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Personagens que fizeram parte do movimento secundaris
ta e universitário do Amazonas, entre o fim da ditadura
militar e o início da abertura política no Brasil. Suas histó
rias e os relatos das suas participações nas manifestações,
conquistas e batalhas que travaram contra o poder público,
em um período ainda de muita repressão.

A coletânea “O Movimento Estudantil no Amazonas (1975
a 1982)” é um e-book que reúne uma série de entrevistas
com alguns dos principais personagens da militância po
lítica e estudantil amazonense dos anos 1970 e 1980: Rai
mundo Cardoso, Eron Bezerra, Ailton Soares, Arminda
Mourão, Neliton Marques, Michelângelo Botto, Vicente
Filizola, José Carlos Sardinha, Paulino Costa, André Frota,
Selma Baçal, Guto Rodrigues e Paulo Sarmento.
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Publicada em 15 de abril de 2016.
Entrevista com Raimundo Cardoso – Registrado em seu nascimento como Carlos Augusto Lima Paz,
ele foi ativista político durante a ditadura e teve de mudar de nome para fugir dos militares. Líder es
tudantil, militante do PCdoB e um dos fundadores do PT no Amazonas, o cearense Raimundo Cardoso
de Freitas é o nosso primeiro entrevistado.

IDD: COMO FOI O INÍCIO DA SUA MILITÂNCIA POLÍTICA? DIZEM QUE O SENHOR
ATUOU DIRETAMENTE NO FRONT DE BATALHA DA GUERRILHA DO ARAGUAIA...

Raimundo Cardoso: Não é bem assim… Minha militância no movimento armado começou efeti
vamente no Espírito Santo, numa região de posseiros localizada no norte do estado, no município de
Ecoporanga, mais precisamente em Cotochés. Dali eu fui para o Mato Grosso e levei várias pessoas co
migo. Eu já era do PCdoB e, naquele momento, meu papel era de recrutamento e de organização para
a guerrilha. Eu não lutei no Araguaia de arma na mão, isso é um exagero. Participei, sim, de treina
mento militar, em várias atividades, e, também, na formação política dos quadros. Em 74 a guerrilha
foi dizimada. Foi até um erro crasso, um erro primário da companheirada… me desculpe, eu tenho
todo o respeito…, mas foram fuzilados praticamente em massa numa reunião clandestina na floresta.
Com isso, o partido ficou esfacelado.

IDD: COMO O SENHOR VEIO PARAR EM MANAUS?
Raimundo Cardoso: Nós havíamos sido derrotados pela ditadura no Araguaia. O PCdoB, que era o
partido que eu militava na clandestinidade, estava praticamente desmontado. Alguns mortos, outros
desaparecidos… eu fiquei praticamente sem contato com a comissão executiva que era responsável
pela guerrilha no Brasil. A pessoa que tinha ligação comigo, o Carlos Nicolau Danielli, tinha sido
fuzilada, em 72, na organização da guerrilha, porque ele era o cabeça da organização guerrilheira. Só
depois de muito esforço é que consegui um contato em São Paulo novamente. Depois me orientaram
a ir para o Projeto Jari fazer um trabalho lá de organização e de movimentar ali um protesto contra o
Projeto Jari. Em seguida, fui a São Paulo e lá me deram outra ordenação, para ir a Manaus. Então eu
me desloco para Manaus, com a coragem e a cara. Eu vim via Belém: ônibus até Belém, de lá embar
quei no navio da Enasa para Manaus. Sem dinheiro, sem nada… o rádio, que era a única coisa que eu
tinha, vendi para chegar até aqui (risos).
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Cheguei aqui no dia 10 de abril de 1975 e me hospedei numa pensãozinha na Joaquim Nabuco. E fui
arrumar um trabalho para poder viver.

IDD: MAS O SENHOR JÁ TINHA MUDADO DE NOME?

Raimundo Cardoso: Minha carteira de identidade já era de Raimundo Cardoso. Essa carteira eu
assumi em 1972 com o registro de nascimento de Raimundo Cardoso de Freitas. Quem me ajudou
nessa troca foi o PCdoB mesmo. Foi feita num quiosquezinho no interior do Ceará, na divisa com o
Piauí, numa vilazinha onde tinha um cartório, tipo um quiosque. Estou registrado lá. Com isso, eu
tirei o restante dos documentos… a carteira de trabalho, em Almenara, no Baixo Jequitinhonha, em
Minas Gerais… certificado de reservista de terceira categoria do Exército, no município de Norman
dia, dispensado… E fui tirando. Cheguei aqui todo regular. Quando eu estou aqui, trabalhando na
Zona Franca, constato que andava muito nordestino por aqui, e vários cearenses que passavam que
eu conhecia… não podiam me ver. Aí eu tive que sair daqui, porque sabiam meu nome verdadeiro,
sabiam de tudo.

IDD: E O SENHOR FOI PARA ONDE? QUEM LHE AJUDOU?

Raimundo Cardoso: Aqui em Manaus eu encontrei a Dra. Marília Teixeira, uma médica casada com
o Dr. Orlando, que estava em Itacoatiara, clinicando. Ela me levou até o Orlando, e ele, entendendo
minha situação, me apresentou ao Marcus Barros. O Marcus era médico com mestrado já, lá da Fun
dação Oswaldo Cruz. E ele estava organizando uma equipe para ir para o Alto Solimões atuar junto
ao hospital da prelazia, em São Paulo de Olivença. Eu tinha um curso de laboratório, que tinha feito
durante dois anos e meio, já tinha a prática. Então consegui vaga na equipe, para sair daqui. E fui para
lá, acompanhando a equipe dele. Marcus, Marli (que era esposa dele, também médica), Jordeval (re
cém-formado médico), Carmelinha (odontóloga), Alcidélia (que depois se casou com o irmão do es
critor Márcio Souza, também médica), uma equipe muito boa. Chegamos em São Paulo de Olivença, o
hospital todo montado, de primeira qualidade, e então fomos organizar. O centro cirúrgico importado
da Itália, tudo bonitinho, mas parado por falta de médico. Conclusão: o hospital criou vida. Tinha
muita coisa hospitalar vinda da Inglaterra, mas tinha também recurso internacional da prelazia. E aí
nós começamos a desenvolver o trabalho.

IDD: É VERDADE QUE O SENHOR LIDEROU UM MOVIMENTO PARA DERRUBAR O
PREFEITO DE LÁ? QUAL O MOTIVO?
Raimundo Cardoso: Não sei por que cargas d’água e estupidez o prefeito local era inimigo do bispo.
E o bom político pode brigar com todo mundo, menos com o bispo ou com o padre (risos).
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Chegamos e nos deparamos com esse problema de sofrer resistência da prefeitura. Começamos a tra
balhar e a coisa repercutiu na região, começamos a ganhar apoio da população, que começou a aderir.
Para se ter uma ideia, vinha paciente de Benjamin Constant, onde havia hospital militar. Vinha gente
até da Colômbia para São Paulo de Olivença. E aí a coisa ganhou corpo. O prefeito usava o alto-falante
da prefeitura para nos acusar, nos combater. E, numa certa feita, alguém, inimigo do prefeito, chega
para mim e diz que tinha algumas coisas contra o prefeito, do ponto de vista da ilegalidade, da sacana
gem. Eu disse para ele me trazer. Aí um dia chegou um rapaz lá com umas notas frias. Depois ele me
diz que o prefeito tinha funcionário da prefeitura na praia da Germana, no Alto Solimões, prendendo
tartaruga e coletando ovos para trazer para vender aqui em Manaus. Nesse ínterim, a Marli Barreto,
esposa do professor Marcus Barros, ia dar à luz um bebê e o sangue dela era Rh negativo, difícil aqui.
Então, a mãe a chamou para ela ir ao Rio de Janeiro, terra dela, para ter a criança lá. Aí ela saiu, se
afastou. O Marcus teve de acompanhar a esposa também. Eu aproveitei isso e comecei a dizer na ci
dade que os médicos estavam indo embora por causa do prefeito (risos). Espalhei um zum-zum-zum
só para criar um clima. Quando foi à noite, veio um pessoal para o hospital perguntar se era verdade.
Eu disse que era, porque nós não estávamos ali para brigar, e sim para fazermos um trabalho de saúde
para o povo local. Que nós tínhamos um compromisso com o estado do Amazonas, com a prelazia
etc. Mas que os médicos achavam que iriam se desgastar com o prefeito. No dia seguinte, abri o al
to-falante da prelazia e começou a denúncia. E aí, à noite, encheu de gente, foi uma passeata para o
hospital. Eu disse para a turma que só tinha condições dos médicos voltarem se houvesse uma atitude
do governador. E o governador era o Henoch Reis.

IDD: E COMO VOCÊS CONSEGUIRAM LEVAR ISSO ATÉ A CAPITAL PARA O
GOVERNADOR?

Raimundo Cardoso: Eu consegui um abaixo-assinado da Câmara, da população e, também, um ofí
cio da prelazia, pedindo a volta dos médicos. O prefeito tinha um inimigo político muito forte e muito
ligado ao governador, que era o Mário Hadad. Então vim a Manaus e procurei o Fábio Lucena que
trabalhava no jornal A Crítica. Eu disse a ele que precisava de uma pessoa peituda, raçuda, corajosa
para fazer uma matéria em São Paulo de Olivença. Ele disse que A Crítica não tinha dinheiro para
mandar ninguém, mas me apresentou um jornalista por nome de Mário Jorge Correia. Esse cara foi.
Quando chegou lá, ele foi disfarçado como representante de uma firma de enlatados, de Curitiba-PR.
Então ele entrevistou o prefeito, todo mundo, o hospital todo, pegou um barco da prelazia e desceu
o rio. Aí pegou as tartarugas presas, o pessoal trabalhando, fotografou tudo. Depois voltou à capital e
fez uma matéria grande no jornal A Crítica. Foi um estardalhaço. Eu pego a matéria do Mário Jorge,
desço o rio, pego um voo e venho para Manaus, encontro o Mário Hadad e entrego a ele o material.
No mesmo dia, ele pede uma audiência com o Henoch Reis.
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Quando o governador viu aquilo e viu que o negócio era forte, o governador chamou um secretário e
disse para ele fazer uma portaria demitindo o prefeito de São Paulo de Olivença. No dia seguinte, esta
va publicado no Diário Oficial e o prefeito foi demitido. Eu volto para São Paulo de Olivença, fui ame
açado pela família do prefeito. O prefeito tinha um filho que era coletor e outro que era representante
do município em Manaus. A filha era chefe da rede escolar e o outro filho era chefe das construções da
prefeitura lá. Era um feudo. Se ele sonhasse que alguém não gostava dele, mandava prender, bater etc.
Então nós enfrentamos isso lá.

IDD: QUANDO O SENHOR VOLTOU PARA MANAUS E QUANDO ACONTECEU A SUA EN
TRADA NA UNIVERSIDADE DO AMAZONAS?

Raimundo Cardoso: O tempo foi passando e em 76 eu resolvi ir embora para a África, para lutar em
Angola, onde estava havendo guerra civil de libertação contra o colonialismo português. Os médicos
do Marcus Barros realmente já não iam ficar mesmo em São Paulo de Olivença. Eu vim embora para
Manaus a fim de tirar meu passaporte e ir à África. Foi aí que eu li no jornal que a Secretaria de Edu
cação do Amazonas estava inscrevendo para prova de supletivo do segundo grau. Eu olhei aquilo e
pensei comigo mesmo: “Gente, eu sou um pião. Não tenho certificado de nada. Sou um pião qualquer.
Eu vou para a África… se eu escapar vivo de lá, eu vou ser o quê?!”. Aí eu fui à Seduc, que era aqui na
Praça da Saudade, e me inscrevi. No dia que eu apareci, fiz as provas e passei. Depois eu vi que ia ter
vestibular para a Universidade Federal. Fiz um cursinho no Einstein para relembrar algumas coisas.
O Francimar também fez cursinho lá e vários outros colegas que foram para Agronomia fizeram lá
também. Fiz minha inscrição no vestibular e passei em 76. Era a primeira turma de Agronomia, que
tinha, entre outros, Jasiel, Trajano, Marilice, Cardoso, Néliton, Neves e Francimar. Eu trabalhava, de
pois, arrumei uma bolsa no Inpa para poder me manter. Em seguida, consegui um crédito educativo.
Na convivência com o Francimar, eu me aproximava muito da turma mais estudiosa, que eu precisava
ter um ponto de apoio para poder estudar, e ele sempre me trazia aqui na casa dele. Ele via que eu
não tinha família e sempre me trazia aqui. Eu morava num pequeno apartamento que ficava em cima
da clínica do Nelson Fraiji, na Floriano Peixoto. Eu ia para o Campus num corcel, que era chamado
de “cata-corno” (risos) … a gente saía daqui e ia catando os amigos… isso demorou ainda uns três
anos. Era o carro mais conhecido na universidade. Geralmente iam no carro eu, Francimar, Trajano,
Neves… ele chegava cheio, lotado. Era corno demais (risos). O primeiro semestre foi no prédio da
Epaminondas, depois nós fomos para o Campus, em março de 77.
IDD: AINDA HAVIA LIGAÇÃO DO SENHOR COM O PCdoB NESSA ÉPOCA?

Raimundo Cardoso: Quando eu estava em São Paulo de Olivença, o combinado com meu contato
do partido era que sempre no último domingo do mês ímpar eu tinha que vir a Manaus e ir direto ao
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ponto de encontro que ficava em frente aos correios. Eu vim a primeira vez, não apareceu ninguém.
Aguardei o próximo mês ímpar, fui lá, no último domingo, às 10h em frente aos correios… não apare
ceu ninguém de novo. Repeti isso até dezembro de 76, quando houve a queda do “aparelho” da Lapa,
em São Paulo, aonde foi morto o Pedro Pomar, entre outros. Aí eu suspendi a operação, por questão
de segurança.

IDD: E COMO ERA O CLIMA NO CAMPUS QUANDO O SENHOR CHEGOU À UA? JÁ HA
VIA ALGUM NÚCLEO POLÍTICO ENTRE OS UNIVERSITÁRIOS?
Raimundo Cardoso: Ali todo mundo tinha medo de todo mundo, uma insegurança total. Tinham
muitos professores ligados ao regime, alunos também. Chegavam sujeitos lá, disfarçados de aluno,
com bloquinho de anotações. Assistiam aula, depois desapareciam e nós só víamos muito tempo de
pois, e aí voltavam a desaparecer. A gente começou a desconfiar que eram da “Informação”. Eu fui ven
do quem era quem. Certa feita, acho que no segundo ano já (ou no final do primeiro para o segundo
semestre), eu peço uma reunião com os estudantes de Agronomia para discutir o curso: não tinha
restaurante na universidade. Apareceram só dois. Outra reunião, vieram cinco. Eu constatei que o pes
soal não tinha coragem para discutir determinadas coisas, os problemas da ditadura e os problemas
internos da Universidade. Então, conversando com o Francimar e com o Eronildo (que também foi
da primeira turma), fomos atrás do curso de Educação Física para realizarmos os “Jogos da Agrono
mia”, às sextas-feiras, à noite. Quando a Agronomia ia para os no Campus, ia todo mundo, inclusive
membros das famílias. Foi uma jogada inteligente para poder congregar o pessoal e integrar a moça
da. Isso deu resultado, porque nós começamos a nos integrar, a nos conhecer, entre uma conversa e
outra, explicando sobre Agronomia, explicando sobre a Amazônia. Até que um dia a gente começou a
dizer que o estudante não podia ser apenas mecanicista, mas sim um elemento pensante, político etc.
E fomos trabalhando. Quando foi um dia, nós marcamos outra reunião, já foi bem mais gente. Aí eu
pensei: “consequência da quadra”. E nunca mais abandonamos as quadras.

