciam muitos 

cursos que, um pouco proporcionado, incentivado pelo próprio Partido Comunista. E o 

Movimento Estudantil que era bastante forte. 

Quer dizer, na área cultural também, a coisa se desenvolveu muito.  
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No Rio de Janeiro surgiu o Centro Popular de Cultura, em São Paulo também. E 

a gente tinha aqui em São Paulo todo um movimento em torno do Teatro Popular, a 

Música Popular e o Cinema, enfim. 

Existia uma efervescência em torno de grandes questões que seriam 

extremadamente importantes para uma modificação retirar esse caráter, era uma coisa 

muito mais na construção de um estado nacional, não é? E com uma identidade voltada 

para as questões do povo. 

Então, nesse período eu tinha bastante interesse, tinha muitos amigos que tinham 

uma visão política. A minha família, evidentemente, meu pai tinha uma posição 

também, na época ele se autodenominava socialista. Então eu comecei a me interessar a 

participar de discussões em vários âmbitos.  

CPC aqui em São Paulo, Teatro de Arena, todo o movimento de música popular 

e isso foi bastante intenso, e de maneira que eu continuei nessa, vamos dizer, nesse 

entusiasmo pelas grandes mudanças, né? E os movimentos forçando a que o Governo 

Jango concretizasse isso que era o que ele se propunha que eram essas reformas de base. 

E, só que as reformas propunham, por exemplo, algumas coisas que iam 

frontalmente de encontro aos interesses norte-americanos e isso acabou gerando uma 

situação muito difícil e veio o Golpe Militar em 1964. 

Mil novecentos e sessenta e quatro, então, eu assisto toda movimentação os 

meus amigos que participavam do Partido Comunista Brasileiro e que tiveram que partir 

para a clandestinidade. Alguns foram presos e tal, foi um momento muito difícil, e de 

uma certa maneira vamos dizer que surpreendente. 

Surpreendeu alguns setores porque, de que forma que o Partido não se preparou 

para este Golpe? Quer dizer, se ele já estava sendo gestado de alguma maneira, existiam 

alguns indicadores que apontavam para uma organização muito mais forte da Direita, e 

isso não apareceu de maneira que fomos quase que surpreendidos por um golpe militar. 

Em 1965, eu entrei na Faculdade de Medicina, evidente eu passei na Santa Casa 

e passei a UNICAMP, acabei optando pela Santa Casa. E foi um período muito difícil 

porque todo o movimento estudantil sofreu uma grande repressão, a UNE foi invadida, 

houve uma intervenção importante, os centros acadêmicos foram considerados ilegais, 
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os sindicatos da mesma forma. E, eu passei a tentar, a gente passou a tentar se articular 

para criar um movimento de oposição ao Golpe. 

E foi aí que surge a Frente Ampla, um pouco liderada por Lacerda, isso 

evidentemente que não ia dar em lugar nenhum, mas era o único espaço aparentemente 

de oposição naquele momento. 

E a partir daí, a grande preocupação dentro do Movimento Estudantil era 

reorganizar o movimento e reestruturar essas entidades representativas dentro do 

Movimento Estudantil que tinham que se chamar na época, os militares impuseram que 

seria agora Diretório Acadêmicos e não mais os Centros Acadêmicos que foram 

completamente alijados. 

Então nós começamos a nos articular, 1966 foi um ano bastante importante. Eu 

acho que havia uma movimentação estudantil e nós tínhamos um eco e uma importância 

muito grande em alguns professores como o Dr. Carlini que foi extremamente 

importante para todos nós, principalmente na discussão do que deveria ser essa reforma 

universitária, uma nova posição, porque nós vivíamos uma estrutura muito arcaica 

apesar da Santa Casa ter tentado uma outra posição, mas ainda assim eram coisas muito 

conservadoras. 

Então, 1966 foi um ano de muita movimentação, grandes passeatas, todas 

reprimidas com muita violência. Eles colocavam tanques de guerra para reprimir a 

passeata. E 1967 a mesma coisa, 1967 foi um ano muito importante porque houve na 

verdade uma cisão do Partido Comunista Brasileiro e já uma, dentro do partido já 

existia uma grande discussão em função das posições que o partido até então tinha 

assumido, que era uma posição muito conciliadora, muito reformista e que ia aceitando 

de uma maneira um pouco tácita com tudo o que estava acontecendo e talvez até 

imaginasse que seria possível uma atitude pacífica reverter o Golpe. 

Então, esse... essa discussão e esse movimento interno dentro do partido, surge 

um racha, e acaba no Movimento Estudantil também esse racha tem uma repercussão 

importante e surgem organizações estudantis com uma característica um pouco mais 

definida do que só dentro do âmbito do próprio movimento.  
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Então, surge uma organização chamada Dissidência Estudantil que era vinda, 

que veio desse racha do Partido Comunista Brasileiro.  

É, 1966, 1967 é todo esse período de reestruturação do movimento e das 

organizações representativas do movimento, os centros acadêmicos conseguem se 

reestruturar de alguma forma e por isso que há um movimento de massa importante. 

Quer dizer, as passeatas são cada vez maiores e se expressam cada vez mais por uma 

reforma da universidade, uma reforma educacional.  

Há propostas posteriores de uma comissão paritária para que essas sejam 

acolhidas várias questões que, por exemplo, finalização da cátedra que foi uma coisa 

que perdurou por tanto tempo, né?  

Tanto tempo não, porque na verdade a universidade brasileira ela é 

relativamente recente, ela praticamente dentro do século XX. Mas, de qualquer maneira 

foi, ela se desenvolveu dentro de uma estrutura muito rígida, muito arcaica, né? E todas 

estas propostas já estavam sendo apontadas para uma discussão cada vez mais 

radicalizada. 

De maneira que neste período 1965, 1966 com o Golpe, os Estados Unidos se 

sentem evidente, porque como ele participou do Golpe, se sente bastante a vontade para 

introduzir várias questões, uma delas é o acordo MEC-USAID que, vamos dizer, 

introduz medidas absolutamente de acordo com o pensamento e a ideologia capitalista, 

a ideologia de empresa, ideologia de mercado, já criando a ideia de que a universidade 

tem que estar construída aos moldes de empresa, e é o que vivemos mais ou menos 

hoje, isso está mais ou menos estabelecido assim. 

E nesta época, quer dizer o controle da universidade seria feito com muito mais 

rigidez. Inclusive houve um treinamento de professores, funcionário que iam para os 

Estados Unidos fazer um treinamento para que este acordo e essas regras pudessem ser 

estabelecidas na universidade brasileira. 

Bem, 1968 eu entrei nessa organização que se chamou Dissidência Estudantil 

em 1967, 1967 eu também começo a participar da UEE e me torno secretária da UEE, e 

cuido das faculdades isoladas.  

Nessa fase o número de faculdades era muito restrito, né? 
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Nós tínhamos grandes universidades como a PUC, Mackenzie, USP. Eu acho 

que eram muito poucas universidades, o resto eram faculdades, que a gente chamava de 

faculdades soladas e eu passei a tentar organizar essas faculdades isoladas dentro do 

movimento estudantil. 

Então, e a gente tentando já a começar a discussão de para onde caminharia este 

Movimento Estudantil.  

Quer dizer, na medida em que a gente conseguisse uma proposta e uma 

alteração, uma reforma realmente universitária, ele caminharia para onde? E aí já se 

inicia dentro do Movimento Estudantil também uma discussão em torno de novas 

propostas para a saída e derrubada da ditadura, né? 

Então, há uma influência importante de algumas revoluções, revolução cubana, o 

que estava acontecendo no Vietnã, e aqui também começa a se discutir que uma 

ditadura naquela proporção em que ela tinha se estabelecido, era impossível com uma 

discussão ou com mecanismos legais derrubar. Então, começou, se iniciou uma 

discussão a respeito da luta armada. 

É, 1968 é um ano muito importante em termos, em várias questões. No 

Movimento Estudantil ele atinge o seu ápice, né? Há tomadas de faculdade e o 

movimento à UEE consegue uma adesão muito grande dos vários movimentos, nas 

várias faculdades.  

Se une ou se integra ao movimento operário que também começa a crescer, 

começa a ganhar força para retomar de novo essa organização e as reivindicações, de 

maneira que a gente culmina com a tomada da universidade da USP, da Faculdade de 

Filosofia que na época era na Maria Antônia, a Faculdade de Economia na Dr. Vila 

Nova... 

E nós tínhamos ali uma região bastante agitada que era a Sociologia e Política, 

Santa Casa, USP e que mais? Só que o Mackenzie era contrário à gente. Exatamente. É, 

Sociologia e Política, pois é, Sociologia e Política, Santa Casa, USP. De maneira que, 

justamente a Marília que está aqui falando que o Mackenzie se torna nosso grande 

inimigo que está ali, exatamente, armados. 
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Então, isso aí é o início dos grupos paramilitares. Então eles começam a 

organizar os grupos no Mackenzie, armam estes grupos e eles começam a vamos dizer, 

atacar a universidade, a Maria Antônia. E a gente faz dentro do possível uma operação 

de guerra para defender aquele território.  

Nós da Santa Casa nos organizamos da melhor forma que a gente podia se 

organizar, tentando fazer inclusive um ambulatório, um pronto-atendimento em casos de 

feridos e tal. E passávamos a ter uma preocupação muito grande.  

Nessa época os militares sabiam que era importante acabar com a Maria 

Antônia, quer dizer, não só via Mackenzie, mas vinha também nessa remoção para a 

Cidade Universitária, isso seria extremamente importante porque dividiria e diluiria o 

movimento. A Cidade Universitária para nós era quase que a periferia, era uma coisa 

muito longe. 

Então, 1968 é o ápice desta movimentação por grandes reformas e por um 

depuramento, vamos dizer, por uma reflexão cada vez melhor, do que seria uma saída 

para a derrubada da ditadura, e uma nova sociedade, e que sociedade era esta. E a 

sociedade que se discutia era uma sociedade socialista. 

Então, eu continuo na Dissidência Estudantil, e no final de 1968 eu ainda estou 

no Movimento Estudantil, mas pensando já em ir para outra organização que pudesse 

dar uma melhor perspectiva para essas questões que nós estávamos apontando como 

horizonte.  

Essa Dissidência Estudantil era uma organização bastante pequena, formada 

praticamente por estudantes de maneira que surge como, em 1967 Marighella sai do 

Partido Comunista Brasileiro e propõe, e vai para a OLAS, que é um movimento, onde 

há uma discussão importante sobre a questão da América Latina, e uma reflexão do que 

seria se toda essa movimentação na América Latina, para que caminho ela deveria 

tomar, de maneira que ele sai e, do partido e organiza a ALN, o início da ALN. 

E no comecinho de 1969, eu saí da faculdade, e tinha passado para o 5º ano de 

medicina e eu achei que era muito importante eu me desvincular da universidade e 

passar a ser militante profissional definitivamente integrada na ALN. 
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Dentro da Santa Casa eu militei com, na minha turma tinha dois grandes amigos 

que eram o Hiroaki Torigoe e o Chael, amicíssimos, e além de grandes amigos nós 

atuamos juntos em todo o movimento estudantil, na reconstrução do Centro Acadêmico 

da Santa Casa. 

Nessa movimentação toda, as propostas que surgiam de uma reestruturação da 

universidade, principalmente. Acho que o Dr. Carlini foi uma pessoa extremamente 

importante nesta discussão. Foi uma pena que não tivemos tempo de realizar uma 

porção de coisas que vinha nesse sentido.  

E, infelizmente já em 1968 o Chael foi, ele teve que ficar, se tornar clandestino e 

quando ele se tornou clandestino ele acabou se filiando a outra organização. Aí eu fiquei 

na escola, mas já numa situação esquisita porque eu já era conhecida na escola como 

uma figura que pertencia ao movimento estudantil, e certamente havia uma cera 

desconfiança se eu tinha alguma outra ligação. Aí eu achei que era muito interessante, 

muito mais importante que eu e filiasse definitivamente a uma organização e me 

dedicasse 24 horas à militância política. 

Então em 1969, começo de 1969 eu saí da escola e passei a integrar a ALN e 

fiquei nesse período, fiquei na ALN e fiz uma porção de atividades na ALN, participei 

de algumas ações, inclusive na tomada da Rádio Nacional que foi um evento que 

chamou multa atenção na época, porque a Radio Nacional era uma rádio que tinha uma 

programação popular e que fazia um grande sucesso na época, e a gente organizou de 

fazer a tomada não no estúdio, mas na antena. Como se chama, na rede de transmissão, 

exato. 