IDD: O JORNAL “O GRÃO” FOI DESSA ÉPOCA TAMBÉM, ASSIM COMO O FAMOSO
CUCA?
Raimundo Cardoso: “O Grão” nasceu antes mesmo do centro universitário de Agronomia e ele saiu
num momento oportuno e estratégico, porque se aproximavam as eleições. Então eu disse que nós ía
mos preparar um trabalho político dentro da Universidade. Existiam algumas cabeças interessantes –
o Bessa, Márcio Souza que fazia ali a parte cultural – e a gente discutia, debatia… e eu sem dizer quem
eu era. Eu nunca falei na Universidade quem eu era. Questão de segurança. Várias pessoas escreviam
no “Grão”. Eronildo escreveu… eu não me lembro se escrevi alguma matéria naquele momento. Sa
íram várias edições. Quando “O Grão” saiu foi uma repercussão. E aí lá vinha a ameaça de expulsão.
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O jornal era em offset… nós conseguimos patrocinadores. Quando nós íamos fazer um evento qual
quer, tinha a Coca-Cola que nos ajudava, CCE também. Quando saiu “O Grão”, logo em seguida saiu
o Cuca, Centro Universitário Cultural de Agronomia, e aí gerou uma repercussão muito grande na
Universidade. E então veio uma ameaça de cassação. E aí nós resolvemos: se cassarem, nós tiramos “O
Grão” e o Cuca de dentro da Universidade e alugamos uma casa lá fora e montamos uma sede. Essa era
a estratégia. Nesse momento, já estavam trabalhando o Eronildo, João Pedro, Crisólogo (eu tinha uma
certa resistência ao Crisólogo, porque ele era filho de coronel, mas foi um equívoco meu). Francimar
era um aliado importante e potencial nessa parte aí, ajudava muito. Tinha uma menina, a Sônia Alfaia,
que vivia querendo me levar para a igreja evangélica… e tentava Eronildo, todos nós. Quando foi um
dia de uma passeata, nós chamamos a Soninha e dissemos para ela segurar uma faixa. E nessa passeata
ela começou a se “movimentar”. Nesse momento de lutas e passeatas, debates, reuniões, assembleias
etc. ela começou a se aproximar da gente. Conclusão: a Soninha deixou de me convidar para a igreja e
depois passou a participar com a gente no movimento.

IDD: COMO ACONTECEU A FORMAÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA DO CUCA E QUAL
FOI O PRIMEIRO MOVIMENTO IMPORTANTE REALIZADO POR VOCÊS?

Raimundo Cardoso: Na formação do Cuca, o pessoal era unânime que eu fosse o presidente do cen
tro acadêmico. Eu dizia que não podia, que não tinha como, que o candidato era o Eronildo (risos).
O Eron, ele dava suas contribuições, era uma pessoa interessada, sempre tinha algumas iniciativas.
Eu digo com toda sinceridade: desde que não fosse um elemento inexpressivo, tivesse boa vontade
e quisesse ajudar o curso de Agronomia, a Universidade, que desenvolvesse algumas coisas interes
santes, seria a pessoa ideal naquele clima, naquela conjuntura para poder assumir o Cuca. Menos eu.
Acabou que eu fiquei na secretaria e o Eronildo foi o presidente. Nossa primeira reivindicação foi o
Restaurante Universitário. Nós chegávamos 7 horas da manhã, terminava a aula meio-dia e algumas
recomeçavam às 13 horas. A gente ficava lá, comendo sanduíche de uma cantina. Era uma coisa muito
desconfortável para o aluno. E a obra do restaurante parada, sem ninguém saber o porquê. E a gente
se esperneando, se movimentando para que ela continuasse. Para a obra continuar, nós tínhamos que
criar um fato, fazer a coisa repercutir. Daí veio a ideia de fazermos uma manifestação interna. En
tão nós criamos uma comissão. Conseguimos dinheiro e fomos comprar prato de alumínio e colher.
Paramos as aulas, chamamos a imprensa, vários jornais… isso é em 1977…. Suspendemos as aulas,
fizemos faixas e botamos o pessoal segurando os pratos e as colheres para cima. As fotos que saíram
no jornal foram dos pratos vazios para cima. A reação da Reitoria foi grande, o reitor se mobilizou. O
próprio Mourão mandou me chamar e então assumiu um compromisso com a gente, que iam entregar
o restaurante. Ele deu prazo… foi rápido. Ele disse que a construção seria na outra semana. A obra
ficou pronta em dois meses, muito rápido.
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IDD: VOCÊS CHEGARAM A EXPULSAR O PROFESSOR?

Raimundo Cardoso: Sim, sim. Foi a primeira greve que nós fizemos na Universidade, acho que foi
em 79. Esse professor, o pessoal endeusava: “um grande cientista, um pesquisador emérito”… Eu dizia
que não era bem assim, porque sempre desconfiava desse professor. Ele passava prova complicadíssi
ma para ferrar um aluno, “pegar” uma aluna etc. E um dia ele passou uma prova tão esculhambada,
que até os geniozinhos se ferraram. Eu me ferrei todo. E aí gerou um protesto. E a gente pedia o resul
tado das provas, e não deram… Nós fizemos uma reunião com esse professor. Ele veio para a reunião
com as provas. Quando ele veio falar para a gente o que nós tínhamos errado, a gente perguntava se ele
sabia responder as questões, ele respondeu que não… várias questões. Teve gente que amassou a prova
e jogou na cara dele. Teve gente que quis bater nele, agredir. Pedi calma do pessoal, para a gente agir
de outra forma. Aí entramos em greve… Para você ver, uma das perguntas da prova era essa: “Quais
as diferenças que se assemelham entre ascomicetos e ficomicetos?”… Diferenças que se assemelham,
como assim?? (risos). Essa pergunta foi a mais cabeluda, mais absurda de todas. E teve outras questões
sem-vergonha também. Fizemos uma assembleia e solicitamos o afastamento do professor. Foi o rei
tor Hamilton Mourão que determinou a saída dele. Para ele voltar levou um tempo. Acho que quem
ficou no lugar dele foi o professor Vicente. Por falar no Mourão, quero ressaltar que ele foi a pessoa que
mais soube administrar essa questão estudantil aqui. Se eu disser que o Mourão mandou perseguir
alguém, eu não conheço. Depois do episódio do Restaurante Universitário, toda decisão importante
ele mandava me chamar, para consulta. Dava a impressão de que ele tinha pânico de alguma coisa que
eu pudesse fazer (risos).

IDD: E COMO FORAM AS ARTICULAÇÕES PARA A RETOMADA DO DIRETÓRIO UNI
VERSITÁRIO?

Raimundo Cardoso: Com a fundação do Cuca, consequentemente foram sendo criados centros aca
dêmicos, como os de Medicina, Filosofia, Comunicação Social… aí foi se disseminando, e outros
jornaizinhos foram saindo em outros cursos, a exemplo de “O Grão”. E aí já havia os membros que
comporiam a chapa que disputaria a presidência do DU. Trabalhamos clandestinamente, articulando,
conspirando. Fomos pegando as peças. O pessoal querendo me colocar como “cabeça”. Mas eu já tinha
informação, embora não o conhecesse, do José Carlos Sardinha, de Medicina, que estava em Cuiabá,
mas ia chegar. No curso de Medicina tinha uma moçada muito interessada, participativa, que passou a
contribuir muito na questão do DU. E o pessoal querendo me colocar na “cabeça”?! Seria um desastre,
uma porrada muito grande em cima de mim. E eu já sabendo do Sardinha, disse que o nome era o
dele, pois teríamos o apoio do curso de Medicina. E cá para nós, o Sardinha era o cara, um bom arti
culador também. Um bom discurso, uma boa liderança. Nós tínhamos uma aproximação muito forte
com os Bessa. O João Tomé fez parte da chapa, atuou muito com a gente.
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O pessoal tinha certa resistência, por causa do pai dele. Mas eu dizia para o pessoal que não tinha nada
a ver. O pai era o pai e o filho era do “PCBão”. E o Tomé deu uma contribuição muito grande. Nós
também tínhamos muita aproximação com os Cirino.
IDD: QUAL FOI O RESULTADO DESSA ELEIÇÃO?
Raimundo Cardoso: Na eleição tinham cinco chapas e a soma de todas as quatro foi inferior aos vo
tos que obteve a nossa chapa vencedora, a “Reação”. Votaram 4.665 alunos, nós tivemos 2.415 votos.
Mas a gente já sentia isso. Eu lembro que nas preparações, uns dois meses antes da eleição do DU, era
um domingo, jogo da França com o Brasil, na França. Nesse tempo a seleção era muito boa e nin
guém perdia de assistir ao jogo em momento nenhum. Nesse mesmo dia nós tínhamos uma reunião
dos componentes da chapa no Beco do Macedo, na casa do padre César. Quando eu vi a turma toda
ali, percebi que as coisas estavam se encaixando, que a turma estava assumindo a responsabilidade.
Imagine só: um domingo, jogo da seleção brasileira, e todos lá na reunião. Como estratégia nós pu
blicamos “O Grão” na véspera da eleição. Quando saiu, que foi distribuído em toda a Universidade…
A manchete era algo sobre mudar o DU. E logicamente que tinha a propaganda da chapa. Aí, meu
amigo, fomos para a eleição. Tinham cinco chapas disputando e essa divisão nos ajudou. Como os
alunos estavam querendo mudança e havia um clima de insatisfação, de protesto generalizado no país,
principalmente dos jovens, nós acabamos vencendo.

IDD: MAS NESSE MOMENTO A SUA RELAÇÃO COM O PCdoB JÁ NÃO ERA MAIS A MES
MA OU O SENHOR CHEGOU A PARTICIPAR DA REORGANIZAÇÃO DO PARTIDO NO
AMAZONAS?

Raimundo Cardoso: Eu estava ainda com as intenções de reorganizar o PCdoB. Daí o motivo do tra
balho com o Eronildo, com o João Pedro e com outros mais para criarmos uma base do PCdoB, pen
sando também no George Tasso, que tinha muita ligação com os trotskistas. Mas eu via na turma ain
da muita imaturidade para participar do PCdoB. O PCdoB que eu participei era muito mais exigente
em termos de quadros, de disciplina, de organização. E aí, dentro da Universidade eu achava que devia
reorganizar o partido. Mas aí, veio o congresso de reorganização da UNE, em Salvador. Trabalhei e
atuei muito para ajudar a formar delegados para ir a esse congresso. Da Agronomia foi o Eronildo, foi
o João Pedro, foi o Chico Braga… eu não fui, não sei se o Tasso chegou a ir. Eu não fui por questão de
segurança também. Lá, o pessoal daqui conheceu o João Amazonas e ficaram deslumbrados com ele.
Então falaram que tinha aqui um estudante, e deram meu perfil para ele. Aí o João Amazonas virou
para outro e disse: “Deve ser o Parangaba. Vamos atrás dele”. Daí, quando chega em outubro de 80,
chega aqui um militante do PCdoB que cobria os pontos quando eu ia em São Paulo, que estudou no
Ceará, que era o “Zó”. O “Zó”, então, veio aqui à minha procura.
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Só que, antes disso, em 79, vieram as teses de formação do PT, a criação do Partido dos Trabalhadores.
Eu isolado aqui desde 75… e eu querendo reorganizar o PCdoB, mas… cadê essa turma? Cadê isso,
cadê aquilo? Conclusão: quando eu li as teses do PT, que eram teses bem adequadas, bem maduras,
que estavam dentro da realidade brasileira naquele momento histórico, teses bem elaboradas, bem
trabalhadas, com proposições bem feitas, eu vi que tinha que olhar melhor aquilo. E fui relendo e
discutindo.

IDD: FOI ISSO QUE FEZ O SENHOR DEIXAR O PCdoB E SE FILIAR AO PT? COMO ACON
TECEU ESSA MUDANÇA?

Raimundo Cardoso: O PT vinha com um projeto de construção de um Brasil, de reforma agrária, da
juventude, da cultura, do conhecimento, da educação. Era uma coisa bem fundamentada. E estavam
acontecendo a Revolução da Nicarágua, mais isso, mais aquilo, as guerras de libertação por aí tudo. Eu
decidi ir por ali. E comecei a ajudar nisso aí. Isso fez eu sair de uma vez por todas do PCdoB. Incor
porei as teses do PT, me filiei ao PT aqui em 79. Então em 80 chega aqui o “Zó” para falar comigo, eu
já no PT… ele traz o jornal “A Classe Operária” com matérias fortes contra Genoíno, contra Oséas…
eu conhecia os dois das lutas estudantis no Ceará, o Oséas há mais tempo. Quando eu vi aquilo, falei
que não aceitava, porque o Oséas tinha passado cinco anos na prisão, o Genoíno a mesma coisa…
não traiu, nem dedurou, nem isso e nem aquilo. Estavam sendo acusados porque tinham pedido um
congresso para discutir Araguaia e atualizar o partido para a nova conjuntura… porque há 20 anos
não acontecia um congresso. Por causa disso, eles começaram a ser acusados pela comissão executiva.
E aí publicaram essa coisa. E ele me deu o jornal, disse para eu ler e levar a minha opinião a ele no
outro dia. Nesse dia que ele me encontrou, me abraçou, foi uma emoção grande dele… me chamou de
herói, dizendo que o partido tinha que me tomar como exemplo. Disse que eu era um revolucionário
autêntico, exemplar. Eu disse a ele que ele estava atrasado cinco anos, tantos meses, tantos dias, tantas
horas. Mesmo assim, eu o encontraria. Nosso encontro foi na Praça da Polícia. Eu disse a ele que, para
eu poder tirar uma conclusão, o jornal teria que dar direito de resposta a eles, senão não tinha con
versa. Disse a ele que não admitia essa prática negativa contra companheiros que deram a vida toda…
e quando fazem uma crítica, é condenado… Então eu falei para o “Zó” que eu estava filiado ao PT.
Que eles, do PCdoB, tinham feito de mim um sujeito insignificante, sem expressão no partido. Eles
me procurarem depois de tantos anos era uma falta de coerência, de respeito e de solidariedade a uma
pessoa que havia dedicado a vida ao partido. Eu falei: “Eu desafio qual foi o quadro do partido, fora os
que morreram, que fez tanto pelo partido quanto eu, deu a vida”. Ele abaixou a cabeça e foi embora.
Depois eu soube que ele também saiu do PCdoB.
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IDD: É A PARTIR DESSE MOMENTO QUE O ERON BEZERRA TOMA AS RÉDEAS DO PC
DOB NO AMAZONAS?

Raimundo Cardoso: Sim, o Eronildo e a turma dele assumiram o PCdoB. Aqui vale uma observação:
quando esses caras vieram do congresso de reorganização da UNE e assumiram a direção do PCdoB
aqui, eles “sabiam” mais de marxismo do que os dois físicos que fizeram a bomba atômica sabiam de
Física. Agora, imagine só, eu, com toda essa militância, era analfabeto em marxismo, mesmo depois
de tanta leitura que eu já tinha feito… Conclusão: passaram até a me perseguir. Fizeram assembleia
contra mim, fizeram julgamento da minha pessoa… e eu assistindo aquilo, às vezes calado, quieto,
me rasgando por dentro, vendo o primarismo político de alguns companheiros aí que não entendiam
patavina de lutas políticas e de lutas contra o inimigo maior, num momento em que precisava juntar
forças. O tempo foi passando e o companheiro quando acha que é o dono da verdade, ele assume ati
tudes muito isoladas, atitudes pessoais e assim por diante. Andaram aí querendo diminuir a pessoa do
Cardoso, e eu nunca levei desaforo para casa. Bateu, leva. E então eu tive que tomar algumas atitudes.
Mas, aquilo passou. Eu fiquei quieto, até um pouco isolado. E depois veio uma outra eleição no DCE…
IDD: E AÍ VEIO O TROCO...O SENHOR DERROTOU O PCdoB NA ELEIÇÃO DO DU.
Raimundo Cardoso: O pessoal do PCdoB começou a preparar uma chapa já perto da eleição. Eu já
vinha conspirando uma chapa pelo PT muito antes, nos bastidores. E aí surgiram uns comentários su
gerindo me chamarem para uma conversa com o PCdoB. Mas disseram: “Não! Deixa o Cardoso para
lá, que ele não tem voto”. A Sônia foi e disse: “Cardoso tem voto, sim. Não brinquem, que o Cardoso
tem muito voto dentro da Universidade. Tem muita aceitação”. Aí o João Pedro deu umas indiretas
para mim, e eu disse a ele que não ia apoiá-los. O nome da chapa que eu organizei foi “Pé na Terra”.
Deu um blá blá blá danado, porque o “Pé na Terra” era uma chapa que significava PT (risos). Antes
disso, sugeriram que o nome da chapa fosse “Pé na Base”. Mas aí, conhecendo o nível dessa outra cha
pa aí, se eles dissessem que aqui é do PT, eles iam dizer que era “Pé na Bunda” dos estudantes. E nós
escolhemos “Pé na Terra” mesmo. Tinha sala que dizia: “Ora porra, se for PT, o que é que tem?”. Na
minha vida, aprendi uma coisa: eu sou falho, tenho minhas debilidades, minhas limitações. E quando
alguém me corrige, quando alguém me ajuda numa coisa que seja importante para a construção de
algo, eu agradeço muito. Não faço nada só, ninguém faz nada só. Então, fomos para a campanha. Eu
dizia: “Companheirada, vocês me desculpem, mas eu não vou para a chapa, não tenho como. Seria até
oportunismo meu, vaidade, individualismo. Não é por aí. Mas vou ajudar na campanha, vou para as
salas”. Aí eu chegava nas classes, acompanhando a chapa e apresentava aquela chapa apoiada por mim.
E eu explicava que era “Pé na Terra”, porque aqui na Universidade vinham as coisas lá de fora, trazidas
pela UNE e eram aceitas. A Amazônia era diferente. Estava dentro do contexto brasileiro, mas a cultu
ra, o espaço, a realidade aqui eram bem diferentes das aspirações dos estudantes do Rio, de São Paulo.
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Quando eu digo “Pé na Terra”, é a mente voltada para a terra, cultura e povo amazônicos. E eu fui de
sala em sala, embora o Públio Caio, nosso candidato a presidente, também tivesse um bom discurso.
Mas acredito que ajudei muito, explicando o nome da chapa e fazendo um histórico das lutas estudan
tis na Universidade. E como você sabe, foi a lavada que aconteceu. Mérito de um conjunto de fatores
que contribuíram para aquilo ali, inclusive o discurso do candidato, os membros da chapa etc. Se a
companheirada do PCdoB tivesse tido simplicidade, humildade, companheirismo, mais competência
em articular algo maior, a história poderia ter sido outra. Mas o erro… o dono da verdade, o supras
sumo dessa coisa estudantil da Universidade levou a essa derrota, porque os estudantes… ninguém
gosta do personalismo, do individualismo.

IDD: DENTRO DA UA, QUAIS PROFESSORES APOIAVAM O MOVIMENTO ESTUDANTIL
E QUAIS ESTUDANTES ERAM OS MELHORES ORADORES?
Raimundo Cardoso: Dentre os professores da Universidade que sempre ajudaram o movimento,
posso destacar Moacir Lima, Nelson Fraiji, Marcus Barros, Sinésio, Nonatinho, Mesquita. Os melho
res oradores da classe estudantil no meu tempo eram Públio Caio, o Eron, que aqui e ali falava um
discurso bom. Aliás, quero abrir um parêntese aqui: eu quero louvar o Eron, que, ao modo dele, do
jeito dele, fez crescer o PCdoB. Eu louvo o Eron, ele e outros… tem seus predicados. Todo mundo tem
virtudes, apesar dele ainda não saber o que é marxismo até hoje. O Sardinha também era muito bom
orador. O Tomé Mestrinho era um grande organizador, articulador de bastidores… a escola PCB era
isso, conspiração de bastidores. Tinha um colega de Medicina que era um bom conspirador também,
não aparecia. Não me lembro do nome agora.

IDD: E QUANDO O SENHOR SAIU DO AMAZONAS E FOI PARA O ACRE?
Raimundo Cardoso: Eu colei grau em março de 81 na UA e fui para o Acre no mesmo ano, cortando
de vez minhas relações com o Amazonas. Eu estava muito queimado aqui, muito conhecido. Os ór
gãos de informação tinham conhecimento de mim. E vinha eleição para governador em 82. E eu não
ia participar dessa eleição ajudando A ou B, porque eu não acreditava. O Mourão me convidou para
lecionar. Eu não aceitei, porque se eu fosse descoberto depois aqui, ia sobrar para ele. Eu teria come
tido um ato desonesto com ele. Fui para o Acre porque lá ninguém me conhecia, era um dos poucos
estados brasileiros que eu nunca tinha ido. E lá estava havendo umas escaramuças rurais contra os
paulistas que estavam grilando e expulsando seringueiros. Como disse antes, minha intenção era ir
para Angola. Não fui mais porque a guerra civil tinha acabado. Aí decidi ir ajudar no Acre. Cheguei
lá, não conhecia ninguém. E como tinha carência de profissionais, eu ingresso na Comissão Estadual
de Planejamento Agrícola, uma equipe boa, e fiquei trabalhando projetos agrícolas lá. Mas também
começo a dar assistência no meio rural, lá nas lutas. Em maio de 81 conheci Chico Mendes.
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Fui ao Acre para passar um ano, até com intenção de voltar para cá depois. Conheci Chico, Marina,
Bino… Marina que fazia Faculdade de História lá, Bino também. Eu passei a dar assessoria para ele.
Me apresentei ao PT também, fui ajudar o PT, estava organizando, prestando assistência ao DCE de
lá. Conheci Chico Mendes em maio de 81. Participei de reuniões com o pessoal de Xapuri e comecei
a entender aquele trabalho todo ali, aquela desigualdade enorme. Era estilingue contra metralhadora
e fuzil.
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Publicada em 02 de maio de 2016.
Natural da cidade de Boca do Acre, engenheiro agrônomo, dirigente estudantil na década de 1970 e
figura central na organização do PCdoB no Amazonas, fala ao IDD sobre a sua atuação no Movimento
Estudantil e na reorganização do PCdoB amazonense.

IDD: SUA HISTÓRIA COM O PCdoB COMEÇOU QUANDO?
Eron: Tive contato com o Partido Comunista do Brasil na Guerrilha do Araguaia, no Pará, em 72.
Fui estudar em Belém o curso de Saúde Pública, com bolsa da Fundação Sesp, da Fiocruz, e havia um
colega de aula que era irmão de um sargento que estava no Araguaia combatendo os guerrilheiros.
Tentei chegar ao Araguaia, mas não consegui porque estava bloqueado pelo Exército. Desde então eu
me entendo como um comunista. Voltei ao Amazonas e fui trabalhar em Boca do Acre, na Fundação
Sesp. Daí eu pedi minha transferência para Belém, pois queria reencontrar lá o pessoal da luta.

IDD: E AÍ VOCÊ FOI NOVAMENTE DE BOCA DO ACRE PARA BELÉM...

Eron: Que nada, o Sesp não atendeu a minha solicitação. Por isso escrevi uma carta esculhambando a
direção deles e acabei sendo demitido. Tive de vir a Manaus para responder a um processo em abril de
75. Essa foi a razão pela qual eu estou em Manaus. O juiz que me julgou era federal e, por coincidência,
tinha servido uma época em Boca do Acre. Ele olhou meu processo, viu que o Sesp tinha me demitido
sob a acusação de ser subversivo. Acusação de subversão, naquela época, era sinônimo de “paredão”. O
juiz pegou, olhou e disse: “Não, isso não tem nada a ver com subversão. Isso é o desabafo de um jovem
que quer sair de uma cidade. Porque só sabe a tragédia que é aquilo quem já serviu lá, como eu”. Eu
escapei por conta disso, e, desde então, estou em Manaus.
IDD: VOCÊ PARTICIPOU DA FUNDAÇÃO E FOI O PRIMEIRO PRESIDENTE DO PRIMEI
RO CENTRO ACADÊMICO DA UNIVERSIDADE DO AMAZONAS?

Eron: Eu entrei em 1976 na UA, fui fazer Agronomia, curso que foi fundado na minha turma. E a
primeira providência que nós tomamos foi criar o Cuca. Minha chapa era eu como presidente e o João
Pedro como vice, isso já em agosto de 77. Como era proibido ter entidades estudantis livres, pois o
estatuto da Universidade vetava isso, aí eu descobri uma forma: criar um centro cultural. Daí a sigla
Cuca, que significa Centro Universitário e Cultural de Agronomia. Ou seja, no nome ele não era um
centro acadêmico. Fizemos isso para tentar escapar da proibição.
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Não adiantou. O reitor Hamilton Mourão, pai da nossa amiga e velha camarada Arminda Mourão,
reuniu o Conselho Universitário e decretou a ilegalidade do Cuca por portaria oficial, publicada em
tudo que é jornal de Manaus. Nós éramos proscritos. Mesmo assim, colocamos o Cuca para funcionar
e o tornamos uma organização fortíssima, muito ativa.

IDD: QUAIS AS PRIMEIRAS MOVIMENTAÇÕES DO CUCA?
Eron: A primeira greve da Ufam fomos nós que fizemos, quando conseguimos expulsar um professor,
de caráter duvidoso, e nós tivemos a capacidade de identificar e puni-lo. No primeiro dia, logo no nos
so primeiro contato, ele chegou e disse que tinha dificuldade em dar aula em português porque havia
estudado na Bélgica e só falava inglês. Um boçal. Aí veio a prova e ele fez uma pergunta que eu tam
bém nunca esqueci: “Quais as diferenças que se assemelham entre os basidiomicetos e ficomicetos?”.
Ora, meu amigo, o que se diferencia não se assemelha. Todo mundo tirou zero. Nós o pressionamos e
ele acabou cancelando essa prova. Mas aí, na próxima ele veio pior ainda, para nos ferrar mesmo. Na
sala tinha uma amiga nossa muito estudiosa, bem CDF mesmo. O nome dela é Eda, que hoje é enge
nheira agrônoma do Idam. E aí nós dissemos: “A Eda vai começar a fazer a prova. Se ela disser que está
compatível, paciência. Caso contrário, nós vamos pegar a prova de todo mundo e começar uma greve
hoje”. O professor entregou a prova e todo mundo ficou de braço cruzado. A Eda olhou a prova e disse
que não tinha jeito, era “irrespondível”. Aí cada um pegou a sua prova e foi colocando uma sobre a
outra, em cima da mesa dele. E começou a greve. Nós derrotamos o professor e o expulsamos.

IDD: É NESSA MESMA ÉPOCA QUE VOCÊ CONHECE O RAIMUNDO CARDOSO? ELE
FOI ATUANTE NA REORGANIZAÇÃO DO PCdoB NO AMAZONAS?

Eron: Essa é outra ficção que alguns contam, talvez, porque ele também insinuava isso. O Raimundo
Cardoso nunca participou da organização do PCdoB no Amazonas. Ele ajudou a fundar o PT. Em
79, quando o PT foi criado, o Cardoso era do grupo de proa que fundou o Partido dos Trabalhadores
aqui. O Cardoso nunca teve qualquer participação na organização do PCdoB. Ele teve participação no
movimento estudantil, mas não na organização do PCdoB. Até porque o grupo dele era uma facção
ligada ao Oséas Duarte, uma liderança do Ceará e que, junto com o Genoíno, estava em divergência
com o partido por conta da Guerrilha do Araguaia. O grupo do Oséas Duarte e do Genoíno, do qual
o Cardoso se filiava, era dessas tendências que existem, mas que não é tolerada no PCdoB, porque o
nosso estatuto proíbe grupos e facções de qualquer natureza. Eles então criaram um grupo dentro do
partido, e, obviamente, isso não era tolerado e eles acabaram saindo.
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IDD: MAS ELE ERA DO PCdoB?

Eron: O Cardoso nunca pertenceu ao PCdoB do Amazonas. Ele teve ligação com o partido no Ceará.
Aqui nunca militou como tal. Ao contrário: sempre procurou obstaculizar a fundação do PCdoB, por
razões óbvias, pois ele estava em outro projeto. Ele teve ligações com o partido no período do golpe
militar. Saiu do Ceará, foi para o Acre, sei lá para onde, e boiou por aqui já como estudante. Traba
lhou no interior do Amazonas etc., mas, o Cardoso nunca militou no PCdoB do Amazonas. Ele teve
militância no movimento estudantil aqui, sob o guarda-chuva geral do nosso grupo, mas nunca se
identificou, nunca participou de nenhuma reunião do Partido Comunista no Amazonas. Isso é um
recorte que estou dizendo para você com a autoridade de quem fundou o partido. Porque tem muita
gente que conta a história de acordo com a sua conveniência.

IDD: QUAIS OUTROS NOMES ERAM REFERÊNCIA ENTRE VOCÊS NA LUTA DEMOCRÁ
TICA?

Eron: Outros nomes de referência que participaram desse primeiro momento… tinha um rapaz cha
mado Geraldo, que depois se bandeou para o PCB, um aluno de Medicina. Ele não era do Amazonas
e foi embora. A Mônica Maia, que sumiu do Amazonas, foi para o Rio de Janeiro. O Dalcy Braga, já
falecido, era estudante quando o conheci, depois virou professor e depois se bandeou. Participava, evi
dentemente, de um grupo mais alargado, mas não necessariamente do PCdoB… muita gente do PCB,
que naquela época tinha ainda alguma força, como o Nestor… algumas pessoas do PCB que tinham
alguma influência política, tinham alguma força aqui. Muito ligadas a essa área cultural e a essa área de
movimento negro. O Nestor Nascimento, por exemplo, era o presidente do Moan (Movimento Alma
Negra). E esse grupo fazia reuniões permanentes, de debates. E independente se era ligado ao PCdoB
ou ao PT, aí tinha gente de várias tendências de esquerda, que constituiu, mais ou menos, um polo
de resistência, onde se debatia de tudo. Lia Politzer, Marx, Engels, poetas, enfim… era um grupo de
estudo teórico e, ao mesmo tempo, de debate acerca de alternativas da ditadura.

IDD: E JÁ EXISTIAM AS DIVERGÊNCIAS DE CORRENTES DE PENSAMENTO?
Eron: Sim, sim. Já naquele momento ficavam claros os pontos de vista diferentes. Enquanto nós, o
pessoal mais ligado à linha marxista do PCdoB, defendíamos o enfrentamento mais duro com a dita
dura militar, o pessoal que tinha esse viés já de tendência para o PT discutia e debatia as alternativas
democráticas. Do PCB, o chamado “Partidão”, tem uma pessoa que está na ativa até hoje e que já era
referência naquela época, que é o Guto Rodrigues, uma pessoa que teve contribuição com o movimen
to. O Rui Brito, que depois veio para o PCdoB. O Mariolino que tocava violão em nossas reuniões. O
Nestor Nascimento que era o presidente do Moan (Movimento Alma Negra).
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E a gente usava um ponto de debate muito apropriado, que era o Bar do Alex, nas esquinas da Getúlio
Vargas com a Saldanha Marinho. Aquilo era um “point” onde a gente passava a noite inteira fazendo
a “revolução” (risos). Era ali no Bar do Alex que geralmente a gente se encontrava. Lógico que tinha
momentos de debate organizado, com leitura, com textos etc., mas ali, impreterivelmente, em alguns
dias da semana, a gente se reunia e conversava até madrugada afora, discutindo isso.

IDD: QUAIS MEDIDAS VOCÊS TOMAVAM PARA NÃO SEREM PERSEGUIDOS PELOS MI
LITARES?