E fomos lá com um gravador e não tinha ninguém, tinha uma pessoa só que 

tomava conta dessa torre de transmissão e instalamos o gravador e fomos embora. E 

aquilo ficou sendo repetidamente soando por São Paulo uma fala que seria em nome de 

Marighella, né?  

Anunciando na verdade a guerrilha rural, falando da guerrilha urbana que tinha 

sido um momento importante porque, em que o Movimento Estudantil, o Movimento 

Operário deu base, de oportunidade para que isso servisse de um start, de um início da 

guerrilha urbana, porque na verdade não existia nenhuma outra possibilidade de 
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mudanças ou de derrubada da ditadura por ações pacificas, porque todas as instituições 

legais estavam sob o controle militar e tinham absolutamente... 

Nem eleições, o grande momento de eleições já tinha sido também cortado. 

Eram eleições indiretas, a imprensa também absolutamente calada, enfim. Todas as 

representações estavam sob o controle rígido da ditadura. 

Então este momento acabou sendo assim, um momento importante. Houve até 

certa confusão em alguns locais, porque eles imaginavam, se imaginou até que a tomada 

do poder ia acontecer dentro de poucos dias, isso não era verdade. Era um anúncio, mas 

a tomada do poder estava um pouco distante ainda. 

E aí participo de toda esta movimentação no sentido de organizar grupos 

armados na cidade que depois iriam para o campo para uma fase de um, construção de 

um exército para tomada do poder efetivamente.  

Até que em 1970, março de 1970, eu fui presa e tendo sido presa, eu fui 

diretamente para a OBAN, nessa época já existia a OBAN, o Exército já tinha se 

organizado de maneira a poder combater as manifestações e principalmente o 

movimento armado, e aí cria essa entidade.  

Essa organização que era clandestina funcionava na Tutoia, numa delegacia da 

Tutoia. Nos fundos da delegacia da Tutoia, e todo mundo que era preso era 

absolutamente, as prisões eram clandestinas, não eram legalizadas. 

Então eu fui presa em março e eles, no meio da rua eu fui presa, dentro de um 

carro e esse carro foi bloqueado por um carro da polícia e já na rua eles começaram a 

me bater. Eu gritava muito, porque na esperança de que alguém pudesse perceber que 

aquilo era uma prisão, e quanto mais eu gritava, mais eles me espancavam no meio da 

rua. 

Aí me colocaram, eu tentando resistir, me colocaram dentro de uma perua, 

naquela época existia uma perua que era característica da OBAN, chamava C14. Me 

colocaram e dentro do carro já foram, continuaram a me bater dando socos e tapas e o 

que eles podiam fazer naquele momento eles faziam dentro do carro. 
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E quando eu cheguei na OBAN, a primeira coisa que eu ouvi de um policial era 

o seguinte, “Ah! Você que é a...”, eu tinha um nome de guerra que era Maria. Ele me 

disse, “Bom, mas você que é a Maria? Tão famosa, mas tão pequenininha e tão 

baixinha? ”. 

Bem, aí eles me levaram para uma sala onde começaram a dar choque elétrico, 

depois em levaram para outra sala onde tinha o pau de arara e me submeteram ao pau de 

arara, mas eu comecei a passar muito mal e nesse período eles ainda queriam o 

prisioneiro vivo porque eles achavam que havia a possibilidade de obter informações 

através dessa prisão e da tortura. 

Então, além do choque e do pau de arara tinha, eles usavam uma coisa que 

parecia uma palmatória e batiam também mesmo estando lá no pau de arara. Eu 

comecei a passar mal e eles ficaram bastante preocupados porque eles me queriam viva. 

Então eles me retiraram do pau de arara e levaram para um pronto-socorro que 

ficava na Brigadeiro Luiz Antônio, se não me engano o pronto-socorro se chama Santa 

Luzia. E no Santa Luzia eles, enfim. Fizeram de tudo, lavagem gástrica, me 

examinaram. Mas como eu tinha sinais que os preocuparam, eu tinha sinais 

neurológicos que não eram sinais normais, eu tinha uma taquicardia absurda quer dizer, 

eles, enfim, este pronto-socorro que era um pronto-socorro particular, privado, ficou 

com medo de me manter lá e me mandou, disse “Olha, é melhor levá-la daqui. Leva 

para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas”. 

Então eu fui levada para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas.  

Olá Soraya, tudo bom?  

Eu fui levada para o pronto socorro do Hospital das Clínicas e lá tinha um chefe 

de equipe do pronto-socorro, ele era chefe do pronto-socorro. Ele começou a me 

interrogar, “Como é que você chama, o que você tem? ”. Eu absolutamente calada não 

dizia uma palavra, nada, nada, nada! 

E gritando, gritando, gritando, e aí me levaram, me examinaram, até exame 

ginecológico fui submetida. Até exame ginecológico.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Unifesp - SP

www.verdadeaberta.org



12 

 

E, daí eles não sabiam, ficaram um pouco inseguros porque perceberam que eu, 

que tinha sinais clínicos alterados, mas não sabiam muito bem o que fazer comigo, 

então acharam melhor me deixar um pouco em observação porque, é evidente que eles 

queriam que eu retornasse para ser ainda, continuar a ser torturada e achavam que eu 

daria informação. 

Então, eles me colocaram soro e eu ouvia dos meus, tinha colegas estudantes de 

medicina que diziam o seguinte, “Pode continuar a torturar que ela vai aguentar”. E esse 

chefe do pronto-socorro continuava dizendo isso, “Ela deve aguentar”. Eu vou colocar 

um soro, vamos ver como ela. 

Aí e colocaram num box. Naquela época o pronto-socorro. Eu lembro, é não sei 

o que de Paula, eu vou lembrar já, já. A gente até apaga. Ele, era um box fechado por 

uma cortina e a minha preocupação nessa época da prisão, a gente, todos nós éramos 

muito, nós discutíamos muito essa questão da prisão. 

E uma preocupação enorme era a proteção aos companheiros que estavam fora 

lutando e que a gente tinha que preservá-los e não fornecer nenhuma informação. Então 

nós estabelecíamos 24, 48 horas ou pelo menos 24 horas que a gente pudesse resguardar 

e não fornecer nenhuma informação. 

Então este período era crucial, e eu tinha que me aguentar. Eu, toda a minha 

ideia na época era que era melhor morrer, sem dúvida, do que ser submetida a essa 

humilhação, constrangimento ou fornecer informações. 

Bem, aí esse box tinha essa cortina e ficavam segurança do meu lado, e tinha 

uma janela que abria, como é que é? 

 

A SRA. ANA – Uma vidraça? 

 

A SRA. GUIOMAR SILVA LOPES – Não era vidraça, essa que abre assim,  

 

A SRA. ANA – Veneziana? 
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A SRA. GUIOMAR SILVA LOPES – Basculante. É, eu percebi que teve uma 

hora que o segurança se distraiu, alguém chamou ele no corredor, qualquer coisa, eu 

arranquei o soro e pulei da janela, porque o meu objetivo era morrer para não fornecer 

nenhuma informação ou não me submeter àquele tipo de desestruturação que é 

humilhação. A pessoa se desestrutura diante da repressão. 

E, infelizmente na época eu queria ter caído, mergulhado de cabeça, mas eu errei 

a angulação e dei uma barrigada e caí num telhado porque lá no Hospital das Clínicas 

quando a gente entra naquele saguão, aquilo equivale ao quarto andar, para baixo tem 

mais três, e no, lá no final existia um telhado que cobria máquinas e, acho que eram 

coisas relativas à lavanderia, enfim, eu não sei exatamente que máquinas eram. 

E era um telhado dessa telha Brasilit e quando eu caí, aquilo rompeu, mas eu 

fiquei presa no telhado. Bem, aí começou outra epopeia porque eles me tiraram de lá e 

como eu fiquei muito quebrada, quebrei a bacia, houve uma série de problemas, o braço. 

Aí eles tiraram, quando eu voltei esse chefe do pronto-socorro, eu gritava porque 

quando a gente tem qualquer problema no ombro, evidentemente que comprime a 

artéria e a dor de isquemia é uma dor absurda, não é? E eu gritava muito. 

E ele dizia “Ah! Agora está gritando? Mas você não falava nada, então eu vou 

deixar seu braço assim.” E levou algum tempo até que ele colocasse no lugar e 

descomprimisse a artéria. Bem, aí eu fiquei mais um tempo, mas rapidamente disseram 

“Não queremos esta mulher aqui de maneira nenhuma, leva embora imediatamente”. Aí 

me levaram para o hospital militar e no Hospital Militar eu recebi alguns cuidados, fui 

engessada, fiquei engessada, enfim. 

Eu fiquei muitos dias numa situação muito difícil, né? Eu nem conseguia me 

movimentar, tinha muita dificuldade e aí chegou mais ou menos uns 15 dias, 10, 15 dias 

que eu estava no Hospital Militar, eles me voltaram, fizeram eu voltar para a OBAN.  

E na OBAN começou tudo de novo, quer dizer, interrogatório novamente, 

começaram a me dar choque. E nesse processo eu tive uma trombose na perna e eu 

estava engessada até o meio quase, até o joelho. A perna começou a edemaciar, 

edemaciar, uma dor, uma dor absurda. 
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Olha, demoraram horas até que me levaram de volta para o Hospital Militar, 

chamaram um preso na época, não era um preso, era, rodavam dentro da OBAN várias 

figuras que ou eram enfermeiros, era, tinha alguma noção e essa pessoa disse: “É 

melhor levar porque senão ela pode perder a perna”. 

Então levaram de volta para o hospital, e aí eu fiquei mais um tempo até ir para 

o DOPS. Porque a gente passava da OBAN que era uma fase da prisão clandestina em 

que eles não assumiam as famílias em geral acabavam não sabendo que a gente estava 

preso. E, depois eles levavam para o DOPS que era uma forma de regularizar a prisão, e 

havia um comunicado e fazia um processo e isso era mandado pro Tribunal Militar, etc. 

Mas, como a gente, foi um período muito difícil porque houve uma, foi uma fase 

de muitas prisões, inúmeras prisões.  

Então a OBAN ficou com muita gente e eles precisavam dar vazão, então 

começaram a mandar de volta para o DOPS, e fomos todos para o DOPS e no DOPS 

também era um absurdo, o número de prisioneiros era enorme. Tiveram que improvisar 

celas e a dar conta de tantos prisioneiros. 

E neste período eu fiquei mais um tempo, com muita dificuldade, eu não estava 

andando e depois eu fui para o Presídio Tiradentes que foi um presídio destinado a 

acolher os presos políticos. Uma ala só de presos políticos. As mulheres ficaram numa 

coisa que a gente chamava de torre, era uma torre mesmo. E nós ficamos nessa torre. 

Teve época de termos lá mais ou menos em torno de 50 mulheres. Bem... 

 

A SRA. ANA – Aí já fora da tortura.  

 

A SRA. GUIOMAR SILVA LOPES – Aí já fora da tortura. Neste período eles 

não torturavam no presídio, porém, se havia outros prisioneiros que mencionassem ou 

que houvesse qualquer coisa, às vezes eles chamavam de volta e a gente voltava para 

um novo interrogatório. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Unifesp - SP

www.verdadeaberta.org



15 

 

Eu fui para o Presídio Tiradentes, permaneci lá mais ou menos um ano, um ano e 

meio, acho que um ano e meio. Nessa época fui companheira da Dilma, da Eleonora, 

né? E de muitas outras. Depois eu fui transferida porque nós ficamos com sequelas, né?  

Comigo teve outros companheiros que também, um foi vítima de um tiro, o 

outro que também caiu de uma janela, se jogou de uma janela, então ele também teve 

problemas ortopédicos. E eles, as famílias e os advogados faziam uma enorme pressão 

ara que a gente recebesse uma assistência médica e pudesse se recuperar. 

Então, às vezes eles levavam para algum tratamento fisioterápico, mas era uma 

coisa assim, muito esparsa. Uma vez e depois não voltava mais. E eles, depois de um 

ano e pouco eles me transferiram para a penitenciária feminina junto com mais uma 

companheira, também presa política. A justificativa é que nós precisávamos de muita 

assistência médica e eles não, eles achavam, eles chamavam isso de serviço sujo. 

Serviço sujo era levar os prisioneiros para tratamento médico. 

Então eu fui transferida e foi, esse período também foi extremamente difícil, 

porque eu fiquei no meio de presas comuns e o universo delas, dessas presas é outro 

universo, é outra, é outro mundo. 

E nós tínhamos celas individuais, mas todo o dia a dia era com as presas 

comuns. Então, nós sabíamos que jamais a gente iria fazer qualquer coisa que pudesse 

sugerir que estávamos querendo convencê-las, fazer um trabalho político, a gente era 

muito discreta.  