Eron: Naquele tempo tudo era clandestino e não tinha ata, não tinha registro de nada. A gente acaba
va reunião e rasgava tudo quanto era papel, por razão de segurança. Todo mundo tinha nome falso. Eu
não vou dizer qual o meu, porque tem documento assinado até hoje por mim por aí espalhado. Mas,
todo mundo usava nome frio nas reuniões. Você entrava em reuniões de “aparelho” com os olhos ven
dados, porque, se “caísse”, você não sabia onde era. Por mais que lhe torturassem, você não sabia dizer
onde era. Agora, a gente escolhia “aparelhos” em locais chiques. Eu vou lhe dizer isso e posso revelar,
até para esnobar a burguesia. Sabe onde era nosso “aparelho”? No Vieiralves. “Aparelho” não é uma
sede. É um lugar escondido, que ninguém sabe o que é, onde se faziam reuniões clandestinas. À exce
ção de mim, que sabia onde era, porque era dirigente do partido – eu entrava lá de olhos abertos – o
restante, todos entravam de olhos fechados, porque se “caísse” alguém, não sabia onde era. Nós tínha
mos um “aparelho” em pleno Vieiralves, no meio da burguesia (risos). Ninguém jamais ia suspeitar. Se
o Vieiralves hoje é chique, imagina em 75-76?! É como se tivesse hoje um “aparelho” na Ponta Negra.

IDD: VOLTANDO A FALAR NA UNIVERSIDADE, COMO FORAM AS ARTICULAÇÕES ES
TUDANTIS PARA A RETOMADA DO DIRETÓRIO UNIVERSITÁRIO, QUE ESTAVA NAS
MÃOS DA DIREITA?

Eron: Em 78 ou 79, a gente organizou uma chapa do DU, a partir do Cuca. Nós estimulamos o Cecum,
que foi o segundo centro fundado, o de Medicina, na mesma lógica (Centro Cultural de Medicina); o
Cafca (Centro Acadêmico e Cultural de Filosofia); o Cucos (Centro Universitário e Cultural de Comu
nicação Social) … isso tudo foi criado por nós. A gente tinha gente em tudo: a Mônica, que cuidou da
fundação do Cucos e era ligada ao partido; o Ricardo Parente, que foi o cara que nos ajudou a fundar
o Cafca, que era de Filosofia, já falecido, e já era dessa tendência pró-PT. O movimento, desde o co
meço, ele tinha, a rigor, três facções muito claras: uma pró-PCdoB, pró-marxista; uma pró-PCB e uma
pró-PT. A tendência maior era nossa. A do PCB menor e a do PT um pouco intermediária. Mas o PT,
como sempre, não tinha unidade, eles tinham um pedaço para todo lado. Eles tinham facções entre
eles mesmos, como até hoje o PT é assim. Então, nós pegamos o nosso pessoal, fizemos uma reunião.
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Alguns não queriam se expor muito, por razões óbvias, e outros, além de não quererem se expor,
tinham impedimentos legais: um aluno, para participar oficialmente de uma chapa do DU, ele não
podia ter reprovação. Tinha de ter média alta. Tanto que, legalmente, eu nunca fui do DU. Eu fui da
diretoria informal, porque minha média era esculhambada (risos).

IDD: QUAIS AS CHAPAS CONCORRENTES?
Eron: Para nós enfrentarmos a chapa da direita, que era encabeçada por alguém ligado ao Átila Lins,
nós arrumamos um militante de Medicina chamado José Carlos Sardinha, que era um aluno aplicado,
preenchia todos esses pré-requisitos. Quem o conhecia era o Geraldo, que fazia Medicina também.
Ele disse: “Rapaz, eu conheço uma pessoa que preenche isso. Um cara progressista, tem uma visão
boa. E é um cara muito estudioso. Ele preenche tudo isso aí”. Então fomos conversar com o Sardinha.
Ele é de Lorena, do interior de São Paulo, estava chegando de viagem, lembro como se fosse hoje. Nós
fomos atrás dele, conversamos, explicamos. Ele ficou meio assim. Mas aí, a vaidade gritou mais alto:
o cara virar presidente do DU, de graça, que naquele tempo tinha muito prestígio. Ele topou e nós
ganhamos de lavada. Aí nós botamos o Cardoso, o Paulo França era o vice. Eu e o Cirino entramos na
diretoria-geral, mas não em cargos oficiais. Aí nós já montamos uma diretoria, inclusive divulgamos
na campanha, uma diretoria política, porque a eleição do DU só eram três pessoas. Eram o Sardinha,
o Cardoso e o Paulo França. O nome da chapa era “Reação”. Esse era um nome mais curioso, porque,
hoje, se você botar um nome desses, todo mundo vai te esculhambar. Só que era uma reação à direita.
Nós ganhamos de lavada.

IDD: E O “TRIBUNA OPERÁRIA”?
Eron: Eu era coordenador do jornal “Tribuna Operária”. Ele era um polo de atração, porque tinha uma
pauta muito dura de combate à ditadura. Era o principal jornal de referência. Como o PCdoB não era
identificado como um partido político, a primeira identidade do PCdoB no Amazonas foi conhecida
como os tribuneiros. A gente vendia de porta em porta. Vendíamos, em média, uns dois mil jornais
nos finais de semana. Só era pau. Aquele episódio do Riocentro?! A gente botou na primeira capa o
Figueiredo com uma bomba na boca. Aí chega a Polícia Federal, recolhe a gente, prende todo mundo.
Era um parto. Todo dia você tinha que matar um leão. Os caras prendiam, tomavam o jornal, tocavam
fogo. Mas a gente, na outra semana, estava com tudo lá de novo (risos). Nesse momento, eu vou secun
darizando a minha participação nesse negócio de estudante e vou me dedicando mais à estruturação
orgânica do partido e do jornal, que era como a gente podia resistir em melhores condições.
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IDD: É VERDADE QUE VOCÊ CONHECEU O HOJE SENADOR OMAR AZIZ POR CAUSA
DESSE JORNAL?

Eron: Nós conhecemos o Omar assim: estamos vendendo o “Tribuna Operária”, por volta de 1982, ali
no Mercado Adolfo Lisboa. A gente ficava em um coreto que tinha lá, subia nesse coreto e falava com
repetição. Não tinha som, não tinha nada, porque a polícia prendia sempre, então a gente não usava
som, falávamos por repetição. Pegávamos dez militantes e fazíamos por repetição. Aí, nós estamos lá
vendendo o jornal, era a denúncia do Massacre de Sabra e Chatila, quando os israelenses foram lá e
massacraram um acampamento de palestinos. O “Tribuna Operária” fez uma denúncia desse episódio
na primeira página do jornal. Um militante chegou comigo e disse: “Eron, tem um cara ali que quer
comprar cem jornais”. Eu pensei: “Porra, esse cara deve ser provocador. Deve ser da Federal”. E disse
para trazerem ele. Porque, para um cara comprar cem “tribuna”, naquele período?! Das duas, uma: ou
era um doido ou um agitador, um provocador que queria comprar o jornal para rasgar. Aí o Omar veio
e disse que era palestino. Vendemos o jornal para ele. Nos apresentamos para o pessoal dele depois.
Esse foi o contato inicial do Omar com o partido.

IDD: DEPOIS DO SARDINHA, VOCÊS CONSEGUIRAM ELEGER, LOGO EM SEGUIDA, O
JOÃO PEDRO COMO PRESIDENTE DO DU. O QUE ACONTECEU PARA QUE VOCÊS PER
DESSEM PARA O PT NA ELEIÇÃO SEGUINTE, COM VOCÊ COMO CANDIDATO?
Eron: A razão da nossa derrota quando eu concorri foi que nós tivemos problemas com a gestão ante
rior, do João Pedro, que se alongou muito e isso desgastou nosso grupo. Por consequência, acabamos
ficando com dificuldade de montar uma chapa. E eu tive de concorrer porque, na verdade, a gente não
tinha alternativa. Não é que eu quisesse, até porque meu projeto já era outro. Mas, nós não tínhamos
nomes que representassem alguma liderança maior. Montamos uma chapa que se chamava “Unidade”,
lembro-me até hoje. O candidato a vice-presidente era o hoje desembargador da Justiça do Trabalho,
o Jorge. Tinha também o João Avelino, que era aluno de Farmácia e que hoje é dono de uma rede de
laboratórios. Nós três formávamos o núcleo principal da chapa. O presidente da chapa vencedora,
do PT, era o Públio Caio, que ganhou com certa folga. Depois do Públio, nós retomamos, elegemos o
Paulino, que fazia Biologia e que hoje é bancário do Banco da Amazônia. E depois veio a Vanessa. Nós
retomamos e o PT voltou a ter dificuldades em nos enfrentar.
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IDD: VOCÊ PARTICIPOU DE MUITOS ENCONTROS NACIONAIS DURANTE O MOVI
MENTO?

Eron: Fui muito pouco para encontros nacionais. Já tinha certas ressalvas de não me expor muito.
Atuei mais na área da Federação dos Estudantes de Engenharia Agronômica do Brasil, que eu fui
dirigente nacional. Para o Congresso da UNE nós mandamos, salvo engano, o Mário Adolfo, que
não era organicamente ligado a nenhuma corrente, era um estudante, digamos, de massa. Sardinha,
João Pedro, Rui Brito, Bernadete… nós mandamos um monte de gente, não tinha um critério muito
claro. Depois foi Vanessa, Tasso… geralmente alternava. Mas como meu projeto era outro, eu não po
dia ficar muito nisso. Primeiro porque isso expunha muito, segundo porque minha concentração de
energia já estava noutro campo. Como eu fui me envolvendo muito na questão da luta urbana, depois
eu fundei entidade ambiental, a Amapam (Associação Amazonense de Proteção Ambiental). Depois
fundei a entidade de mutuários… eu fui o primeiro presidente da Associação de Mutuários do Ama
zonas. Ajudei a organizar a Fetragi, ajudei a fundar o Enclat, que era o encontro de trabalhadores, e
criamos o Elus, que era o Encontro de Lideranças Universitárias, em 76. E aí começa tudo. A gente se
reunia para debater tudo, mas o foco central era como derrubar a ditadura.

IDD: VOCÊ PARTICIPOU DO MOVIMENTO PELO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO?
Eron: Com certeza. A Universidade tinha um restaurante parado. Então, um dia nós resolvemos
comprar mil pratos de papelão, paramos a Universidade, lá no Campus. Levamos ao reitor Hamilton
Mourão, o botamos em cima de um caixote e dissemos para ele falar. Ele foi lá, de paletó e gravata
(risos). Ele chegou, nós pegamos um banquinho, uma caixa velha. Eu fiquei segurando e disse que ele
podia subir. E ele disse: “Eu só quero saber o seguinte. Amanhã eu vou a Brasília. Vou discutir isso.
Mas eu quero saber se vocês têm proposta real ou é só baderna e confusão”. Eu respondi a ele que nós
tínhamos o projeto pronto, com orçamento, inclusive. Então o Mourão disse que eu ia com ele. No
dia seguinte eu embarquei com o projeto pronto na mão. Eu trabalhava no Inpa e peguei com minhas
amigas nutricionistas e montei um projeto, com calorias, tudo bonitinho. O MEC aprovou na hora.
Um mês depois a gente já tinha comida.

IDD: QUAL ERA O CARDÁPIO DO FAMOSO RU NESSA ÉPOCA?

Eron: A comida do RU era um café da manhã com pelo menos duas frutas, suco, leite, ovo. Se não
tivesse isso a gente derrubava e jogava fora. A gente botava um fiscal nosso na porta, inspecionando.
Se a comida não estivesse no padrão que a gente queria, a gente virava as bandejas e dava prejuízo ao
dono do restaurante, que tinha de fazer tudo de novo. Era assim que funcionava. E depois foi avaca
lhando. Hoje você pega a comida lá, é um angu. Mas funcionou assim, na porrada.
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Nada funciona sem pressão. Nós montamos então o RU desse jeito. Depois nós nos voltamos para a
luta mais geral, a luta da meia-passagem. Reconstruímos a Uesa. Eu, pessoalmente, passei em todas as
salas da Escola Técnica mobilizando para a recriação da Uesa, acho que em 79-80. Acho que o primei
ro presidente da recriada Uesa foi o Vicente Filizzola. Depois o Sávio, a Selma Baçal que depois virou
presidente da Ubes e que hoje é diretora da Faculdade de Educação.

IDD: POR FALAR EM LUTA PELA MEIA-PASSAGEM, O QUE VOCÊ SE LEMBRA DA CHA
MADA “BATALHA DE 83”, QUE OCORREU NA PRAÇA DA MATRIZ CONTRA O AUMENTO
DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO?
Eron: As passagens começaram a aumentar de maneira absurda. Não tinha critério, não tinha plani
lha. Nem sei se existia EMTU, acho que não. A Prefeitura tinha um setor lá que dizia que o valor era
tanto e acabou. Não tinha planilha. Então, nós nos reunimos no “Tribuna Operária”, que funcionava
bem aqui na Praça da Saudade, do lado desse prédio onde é hoje a escola da magistratura. Ali atrás
era o jornal. Tinham uns 80 militantes nessa reunião. Nós decidimos que iríamos organizar uma ma
nifestação, descer e ver como o povo reagiria. Se o povo estivesse disposto, aí sim nós enfrentaríamos.
Então nós descemos. Palavras de ordem e vamos descendo. “Não é para quebrar nada”, eu dizia para
todos e fomos descendo. Quando nós chegamos na Praça da Matriz, eu só vi foi a pedra cantar na
janela de um ônibus. Eu sei quem foi o militante que jogou a primeira pedra. Mas eu não vou revelar,
porque o cara está vivo. Ele trabalha, inclusive, num órgão público. Jogou a primeira pedra, que era o
teste para ver como seria a reação. Rapaz… quando a pedra atingiu o vidro do ônibus, que quebrou,
parece que tinham umas mil pessoas com pedra na mão também. Em cinco minutos, choveu pedra.

IDD: MAS O APEDREJAMENTO DOS COLETIVOS FOI ORDENADO POR VOCÊS?
Eron: Quero deixar isso bem claro que não fomos nós que comandamos isso. A gente ia fazer apenas
um teste. Um militante nosso jogou a primeira pedra, mas era apenas um teste. E o teste surtiu efeito
com louvor, porque foi pedra para todo lado. E a polícia já rodeando a praça. Quando a polícia rodeou,
aí a pancadaria não teve jeito, porque a gente queria sair e a polícia não queria deixar. Se a polícia não
tivesse cercado a praça, não tinha tido maior problema. Talvez tivessem quebrado um ônibus ou dois,
aqueles que estavam por ali. Mas, como a polícia cercou a praça e fez um cinturão que não entrava
e nem saía ninguém, evidentemente que todo mundo que estava dentro da praça começou a jogar
pedras nos ônibus. O objetivo era sair de lá e ir direto para o Palácio Rio Negro, na Sete de Setembro,
falar com o governador. E nós fomos parar lá, mesmo com gente quebrada. Foi dispersando, a gente
reagrupava e acabamos lá. Claro que eu não cheguei lá porque estava preso. Mas o resto foi para lá.
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IDD: MAS HOUVE QUEBRA-QUEBRA DE ÔNIBUS TAMBÉM NOS BAIRROS?

Eron: Sim. Porque a imprensa noticiava isso ao vivo, as rádios: “Estão quebrando…”. Aí o cara ouvia
isso lá no bairro dele e dizia que ia quebrar também. Porque isso correspondia a um sentimento de
revolta da população. Ao todo foram depredados cem ônibus. O pau cantou. No dia seguinte, tudo que
era jornal, televisão, rádio… era o Mestrinho falando ao vivo: “são marginais, delinquentes ligados ao
Partido Comunista do Brasil. São baderneiros, vou mandar prender… Eronildo Braga Bezerra, vulgo
Eron” (risos). Isso era para nos caracterizar mesmo como meliante (risos). Era uma piada. Hoje a gen
te ri, contando isso. Minha filha tinha três dias de nascida quando essas notas saíram. Eu estava preso
quando minha filha nasceu. Eu me lembro da história por causa disso. Depois, o Mestrinho inventou
que o Fred Arruda, que até hoje está vivo, professor da Ufam, tinha comprado um fuzil para matar os
policiais.

IDD: ENTÃO A CONCENTRAÇÃO NA PRAÇA DA MATRIZ FOI ESCOLHIDA ESTRATEGI
CAMENTE POR CONTA DO GRANDE MOVIMENTO DE PESSOAS?