Mas também entrar no mundo delas era impossível, então foi muito penoso e a 

gente conseguiu, vamos dizer, superar essas dificuldades criando um cursinho. Elas 

fizeram supletivo, a gente fez um cursinho. 

Criamos um teatro de fantoches, que era uma outra forma de criar um meio de 

comunicação sem que não houvesse interferência nesses mundos tão diferentes. Aí, eu 

permaneci mais um ano e meio mais ou menos. Depois eu fui transferida para outro 

presídio em que a gente fez um movimento para que as presas políticas pudessem se 

reunir novamente, estivessem reunidas e juntas. Aí, nós fomos para outro presídio em 

que ficamos juntas novamente. 

Aí no final eu fiquei quatro anos na cadeia.  
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Eu saí, eu fui condenada há 15 anos, a pena caiu para oito e cumpri quatro anos. 

Eu saí com condicional, quer dizer, eu tinha que assinar, durante quatro anos eu assinei 

toda semana na auditoria militar, né? Não podia faltar nenhum dia. Eu saí então com 

quatro anos e essa saída tinha como pré-requisito que eu voltasse a estudar ou que 

trabalhasse.  

Então, a minha família tentou conversar com a universidade, porque a 

universidade era, a faculdade era privada e eu tinha que voltar, mas como voltar, enfim. 

Aí com a pressão um pouco acho que do juiz, eu acabei voltando.  

Não foi muito fácil essa discussão. Muitos professores se colocaram contra, 

infelizmente o Dr. Carlini já não estava mais lá porque certamente seria o meu apoio, 

mas eu tive algumas figuras que apoiaram esse meu retorno na congregação, uma figura 

que ainda hoje é um grande amigo meu que é o Jorge Carlovich que na época era 

representante dos estudantes, votou a favor. 

Bom, essa volta foi muito difícil, porque era uma faculdade que não me via com 

bons olhos, eu era uma terrorista que voltava.  

Antigos colegas tinham se tornado professores, e essas figuras foram 

extremamente difíceis de lidar porque algumas resolveram que iam me perseguir porque 

eles apostavam, existia assim, grupos de apostas. “Vamos ver quanto tempo ela dura”, 

“Ah! Eu acho que seis meses”, “Não, é um ano”. “Ah! Bom, de qualquer maneira ela 

não termina o curso”. 

E eu tinha que lutar contra essas questões até que teve um que ele 

sistematicamente me colocava falta, enfim, num estágio que era um estágio no hospital 

e que eu não podia faltar e ele me colocava sistematicamente falta e eu ia perder o ano, 

de maneira que eu tive que dizer para ele, “Olha, nós vamos ter que chegar num acordo. 

Eu já fui processada, condenada, estou ainda em fase de cumprir pena, você está me 

julgando novamente, nós vamos ter que chegar num acordo. Eu vou ter que te denunciar 

porque você está me levando a um segundo julgamento”. 

Bem, esse período foi difícil, mas eu consegui superar e terminar. Eu tive que 

voltar, apesar de ter feito o 4º ano, completado o 4º ano, eu tive que voltar para o 3º, 

mas consegui com muita dificuldade. Dificuldade financeira porque a minha família 
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também foi desestruturada neste período. Infelizmente eles, com toda aquela ânsia de 

achar que poderiam me beneficiar, entrava em todo o jogo que a polícia fazia, né? 

Existia, achar que, olha eu vou dar informação da sua filha. A senhora me dá e 

dando dinheiro, informação é: “Olha ela está no hospital, ela...”. Foi na época 

principalmente que eu estava internada. Então, foi assim um desastre, a família foi, 

sofreu muito e foi, sofreu um baque muito grande e infelizmente teve muitos problemas 

para se reestruturar.  

E quando eu voltei eu tinha que trabalhar para me sustentar porque eu tinha que 

pagar a faculdade, isso foi muito difícil. No início eu tive que fazer artesanato, coisas 

que eu sempre detestei, não conseguia enfiar... Assim, as meninas começavam a brincar 

comigo. Olha, senta aqui que eu vou te mostrar como é que enfia uma missanga. Bom, 

uma dificuldade horrível. 

Aí quando eu voltei para a universidade eu fazia isso porque eu tinha que pagar. 

E uma amiga minha também que foi um grande apoio nesse período, arrumou um 

trabalho para mim num hospital. Quando no fim eu fui mandada embora porque antigos 

colegas chegaram e disseram, aqui a gente não aceita terrorista. 

Então, foi bastante árdua esta volta, muito árdua mesmo, para cumprir estes 

finais, final de ano, final de curso. Bem, mas de qualquer maneira eu consegui e depois 

com muita, com a ajuda também para conseguir emprego porque não era muito fácil, 

né? Eu, existe uma marca muito grande, né? Aonde você vai de repente tem alguém que 

te conhece e diz, “Olha, é uma terrorista”. 

 

A SRA. ANA – Na sua documentação não tinha nada escrito que indicasse isso, 

era mesmo por conta das pessoas que conheciam você, que essa rede de, digamos, nova 

repressão se formava, é isso? 

 

A SRA. GUIOMAR SILVA LOPES – É. E durante o período que eu saí e tive 

que cumprir condicional, a polícia ficou na esquina da Santa Casa muito tempo, muito 

tempo. O que eu fazia eu era vigiada em todos os movimentos. Além de ter que assinar 
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toda semana, né? Eu não podia me ausentar da cidade de maneira nenhuma. E fora isso, 

ainda era vigiada na rua, quer dizer, qualquer movimentação eu era vigiada. 

Então, eu vejo que, quando eu terminei, eu pensei, eu tentei fazer a minha pós-

graduação e lá na escola era muito complicado, as pessoas diziam, “Olha, você não vai 

conseguir. Aqui você não entra em nenhum departamento. Pode esquecer”. 

De maneira que havia um clima muito, muito, muito tenso de muita... muito 

cerco, né? Em torno das pessoas quer tinham sido presas. E aí eu só, eu tentei, mais de 

qualquer maneira nesse período eu tinha tentado fazer pesquisa na época que, inclusive 

o Dr. Carlini era professor lá, foi uma época que... 

Quero assinalar que o Dr. Carlini tem uma importância assim, fantástica, né? 

Abriu assim, nunca eu vou me esquecer das primeiras aulas no 2º ano, a descoberta do 

que era pesquisa. Claro, uma coisa, é uma dimensão fantástica, né?  

Bom, aí nessa fase que eu voltei já eram novos professores, eu tentei me inserir 

novamente. Dr. Carlini foi quem me deu inclusive uma carta para eu conseguir uma 

bolsa da FAPESP na época que era, que eu estava fazendo iniciação, voltando a fazer 

iniciação científica, etc. 

E aí a questão financeira foi crucial, eu não conseguia me manter com bolsa. Na 

época bolsa era uma coisa ridícula, né? E a tentativa de fazer a pós não foi possível, não 

consegui concluir.  

Logo depois eu me casei, engravidei e a situação complicou um pouco mais. Aí 

eu tive que desistir e partir para a vida de clínica, e tentar me recuperar financeiramente, 

me restabelecer um pouco, deixar um pouco mais estável a vida financeira para 

sobreviver. Nessa época eu já tinha uma filha, e aí é isso. Quer dizer, depois eu, 

passados tantos anos eu falei, eu não posso morrer sem voltar a fazer pesquisa 

novamente. 

E voltei para cá, e foi a Escola que em recebeu muito bem. O Sérgio foi uma 

figura fantástica e ele disse, aquele jeito dele, disse, “Bem, você tem que procurar a 

Soraya. Eu fui procurar a Soraya e aí a Soraya falou venha, claro! Venha aqui, vamos 

fazer pesquisa”. E aí eu recomeço a minha vida, né Dr. Carlini? Depois de tanto tempo, 
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na pesquisa e enfim, com grandes dificuldades de novo. É uma figura estranha que volta 

de depois de tanto tempo, já bem mais velha.  

Hoje eu tenho 69 anos, eu voltei com 50 quase para fazer pós-graduação, e 

recuperar, quer dizer, isso não se recupera, mas de qualquer maneira é uma, é uma 

construção, é uma outra construção, né? Num outro período da vida, numa nova fase. 

E agora eu estou aqui, me afastei da Escola porque fui convidada pela prefeitura 

para fazer a coordenação de políticas públicas para os idosos dentro da Secretaria de 

Direitos Humanos.  

E estou muito feliz porque acho que é uma possibilidade e a gente fica muito 

entusiasmada de poder fazer, nem sempre isso é correspondido porque os recursos, as 

barreiras são inúmeras e a gente está sempre... 

Mas, eu tenho aqui grandes amigos e assim, quero que eles entendam que o que 

depender de mim, que eu puder responder esse gesto, eu estou sempre muito pronta. 

Marília, vocês são também grandes amigos, muito obrigada aos meus alunos que vieram 

aqui, muito obrigada. Dr. Carlini, minha família, né? Obrigada. (Palmas.) 

 

A SRA. ANA – Eu falei que não posso ficar em Mesa, né? Ninguém me escuta. 

Eu vou passar a palavra direto para o vereador Natalini.  

Então, por favor. Depois a gente vai abrir para o público, está bom? 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Bom dia! Cumprimentar a Ana que coordena 

aqui a Mesa, cumprimentar a reitora Soraya, a vice-reitora Valéria, a Dra. Guiomar que 

é depoente aqui hoje comigo. Professor Ricardo, professor Carlini, cada um de vocês. 

Para mim é uma honra muito grande estar aqui porque eu nasci no ponto de vista 

profissional aqui, tive aula neste anfiteatro aqui com pessoas, até com Jairo Ramos eu 

tive aula aqui um pouquinho antes dele se aposentar. O Domingos Delascio, Darcy de 

Mendonça Uchoa.  
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Eu não posso lembrar de todo mundo, mas essa, Jorge Michalany, cantava ópera 

nas aulas. Faleceu há pouco tempo, era um homem muito conservador, um homem de 

Direita, muito conservador. 

Então é emocionante a gente reconstruir história a partir desta visão que a 

professora Guiomar trouxe aqui.  

Eu entrei aqui em 1970, vim do estado do Rio de Janeiro, meu pai pesava cana 

numa usina de açúcar, está com 92 anos e lutou muito para me colocar aqui, muito. 

Perfurou uma úlcera de estômago de tanto trabalhar para arranjar recursos para me 

sustentar aqui num cursinho e eu também me matei muito para estudar num cursinho 

porque era difícil entrar aqui. Era muito difícil, era uma coisa impressionante. 

Eu entrei aqui e nós éramos poucos filhos de pobres numa turma de 120 filhos 

de classe média para classe media alta. A minha turma é de 1970. E eu já vim para cá 

com uma visão de Esquerda, uma visão de revolta contra o regime político que tinha 

tomado o Brasil em 1964. Eu morava lá e lá tinha um tio que era do Partido Comunista, 

que era amigo do Prestes, amigo do Brizola, amigo do Arraes. 

Eu via aquela luta toda naquela região e quanto ele foi perseguido, chamava Zé 

Madeira, José Lira Madeira, e eu aprendi um pouco a me revoltar contra determinadas 

injustiças com aquela pessoa.  

E quando eu vim para cá eu já tinha uma visão, uma formação política, entrei 

aqui com 17 anos, e aqui eu procurei identificar nos alunos, nos estudantes, nos 

professores pessoas que tivessem um pensamento parecido com o nosso.  

Era uma época difícil, 1970, tinha tido o AI-5. Era uma coisa muito pesada, né? 

Conforme ela contou aqui, mas nós fomos juntando, fomos juntando um grupo de 

velhos, antigos, veteranos como o Nestor, o Abel que foi presidente do Centro, e outros. 

O Petit que está na Pediatria até hoje. Eu me lembro desses, não recordo de todo 

mundo, mas era um pessoal que a gente se comunicava meio assim, em off, né? Porque 

não podia. E na minha turma nós juntamos também um grupo que foi se chagando, se 

chegando, e era um grupo um pouco maldito dentro do contexto geral. Eram os do 

contra. 
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Bom, nós fizemos política aqui numa situação muito difícil, política de oposição 

ao regime militar e política de resistência ao Movimento Estudantil. Era tudo muito 

difícil como eu disse, a gente não tinha liberdade para falar, liberdade para agir. Mas 

nós sempre rompíamos o limite da liberdade. Sempre dava um passo a mais. A Valéria 

também é dessa época, né? Você lembra de mais ou menos das coisas, né? Como a 

gente se relacionava. 