Eron: Sim, sim. Era dia de semana, tinha muito trabalhador. E a população também foi se envolvendo
quando viu aquela confusão. Ali já havia uma grande concentração de pessoas, até mais do que tem
hoje. A polícia foi apertando para prender as lideranças e batendo. E aí a população começou a reagir.
Quando a população viu aquele monte de jovens apanhando, sendo espancados, uma parte do povo
entrou na confusão também. Foi um escarcéu. Bombas de gás lacrimogêneo, de efeito moral, cavala
ria, bombeiros… tinha tudo o que você pudesse imaginar. A polícia foi para reprimir com violência.
No quebra-quebra todo da Praça da Matriz houve um controle, a polícia prendeu, o diabo a quatro,
mas… pararam de aumentar a passagem. Então, é lógico que nós tivemos uma grande vitória, porque
a passagem ficou congelada por um bom período e começaram aí as planilhas. Esse é o dado funda
mental: só após o quebra-quebra é que começa em Manaus a passagem ser calculada com base em
planilha demonstrada tecnicamente.

IDD: NESSA ÉPOCA, O PREFEITO ERA O AMAZONINO MENDES. COMO ERA O PERFIL
ADMINISTRATIVO DELE?

Eron: O Amazonino tinha uma aparência de muita operosidade, diferente da tragédia que ele foi
como prefeito, na história mais recente. Ele tinha um grupo de trabalho liderado por um vereador
chamado Domingos Leite que fazia esse trabalho que o Eduardo Braga depois chamou de “operação
tapa-buraco”. E era um cara operoso. Ele, segundo a história conta, foi ligado ao velho PCB. Eu não
conheço a relação do Amazonino com essa trajetória. Eu já conheci o Amazonino como prefeito, e,
evidentemente, já fazendo o trabalho dele lá de prefeito.
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Não vou entrar aqui nos méritos da qualidade do mandato dele ou coisa que o valha. Mas, tecnica
mente, como resultado, a gestão dele foi boa, foi aprovada. Tanto que ele se elegeu com certa folga
governador do Estado.

IDD: NO INÍCIO DA DÉCADA DE 80, MESMO COM O PCdoB NA ILEGALIDADE, VOCÊS
CONSEGUIRAM ELEGER UM DEPUTADO E UM VEREADOR?
Eron: O João Pedro se elegeu deputado estadual pelo PMDB, mas ele já era do PCdoB. Só que o par
tido estava na clandestinidade naquele momento. E o PCdoB atuava eleitoralmente via uma tendência
popular do PMDB. O PCdoB só veio para a legalidade em 85. Nós estamos falando de 83. Na eleição
de 82, nós elegemos o João Pedro e o vereador Lira. A história do Lira como vereador é a seguinte:
a gente tinha aquela visão meio esquizofrênica de botar um líder popular. Aí pegamos o Lira. O pri
meiro salário do Lira, ele “torrou” todo em roupa. Foi para a Semog’s, que era uma loja moderna.
Comprou um monte de paletó… “Lira, rapaz… e a contribuição para o partido?”. Ele responde: “Que
contribuição é essa, rapaz? Vocês querem tomar meu salário?!”. “Você é militante, está na regra parti
dária, no estatuto. Você tem que contribuir com o partido”. Tem um texto do Lênin chamado “Como
iludir o povo: com os slogans de liberdade e igualdade”, que era uma crítica que ele fazia aos sociais
democratas da Rússia, que usavam esse palavreado para enganar o povo. Aí o Lira pega esse livro, só lê
o título e vai para a tribuna da Câmara: “Eu estou saindo do PCdoB. Porque, olha aqui o que eles me
mandaram ler: como enganar o povo” (risos). Ele não tinha formação. Por mais que a gente fizesse um
esforço grande para educá-lo teoricamente, mas ele revelou desde o começo certo oportunismo. Não
conseguia compreender a importância do que representava para o povo dele, para as camadas popula
res… um cara daquele foi o terceiro ou quarto mais votado de Manaus, uma votação espetacular. Nós
concentramos toda a nossa energia na eleição dele. Nós elegemos o João Pedro deputado estadual, e
ele, vereador, com a força exclusivamente do partido.

IDD: VOCÊS TAMBÉM CONTRIBUÍRAM PARA A ELEIÇÃO DO GILBERTO MESTRINHO
COMO GOVERNADOR EM 1982?

Eron: Sim, ajudamos eleger o Gilberto, o Fábio Lucena, que concorreu nessa chapa. A gente atuava
dentro do PMDB, na tendência popular do PMDB. Nossa relação com o Gilberto era “pau”. Porque
isso era natural. O PMDB até hoje é um partido que aceita estatutariamente as federações, porque
não tem um centro único de comando. E naquele tempo era pior ainda, porque toda a frente contra
a ditadura estava no MDB. A Igreja, parte da igreja progressista, comunista, trotskista… todo mundo
atuava no MDB. Tanto que quando houve o quebra-quebra e depois as campanhas das Diretas Já, nós
enfrentamos o Mestrinho na rua de novo. Essa maneira de repressão mais dura não era o perfil do
Mestrinho. É porque ele era medroso.
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Ele tinha medo, pavor de um novo golpe. E ele era pressionado pelos militares para conter, senão eles
ameaçavam intervir. Então ele se apavorava com isso.

IDD: VOCÊS TIVERAM MUITOS EMBATES COM O BOTO?
Eron: O Mestrinho era uma figura. Ele não era um cara mau-caráter. Foi o único governador que eu
conheço da história do Amazonas que honrava as emendas parlamentares, mesmo dos deputados
de oposição. Ele tinha um comportamento mais plural. Reconhecia a luta, reconhecia a diversidade.
Ninguém é obrigado a rezar pela mesma cartilha. No episódio das “Diretas” era isso. Ele tinha os cui
dados dele. Tinha medo. Ele tinha sido cassado. Os militares o pressionavam, e ele tinha medo de um
recrudescimento. O que, digamos, era despropositado, porque, evidentemente, a onda de massa que
estava na rua não permitiria. Ele tinha uma visão parada no tempo. Raciocinava com a cabeça de 64, o
que é compreensível. Mas o mundo era outro. O mundo de 83, 84, 85 era outro. E, evidentemente, nós
não tínhamos porque “alisar”. Então, a gente tinha uma radicalidade muito grande, e ele administrava.
A gente se enfrentou na Praça do Congresso, mas, no outro dia, nós nos reunimos no Palácio. A luta
é política.

IDD: COMO FOI ESSE ENFRENTAMENTO NA PRAÇA DO CONGRESSO?
Eron: Foi na luta das “Diretas”. O Mestrinho me chamou no Palácio, a gente integrava o grupo que
coordenava a campanha das “Diretas” aqui. Eu era dirigente do PCdoB, coordenador do “Tribuna
Operária” e era na época já o membro da comissão pela legalidade do PCdoB. Então o Mestrinho me
chamou no Palácio e disse que no outro dia ia ter um ato que com a presença do presidente do PMDB
e que ele, Gilberto, tinha uma recomendação do Exército para não ter nenhuma bandeira vermelha.
Eu respondi que teria sim muita bandeira vermelha, e ele me disse que ia mandar a polícia. Aí nós
organizamos na “Tribuna Operária” as bandeiras em estacas, pernamancas, que era para nos defender.
Nós fomos preparados também. Quando nós entramos assim, numa fila indiana, uns cem militantes
com bandeiras vermelhas, a polícia tentou nos cercar e tomar as bandeiras, e nós começamos a distri
buir porrada. E aí o pau cantou… Tinha um militante nosso que tinha sido cabo do Exército, chamado
Ederval, que hoje é defensor público. Ele gritava para mim: “Eron, arriei mais dois”. Ele batia de estaca
assim: Tum! Tum! Derrubava uns trinta soldados no meio da rua. Uns cinquenta nossos espatifados…
Porrada. Abrimos um círculo, assim, no meio daquela praça ali, uma roda de porrada. Chegou o pes
soal do “deixa disso”, já tinham rasgado as bandeiras, prenderam lá uns trinta dos nossos, levaram…
Aí nós nos reagrupamos. Quando o Gilberto começava a falar, todo o nosso pessoal vaiava. A Vanessa
gritava o nome do Mestrinho histericamente… vaiava e balançava a mão com o punho cerrado e o
polegar para baixo: “Mestrinho! Mestrinho!” e fazendo o gesto (risos). A Vanessa tem cara de gringa.
Não tinha como não chamar a atenção, no meio da nossa rapaziada de tez escura (risos).
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No dia seguinte a essa porrada toda, reunimos com o Mestrinho, normalmente. A reunião era para re
tomar a campanha das “Diretas”. O Mestrinho autorizou lá despesa para rodar papel, os panfletos que
a gente queria. Quando a gente ia saindo, ele me chamou: “Eronildes, vem cá. É o seguinte… Contigo
dá até para conversar. Mas pede para aquela tua mulher parar de me vaiar” (risos).

IDD: ERA UMA RELAÇÃO DE MORDE E ASSOPRA COM O MESTRINHO?
Eron: A relação com o Mestrinho sempre foi assim. Quando tinha um congresso, a gente ia lá reivin
dicar passagens. Os especialistas em garimpar passagens eram o Omar e o Durango. E teve um epi
sódio curioso, que a gente foi reivindicar passagens para São Paulo e ele respondeu: “Rapaz, por que
a gente não faz esses congressos em Manacapuru, que é mais perto?” (risos). Ele era um cara muito
espirituoso, uma figura muito espirituosa. Nós fizemos toda essa resistência com ele. Nunca tivemos
maiores problemas de ordem pessoal com ele. Mas, evidentemente, ele tinha o modo dele de operar
e nós tínhamos o nosso. Tivemos outros enfrentamentos com professores, mas isso faz parte da luta
política. Então, nós levamos ao pé da letra isso na relação com o Mestrinho e com todo mundo. O fato
de eventualmente apoiarmos um governo não elimina a nossa crítica e nem a pressão que nós eventu
almente possamos exercer através do movimento popular, em benefício da população. Essa é a regra
que nenhum militante político pode perder de vista. Porque, na hora que perder isso, ele deixou de ser
um militante e virou um cabo eleitoral.

IDD: E COMO ERA PARTICIPAR DESSAS “BATALHAS” COM A ESPOSA DO LADO?

Eron: A Vanessa sempre foi uma pessoa muito ativa. Foi a primeira mulher a presidir o DCE da Ufam.
Eu conheci a Vanessa da maneira mais curiosa possível: um dia, eu estou numa saleta que a gente ti
nha tomado da Ufam. Estou lá, escrevendo alguma coisa, um jornalzinho que a gente tinha, “O Grão”.
Naquele tempo não tinha internet. A gente escrevia na mão, depois digitava em mimeógrafo. Aí entra
aquela galega toda alvoroçada, perguntando quem era Eron. Eu respondi que era eu e perguntei qual
era o problema. Ela disse que tinha um professor que estava sacaneando-a.

IDD: A VANESSA GRAZZIOTIN FAZIA AGRONOMIA TAMBÉM?

Eron: Não, ela era aluna de Farmácia. Todo mundo acha que a Vanessa fez Agronomia. Eu me sentei
com ela, discutimos um pouco, expliquei o que tinha que fazer. Disse que eles tinham que organizar o
centro acadêmico deles, para poderem ter uma forma melhor de lutar. E eles organizaram imediata
mente o Centro de Farmácia e deram uma prensa lá no professor, resolveram o problema. Aí a Vanessa
começou a militar sob a nossa área de influência. Começou assim a história. Depois ela entrou no
partido. Naquele tempo a gente fazia recrutamento.
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A gente não chamava qualquer pessoa de imediato. Se observava um ano, dois anos a pessoa para ver
se não era um infiltrado, uma pessoa ligada a alguma organização de Direita, algum provocador. E a
Vanessa tinha na época uns 17, 19 anos… ela tinha entrado muito nova na Universidade. E sempre
revelou muito talento para essas coisas, uma capacidade muito grande de trabalho. Trabalha como um
trator. E aí virou presidente do Centro Acadêmico dela. Depois virou diretora e, em seguida, presiden
te do DCE. Foi dirigente nacional da CPB, de professores, depois virou dirigente da entidade sindical
de professores daqui. Chamava-se APPAM (Associação dos Professores do Amazonas). Tornou-se di
rigente nacional da, hoje, CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação). Ou seja,
a trajetória da Vanessa é também do movimento estudantil, movimento sindical e movimento popu
lar. Ela já está acostumada ao enfrentamento em manifestações. É do metiê. Para ela isso era normal.
Qualquer militante entende isso como normal. Provocação, ataque… nós entendemos isso dentro da
luta política. Agora, também não nos peça para jogar flores de volta. Simples assim. Nós, geralmente,
temos a mão pesada quando a gente bate de volta. Essa é a nossa regra.
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Publicada em 13 de maio de 2016.

Catarinense de nascimento, mas radicado em Manaus desde a década de 1970, Ailton Luiz Soares fala
um pouco sobre sua participação no movimento estudantil local e, também, sobre o PCdoB amazonen
se do fim da ditadura militar.

IDD: QUANDO O SENHOR CHEGOU A MANAUS E QUANDO COMEÇOU A PARTICIPAR
DO MOVIMENTO ESTUDANTIL?

Ailton Soares: Nasci em 22 de janeiro de 1953 na cidade de Tangará, em Santa Catarina. Cheguei aqui
em 1970, bastante jovem. Vim como militar da Aeronáutica. Em 1975, prestei vestibular para Econo
mia, passei e, no ano seguinte, deixei a Força Aérea para ingressar na Universidade do Amazonas. Lá,
conheci as pessoas, o movimento estudantil começou a borbulhar. A luta pelo fim da ditadura crescia
no Brasil, e, em 79, praticamente eu já participava de alguns debates. Tinha alguns amigos mais poli
tizados que já debatiam mais.

IDD: JÁ TEM CONTATO COM O PCdoB NESSA ÉPOCA?
Ailton Soares: Sim. É também em 79 que eu tenho contato com o PCdoB. Quando eu entro no mo
vimento, praticamente eu trabalho com o João Pedro, faço chapa com ele, e foi com ele que eu aprendi
várias coisas de movimento também e é com ele que eu venho para formar o núcleo da direção do par
tido. É o Eron, o João Pedro, Crisólogo, eu, Mônica Maia, Francisco Braga e um professor que não me
lembro o nome, que não ficou muito tempo. Desse grupo, quem firmou mesmo foi o Crisólogo, João
Pedro, eu, Eron… a Mônica Maia depois viajou para o Rio de Janeiro…. Nós constituímos o primeiro
núcleo de partido e aí começou as discussões… e aí já ouve UNE no meio… e aí já começa a visão de
organização de movimento, de tática e estratégia, de acumulação de força, de bandeiras…

IDD: NO MOVIMENTO, O SENHOR ERA CONHECIDO POR TER UM PERFIL DE GRAN
DE ORGANIZADOR E ESTRATEGISTA…
Ailton Soares: Minha função de organizador foi sendo desenvolvida com o tempo. Na verdade, cada
um vai segurando aquilo que compreende melhor. O Eron e o João Pedro eram mais de “massa”, fala
vam mais… eu nunca gostei de falar em público, nem de fazer discurso político… até hoje não gosto.
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IDD: POR TIMIDEZ OU POR SEGURANÇA ESSE MEDO DE FAZER DISCURSO?

Ailton Soares: Acho que falar é perigoso. Quando você faz discurso político, uma coisa é certa: 99%
do que você fala não vai dar em nada… então, é muito ruim. A não ser que você tenha outra visão
de mundo. Primeiro organize e faça, para depois falar. E aí, quando você faz isso, aí já não precisa
mais falar… já está feito, não precisa falar mais. Cada um vai se adaptando, vai demonstrando as suas
capacidades, o que cada um tem que desenvolver. E no fim acaba que cada um vai definindo tarefas
que vai assumindo. E depois, com o tempo, a quantidade de tarefas são muitas…. Você tem a parte de
organização, a parte de finanças… uma porrada de atividades que você tem que conduzir. Porque você
vira uma organização que tem que trabalhar.

IDD: COMO ERA A ATUAÇÃO DO PCdoB E PT NAQUELE TEMPO?
Ailton Soares: Quando você quer aglutinar forças, tem que ter uma bandeira comum. Até 82, a gran
de frente era o PMDB. Só tinham duas frentes: PDS ou PMDB. Então o PMDB virou uma frente e
ali dentro todo mundo, inclusive quem é petista hoje… todo mundo estava lá dentro. Concordando
ou não, trabalhando, porque era a única forma de você se apresentar. Ideologicamente sempre teve
uma concorrência entre PT e PCdoB. Mesmo as pessoas não se identificando, quando você reúne um
grupo de pessoas, pela discussão você já sabe quem é quem. Quando você levanta uma questão, uns
dizem que vão fazer de um jeito, outros dizem que vão fazer de outro. Cada grupo acaba tendo uma
visão política, ideológica que, na prática, vai definir a forma de abordar aquele assunto. Em nível histó
rico, sempre vai ficar aquela discussão sobre como se construiu a visão de classe, seja a visão pequeno
burguesa, que é a visão mais trotskista que a gente coloca, que aí cai em alguns erros, em alguns me
canismos. E a visão leninista ou a visão bolchevique, sei lá o quê, que defendia essa visão mais radical,
porém, mais consequente. Não é o que se chamava de falso radicalismo, de ir lá, bater, quebrar… e no
fim não é nada. A outra é uma visão mais radical porque ela pretende de fato conquistar, transformar,
conquistar aquele objetivo.

IDD: COMENTE SOBRE O PRIMEIRO CENTRO ACADÊMICO…

Ailton Soares: Quando eu ingressei na universidade ainda não existia o Cuca, que, se eu não me
engano, é de 78, perto de 79. O Cuca tem uma história de que o seu precursor teria sido o Raimun
do Cardoso. Ele teria reunido, começado a discussão e, em seguida, o Eronildo e outras pessoas… o
Crisólogo, o (Ademir) Strotski, do Ipaam foi também… o o Carijó… Esse pessoal, todos foram pre
sidentes… o Eron, o João Pedro… foi uma sequência de diretorias, e o Cuca, dentro do movimento,
procurou se expandir e incentivar a visão de organização do movimento, centros acadêmicos… E aí,
dentro da organização, o primeiro presidente do DCE, o Sardinha, que era da chapa “Reação”, um
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movimento de mudança para romper com aquele formato de presidente indicado, como era até 78. Eu
ainda não tinha muita sensibilidade, não participava muito de movimentos, até porque eu trabalhava
muito, já era um cara de certa idade, já não era um jovem. Não era um estudante profissional…, e
acabei virando depois, quase…, mas aí já conversando mais, já mais politizado como outras pessoas.

IDD: E O DIRETÓRIO UNIVERSITÁRIO? COMENTE SOBRE...
Ailton Soares: Eu participei ainda de longe na eleição do Sardinha. Ele era um cara que tinha uma
visão de ser contra, mas não uma visão político-ideológica. Tanto que ele ganhou a eleição, foi um
líder de massa, mas também foi um cara que fez parte do Conselho Universitário, a elite da univer
sidade naquele tempo. Na chapa do João Pedro, que sucedeu a gestão do Sardinha, eu fui secretário
de finanças. Sempre cuidei de finanças, de organização. Não vou lembrar agora que em era o vice. Eu
me lembro de um rapaz chamado Favacho, mas o pessoal também depois foi se afastando. Talvez seja
aquilo: como muita gente talvez fosse mais independente, quando o negócio começou a definir, talvez
não quisessem aparecer. E outra: participar de movimento exige muito. Além de ter sempre reuniões
nos piores horários – de noite, sábado e domingo –, que muita gente não gosta, exige um full time.
Você tem que estar se virando, em atividade. Por isso que quase eu virei um estudante profissional.
Além de trabalhar eu tinha que ter minhas folgas para participar de uma porrada de atividades.

IDD: O SENHOR JÁ ESTAVA TOTALMENTE ENVOLVIDO COM AS ATIVIDADES DO
PCdoB?
Ailton Soares: Nessa época, 80, eu já estava no PCdoB. Da metade para o final [do mandato] do
DCE, já estava sim. Era tudo extremamente clandestino. Só se pôde aparecer em 82. Havia alguns
“aparelhos” na cidade. A gente só se reunia neles. Montava um aqui, depois mudava… Porque podia
acontecer, sempre. Ninguém sabia como estava a repressão. O “aparelho” não era para reunião de par
tido. A gente só tinha mesmo para as reuniões da direção. Porque as outras reuniões, naquele tempo,
se faziam mais abertas, de massa. Aí você fazia as conferências do partido. Geralmente nós fazíamos
duas conferências aqui. Uma, nós fizemos na Maromba, que era da igreja, e outra nós fizemos numa
organização que me parece até da Seduc. Você não vai como conferência, vai como seminário… Você
tem um “aparelho”… Se viesse, por exemplo, uma pessoa da direção nacional, ela vai no carro e não
pode ver. Porque é aquela história: apesar de ser uma pessoa indicada, alguém pode ter plantado. Na
verdade, não transmite segurança.
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IDD: E O MOVIMENTO ESTUDANTIL SECUNDARISTA?

Ailton Soares: Em nível geral, os nomes de destaque do movimento secundarista daquela época eram
o Filizzola, o Sávio, que foi um cara que apareceu muito também. Tinha o Arlen que era um menino
bom lá da zona leste. Mas o movimento não chegou a ter um tempo para ter grandes lideranças. Na
verdade, logo depois disso esse movimento foi mudando. O movimento é forte quando ele aplica cer
tas diretivas. Quando ele usa os seus instrumentos de organização. Eu lembro que nós tivemos uma
eleição, acho que foi a depois do Sávio, de 82 para 83… O Amazonino tinha acabado de ir para a Pre
feitura e ele apoiou uma chapa para desarticular a gente. Nós demos uma estruturada no movimento
com diretivas bem precisas. A gente, sem dinheiro… porque o pessoal do Amazonino viajou para
Itacoatiara, Manacapuru… fizeram um monte de coisas, fizeram show…. E nós conseguimos dar-lhe
uma surra. Se não me engano, a candidata do nosso lado era a Lindalvinha, uma menina do Coroado,
secundarista.

IDD: COMO O SENHOR VÊ O MOVIMENTO ESTUDANTIL NA ATUALIDADE?
Ailton Soares: Hoje eu não consigo perceber a existência de um movimento estudantil. Você não
consegue perceber a presença política do movimento, interferindo. Porque na verdade o movimento
estudantil, quando ele está ativo, se manifesta em todos os campos, todos os debates, todas as questões,
que eram justamente a parte importante do movimento. No geral, as grandes lideranças políticas re
gionais ou federais do país sempre foram aquelas que participaram do movimento político, estudantil
ou algum tipo de movimento, porque é onde você vai fazer tudo que você vai fazer no Congresso de
pois…. Ideológica ou politicamente falando, você forma a sua opinião quando jovem. Muitos políticos
têm a sorte de começar uma posição boa e envelhecer com ela, mas, a maioria, quando vai ficando
mais velho, já está na contramão. O filho e o neto já estão com outra visão de mundo. Talvez seja a
própria dinâmica do movimento que faz isso.

IDD: O MOVIMENTO DO SEU TEMPO CONSEGUIU VITÓRIAS DENTRO DA UNIVERSI
DADE?

Ailton Soares: O movimento estudantil dentro da universidade teve muita conquista de conteúdo,
porque você também tinha que ter uma pauta muito acadêmica. Então, chegou um momento que
todos os cursos tinham problemas de currículo. Aí é quando também flui o movimento. Cada curso,
cada entidade tem suas organizações, tem os seus fóruns de Agronomia, de Economia, de Engenharia.
É também onde você consegue, dentro do currículo acadêmico, levar mais gente. Porque nem todo
mundo é obrigado a ser petista, comunista, isso e aquilo. Você amplia as bandeiras… É um debate que
interessa… vem da educação, vem da saúde… e aí você consegue melhorar.

34

COLETÂNEA
DE ENTREVISTAS
MOVIMENTO ESTUDANTIL

NO AMAZONAS (1975 a 1985)

IDD: UMA DAS BANDEIRAS DE LUTA DO MOVIMENTO ERA O TRANSPORTE COLE
TIVO, SEJA PELA REDUÇÃO DO VALOR DAS TARIFAS OU PELA GARANTIA DA MEIA
-PASSAGEM AOS ESTUDANTES. E ISSO CAUSAVA EMBATES FERRENHOS CONTRA O
GOVERNADOR DA ÉPOCA, GILBERTO MESTRINHO, QUE FOI AJUDADO PELO PCDOB
NA SUA ELEIÇÃO. COMO ERA ESSA RELAÇÃO DE AMOR E ÓDIO?

Ailton Soares: Logo que o Gilberto começou a governar em 1983, teve um entrevero com ele, na Pra
ça da Matriz. Quer dizer, começamos bem, participamos do governo, ajudamos o governo dele com
uma porrada de coisas, mas, logo em seguida teve esse episódio. Houve um confronto aonde ele foi
forte e levou vantagem. Você quando vai para um ringue lutar não pode reclamar do adversário. São
dois profissionais que vão lutar.

IDD: QUAL A CONSEQUÊNCIA DESTE MOVIMENTO?

Ailton Soares: O Gilberto era um adversário à altura e você tinha que combater direito. O movimen
to estava começando, não tinha tanta experiência, e nesse embate o Gilberto ganhou. Nós sofremos,
nesse episódio, por causa do isolamento político. Você tem uma série de aliados, que pode ser o bispo,
o padre… Você está ali porque você tem alianças. Mas de repente, você cria uma situação, que os alia
dos dizem: “vocês fizeram a merda, então se resolvam para lá. Não vou me meter mais”. Então você já
perdeu, e, nessa hora, o cara que luta contra mim está me olhando e diz: “pode ferrar ele, que agora ele
está sozinho”. Essa que é a situação que a gente chama de isolamento político. Ou seja, nessa atividade,
com certeza um lado estava mais bem preparado que o outro. Nisso aí foi que o Gilberto, ou as forças
que estavam com ele, ou a força… lá o coronel Lustoza que foi secretário de segurança, e os aparelhos
de segurança, fizeram o trabalho. Montaram uma estratégia… e o movimento ficou nesse nível. Que
eu me lembre, eles passaram umas duas semanas em cima da gente. Ninguém podia se coçar.

IDD: MAS O GILBERTO TAMBÉM AJUDOU O MOVIMENTO?

Ailton Soares: A gente sempre teve muito apoio do Gilberto. O movimento sempre precisou de apoio,
de transporte, disso, daquilo. Você não faz movimento sem dinheiro. Você não politiza movimento
nem estudantes sem dinheiro. Chegava uma época do ano que estudantes do Brasil inteiro iam para
congressos e custava uma boa fortuna de passagens, por exemplo. Então, você precisa deles, senão você
não faz. Você fica num isolamento total, você não tem como progredir e fazer o movimento crescer.
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IDD: O SENHOR AINDA FAZ PARTE DO PCdoB?

Ailton Soares: Eu deixei a atividade política quando saí do partido, em 1987. Ainda cheguei a par
ticipar do movimento pelas Diretas. O partido aqui tinha muita força, a gente sempre jogou muito
pesado, botando muita gente na rua. O partido tinha muita influência, porque nesse tempo já tinha
gente para todo lado, nas fábricas, na periferia, nas escolas, no interior. Já tínhamos uma boa estrutura.
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Publicada em 20 de maio de 2016.
Ela nasceu em Manaus, mas despertou para o movimento estudantil na capital gaúcha. De volta à sua
cidade natal, fazia manifestações dentro da Universidade do Amazonas quando o reitor da instituição
era seu próprio pai. E levou “laranjada” em 1983 na chamada “Batalha da Matriz”. O IDD entrevista
a pedagoga Arminda Mourão.

IDD: QUEM É ARMINDA MOURÃO E COMO FOI DESCOBRIR ESSA VEIA REVOLUCIO
NÁRIA LÁ NO RIO GRANDE SUL?

Arminda: Meu nome é Arminda Rachel Botelho Mourão. Nasci em 31 de outubro de 1950 e sou pe
dagoga, com mestrado e doutorado em educação. Na época em que me casei, assinava Arminda Ra
chel Mourão Diederichs, mas com o divórcio voltei ao meu nome original. Meu ex-marido é gaúcho
e eu passei dez anos morando no sul do país. Nesses dez anos, cheguei a participar de movimento já
na segunda metade da década de 1960. Mas foi muito na folia, muito “en passant”, sem a politização.
Posso dizer até que nem participei. Na década de 1970, até mais ou menos 72-73, eu vivia o chamado
“milagre brasileiro”, achando tudo maravilhoso. Como meu ex-marido era engenheiro e construía
silos e graneleiros para armazenamento da soja e do trigo, eu viajei com ele pelo sul do país, tudo sus
tentado pela firma. Então, minha vida estava muito boa.

IDD: E QUANDO ACONTECE O SEU DESPERTAR DESSE “MUNDO PERFEITO”? AFINAL,
ESTAMOS FALANDO DE UMA ÉPOCA EM PLENA DITADURA MILITAR...
Arminda: Eu desperto no final da década de 1970, quando há um grande movimento na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, onde eu já estava estudando. De repente, estou no meio de
um turbilhão de coisas, mudando a minha vida, porque a ditadura mudava os cursos, os currículos. E
eu, que deveria me formar em 1978, acabaria tendo que me formar em 80, 81. Aquilo me revoltou, e,
de repente, estava no movimento. Como eu falo bem e tenho essa presença, lá estava eu na liderança
de um movimento. E aí comecei a perceber que aquele conto de fadas que eu estava vivendo não era
bem um conto de fadas. Que existiam outras coisas por trás.
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IDD: E JÁ TEM CONTATO COM ALGUM PARTIDO POLÍTICO?
Arminda: Nessa ocasião, eu entro em contato com o pessoal do PCB. Eles começaram a me subsidiar
com o jornal “Voz da Unidade”. Em Porto Alegre ainda, ingresso no movimento de professores, mas,
embora já tivesse meus 28 anos, ainda sem entender bem o que se passava. Só que o “Voz da Unidade”,
o PCB, ele vinha perdendo força, e, ainda em Porto Alegre, vem o jornal “Tribuna da Luta Operária”
que liderava os movimentos na Faculdade de Educação. Mas o meu foco era o PT, que estava surgindo
em 1979. E nessa discussão toda, eu me afasto do PT por uma simples razão: nós discutíamos, discu
tíamos, discutíamos, e, no outro dia, em função das inúmeras facções existentes – o PT ainda não era
nem partido -, eu digo não. Perdia meu tempo, discutindo, discutindo, e lá adiante cada um faz o que
quer e bem entende. Então, não precisa discutir.

IDD: É NESSE MOMENTO QUE ACONTECE SUA PROXIMIDADE COM O PCdoB?

Arminda: Nesse ínterim, venho para Manaus e chego aqui em 1980. Eu entro na Faculdade de Edu
cação da UA, transferida. Acabei me formando em 81, pois eu fazia, praticamente, uma disciplina por
semestre em função das adaptações do currículo. Então, chego na Faculdade de Educação, e aí já tinha
uma coisa que o PCB me fez bem: eu não fui militante do PCB, mas o que eles me subsidiaram foi a
leitura do marxismo. Eu já tinha mais ou menos a teoria e decidi que tinha de me filiar a um partido.
Eu sabia que no PT não me filiaria em função de como o partido era configurado, com várias tendên
cias que brigavam muito entre si. E aí, eu lidero a 1ª Semana de Pedagogia. O centro acadêmico tinha
Marilda Galvão, que hoje continua junto ao PCdoB, não mais como militante, mas ainda filiada, e
Gina Gama, atualmente um quadro do PSDB. Elas eram presidente e vice-presidente do centro acadê
mico. Com o auxílio da professora Jucelem Belchior Ramos, nós fizemos a 1ª Semana de Pedagogia. E
é nesse evento que eu tenho um contato maior com a liderança do PCdoB. Veio a Manaus, para esta
Semana, Aldo Rebelo, então presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e que é um quadro
até hoje do PCdoB.