Eu não posso citar todo mundo porque são muitos nomes, mas nós fizemos, 

montamos um grupo articulado. Reuníamos, era, não era um partido político, mas era 

perto, né? E fomos para o Centro Acadêmico que continua existindo, quer dizer, o 

diretório acadêmico, aquelas coisas que, o Centro Acadêmico Pereira Barreto continua 

existindo. Era muito esvaziado, na época tinha o Centro e Atlética, né? A Atlética era 

mais cheia porque a Atlética era despolitizada e o Centro era muito esvaziado porque 

ela era os esquerdinhas que se reuniam. 

Começamos a refazer o Jornal, começamos a dar um pouco de vida na política e 

começamos a fazer dois tipos de trabalho. O trabalho específico estudantil, específico de 

luta pela universidade gratuita, pelo curriculum, resistindo àquelas investidas que havia 

da política educacional do regime, e também uma articulação maior que era uma 

articulação política com as forças políticas que se mexiam.  

Eram muitas forças políticas, né, professora? Era confuso para mim aquele 

negócio porque era tanto... Eu recebi, eu encontrei aqui nessa época clandestinamente 

com o Muniz do MR-8 que foi vice-prefeito do Rio até ano passado.  

Fui lá, encontrei ele de vice-prefeito, choramos lá junto do gabinete dele, foi um 

escândalo lá porque fazia muitos anos que eu não o via, ele vinha aqui tentar recrutar, 

tentar montar o esquema do MR-8. 

O Sergio Motta passou umas vezes aqui recolhendo remédio e dinheiro para 

mandar para os guerrilheiros do Araguaia, e o Sergio Motta, até depois eu encontrei 

muitos anos depois com ele, ele sempre era tesoureiro das campanhas. Eu falei “Pô, 

Sergio Motta, desde aquela época você gostava de ser tesoureiro”. Eu brinquei com ele, 

ele deu risada. Tesoureiro das campanhas e ele juntava remédio também. A gente 

juntava, ele passava umas duas ou três vezes. 
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E no partidão do PCB a gente teve uma relação com o professor Guilherme 

Rodrigues do Hospital das Clínicas, e alguns outros próceres do Partido Comunista 

Brasileiro. Bom, enfim, fizemos um jornal mural aqui, um jornal chamado 

“Articulação” com cinco escolas de medicina. Era um jornal mural porque não dava 

para fazer jornal para distribuição de mão em mão. A gente pregava de madrugada nos 

murais. 

E nós, nós, era aqui da Escola que representava lá no grupo, era o Guilherminho 

que morreu, da Santa Casa. Eu não sei se a senhora conheceu o Guilherme, 

Guilherminho D’avila. É, aquele magrinho, morreu. Era o D’avila de Sorocaba e o 

Porcola. 

O Porcola está vivo até hoje aí, está andando por aí o Porcola. O Magro que era 

da USP, o Magro, o Rui e o Takaoka que era da USP, que eram os três que 

apresentavam, e a irmã da Albertina Duarte do ABC. Esse era o grupo que sentava toda 

semana para fazer este jornal, e para articular as faculdades de medicina.  

Foi aí que nasceu a ideia do 1º ECEM, Encontro Científico de Escolas Médicas 

que a gente fez na faculdade de medicina com umas 30 pessoas. Devia ter uns oito, 10 

ou 12 agentes do DOPS infiltrados lá como falsos estudantes, mas houve o 1º ECEM, 

né? Muito medo, muita dificuldade. Então a gente tentava mobilizar os estudantes de 

baixo para cima, conversava sobre a UEE, sobre a UNE que era absolutamente 

clandestino. 

Bom, mas havia também como eu disse, os grupos de Esquerda que vinham nos 

procurar. E aqui eu tinha um colega de turma chamado Paulo Antunes Horta que era 

ligado à irmã dele Maria Aparecida Horta. Era militante ou dirigente da MOLIPO, 

Movimento de Libertação Popular. E ele trazia os jornais da MOLIPO e a gente de uma 

forma revoltosa ajudava a distribuir o jornal da MOLIPO aqui dentro da faculdade. 

O jornal da MOLIPO, eu não sei se você lembra, você deve lembrar. Ele tinha 

sempre, ensinava montar e desmontar arma, era um jornal, a MOLIPO era um grupo de 

luta armada mesmo, que tinha metralhadoras, ensinava aquilo ali, tal. E tinha uma 

posição política. Nós não pertencíamos a grupo nenhum, eu não pertencia a grupo 

nenhum até um período depois que eu entrei no Partido Comunista do Brasil, mas já foi 

já em 1976, por aí que eu entrei no Partido Comunista do Brasil. 
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Até aquele momento a gente era um grupo de estudantes independentes contra o 

regime que conversávamos e dialogávamos com todas as forças de Esquerda que nos 

procurassem. De Centro-Esquerda que tinham posição contra o regime. 

Ajudamos eleições em 1974, não me lembro bem aí, eu me lembro do meu 

primeiro voto, foi no Goldman e no Airton Soares. Hã? 

 

A SRA. GUIOMAR SILVA LOPES – Campanha do [ininteligível 1:07:07]. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Não, nós fizemos, depois nós fomos 

convencidos em fazer, em votar, foi em 1974. E a gente fez a campanha dentro do 

MDB. Aí tinha a turma do voto nulo e tínhamos nós que achávamos que, quer dizer, a 

gente tinha dúvida. Uma hora a gente estava no voto nulo, outra hora a gente achava que 

dava através do MDB construir um MDB autêntico.  

Então esse debate tudo a gente participou até que eu dei um jornal da MOLIPO 

para um estudante que passou aqui, passava muita gente aqui, muita gente, tudo “na 

moita”, né? Na clandestinidade. 

A Escola era uma escola que tinha um caráter muito conservador. O senhor já 

estava aqui, eu acho que foi em 1972 que o senhor veio, não lembro.  

Em 1971, o senhor veio, foi uma luminosidade.  

As luminosidades que tinha aqui assim, que dava para a gente falar assim, “Esse 

aí é nosso, né?”. Era este aqui, este senhor que está aqui, este professor que está aqui, 

honorável professor, era o professor da Pediatria, o Fernando Nóbrega que era outro. 

 

A SRA. GUIOMAR SILVA LOPES – Fabio Ancona Lopez. 
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O SR. GILBERTO NATALINI – O Fabio Ancona Lopez, eu não me lembro 

de todos. Que eram pessoas que, eu cheguei acho que conhecer o Nilceu, mas acho que 

o Nilceu logo morreu, não...  

 

A SRA. - Em 1971 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Em 1971. Ele era o diretor da Escola quando 

eu entrei, eu acho. Ele morreu num desastre de uma pescaria, uma coisa assim, né?  

Mais o grosso da Escola era, vamos dizer assim, conservadores e liberais. Tinha 

os liberais, pessoas que não eram progressistas do ponto de vista ideológico, mas 

também não eram defensores do regime. E tinha aqueles que se declaravam mesmo a 

favor daquilo, tal. Eram entusiastas do regime. 

Aqui tinha na Anatomia, o professor Ricardo lembra, o Samuel Atlas que trouxe 

o Geisel aqui. Nós fizemos a maior desfeita para o Geisel. Nós fizemos uma desfeita 

para o Geisel através do filho do Osvaldo Ramos que o... O Fio, nós convencemos o 

Fio, o Fio era do time, aqui tinha dois times, né? O time contra-cultura que a gente 

chamava e o time do rabo de galo, né? 

Então eram dois times que caminhavam paralelo, mas não eram juntos. O Fio era 

o do time contra-cultura, né? Ele era mais soltão e tal, mas ele era, tinha uma cabeça 

já... 

E o Geisel, nós convencemos ele, ele ficou na fila aqui, não sei se o senhor 

lembra, não sei se o senhor veio na, tinha uma fila de professor para cumprimentar o 

Geisel, eu lembro que o Geisel veio com um casacão enorme, um casaco preto, aqueles 

casacos alemães, né? E foi cumprimentando e a gente convenceu o Fio a não 

cumprimentar o Geisel. Ele ficou na fila como neto do fundador. 

Ele ficou, o Geisel estendeu a mão e ele pôs a mão para trás, acabou a visita do 

Geisel. Dali o Geisel foi embora bravo para caramba.  
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Nós ficamos em cima do Hospital São Paulo torcendo para ele obedecer ao 

combinado e ele fez, então foi a forma da gente protestar na época contra o ditador, e aí 

o professor Samuel Atlas ficou muito bravo porque, depois ele descobriu que foi toda 

uma articulação que teve para não cumprimentar o presidente, o representante dos 

alunos. Era a forma que a gente tinha de enfrentar uma ditadura hegemônica. 

Aí em 1972, eu dei esse jornal da MOLIPO para esse moço, ele foi preso em 

Mato Grosso e eu soube de tudo isso lá no DOI-CODI, na OBAN, que me mostraram a 

foto dele, né? Quase mataram ele na tortura, ele estava muito deformado, né? Nem 

parecia o que eu tinha conhecido aqui. 

E aí no auge da tortura ele contou que eu tinha dado o jornal para ele. Aí pronto, 

né? Os caras falaram tem uma célula da MOLIPO dentro da Escola Paulista, né? E me 

seguiram 30 dias e no final de 30 dias como não descobriram nada eles me prenderam. 

Eles me prenderam ali na Rua Guiratinga, no Bosque da Saúde, eu morava com 

meu avô e minha avó, já velhos, né? Eu morava lá, um tio deficiente e uma tia viúva 

com uma prima. Eles foram lá e não me prenderam dentro de casa, esperaram eu descer, 

eu tomava o ônibus da CMTC lá no ponto final, descia lá em cima em frente ao 

Arquidiocesano e descia a pé para vir para a faculdade todo dia às 6h30, e até antes.  

Me pegaram lá e com essa C14 que ela falou, eram três, viu? Eu acho que eu era 

mais perigoso que você, o meu eram três C14, ai meu Deus do Céu. Aquela Veraneio 

C14, não é? Desceram, encostaram, desceram com aquele monte de metralhadora e tal, 

tapas e sai daqui, o que houve? Levaram para a Rua Tutóia onde você ficou também. 

Levaram para lá e eu fui recebido pelo então major Ustra, Carlos Alberto 

Brilhante Ustra. Doutor Tibiriçá era o apelido dele, ele me recebeu lá, me puseram em 

uma salinha, naquele momento eles não me bateram, eu fiquei três dias lá, dois dias e 

meio lá, me interrogaram, fizeram bastante coisa psicológica e tal, aquela tortura, mas 

eu não sofri nenhum ataque físico. 

Me mostraram as fotos que eles me seguiram aqui na Bireme, ali, viu, professor? 

Naquela Bireme, até saindo do banheiro, lendo uns livros que eu estava lendo, eles me 

tiraram foto daqui de tudo o que foi jeito, e eles falaram “Olhe, a gente tem tudo na 

mão, você tem que contar”, e eu falei “Contar o que?”. Aí mostraram a foto do rapaz... 
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Eu falei “Ah bom, eu já sei o que houve. Esse rapaz, eu dei mesmo um jornal 

para ele, eu me lembro, mas os jornais, Doutor Tibiriçá, têm lá na faculdade em tudo 

quanto é canto, isso aí é lixo, lá. Qualquer banheiro que a gente vai tem um jornal 

desse”.  

“Ah, como assim?”.  

“Tem, eu pego esses jornais lá”, esse e outro porque a gente tinha outros 

materiais de outros grupos políticos que a gente pegava para estudar, para ler no nosso 

grupinho, éramos o quê? Uns 20, talvez que discutíamos Marx Lenin e tal, mas não 

tinha filiação partidária. 

Mas aí ele falou, “Como assim? Eu falei “Não, está tudo na minha casa, se você 

quiser posso ir buscar e entrego tudo para o senhor, eu achei lá, eu pego lá na faculdade, 

têm nos banheiros, nos botecos, a gente não sai de lá, às vezes, de vez em quando tem 

pendurado lá’. 

E o Ustra acreditou em mim, e dois dias e meio depois, olhe, eu consegui 

enganar o Ustra, isso é uma coisa maluca, né? Por isso que ele tem tanta bronca de mim, 

eu consegui, ele me deu uma ordem de soltura para eu vir embora para casa com o 

compromisso de entregar todos os papeis que eu tinha lá para a equipe dele. 

Quando chegou lá eu corri, tinha um quartinho lá no fundo, quartinho todo 

subversivo com Marx de um lado, Lênin do outro, Mao Tsé-Tung  no teto, era um troço, 

o teto meu era a cara do Mao Tsé-Tung com aquela verruga aqui, um negócio maluco, 

está certo? Era um lugar em que e estudava, ali no fundo da casa. 

Eu fui lá, abri o armário, entraram cinco ou seis armados, todos armados, meus 

avós desesperados, “O que houve?”. “Calma, está tudo certo, vou entregar aqui uns 

papéis”, quando eu abri não tinha nenhum jornal, não tinha nada, nada de nada de nada, 

aí minha tia do lado, eu falei “Tia, cadê os jornais que estavam aqui?”. “Ah, veio aqui o 

Zezito, o não sei quem”, os cinco todos, uns colegas nossos aqui, “E falaram que esses 

papéis eram muito perigosos, puseram em um saco e levaram para a casa do se tio lá no 

aeroporto”. Meu tio Vanderlei. 

Aí eu falei, ah meu Deus, aí pronto. Ali comecei a apanhar. Eu apanhei, eles 

bateram, deram um empurrão forte na minha avó, meu tio de muleta, tadinho, se meteu 
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no meio e eles empurraram para ele cair, aí com as metralhadoras em punho disseram 

não, você não é o que você contou, o negócio aqui está feio. 

Me puseram no carro e ali eu comecei a apanhar dentro do carro e fomos lá na 

casa desse tio, botaram minha prima junto dentro do carro, ela não sabia nem o que 

estava acontecendo, eu tinha 19 anos e ela devia ter uns 15, pôs no carro para ela seguir 

com a gente como refém. 

Chegaram na casa dele, estavam lá de fato os papeis, prenderam ele, prenderam 

um monte de gente, fomos todos pro DOI-CODI para explicar o diabo do, aí prenderam 

os cinco minha tia falou, o nome dos cinco que ela minha dado e aí aproveitaram, 

fizeram um corte cirúrgico maior e prenderam 11, eu e mais 10, aqui.  

Levou tudo para lá e aí começaram realmente o interrogatório e queriam saber 

quem tinha dado esses jornais. Foi o Paulo Horta, foi o grupo nosso também que tinha 

mais relação com a coisa, que namorava uma prima do Paulo Horta, o Walter 

Nascimento, fomos em 11, dos 11, ficamos lá uma semana, bateram na gente, Dirceu, 

Diniz, Zezito que era filho de um senhor que tomava conta aqui da Anatomia 

Patológica, o Senhor Antônio, o Zezito foi, foram 11.  

Desses 11, todos apanharam, levaram choque, mas eles selecionaram e viram 

que os que estavam mais envolvidos eram eu, Paulo Horta e o Walter Nascimento, 

então, com uma semana eles soltaram os oito, vieram aqui na Escola, invadiram a 

Escola, invadiram nossos armários aqui, tinha os armários dos estudantes aqui, 

arrombaram os armários e tal.  

Daí saíram os oito com uma semana e ficamos em três. Eu, Paulo Horta e Walter 

Nascimento, e o que eles queriam de nós era o nome de quem era a ligação com a 

MOLIPO. Ali que eles queriam.  

Então, nós ficamos lá para dizer o nome, que era a irmã do Paulo Horta e aí 

apanhamos bastante também, fomos muito torturados para falar o nome da Cida Horta. 

A gente segurou o nome da Cida Horta e eu falei, ah, eles vão matar a gente, né?  

Porque era, o negócio era feito, né? E eu vi lá morrer gente na época que entrou vivo e 

saiu morto, eu vi. 
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Então, eles queriam o nome e, todo dia, de dia e de noite, foi uma pancadaria 

enorme. O Paulo apanhou, prenderam a mulher do Paulo, ela estava grávida, segundo 

informação que ela nos deu, ela abortou porque pularam na barriga dela com os pés para 

fazer ela abortar, ela abortou, a Cássia, era uma enfermeira casada com o Paulo Horta. 

Hoje eles não são mais casados. 

O Paulo Horta mora em Goiás, é médico pediatra lá, Walter Nascimento se 

aposentou do Servidor do estado, mora no Tatuapé, os três que ficaram e o Maurício 

Santo Amaro e os outros oito, Zé Teles vocês devem se lembrar, não sei se alguém 

conhece Zé Teles, marido da... você conhece? O Zé Teles você lembra? Um 

hematologista que era da minha turma, o Caldas. 

 

A SRA.  – E o Waltinho? 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – O Waltinho não foi preso, ele, nessa época, 

eles prenderam só os mais, o Waltinho era mais novo, estava entrando. O Waltinho, na 

verdade foi o quê? Quando nós saímos da prisão que não podíamos pôr a cara, nós 

arregimentamos o Waltinho para ser o nosso... o que punha a cara. 

Então ele e mais outros, uma geração mais nova que veio, então a gente fazia por 

trás tudo e o Waltinho era o candidato, foi, ganhou o Centro Acadêmico e tal, se 

projetou empurrado, ele e mais um pessoal, o Júlio César, o Francé, o Nacibe, foram 

gerações que nós fomos pondo.  

A gente não podia aparecer porque se aparecesse, não é? E eles foram tomando 

nosso lugar vamos dizer, publicamente, então, o Walter Nascimento era uma segunda 

etapa. 

Eu fui preso 17 vezes, depois dessa primeira. Depois me prenderam mais 16 

vezes, mas a vez pior foi essa, foram 90 dias, viu, professora? Que eu fiquei uma parte 

no DOI-CODI e uma parte cumprindo pena, como eles chamavam, lá no DOPS, que aí 

já não tinha mais tortura. 
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Mas aí, o que aconteceu? Quero contar isso para vocês. Nós seguramos o quanto 

pudemos, até que um dia, chegou na porta da cela que a gente estava preso, eu fiquei 

preso com várias pessoas que são bastante conhecidas aí no meio político e tal, né? 

Mas a gente ficou sempre na mesma cela, os três, eles não separaram a gente. Aí, 

veio um guarda à noite, 23h, aqueles guardas da PM que tomam conta do DOI-CODI, 

tomavam conta da muralha, eram Polícia Militar, não participavam da tortura. Quem 

participava da tortura era gente da Polícia Civil e das três forças armadas, Aeronáutica, 

Marinha e Exército. 

Aí, o guarda veio e chamou o Paulo na beira da cela e falou assim para ele, bem 

baixinho, nós não ouvimos, “O seu pai falou que ela já foi, você pode falar o nome da 

sua irmã”, e deu umas três ou quatro dicas para o Paulo Horta que, dicas que só alguém 

que de fato conhecessem o pai dele, a família dele e tal poderia dar, episódios de coisas 

que não era possível a polícia saber. 

Aí nós sentamos, ficamos o resto da noite, eu, o Paulo Horta e o Walter 

Nascimento discutindo se aquilo era real ou não. Por todos os dados que foram dados, 

porque o guarda também falou e saiu, porque ele trouxe um recado de Guaratinguetá, do 

pai do Paulo. 

Nós chegamos à conclusão de que o recado era verdadeiro, então nós abrimos o 

nome da Cida. Quem abriu foi o próprio irmão. Nós combinamos, “Então você abre o 

nome dela, porque se tem essa coisa de que ela já foi...”, e de fato ela tinha ido embora. 

Ela foi para o Chile, depois foi para a China, depois foi para Cuba, depois voltou e foi 

mulher do Luiz Eduardo Greenhalgh, hoje eu acho que eles não estão mais juntos, mas 

ela chegou a ser casada com o Luiz Eduardo Greenhalgh. 

E quando ele falou para a polícia, falou o nome, foi aquele alvoroço no DOI-

CODI e eles saíram, foi uma operação de guerra para prender a Cida, uma coisa maluca, 

nunca vi tanto AC14 na minha vida, aquele barulhão de coisa, e corre, pega e tal, 

quando chegaram lá ela não estava mais e já tinha fugido. Então, ela estava segura, 

quero dizer, o guarda trouxe o recado correto do pai do Paulo Horta e ela já tinha fugido 

pro Chile. 
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Então, o fato de ele falar o nome dela não quebrou nenhuma cadeia de proteção, 

não é? Isso é uma coisa que eu acho interessante a gente também falar. Aí depois nós 

apanhamos bastante, mais, por vingança, porque nós não falamos no tempo certo para 

eles prenderem a Cida.  

O Ustra me bateu pessoalmente. O Ustra me torturou e participou das torturas. 

Ele fala que nunca torturou ninguém, ele é um grande mentiroso, um hipócrita, aquilo 

não é um ser humano que possa viver entre nós. 

Eu não desejo a ele tudo o que ele fez comigo nem com os outros, ele era um 

comandante que comandava com as próprias mãos, ele levava uma criança lá, dizem 

que era a filha dele, quando estava mais tranquilo assim, de domingo, levava uma 

criança de 5 anos pela mão e a criança andava naquelas salas que eram os locais onde as 

pessoas eram arrebentadas nas torturas, quero dizer, um sujeito que faz isso com um 

filho não é um ser humano normal. 

Eu vi naquele DOI-CODI, o comandante Humberto Souza de Melo fardado, que 

era gordinho, me lembro até hoje, era comandante do Segundo Exército. Por isso que eu 

digo, quando o Exército diz que não tinha nada a ver com aquilo, que aquilo era coisa 

de oficial fora de controle, é mentira. O Exército estava envolvido naquilo, as Forças 

Armadas de cima embaixo. O comandante, eu vi o comandante em dia de atuação. Eu vi 

com meus olhos, então não dá para dizer que o comandante não sabia daquilo. 

Bom, a gente então, eu não vou me alongar muito, mas a gente sofreu bastante lá 

e depois fomos para o DOPS, lá no DOPS eu conheci o Fleury.  

O Fleury me interrogou, mas não me bateu. O delegado [ininteligível 01:24:25] 

eu conheci no DOPS, também. Tomou meu depoimento, também não teve tortura lá 

porque a gente já tinha feito tudo de próprio punho no DOI-CODI. Aquilo foi tudo para 

o DOPS só para fazer o registro de cartório.  

Eu não tinha idade para ser processado, então me arrumaram um, esqueço o 

nome, é tipo um padrinho que se responsabiliza pelo meu processo. Foi um delegado de 

polícia que foi o meu padrinho para eu poder ter, porque era só com 21 anos que podia 

ser processado. 
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Quando a gente saiu de lá depois de três meses, sofremos muito, eu sou surdo 

dos dois ouvidos por choque elétrico, aliás, até, há 10 dias atrás, depois de oito anos, 

aprovaram meu reconhecimento de indenização lá na Comissão de Presos Políticos em 

Brasília. Eu entrei naquilo lá há um tempão, foi votado agora.  

Eles me deram muitos choques nos ouvidos, aquilo sangrava muito, foi muito 

difícil e eu acabei ficando com lesão de audição dos dois ouvidos. Nós voltamos para a 

Escola, e agora eu queria antes de terminar falar um pouco daqui. 

A gente tinha muita dificuldade política de agir aqui, nós éramos assim, um 

pouco os revoltados, os subversivos, e tal. A gente...  

Mas o pessoal, embora não concordasse, eu sinto que havia um respeito pela 

nossa atuação. Nós, quando o Passarinho, ou o Ney 

 

A SRA. ANA – Ney Franco. 

 

A SRA. GUIOMAR SILVA LOPES – Braga. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Ney Braga. Decretou que a matrícula da 

Escola ia aumentar 1000%, ia ser dividida em 10 vezes ou 12 vezes. Quer dizer, quando 

ele decretou o ensino pago na Escola Paulista, eu, o Caldas, não lembro do terceiro 

também, mais dois, o Paulo Horta. Ficamos ali naquela segunda porta que tem, primeira 

porta que tem ali, que era a Secretaria que cobrava matrícula, não sei se ainda é, não 

deve ser mais, né? Ali era a Secretaria da Escola, nós ficamos ali, fizemos um piquete e 

não deixamos ninguém entrar para pagar a matrícula.  

Juntou um monte de alunos aqui nesse pátio e, não vai entrar, só se bater. Se 

bater nós vamos revidar, fizemos um piquete dentro do espírito, como é que se diz 

assim? Meio violento, está certo?  

Não entrou ninguém, não fizeram a matrícula e nós revertemos o processo e ele 

teve que reverter o aumento da anuidade.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Unifesp - SP

www.verdadeaberta.org



32 

 

Eu acho que ele queria, com aquela matrícula, a opinião política que a gente 

tinha era implantar a mensalidade, um ensino pago, ia experimentar aquilo ali e depois 

fazer. Então, foi feito ali, nós fizemos isso, isso é um dos exemplos que eu posso dizer. 

 

A SRA.  – Nas Atas da congregação ele dizia que era apenas contribuição por 

conta de ausência disso e daquilo, e eu soube dessa movimentação para não pagar 

conversando com os professores, mas das atas saíram essas informações, só aparecem 

como se ele tivesse pedido uma contribuição, porque a Escola tivesse problemas. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Era matrícula. Ele queria aumentar a 

matricula, bastante. Lembra professor? Não lembra disso não? Lembra disso? 