IDD: MAS VOCÊ FOI ACEITA COM TRANQUILIDADE PELO PARTIDO?

Arminda: O PCdoB me olhou com ressalvas, afinal, eu era filha do Octávio Hamilton Botelho Mou
rão, que era o reitor da universidade, um homem excelente e tudo mais, mas que era indicado como
reitor pela ditadura militar. Até porque meu pai tinha no governo dois grandes nomes, principalmente
o Gabi Silva, que é primo legítimo dele e que era um dos homens fortes do SNI, o Serviço Nacional de
Informações. E aí o pessoal do PCdoB achou meio esquisito a filha do reitor no partido. Mas o que o
pessoal não entendia é que a minha escolha pelo PCdoB foi ideológica. A literatura vem me trazendo;
o conhecimento da realidade vem me trazendo.
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E eu chego ao grande impasse, de que há uma constante contradição entre o capital e o trabalho, como
diz Marx. E todo o processo de trabalho explorado. A minha opção pelo PCdoB foi uma opção de
classe. Fiz a opção pelo PCdoB como método dialético, a teoria iluminando a prática, e a prática revi
sitando a teoria. E tinha toda uma discussão do processo revolucionário, onde o PCdoB tinha de estar
em todas as frentes, para recrutar pessoas que fossem “reeducadas” no processo revolucionário. Era o
PCdoB da resistência no Araguaia. E é nessa conjuntura que eu entro no partido. Na universidade, eu
coordenava o distrito universitário. Porque funcionava da seguinte maneira: havia as células, as bases.
Depois nós fizemos as bases de cada curso, e se organizava um distrito, que era o distrito universitário,
coordenado por mim. Essa era a minha célula. No PCdoB eu estudei muito e continuo estudando e
me aprofundando até hoje.
IDD: É NESSE MOMENTO QUE TAMBÉM COMEÇA SUA PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIA
ÇÃO DOS SERVIDORES DA ENTÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS?

Arminda: O partido não tinha nenhuma entidade, nem sindical. Só tinha o movimento estudantil.
E o movimento estudantil numa disputa constante. E então me deram uma tarefa que era ganhar a
Assua. E aí eu digo: “Como é que eu vou ganhar a Assua se eu sou recém-chegada?”. E isso foi muito
engraçado, porque eu ganhei a Assua justamente por ser filha do reitor. Ganho a Assua com uma di
ferença de cinco votos, em assembleia ainda, no grande Auditório Zerbini. E eu sabia que precisava
ampliar a minha liderança, por isso, vou para todos os setores da universidade e formo um conselho
deliberativo. Então, aquela direção que foi eleita comigo, onde tinha gente da própria Reitoria, ela
foi anulada, praticamente, pelo conselho deliberativo, que era de gente de toda a universidade, que
vinham para discutir os rumos da associação.

IDD: E ENTÃO A ASSUA PASSA A PARTICIPAR DAS LUTAS SINDICAIS COM OUTRAS
ENTIDADES?

Arminda: Nesse momento a Assua se destaca. Ela está no movimento sindical. Junto com a Fetagri
(Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Amazonas), cujo presidente era Francisco Massena,
a Assua liderou o 1º Encontro das Classes Trabalhadoras do Estado do Amazonas. Antes de nascer a
CUT (Central Única dos Trabalhadores), havia uma Pró-CUT, e eu fui a representante do Amazonas
na Pró-CUT. Então a gente estava em todos os movimentos, no sindical, no estudantil. A Assua come
çou a colaborar com o movimento estudantil quando eu entrei como presidente, em 82-83. A luta pela
meia-passagem, a discussão do movimento sindical, a questão da formação da CUT, algumas questões
de resistência ao processo de privatização da universidade. E aí a Assua foi criando corpo. Transfor
mamos o estatuto, passando de uma associação exclusivamente filantrópica para uma entidade que
reivindicava, ela representava os trabalhadores. Eu dirigi a Assua por dois mandatos.
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IDD: NESSES MOVIMENTOS JÁ HAVIA DISPUTAS PARA SABER QUEM ERAM AS MAIO
RES LIDERANÇAS?

Arminda: Nos bastidores todos eram, por exemplo, contra o aumento da tarifa, mas havia muita
polêmica sobre quem aparecia mais entre as lideranças dentro do movimento. Havia uma rivalidade
muito grande entre o povo do PT e do PCdoB. Mas dentro do movimento estudantil no Amazonas,
as maiores lideranças eram do PCdoB. Tinha Eron Bezerra, que foi uma das grandes lideranças do
movimento estudantil na Universidade do Amazonas; João Pedro Gonçalves, outra liderança; Vanessa
Grazziotin vem surgir em 1981… a Vanessa, ela foi se constituindo como liderança… nesta época
ainda não era; Lúcia Antony, uma das fundadoras do PCdoB; Chico Braga ainda estava no PCdoB;
Sávio, do movimento secundarista; Selma Oliveira, presidente da Ubes (União Brasileira dos Estu
dantes Secundaristas)… Então o PCdoB tinha a maior liderança no movimento. Minha relação com
o Diretório Universitário já é do final da gestão do Públio Caio.

IDD: OS SECUNDARISTAS TAMBÉM TINHAM PARTICIPAÇÃO ATIVA NO MOVIMENTO
NESSA ÉPOCA?

Arminda: O movimento estudantil secundarista era muito forte e deu início ao debate dessas ques
tões, mas isso cresce ainda mais com o universitário, que vem da Agronomia, uma ligação direta
com as questões rurais, e onde há um destaque especial em defesa da universidade pública quanto às
reformas que eram apresentadas tanto pela ditadura militar como posteriormente pelos governos da
nova república. O movimento estudantil no Amazonas e no Brasil se colocava muito forte contra os
processos de privatização que a universidade sofria e vem sofrendo. Dentre os estudantes secunda
ristas atuantes no movimento, eu lembro de Selma Baçal de Oliveira, que se destacou na Ubes com a
questão dos grêmios. Inclusive, é nessa gestão que é incorporado na lei a possibilidade que toda escola
tivesse um grêmio. E tinha o Sávio, que já faleceu.
IDD: FALE UM POUCO SOBRE AS ELEIÇÕES DO JOÃO PEDRO E DO LIRA, QUANDO O
PARTIDO AINDA ESTAVA NA CLANDESTINIDADE

Arminda: O PCdoB era agrupado, estava na ilegalidade. Então nós éramos uma facção do PMDB.
E apresentamos dois candidatos – é tão esquisito eu falar “nós”… eu não me sinto mais “nós”. À épo
ca, o PCdoB apresentou dois candidatos. Um deles era o Lira que, de acordo com o PCdoB, era um
operário, lá do Santo Antônio – eu, inclusive, fui contra, porque eu dizia que ele não era um operário.
Pela linguagem marxista, ele era um “lumpen-operário”, ou seja, estava à margem da própria questão
produtiva de uma sociedade. E apresentamos também o João Pedro.
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É eleito Lira como vereador, e ele passa só um mês no PCdoB. A primeira coisa que ele faz com o seu
salário é gastar tudo em roupas. Ele se colocou todo bonito e esqueceu… largou o PCdoB, largou a
mulher, largou os filhos, largou tudo… E João Pedro foi eleito deputado estadual. O PCdoB discutia
todas as assessorias, quem deveria ser assessor, quem deveria se manter no movimento. O PCdoB
ainda não tinha a via parlamentar, pois ainda priorizava a luta nas ruas, a organização nas entidades.
Na época, o partido dizia, conforme Lenin diz: “cada homem a sua tarefa”. Então tinha a tarefa do
parlamento, tinha a tarefa do movimento sindical, do movimento estudantil, do movimento operário,
várias frentes para que se conquistasse uma organização para a mudança, não só de governo, mas a
mudança de Estado. Porque há uma diferença entre o que seja Estado e o que seja governo.

IDD: E COMO ERA O GOVERNO GILBERTO MESTRINHO?
Arminda: Um “ditadorzinho” repressivo. Ele reprimiu o movimento de professores. A “Batalha do
Igarapé de Manaus’, que tinha como principal liderança o professor Aloisio Nogueira. Agora, ele batia
e assoprava, batia e assoprava. E na prefeitura, ele indicou o biônico Amazonino Mendes. No comício
das “Diretas Já”, eu acho que eu tirei a orelha de alguém… Gilberto Mestrinho mandava arrancar to
das as bandeiras vermelhas, tanto do PCdoB quanto do PT, e mandava prender. Vários dos estudantes
foram presos. Tem até uma passagem interessante: o dr. Ederval, que hoje é defensor público, até hoje
ligado ao PCdoB… a moçada foi presa e ele ia na cadeia e dizia: “Eu quero fulano, beltrano, cicrano…”,
e não encontrava ninguém. E aí o pessoal já estava meio agoniado, que não encontravam ninguém….
É que a moçada deu o nome errado… então ele não conseguia tirar ninguém. Depois de ter conversa
do muito, ele pede para entrar e vê todo mundo preso… E aí o pessoal diz que seguiu a recomendação
dada no auge da ditadura, de que não era para dizer o nome verdadeiro à polícia, só os codinomes.

IDD: VOCÊ CHEGOU A SER AGREDIDA EM ALGUMA MANIFESTAÇÃO?
Arminda: Sim. No movimento das “Diretas”, meu filho já estava com seus 13 anos. Ele estava comigo,
e nos cercaram. O homem direto lá deles, o Gregório, ele vem para cima da gente, faz uma roda e deixa
eu e meu filho dentro da roda. Aí eu disse: “Quebra essa bandeira, meu filho, e me dê o lado do prego,
porque eu não tenho força. E você fica com o outro”. A gente ia ser preso, ia apanhar. O meu filho era
fortão, né… ele perguntou: “Pode bater, mãe?”. E eu disse: “Pode!”. Isso na Praça do Congresso. E eu
continuei: “E tem mais… eles vão sair da frente, que nós vamos machucar… e nós vamos correr para
o palanque. Nós não vamos correr para as laterais, senão nós vamos ser presos… para o palanque, se
não deixarem entrar, derruba quem não deixar entrar. Mas nós vamos subir no palanque, porque lá
nós vamos estar protegidos”. E aí nós fizemos isso. Eu só sei que, quando eu larguei o pedaço de pau,
só ouvi o grito, e nós saímos correndo. O segurança do palanque não queria deixar entrar. E ele deu
um safanão, e nós entramos.
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Na feita que nós entramos, Eron viu, né… e aí deu uma certa confusão no palanque… eu não me
lembro se a gente ameaçou… só sei que quando viram que a confusão ia se tornar pública, que nós
íamos dizer que tinha sido gente presa, etc., o Gilberto chamou o assessor e mandou liberar. Porque
não convinha, em pleno palanque das “Diretas”, estar prendendo gente e tudo mais.

IDD: VOCÊ ESTAVA NA MANIFESTAÇÃO QUE OCORREU NA PRAÇA DA MATRIZ EM
SETEMBRO DE 1983, QUANDO HOUVE O QUEBRA-QUEBRA DE ÔNIBUS COLETIVOS
E OS ESTUDANTES FORAM REPRIMIDOS COM TRUCULÊNCIA PELA POLÍCIA. O QUE
VOCÊ SE RECORDA?

Arminda: A Assua mandou fazer panfleto. Os partidos também mandaram fazer. Ederval, na época,
ele tinha recém-formado e ele era gráfico, trabalhou muito tempo em gráfica. Então tínhamos panfle
to, megafone… Eu tinha um fusquinha, colocava a boca de ferro em cima dele. Tem umas “paradas”
tão engraçadas (risos). Eu ainda estava casada… numa dessas manifestações… não sei se nessa…
eu tinha levado a roupa do meu ex-marido para a lavanderia. E a polícia prendeu o fusca, cheio de
panfletos. E eu pergunto para o guarda: “O senhor está prendendo o carro, né?”. Ele respondeu que
sim. Eu perguntei de novo: “O senhor está prendendo o carro?”. E o guarda me confirmou. Aí eu tor
nei a perguntar: “O senhor que dizer alto que o senhor está prendendo o carro?”. E ele gritou: “Eu tô
prendendo o carro!”. Aí eu comecei a retirar o material de dentro do fusca: “Então, o que tá dentro
sai, porque o senhor tá prendendo o carro, o senhor não está prendendo o material”. O guarda ficou
meio sem saber o que fazer. Eu tiro todos os panfletos, tiro a boca de ferro e tiro a roupa suja do meu
marido, e deixo lá no chão. No meio da confusão, quando eu olho…. Roubaram a roupa suja…. Meu
marido não era militante, um senhor respeitável, não reacionário, conservador. E aí eu chego em casa
dizendo que roubaram a roupa dele.. e ele me diz que eu tinha que dar uma roupa nova… tudinho
novo. E eu acabei comprando (risos).

IDD: COMO FOI FEITA A MOBILIZAÇÃO DOS MANIFESTANTES NESSE DIA DA PRAÇA
DA MATRIZ?

Arminda: A gente ia com os megafones, a boca de ferro, fazer chamada nos bairros. Na época não
tinha ainda os terminais. A gente ia no final, na Praça da Matriz, chamar as pessoas. Então era uma
chamada de corpo a corpo. A ideia da manifestação era ir andando toda a Sete de Setembro até o Pa
lácio Rio Negro. Nessa coisa, veio a polícia, veio os Bombeiros com aqueles jatos d’água, machucando
as pessoas. Não houve surpresa quanto à ação truculenta da polícia. Quando se vai para a rua, é para
o que der e vier. Mas, o que ocorreu? A polícia civil infiltrou pessoas dentro da manifestação para ini
ciarem o quebra-quebra. O povo já estava todo molhado e aborrecido com os aumentos contínuos da
passagem. E houve um contágio. Como professora da área de educação, a gente discute o que é o con
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tágio. Parece uma eletricidade, passando pelas pessoas. E quando as pessoas estão insatisfeitas, basta
ter um estopim. E eu vi algumas coisas que me deixaram perplexa… o povo virando caminhonetes.

IDD: VOCÊ FOI PRESA?

Arminda: O povo correu todo para dentro dos bares dali da área e das lojinhas, que foram fechan
do… e quando eu chego, não consegui entrar…. Eu não sou alta, mas, para a média da população
amazonense, eu sou. Eu tento ainda me esconder, mas um tenentezinho me pega para me levar para
o “camburão”. E quando ele diz “Ei, você!”, eu respondo “Vá devagar que o santo não é de barro, é de
porcelana” … e ele me deu uma cutucada com a baioneta, que não chegou a perfurar, mas fez um
arranhão. Quando eu vou chegando para me colocarem no “camburão”, o povo vem de lá revoltado,
virando o carro… e viraram o “camburão e iam pegar o tenente… e o tenente me larga, e eu consigo
fugir. Ainda fiquei meio atordoada, e quem me ajuda a fugir é Dori Carvalho, que estava na passeata.
Não havia um esquema de rota de fuga. Nós não estávamos preparados para isso. Eu só sei que eu corri
tanto e fui parar lá perto do IEA, e eu não queria olhar para trás… o Dori dizia “Vamos parar que eu
acho que não tem mais ninguém atrás da gente”, mas eu só queria saber de correr…

IDD: MAS ESSA REPRESSÃO MAIS DURA FOI ORDENADA PELO GOVERNADOR GIL
BERTO MESTRINHO? PORQUE, SEGUNDO OS JORNAIS DA ÉPOCA, MESTRINHO ES
TAVA VIAJANDO E QUEM ESTAVA EM EXERCÍCIO ERA O VICE, MANOEL RIBEIRO...
Arminda: O governador tinha ciência de tudo que estava ocorrendo naquele dia. Gilberto nunca foi
homem de deixar que o vice resolvesse por ele. Em todo governo Mestrinho, era ele próprio o homem
de decisão, aliás, um homem de palavra. Tem uma “parada” do Gilberto que eu nunca esqueço, em
1985… nesse tempo a liderança era do professor Aloisio Nogueira… quando se conquistou o piso
salarial… e a gente naquela confusão de assina, não assina… E o Gilberto disse: “Vocês querem que eu
assine…. Minha filha, ponha uma coisa na sua cabeça. Movimento é correlação de forças. Hoje, vocês
vão ter o piso, porque vocês estão mais fortes. Mas depois vocês vão perder o piso, porque o Estado
vai estar mais forte…. Então, papel? Rasga-se. Lei? Muda-se. Porque tudo depende da correlação de
forças”. E isso era uma verdade, pois, quando o movimento estava organizado, nós avançamos.