Então, foi o piquete aqui. Esse foi o piquete que nós fizemos, nós fizemos 

muitos movimentos aqui, movimentos de massa com os estudantes, movimentos pela 

federalização da Escola de Enfermagem, eu lembro que foi aqui, nessa sala que a gente 

gritou aqui pela federalização.  

Um grupo grande aqui, uma assembleia enorme que teve aqui, enfim. Teve 

muita luta, muito trabalho, mas o que eu queria colocar para vocês é a reação da Escola. 

Então, quando a gente voltou do DOI-CODI, o professor, o diretor quando fui 

preso era o Horácio Kneese de Mello, certo? Que também era um homem do estilo 

conservador, era um professor conservador, ou não?  

 

A SRA. – Ele era. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI - Não, ele era conservador, mas olhe o que 

esse senhor me fez, olhe o que esse homem me fez, vê se dá para não respeitar 

profundamente.  
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Ele entrou no Galaxy preto de diretor, ele e o motorista, foi lá no DOI-CODI na 

portaria, isso eu não vi, mas contaram, eu acho que foi real, nunca perguntei para ele, 

mas contaram, comentaram lá dentro do DOI-CODI.  

Esse louco desse diretor veio aqui tirar os estudantes, buscar os estudantes. Diz 

que ele falou para o porteiro, “Eu vim pegar os meninos, os meus alunos que estão aí e 

vou levar embora”, e o cara meteu a metralhadora assim no vidro do carro e falou, sai 

daqui senão vou apertar o dedo. Aí ele deu marcha ré no Galaxy e saiu e lá para não 

levar tiro. 

Então, quero dizer, que coisa de conservador é ele, o Gallucci que era vice- 

diretor recebeu meu pai aqui, Costabile Gallucci professor da Cirúrgica, e falou para o 

meu pai, meu pai veio, meu pai veio de lá, de Direita, muito conservador, pobre de 

Direita, né? Muito conservador, veio aqui desesperado, porque ele pegou um bilhete de 

um coronel do Exército que jogava buraco com meu avô lá em Macaé.  

Um bilhete escrito a lápis, com esse bilhete escrito a lápis ele chegou na porta do 

DOI-CODI, mostrou o bilhete, pegaram o bilhete, levaram para o Ustra, o cara era 

amigo do Ustra.  

Aí ele entrou para me ver por dois minutos, e aí já entrou esculhambando, “Eu 

tenho vergonha, eu fiz tanto esforço para te pôr na faculdade para você fazer uma 

sujeira desta, jogar o nome da nossa família no lixo”. 

A SRA. – [ininteligível 01:30:10] 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – O [ininteligível 01:30:15] era médico lá. 

 

A SRA.  – Sim, ele ia buscar o pessoal 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Então, mas ele ajudava. Ele era médico da 

Polícia, não é? Então, mas ele ajudava, não é?  
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A SRA.  – Todo mundo ligava para ele tirar um pessoal. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Ele era um aliado, ele era médico da Polícia, 

mas ajudava, era um aliado. Então, tem essas contradições porque a gente tem que 

tomar cuidado quando a gente analisa porque a gente tem que ver também o outro lado 

da medalha. Eu tenho casos aqui emocionantes. Eu vou contar em um minutinho, eu já 

estou me encaminhando para o final. 

Mas meu pai foi lá e foi lá brigando comigo, me puseram eu e ele em uma sala 

com quatro agentes, aí eu levantei, tinha uma camisa cumprida, levantei todo queimado, 

a boca toda descolada de choque, que quando você dá na cabeça pula de um lado para o 

outro, quando você grita queima a mucosa, descola a mucosa. Eu falei “Pai, o senhor 

veio me torturar? Então não precisa porque aqui tem gente muito bem paga com seu 

imposto aqui”. 

Aí ele se agarrou comigo, o homem, meu pai, e não queria mais ir embora, e foi 

uma luta para tirar o velho de lá. Ele falava assim, “Eu fico no lugar dele, vocês soltam 

ele que eu fico, eu fico aqui e vocês fazem comigo o que vocês quiserem, mas eu fico 

no lugar dele”. Aí ele virou porra louca de Esquerda.  

Ele virou Brizolista, ele virou, até hoje ele é completamente amalucado de 

Esquerda porque ele revoltou-se ali, entendeu a situação naquele momento ali na hora 

que ele me viu. 

Então eu queria contar daqui, ele esteve aqui com o professor Galucci. Eu quero 

falar isso aqui porque não sei se a Escola sabe disso. O professor Galucci o recebeu e 

“Falou, puxa vida, por que prenderam esses meninos? Ele era todo formal, não é? 

Porque leem livros do Marx, livros do Engels eu tenho esses livros todos na minha casa, 

então tem que me prender também”. 

Então, ele foi extremamente, a Escola foi extremamente solidária com a gente 

dentro daquele ambiente conservador. O professor Prates que era professor de anatomia, 

que é uma figura humana impressionante, o professor Prates, o que nós atazanamos a 
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cabeça do professor Prates, eu se fosse ele tinha dado uns cascudos em mim mesmo, 

entendeu?   

Porque a gente atazanava, e depois ele virou diretor e a gente aporrinhava, ele 

era um cara contra as nossas ações, as nossas ideias, mas ele sempre se colocou na 

frente para nos ajudar. Aqui tinha um coronel do SNI, chamado, como ele chamava? 

 

A SRA.  – Guilherme 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Era Antônio o primeiro nome? Antônio, 

você lembra dele? Bom, não sei, era um nordestino assim, na minha época era esse. 

Tinha o coronel aqui e o professor Prates era o que amaciava, advogava com as nossas 

agitações, entre nós e o sistema de informação. 

Então, eu tenho pelo Prates um respeito e uma gratidão porque ele, embora fosse 

um homem do esquema da época, do escolhido como diretor e tal, ele nunca, ele, o 

Horácio, o Galucci, eles nunca deixaram de nos proteger. 

Para vocês terem uma ideia, eu era monitor da Farmacologia e lá era o professor 

Ribeiro do Valle, ele e o Leal Prado que era a turma da Pampulha que eles chamavam, 

né? O senhor era ali do lado, não é? E a turma da Pampulha, eu era monitor, eu fazia 

pesquisa com o professor Ribeiro do Valle que era também um homem de estirpe, na 

minha opinião era um homem conservador, sempre discutia comigo, me chamava, me 

dava esculhambação ideológica e eu retrucava, mas ele me respeitava. 

Eu fiquei três meses, professora e ele guardou meu salário, guardou no banco, 

entendeu? E quando eu voltei ele me chamou e falou, “Seu salário está lá, pode ir lá 

buscar porque eu guardei para você”. Não tinha obrigação, eu acho que fez até uma 

ilegalidade porque eu não trabalhei, como eu ia ter salário?  

Não me demitiu, me segurou até o final, até que eu tive que sair por questão de 

vencer a monitoria e aí eu fui trabalhar na Anatomia Patológica como monitor também, 

do professor... 
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A SRA. – [Inaudível 1:34:36] 

 

O SR. GILBERTO NATALINI - Não, Anatomia Patológica Clínica, aquele 

árabe, o Saad. O Saad também me recebeu. 

Então, a gente andava na Escola entre os professores que, os mais 

conservadores, que respeitavam. A turma da propedêutica, também queria registrar isso 

aqui, acho importante registrar nesses anais porque isso é história.  

Quando a gente voltou de lá, 90 dias perdidos de aula mais ou menos, nós 

voltamos e a turma da propedêutica nos recebeu, eu lembro de alguns, eu posso fazer 

até injustiça, eu lembro do Duílio, eu lembro do Mansur, eu lembro do Abrão [? – 

01:35:16] eu lembro do Milton Banana. 

A gente chamava assim carinhosamente, aqueles [ 01:35:24] meio velhinho, 

estava lá aquela turma. O Ramos, eu não lembro se ele estava na reunião, mas ele 

articulou um pouco isso, chamaram a gente lá, e um eles que eu não lembro exatamente 

bem o nome foi e falou assim para mim, eu, o Paulo Horta e o Walter Nascimento.  

Falaram assim pra mim: “Vocês, nós não concordamos com nada do que vocês 

fazem, vocês são uns malucos, estão jogando a vida de vocês em um buraco, vocês vão 

ser mortos, vocês são doidos, nós não concordamos, não é assim que se faz, vocês tem 

que aprender o que é a vida, mas nós somos liberais”, eu lembro dessa frase, “então, 

defendemos o direito que vocês tem de pensar do jeito que vocês quiserem. Estuda...”. 

Desculpa. Não há dinheiro que pague isso. “Estude aqui, aqui e aqui, deu lá uns 20 

pontos. Vem em janeiro, faz segunda época, passaram a gente de ano”. Com 90 dias 

perdidos de escola, nunca tinha visto acontecer isso aqui. A Escola reprovava por 

qualquer coisinha, passaram a gente de ano por solidariedade política e ideológica. 

Alguns ainda estão vivos aí, outra parte já morreu. 

Então, os nossos colegas de turma fizeram uma vaquinha aqui, tinha gente muito 

rica, filho de dono de empresa, empreiteira, tudo gente dos melhores carros, os 

estudantes eram ricos, fizeram uma vaquinha, compraram uma quantidade enorme de 
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comida, mandaram uma caixa de comida pro DOI-CODI para entregar para a gente, 

para a gente comer bem. Nossos colegas de várias classes, mesmo aqueles que 

discordavam da gente. 

Quando nós voltamos, nós fomos assistir um pouco de, como posso dizer, uns 

bibelozinhos diferentes, todo mundo tinha curiosidade, perguntava como era, mesmo 

homens muito conservadores como Emil Burihan, era um conservadorzão o Emil, 

turcão mesmo assim, xiitão de Direita, o professor Emil, morreu mas foi um dos meus 

melhores amigos, e toda vez que eu fui candidato o professor Emil votou em mim. 

Então, ganhei o Emil pelo coração. O Emil Burihan falou assim, “Não, eu vou 

ensinar medicina para vocês para vocês saírem dessa vida”, tratava a gente com o maior 

carinho, mas carinho mesmo, viu Carlini?  Carinho de verdade, então, o que eu posso 

falar daqui?  

Eu não sofri aqui, professora, eu não sofri perseguição, eu sofri repreensão, eles 

nos repreendiam. Mesmo no final quando a coisa foi abrindo, nós começamos a fazer 

greve e tal, aí eu saí e fui para o Servidor. Eu acho que a primeira greve de médico que 

teve no Brasil, eu não me lembro de outra, eu acho que fui eu quem comandei no 

Hospital do Servidor, uma greve de residência em 1976.  

Eu não tenho o registro histórico de outra greve, se tiver... O Walter Nascimento 

ficou aqui, o Francé ficou aqui, teve grandes movimentos, grandes embates na Escola, 

mas que eu me lembre tinha os professores, mas não havia um espírito, eu não lembro 

de deduragem como houve no passado com o Marcos Lindemberg e aquela coisa, na 

nossa época, se teve, nós não ficamos sabendo. Eu não me lembro disso. 

Teve o embate normal que a gente, por exemplo, quando o Passarinho veio aqui 

o Prates queria morrer, não é? O professor Prates, porque o Passarinho fez a visita, eu 

acho que o Prates era o diretor, era sim. 

Aí o Passarinho entrou por lá, fizeram uma fila enorme de cada lado, lembra 

disso, professor? O senhor não lembra mais? Não lembra disso aí? Fizeram uma fila de 

um lado e do outro de estudantes, professores, alunos para receber o Passarinho e nós, 

os subversivos entramos, também entramos. 
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Aí no começo a direção da Escola gostou, pô os caras estão aqui para receber. 

Quando o Passarinho veio vindo a gente virou as costas para o Passarinho, aí virou as 

costas, fez aquela desfeita, aquela falta de educação com o Ministro?  

Mas nós fizemos conscientes, e aí foi aquele pega danado, “Por que vocês 

fizeram isso? Vocês só prejudicam a Escola porque ele fica com raiva e tal”, mas 

fizemos, ninguém nos repreendeu, não tomaram nenhuma medida de repreensão, só 

tinha o debate porque as pessoas achavam que a gente não tinha conduta correta. 

Mas então eu acho que vou parar por aqui para não espichar muito, tem muita 

coisa que eu poderia falar, mas eu não quero também cansar vocês e dizer que valeu a 

pena isso tudo, não é? Foi um momento muito rico da via da gente, e acho que você 

também, não é? A gente se emociona um pouco, né? 

 Fui para Brasília, o Fonteles queria me acarear com o Ustra. Fazia 41 anos que 

eu não via a cara do Ustra. Está velho, com uma bengala. Eu não tinha vontade de me 

acarear com ele porque é muito sofrido, você se acarear com seu torturador, não é?  

Mas eu toparia, se o Ustra tivesse topado eu toparia. Eu iria contar detalhes do 

que ele fez comigo. Por exemplo, ele me pôs em pé em cima de duas latas de Neston, 

molhou meu corpo todo e ficou três, quatro, cinco horas me dando choque. Aí já era 

vingança.  

Eu tinha uns poemas que eu fazia contra o regime, eu era metido a poeta, era um 

poeta fraquinho, mas fazia, aí ele pegou meus poemas, prendeu tudo, quando foi lá 

buscar aquele monte de coisa, minha tia meteu meus poemas dentro do saco também. 

Até uma caveira que eu ganhei de um coveiro comunista de Macaé. 

O coveiro, Clóvis, quando entrei na faculdade, Clóvis muito pobrezinho, me 

falou, “Olhe meu filho”, ele gostava muito de mim, “Eu não tenho nada para te dar, mas 

tenho uma ossada aqui que ninguém vai reclamar”.  

Fez um certo de um crime, não é? Eu trouxe, botei o nome de Getrudes na 

caveira, eu pendurei aquela caveira em casa e estudava na caveira, minha avó não 

entrava no meu quartinho com medo da caveira, tinha medo da caveira. Aí levaram a 

caveira para o DOI-CODI, queriam saber se era algum corpo de alguém que tinha, foi 

um inferno a caveira. 
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Essa Gertrudes, professora Ana, ela deu o nome aquela boneca que o Ministério 

da Saúde faz para fazer educação em saúde da mulher, porque teve um evento enorme 

que nós fizemos com a Albertina Duarte e uma série de outras pessoas de Santo Amaro, 

e aí fizeram, eu dei a ideia de fazer a figura de uma mulher montada para as mulheres 

do povo irem montando as peças para elas entenderem o corpo da mulher, 

E aí que nome dá? Eu lembrei da caveira e falei “Gertrudes”. Pegou, hoje parece 

que o Ministério tem uma Gertrudes para ensinar as mulheres a conhecer seu corpo e 

tal. Então, até essa caveira Gertrudes foi presa, foi para lá. 

O Coronel Ustra me pôs em cima de duas latas de Neston, descalço, vocês não 

sabem como dói. A lata de Neston, aquela lata de Nescau assim, descalço, em cima, daí 

a uns 10 minutos você não aguenta, porque aquilo tem um negócio para cima que fica 

enfiando no seu pé, vocês não têm ideia de como dói.  

Se algum dia vocês forem torturar alguém, põe em cima da lata de Nescau que 

vocês vão ver como o cara vai pular. Ele me ensinou como dói aquilo ali, jogou água no 

meu corpo, ligou o fio, e ele mesmo fez, “Você vai declamar o poema dos coronéis”. 

“Vai José, José dos Santos, junte os Zés que já são tantos e mostre para os 

coronéis quem é que manda no Brasil”. Era um poema grande, eu só me lembro dessa 

partezinha. 

Ele queria que eu declamasse o poema, chamou a tropa toda, uns 20 caras, 

torturadores, botou todo mundo lá para me torturar para eu falar os poemas. Então o 

Ustra fez isso, esse Ustra, nós precisamos na verdade punir esse homem, nós 

precisamos. Alguns têm que ser punidos mesmo, porque é exemplo para as novas 

gerações.  

Esse não é um ser humano, esse moço é um monstro, um demônio, entendeu? O 

que ele fez com as mãos dele, o que ele mandou fazer, eu vivi uma parte, você, quando 

você foi lá ele não estava, era outro, podia ser... 

 

A SRA. GUIOMAR SILVA LOPES – Era o Valdir. 
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O SR. GILBERTO NATALINI - Era parecido, não é? Igual. Então, eu termino 

por aqui, agradeço muito a oportunidade, peço desculpa de a gente e emocionar e tudo o 

que eu puder fazer para ajudar a Comissão da Verdade da UNIFESP a funcionar e fazer 

um belo trabalho, pode contar comigo como aluno, ex-aluno, e como cidadão também 

porque eu estou aqui para gente passar essa história a limpo. Muito obrigado. 

A SRA. ANA – Bom, eu, enfim, eu acho que eu não preciso agradecer, enfim, 

os depoimentos falam por si, não é recomendável que eu fale muito além do que o 

protocolo porque eu também não consigo. 

Então eu vou abrir para as pessoas que quiserem comentar ou fazer alguma 

pergunta e queria dizer também que a gente tem trabalhado com entrevistas abertas e 

outras entrevistas que a gente faz no âmbito da Comissão quando os depoentes 

considerarem necessário ou quando nós, depois de ouvir os depoimentos, é que às vezes 

aqui no calor da, a gente se emociona e escuta, não pensa nas perguntas que poderia 

fazer para juntar, ajudar a gente a montar o mapa que a gente quer montar, não só da 

Escola, como dessas relações que vocês contaram aqui com outras Escolas, com, enfim, 

os movimentos todos. 

Então a gente provavelmente chama as pessoas de volta para fechar melhor os 

depoimentos depois de ouvido e transcrito a gente encontra dúvidas, mas de qualquer 

forma a gente vai abrir para vocês e, enfim, eu vou, Soraya, então, por favor, você 

prefere falar lá, Soraya, o que você acha? Da forma que você achar melhor.  

Obrigada, professor Cerlini, pela presença, viu? 

 

A SRA. SORAYA SMAILI – Eu não tenho uma pergunta, mas eu quero 

inicialmente dizer que, e deixar registrado.  

Quero dividir em duas partes, mas antes disso, antes de registrar uma espécie de 

depoimento a respeito da professora Guiomar, eu quero, também vai ser difícil aqui, 

mas eu quero agradecer a Guiomar por ter vindo, o Gilberto Natalini e agradecer o 

trabalho que esta Comissão está fazendo que é extremamente importante. 
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A primeira parte do que eu quero dizer é que a Escola é um tanto contraditória, 

eu cheguei aqui na década de 1980, talvez na década de 1960 a gente tenha tido um 

período em que foi visto na reunião anterior, eu não pude estar porque estava fora de 

São Paulo.  

A década de 1970 já se mostra diferente como o vereador Gilberto Natalini 

acaba de dar algumas histórias, alguns elementos que nos fazem ver que a Escola 

Paulista de Medicina tinha e tem uma característica, ainda tem, que embora fosse, 

tivesse, um corpo ou elementos de pontos de conservadorismo na sua constituição, essa 

Escola também foi solidária. 

Então, tem uma aura de solidariedade na Escola Paulista de Medicina que 

sempre possibilitou que pessoas que não fossem, por exemplo, formadas aqui viessem 

para cá, ou pessoas que não tivessem a mesma, o mesmo pensamento ideológico do 

grupo que estivesse na direção, também pudesse ter uma expressão. 

Claro que nem sempre foram rosas para esses “outsiders”, como eu mesma, mas 

houve acolhimento, houve a possibilidade de existir aqui dentro, e apesar da contradição 

houve possibilidade de espaço para essas pessoas e até de proteção em alguns 

momentos. 

Essa é uma característica que eu considero das mais valiosas da nossa história, 

história da Universidade Federal de São Paulo. Isso faz parte hoje da história dessa 

universidade. 

E aí, na década de 1980 que eu quero salientar que foi quando eu vim para cá, e 

fui, tive esse acolhimento contraditório, e também com certos pensamentos de 

Esquerda, uma pessoa militante, de movimento estudantil, do PT, não é? Ah, petista 

chegou aí, fazia quantas panfletagens a gente fez ali na porta do Hospital São Paulo às 

sete horas da manhã, constituímos o núcleo de base, etc. 

E na década de 1980 eu ainda, eu ainda, no final da década de 1980 e ainda não 

era docente, eu fui, tive um contrato de professores substitutos, e eu recebi um 

telefonema da professora Eleonora, queria complementar essa parte do depoimento 

dizendo que a Eleonora dizia assim, “Soraya, tem uma companheira nossa, a Guiomar, 

eu queria que você conversasse com ela, porque ela é uma companheira que foi presa 
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comigo e que sempre quis fazer pós-graduação, e hoje ela vê que esse é o momento de 

ela fazer pós-graduação”. E aí veio o Sérgio Tufik também, “Soraya, vem, tem uma 

companheira nossa que é a Guiomar, converse com ela, ela tem tudo a ver o com o que 

você faz”. 

Eu não podia ser orientadora da Guiomar porque e ainda não era credenciada na 

pós-graduação, mas ela veio para Farmacologia, para o departamento de Farmacologia, 

lá ela fez o mestrado, fez o doutorado e no dia em que ela terminou o doutorado, depois, 

eu já tinha ido para o meu pós-doutorado, voltado, ajudei na medida do possível, no dia 

que ela terminou o doutorado, nós duas nos abraçamos muito e choramos muito porque 

foi uma conquista muito importante, não é?  

E eu considero que, eu me orgulho de ter feito parte dessa conquista porque a 

Guiomar, ela queria fazer a pós-graduação e era extremamente importante para ela, 

porque, ela mencionou aqui, ela foi seduzida pela pesquisa, pela ciência. 

Se formou em medicina, mas queria fazer ciência, queria ser uma pesquisadora, 

mas ela não pôde naquele momento, como ela já mencionou e, anos depois ela veio 

procurar, veio em busca do sonho dela, contribuiu para formar pessoas no mestrado, no 

doutorado. 

Contribuiu para mim, para o me laboratório, para a minha linha de pesquisa que 

hoje eu devo à Guiomar. Uma parte das pesquisas de envelhecimento que a gente faz, e 

eu queria dizer aqui que eu quero homenagear a professora Guiomar, porque, pela 

tenacidade, pela perseverança e por, e dizer que eu tenho orgulho de ter sido parte dessa 

história. Mesmo que no final desse período em que a Guiomar procura a pós-graduação, 

procura fazer essa formação que ela tanto, e mesmo hoje, já desenvolvendo os projetos 

de pesquisa com idosos, que é a área de pesquisa dela também, com humanos, ela 

continua indo lá no laboratório e fazendo a parte experimental dos estudantes. 

Isso é um motivo de orgulho para o departamento de Farmacologia, eu posso 

dizer com certeza, é um motivo de orgulho para a Escola Paulista de Medicina e para a 

Universidade Federal de São Paulo, claro. 
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E ao final, quero dizer que a gente pôde fazer todas essas cosias na Escola, a 

gente pôde. Houve, mesmo que sendo visto com alguns olhos um pouco, não tão, houve 

espaço para a gente ter solidariedade, né? Houve espaço para a gente crescer aqui. 

Então, a Comissão da Verdade ajuda a gente a trazer isso também de volta, ajuda 

a mostrar para as gerações que estão agora e que não conhecem que nós tivemos essa 

oportunidade, que isso é possível continuar, dá força aos colegas que estão hoje na 

universidade, aos nossos colegas docentes, que muitas vezes não encontram um 

acolhimento ou acham que esse acolhimento não existe, mas ele pode, deve e ele existe, 

né?  

E a gente precisa lembrar mais disso e transmitir mais isso, né? O acolhimento a 

solidariedade, a possibilidade de pensar, o espaço de reflexão que a gente pode, e deve e 

tem, a gente ainda tem, nós não podemos deixar isso sair das nossas mãos. Essa 

Comissão da Verdade tem esse papel também. 

Obrigada, Guiomar; obrigada Gilberto e professora Ana pelo trabalho que vem 

fazendo toda a Comissão da Verdade. Obrigada. 

A SRA. ANA – Obrigada, Soraya.  Valéria. 

 

A SRA. VALÉRIA PETRI – Eu quero fazer uma certa justiça a algumas coisas 

que fazem parte da nossa memória, o Fabio Ancona Lopez tinha um pai que era um 

criador de cinema de arte aqui no Brasil, estava preso com Samuel Pessoa, isso foi em 

1974 e eu me lembro muito bem que o Samuel Pessoa, como o tio do Fabio Ancona 

Lopez era dermatologista e estava, foi meu pai espiritual, meu patrono. 

Eu me lembro que o pai do Fábio e o Samuel Pessoa, na mesma cela. Homens de 

mais de 70 anos na época, tinham só um buraco no chão para servir como, para os 

dejetos. Dois idosos, mas eles berravam bastante contra o sistema. O Samuel Pessoa 

xingava todos o tempo todo, então, essa é uma das razões pelas quais eu acho que o 

Fábio tem muito a dizer. O Fabio Ancona Lopez da pediatria. 

A segunda, Natalini, é que você lembrou, que o professor Jair Xavier Guimarães 

se sentiu dono da Escola e colocou, pelo menos uma carreira ele destruiu, certo? Que é a 
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do Sérgio Domingues que e era uma promessa para essa instituição, Srrgio Hernandes 

Domingues, formado em 1970, que fez um simples comentário sobre o mau serviço de 

raio x do Hospital São Paulo e foi demitido sumariamente, como funcionário público. 

Foi em, foi no tempo em que o Carlini se candidatou a presidente da Associação dos 

Docentes, ele era, junto... 

 

A SRA.-[Inaudível-1;58;58] 

 

A SRA. VALÉRIA PETRI – Pois é, ele e o Sérgio Stella eram chapa, eu era 

secretária e foi uma disputa ferrenha, ganhou o Paulo Pontes com poucos votos, da 

fonoaudiologia. 

A Associação dos Docentes era muito disputada, e nós tentamos fazer algo, mas 

nós corríamos todos, o risco de sermos demitidos se nós defendêssemos o Sérgio 

Domingues.  

Então ficou calado o Carlini e ele é testemunha disso. O Carlini ficou calado, o 

Sérgio Stella ficou calado, todos ficamos calados porque se nós falássemos o professor 

Jair e o irmão dele que no final da vida se tornou mais ameno, foi responsável pela 

demissão do Sérgio Domingues, isso feriu a todos nós. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Bom, só uma questão, eu acho que eu não 

estava mais aqui nessa, quando o Jair foi Diretor. 

 

A SRA. VALÉRIA PETRI – Sorte sua. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Eu não estava mais, eu não vivi essa época. 
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 A SRA. VALÉRIA PETRI – Ele teria reabilitado, porque ele dizia assim, 

“Temos que acabar com esse Waltinho”, depois ficaram amigos.  

A última coisa é que nós, de certa forma fomos, resgatamos essa vergonha 

quando o professor Jair se candidatou a ser Professor Honoris Causa, essas coisas de 

depois de muito velho eles querem ser, né? 

Ele se candidatou e nós fomos lembrar um por um do que ele havia feito, e a 

votação foi apertada, mas ele perdeu, ele deixou de ser professor tudo aquilo que ele 

queria ser por força da nossa lembrança para os colegas do que ele havia feito. 

Então, eu posso dizer que a Escola Paulista “fifty/fifty”, não é? Conservadora, 

mas nós tivemos pessoas que ainda andam por aí, mas às vezes as razões delas para 

votarem nos conservadores mais aguerridos era assim, “Ah, eu voto no professor tal 

porque ele me arranjou uma vaga no estacionamento”.  

E essa Escola também falhou em alguns aspectos, por isso estou mexendo um 

pouco com sua história mais romântica, para dizer que o professor Jair é o símbolo do 

que nós não queríamos para essa Escola. E talvez os outros tivessem tido mais 

oportunidade de fazer teatro, ter mais leitura que não fosse só leitura de peça anatômica, 

de cosias de medicina. Então, aqueles que tiveram mais cultura tiveram a oportunidade 

de lutar mais, então talvez esses tenham te mandado comida na cadeia. Obrigado. 

 

A SRA. ANA – Obrigada, Valéria, mas se vocês me permitirem uma 

observação, eu acho que o segredo do bom trabalho de uma Comissão da Verdade é 

conseguir encontrar não só os meandros por meio dos quais o poder de um Estado 

autoritário de uma ditadura, se enraíza nos limites mesmo, na ponta do sistema de 

dentro de uma universidade, mas também como é possível resistir, porque existem 

muitas formas de resistência. 

Aqui a gente viu duas delas, mas na medida em que eles mostram duas formas 

de resistência com opção de luta armada, a gente também conhece outras formas de 

resistência, que estão no acolhimento eu acho que é importante também a gente 

encontrar essas definições. 
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Eu diria que no caso do Jair, Valéria, o maior problema foi a junção, porque na 

gestão dele que o Diretor da SPDM passa a ser também o Diretor da Escola, e como a 

Escola foi federalizada em 1956 houve todo um esforço de separação, desde o 

almoxarifado até contas porque era dificílimo, ele foi juntando tudo, esse era o 

problema. 

Essa junção, ele juntou a partir de 1979, essa junção criou uma série de 

problemas depois da Constituição de 1988 quando veio o novo Código Civil, todos os 

problemas que a gente tem hoje de ordem jurídica são disso aí. 

Então, entender como é que funciona um estado autoritário tem esse lado de 

buscar, é importante isso que você chamou de lado romântico, é isso o que mostra que 

somos pessoas. É por isso que nós podemos resistir, senão não poderíamos, não 

conseguiríamos nunca. Então é importante também esse conhecer o que foi o 

acolhimento. Enfim, mais alguém? Pois não? 

 

 A SRA. - [Inaudível 2:03:56] 

 

A SRA. ANA – Olha, seria, nós vamos abrir um e-mail para a comunidade a 

partir, acho que da semana que vem, nós escrevemos uma chamada pública, acho que 

está em processo de aprovação dentro da Comissão, para que todas as pessoas que 

tenham projetos e queiram nos ajudar possam nos ajudar.  

E também um e-mail para quem queira nos ajudar com informações, com 

dúvidas, enfim, o que for, isso a partir da semana que vem a gente vai abrir, mas o que 

você quiser nos dizer agora é um prazer. 

 

A SRA.  – Obrigada, e só gostaria de lembrar também de uma professora de 

genética que foi minha chefe aqui na Escola, que foi trazida para o departamento de 

Morfologia pelo Dr. Nilceu. Eles entraram aqui em 1966. E uma pessoa também que foi 

sequestrada, digamos assim, pelo DOI-CODI durante uns três dias, eu na época já era 
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professora da Genética, porque ela tinha uma irmã que era guerrilheira do Araguaia, 

Heleneide Resende de Souza Nazareth, ela se chamava. 

 

A SRA.  – Heleneide Resende de Souza Nazareth. 

 

A SRA.  – Heleneide Resende de Souza Nazareth. 

 

A SRA.- [Inaudível 2:05:29] 

A SRA. - É, sumiu dias e a gente falou, o que será que aconteceu? Ninguém 

sabia nada, levou choques lá no DOI-CODI e, mas na época, ela e a família resolveram 

não aumentar muito a questão, até a Sociedade Brasileira de Genética, que eu faço 

parte, veio dar apoio para elas, não queria que denunciasse, mas na época a família 

optou por não fazer mais alarde dessa situação.  

Então, ela foi uma pessoa que foi simplesmente seguida por causa dessa irmã, 

então, quero dizer, não teve muito, não foi muito divulgado mas ela também passou um 

pedaço difícil, até que faleceu aos 43 anos de um câncer meio violento. Era só para 

lembrar o nome dela. 

 

A SRA. ANA – Está ótimo, muito obrigada. Agradecemos bastante. Mais 

alguém? Não? Por favor. 

 

O SR. RICARDO – Dizer assim, por favor, quando você se emociona eu não 

peçam desculpas, viu? A gente se emociona juntos, por favor. 

A dupla que está aqui hoje, eu tenho um carinho muito especial, Guiomar e 

Natalini. Lembrando que o professor Natalini, eu chamo de professor, faz parte do 

nosso, [ininteligível 02:07:01] você é uma pessoa de Escola, da universidade. 
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Eu queria lembrar uma coisa que tem sido um pouco esquecida aqui, que 

aconteceu nessa época, eu entrei aqui em 1963, me formei em 1968 nessa fase, e uma 

coisa que eu fiquei impressionado quando era estudante é que os próprios professores 

aqui foram organizados como um inquérito policial político militar, com os professores 

aqui da Universidade, professores titulares.  

Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar clara, que eu me lembro, 

Rodolfo Freitas, José Maria, [ininteligível 2:07:42] estilo nazista o jeito dele, se eu me 

lembro, fui aluno dessas pessoas, do jeito deles lá. 

Bom, depois eu faço um depoimento pessoal da minha vivência, é meio dia, hora 

do almoço e aí já uma coisa que depende de temperamento, como é que é isso.  

Mas eu queria só cumprimentá-los aqui pela coisa e destacar uma coisa, vocês 

são pessoas corajosas, continuam sendo pessoas muito corajosas. Eu acho que esse 

caminho que vocês trilharam na vida demonstra isso. 

Alguns corajosos não viveram, desses aí, e outros que não tiveram coragem, no 

qual me imponho nesse lugar, porque não tinha essa consciência, não tinha essa ligação, 

eu estava preocupado com arte, cultura e ciência e, se eu tivesse despertado talvez fosse, 

mas talvez não fosse o temperamento. Por isso chamo vocês de corajosos, está bom? 

Obrigado. 

 

A SRA. VALÉRIA PETRI – Eu queria lembrar à Guiomar que a morte do 

Chael teve uma repercussão enorme aqui dentro, sabe? Todo mundo se ressentiu com 

isso, a Florita Brickmann, prima dele, era minha amiga pessoal.  

Nós éramos tão parecidas que os professores achavam que eu era ela, então eu 

fui muito beneficiada desde cedo porque eles gostavam dela e acabavam gostando de 

mim sem me conhecer, sabe? Foi uma vantagem.  

Então, me lembro bem disso, não sei como saiu o Carlinhos Brickmann depois 

de fazer a divulgação disso pelo “Jornal da Tarde”, o que era proibido, não sei como ele 

se safou disso. Mas ele foi o primeiro a denunciar a morte do Chael na época, e a gente 

acompanhou rigorosamente isso. 
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Os colegas de turma dos anos 1970, eram colegas dele da Santa Casa, talvez do 

seu tempo, porque se você era colega de turma do Chael, então, os colegas da sua turma 

todos acompanharam aqui, com exceção daqueles que gostavam do sistema. 

 

A SRA. ANA – Obrigada professor Ricardo, obrigada Valéria de novo. Mais 

alguém? Bom, então eu vou agradecer muitíssimo em nome da Comissão da Verdade e 

dizer que a gente ainda vai incomodar porque depois que a gente repassa vem umas 

dúvidas e a gente vai chamando, mas como vocês são membros da Comissão também 

estamos todos em casa para fazer isso. 

Gostaria de agradecer bastante a presença de todos, a reitoria, especialmente pela 

deferência, muitíssimo obrigado e aproveito para agradecer de público também porque 

essa semana nos conseguimos com nossa valentíssima secretária que eu quero dizer aqui 

que tem sido maravilhosa, feito tudo o que a gente pede para ontem, como eu sempre 

digo, até me atropela, enfim.  

Nós conseguimos o estágio para os meninos e isso seguramente vai garantir que 

a gente consiga acelerar as pesquisas para conseguir terminar esses trabalhos no tempo 

que nós combinamos aí que é de dois anos. Muito Obrigada a todos e bom dia. Oi? 

Ah! Próximo dia 31, perdão. A próxima, nós organizamos, obrigada Javier. Nós 

organizamos, estamos tentando fazer por Mesas temáticas, então a gente vai fazer 

movimento estudantil dos anos 60, movimento estudantil durante os anos 1970 e depois 

essas Mesas e repetem porque obviamente que aparecerão outros nomes e, inclusive do 

professor Ricardo que eu não sabia que era essa sua data de graduação. 

Mas como eu disse aqui, as memórias da ditadura, essas da resistência que muito 

nos orgulham, eu sempre agradeço em nome da minha filha que já nasceu em 

democracia, eu tenho certeza que é por conta dessa resistência, mas também por conta 

de outras formas de resistência, a pintura é uma delas, professor, será muito bem vindo 

o seu depoimento. Então a próxima vai ser no dia 31 de outubro, é só sobre o 

movimento estudantil nos anos 60. 

Ah, é o professor Albertoni que já confirmou presença, professora Alice 

Teixeira, o professor Durval dessa vez só para falar da experiência dele no centro 
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acadêmico e estamos conversando com a professora Misako, mas ela, enfim, não está 

muito, assim, enfim, muito, enfim, não está muito dentro desse debate. 

A gente tem que respeitar, ainda vamos falar com ela, e temos a possibilidade da 

Regina Elza, que se não vier substituí-la nesse, seguramente virá em um próximo sobre 

os anos 1970. 

Dos anos 1970, em princípio, a primeira Mesa terá o [ininteligível 01:12:31], o 

Walter Feldman e nós ainda vamos, agora estou vendo que posso chamar a Valéria 

também, enfim, então a gente vai montando o mapa. 

 

O SR. – A Valéria, de todas as décadas. 

 

A SRA. VALÉRIA PETRI – Pode chamar para qualquer década. 

 

A SRA. ANA – Então é no dia 31 de outubro, sempre às quintas-feiras às 10h 

aqui no Leitão da Cunha. Muito Obrigada. 

 

*      *      * 

. 
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