IDD: HOUVE PERSEGUIÇÃO AOS LÍDERES DESSE MOVIMENTO?
Arminda: Nós não chegamos a nos reunir naquele mesmo dia, porque a ideia era fugir. E aí teve
a perseguição… invadiram a casa de militantes do PCdoB em busca de documentos que tivessem
orientações de quebra-quebra. Na época, meus filhos eram pequenos e a gente morava no conjunto
Acariquara. Eu trabalhava na Comissão Permanente de Vestibular, que ficava ali na Getúlio Vargas,
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e aí meu filho me liga, dizendo que havia um carro branco que já havia passado cinco vezes na porta
da casa, e que parava e olhava para dentro da casa. Eu disse a ele: “Vocês vão sair daí abaixados, vão
pular o muro, passar pelos quintais dos vizinhos e vão para a casa do doutor Guedes, da Sebastiana,
porque eu estou pegando o meu carro e estou indo para aí”. Eu saio da Getúlio Vargas, uma viagem
longa – meu filho tinha 11, 12 anos e a menina tinha 9. Eu chego na casa da Sebastiana. O carro sus
peito já não estava mais. Mas a tentativa era ver se tinha alguma coisa. Acho que não entraram na casa
porque havia crianças. A polícia já sabia quem eram as lideranças. Em todos os movimentos que nós
fazíamos, eles já sabiam.

IDD: VOCÊ ACREDITA QUE O COMANDO DESSA MANIFESTAÇÃO PERDEU O CON
TROLE DA SITUAÇÃO?
Arminda: O mais interessante dessa coisa toda é a revolta popular e como a liderança é efêmera.
Porque nós éramos liderança quando a gente falava, quando estava organizando. Mas quando a massa
se soltou, quando começou o quebra-quebra, nós pegamos o microfone para tentar falar… eu levei
foi laranjada nas costas. Eu dizia “Calma! Segura! É isso que eles querem. Não quebrem! Nós não po
demos nos responsabilizar pelo patrimônio…”, e o pessoal falava “Cala a boca, pelega! ”… E eu levei
foi laranjada, porque havia umas barracas vendendo frutas lá perto…. Então, naquele momento, nós
deixamos de liderar o movimento. Era uma massa, uma turba desenfreada quebrando tudo. E vi gen
te que normalmente é quieto, da paz… quebrando coisas, levado pela turba. Quando a situação não
depende mais só de mim, eu tenho o hábito de ficar observando. Acho que foi por isso que quase eu
fui presa. E aquele movimento dava um belo estudo sociológico… A massa passou pela Câmara dos
Vereadores e quis quebrar também. Aí nós fomos para a Prefeitura, mas ali já não deixaram a gente
chegar. A gente ia mais por uma questão de se abrigar mesmo… e já reorganizando os que restaram.
Mas aí já tinha um cordão de isolamento para não se chegar à Prefeitura.

IDD: NESSE DIA HOUVE QUEBR A-QUEBRA DE ÔNIBUS EM OUTROS LOCAIS ALÉM DO
CENTRO?

Arminda: Uma coisa como essa, quando acontece, há uma insatisfação popular e há um contágio.
Aconteceu no Centro, foi acontecer no Coroado, na Cidade Nova… quebra-quebra, ônibus queima
do… no Centro não se queimou ônibus, mas nas periferias ocorreu. Houve uma irradiação do movi
mento. Era uma insatisfação da população. Dias depois, há uma reunião para rearticulação dos atos
do movimento. Tanto é que, a partir daí tentaram desacreditar o movimento, caracterizando-o como
vandalismo e nos taxando como pessoas que não zelavam pela segurança e pelo patrimônio público.
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E Gilberto, tão inteligente que era, ao tentar jogar a opinião pública contra o PCdoB, acabou sofrendo
o efeito contrário. Os que ficaram chateados com a manifestação foram a classe média, sempre metida
a besta. Mas o “povão” não ficou.
IDD: DIAS DEPOIS HOUVE UMA TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO NO PALÁCIO RIO NE
GRO. VOCÊ PARTICIPOU?
Arminda: Sim. Nós estávamos lá para negociar com o Manoel Ribeiro, vice-governador. Nesses atos,
eu ficava sempre mais na liderança e na organização da estrutura. Quem participou da reunião foi o
João Pedro, se não me engano, o Artur Neto também, que era do PMDB, o Mário Frota, que era um
grande defensor das questões democráticas. E a gente ficava sempre na organização da movimenta
ção. A repressão da polícia nesse dia foi menor que a realizada na Matriz. Eles tentaram tirar dali eles
dispersaram as pessoas. Mas foi bem menor do que o que aconteceu na Matriz. Dessa vez eu não sofri
nada.

IDD: O PMDB, QUE ERA O PARTIDO DO MESTRINHO, FEZ ALGUMA RETALIAÇÃO AO
JOÃO PEDRO POR CAUSA DA PARTICIPAÇÃO DO PCdoB NA BATALHA DA MATRIZ?
Arminda: Cogitou-se que João Pedro poderia ser expulso do PMDB, partido que o elegeu, e de que
poderia perder o mandato. Mas isso dificilmente aconteceria. Porque o PMDB nacional tinha figuras
importantíssimas como Pedro Simon – uma referência para mim até hoje – e outras lideranças que
não permitiriam perda de mandato, porque nós ainda estávamos em plena luta contra a ditadura. E o
PCdoB ajudou Gilberto a se eleger. Aliás, a grande briga entre o PT e o PCdoB eram as alianças que o
PCdoB fazia neste período das eleições. O PT dizia que as alianças eram prejudiciais.
IDD: MAS DEPOIS DESSE EPISÓDIO HOUVE A REAPROXIMAÇÃO ENTRE O PCdoB E O
GILBERTO? AFINAL, AMBOS LUTAVAM PELAS “DIRETAS”
Arminda: Na configuração que se tinha, o Gilberto precisava do PCdoB, que era a ala mais avançada
do PMDB. E essa ala mais avançada estava sempre em conflito com a ala mais atrasada. Mas o PCdoB
precisava da aliança para poder eleger seus vereadores, assim como o Mestrinho precisava dessa con
figuração mais progressista para apresentar-se como um governo democrático. Quem fala muito bem
da política das alianças é Lenin, e ele vai dizer que para as alianças avançarem, não se pode vender os
princípios. E eu acredito que, até aquela época, o PCdoB fazia aliança, mas não vendia os seus prin
cípios. Ele (o PCdoB) falava em revolução e fazia movimentos contra o governo que ajudou a eleger.
Isso é um jogo entre o capital e o trabalho.
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Publicada em 07 de junho de 2016.
Ele foi um dos pioneiros do curso de Agronomia da Universidade do Amazonas. Fundador do Cuca
(Centro Universitário e Cultural de Agronomia), foi militante estudantil ligado ao PCdoB numa época
em que seu pai preferia um filho morto a comunista. O professor Neliton Marques é o entrevistado do
IDD.
IDD: PROFESSOR, ANTES DE TUDO, VAMOS ÀS APRESENTAÇÕES INICIAIS: QUEM É
NELITON MARQUES?

Neliton: Eu me chamo Neliton Marques da Silva, sou amazonense, nascido em 1956 na cidade de
Manaus. Cresci na avenida Joaquim Nabuco e morei durante 22 anos na 1.340, uma casa geminada ali
próximo do Hospital da Beneficente Portuguesa. Era de uma família classe média. Meu pai era enge
nheiro agrônomo e eu trabalhava como auxiliar de desenhista arquitetônico, no escritório do Severia
no Mário Porto, lá na Ramos Ferreira. Era uma época em que o pai queria que o filho aprendesse um
ofício e ele me levou para lá com 13 anos. Com 14 anos eu fiquei lá durante o período que eu estava
fazendo o ginásio lá no Colégio Brasileiro e acabei me identificando com a Arquitetura. Pelo fato de
estar fazendo estágio lá, minha primeira opção seria fazer Arquitetura. Só que naquela época não ti
nha o curso de Arquitetura em Manaus. O curso que mais se aproximava seria o de Engenharia Civil.

IDD: E AÍ VEM O INGRESSO NA UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Neliton: Sim. Em 1975, tentei Engenharia Civil no meu primeiro vestibular, mas não consegui passar.
E quando foi em julho de 1976, talvez por um pouco de influência do meu pai, que era engenheiro
agrônomo, eu fiz o vestibular para Engenharia Agronômica. Passei em julho de 76 e me formei em
agosto de 1980. Foi exatamente nesse período que eu conheci e passei a fazer parte da militância es
tudantil. Ele é marcado entre os anos de 1976 a 1980, e, depois, já como professor da universidade,
a partir de 81. Nesse período, vivíamos ainda na ditadura militar, era Geisel já em transição para o
presidente Figueiredo, portanto, em plena ditadura. Vivia-se os anos da distensão lenta, gradual e
progressiva. Era um momento de muita exceção ainda.
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IDD: E COMO ERA ESSA EXCEÇÃO DENTRO DA UA?
Neliton: Ainda vivíamos sob o decreto 477, que proibia aluno de participar de atividades políticas.
Então havia todo um cerceamento. Partidos de esquerda estavam proscritos. Um deles era o PCdoB.
E nessa época eu conheço alguns colegas que entraram, que faziam Agronomia, como, por exemplo, o
João Pedro, o Eronildo (que hoje é professor da universidade, já foi secretário). E eu ajudei na época a
fundar o primeiro centro acadêmico, que era o Centro Universitário e Cultural de Agronomia, o Cuca,
se não me falha a memória, em 1977 ou 1978, mais ou menos por essa época.

IDD: VOCÊ JÁ ESTAVA NO PCdoB NESSE MOMENTO?

Neliton: A gente criou o Cuca e na época eu já me identificava com a causa ambiental. Ainda não
fazia parte do PCdoB, mas a convivência com os colegas que já tinham certa ligação com o partido,
acabou por fazer eu me identificar com a linha programática, com aspectos ideológicos e os princípios
que gravitavam em torno da proposta do PCdoB. Mas a minha militância maior se deu no âmbito da
área ambiental.

IDD: VOCÊ SEMPRE MILITOU PELA CAUSA AMBIENTALISTA?

Neliton: Nós usávamos de certa forma a fachada do movimento ambientalista como mecanismo de
participação política, já que nos mostrar como militantes de um partido proscrito, um partido ilegal,
significava prisão, tortura, todo um processo de repressão que havia na época. Eu comecei a militar
e ajudei a fundar, em 1978, a Amapam – Associação Amazonense de Proteção Ambiental. Depois
participei da direção, depois teve o Chico Braga. Então vivia-se nos anos em que a gente se mani
festava contra a internacionalização da Amazônia, contra o projeto Jari e pela valorização dos povos
indígenas. E nós atuávamos junto com o pessoal do Grupo Cucuro de apoio à causa indígena, que
ficava sediado na avenida Joaquim Nabuco. Era aonde nós tínhamos espaço político para as nossas
discussões e a nossa militância. Usávamos, de certa forma, duas organizações: a Amapam, da qual eu
participava mais ativamente, e, no âmbito da militância estudantil, o Cuca. Eram esses dois abrigos
que usávamos… hoje se diria que “se aparelhava”. O Cuca foi o primeiro centro acadêmico e tinha um
poder mobilizador, porque vivia-se um momento de restrição das liberdades democráticas, e o Cuca
era o canal de mobilização estudantil para as principais reivindicações.
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IDD: E QUAL FOI A PRIMEIRA GRANDE MOVIMENTAÇÃO DO CUCA?
Neliton: O Cuca liderou a primeira greve estudantil na universidade, em 1978 ou 79, quando nós
afastamos o chefe do Departamento de Ciências Agrárias, professor Evandro Graça. O movimento
entendeu que ele não atendia ao padrão mínimo de qualidade como docente, como dirigente, como
administrador e estava nos prejudicando. No entendimento que se tinha ele não atendia aos anseios e
aos interesses do setor estudantil. Nós nos mobilizamos, foi uma luta política, e conseguimos afastar.
Na época o reitor era o professor Mourão. Foi a primeira greve vitoriosa dos estudantes.

IDD: COMO ERA A CONVIVÊNCIA DAS CORRENTES IDEOLÓGICAS QUE EXISTIAM
NA UNIVERSIDADE NESSE PERÍODO?

Neliton: Nessa época havia dois grupos que se digladiavam: os trotskistas e os marxista-leninistas.
Eram basicamente esses dois grupos que tinham visões e táticas de lutas diferenciadas e que, no acirra
mento do processo, de qual era o melhor encaminhamento, eram nítidas as divergências no processo,
as discussões políticas. Como eu falei, a minha militância orgânica se dava fortemente na área am
biental. Então, particularmente, eu me colocava mais como um simpatizante do PCdoB. Só que isso,
para as forças de repressão… isso não existe. Naquela época, ou você era vinculado ou participava,
uma vez que a gente era monitorado pelas forças de repressão. Eu me lembro de um episódio em que
mandaram uma carta anônima lá para casa, foi meu pai quem abriu essa carta e ficou assustado. E ele
me perguntou: “Você é comunista?”. A família não sabia dessa minha militância.
IDD: COMO FOI A REAÇÃO DA FAMÍLIA AO DESCOBRIR QUE VOCÊ ERA MILITANTE
DE ESQUERDA, POR MEIO DE UMA CARTA?

Neliton: Para a minha família foi um choque essa situação da carta porque era uma família classe
média, de inspiração não conservadora, mas liberal. Lembro que meu pai dizia que ele preferiria ter
um filho morto a ter um filho comunista. Meu pai era bem conservador. Então, para ele foi um choque
quando ele soube que eu estava envolvido na militância estudantil. E eu não me assumia como comu
nista, me assumia como ambientalista, com forte sensibilidade para as causas sociais e ambientais. Era
assim que eu me colocava e assim que eu militava, e isso acabou marcando toda a trajetória ao longo
da minha história de vida.
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IDD: E A CARTA TINHA REMETENTE?

Neliton: Eu lembro que essa carta era assinada por um grupo chamado Falange Pátria Nova (grupo
paramilitar de direita), dizendo que eu era vinculado a uma organização internacional sob a orien
tação de Babrak Karmal (fundador do Partido Democrático Popular do Afeganistão, de ideologia
marxista-leninista), que as forças de repressão identificavam como comunista e que tinha suas ra
mificações no Brasil, e cuja uma das células eu participava. A Falange Pátria Nova tinha elementos
infiltrados no movimento estudantil e no corpo docente. Eu comecei a receber essa primeira carta,
veio uma segunda mais incisiva, já ameaçando. Outros também receberam. E nessa segunda investida
eu fui obrigado a enterrar alguns livros que eram considerados livros proscritos, ilegais. Por exemplo,
a “Dialética da Natureza”, de Engels, “O Estado e a Revolução”, de Lênin. Esse material a gente conse
guia clandestinamente pelo próprio partido, que viabilizava a aquisição desses livros… “O Capital”,
de Marx… enfim, que eram livros tidos como subversivos. Eu lembro que botei em um saco plástico
e reforcei com outro saco plástico e enterrei. Marquei o local e tudo (risos). Depois recuperei e tenho
até hoje alguns deles. Porque eu marquei o local. Eles foram muito bem embalados… as traças não
conseguiram passar pela barreira (risos).

IDD: COM ESSE FATO VOCÊ PENSOU EM DESISTIR DA MILITÂNCIA?
Neliton: Não. Ao contrário: esse episódio marcou bastante porque, em vez de significar um acovar
damento, ele me fez reafirmar minhas convicções de que era necessário lutar cada vez mais. E aí foi
quando eu comecei a participar mais fortemente das ações do centro acadêmico, comecei a me envol
ver mais com a direção mesmo do Cuca e isso foi até o período que eu me formei, em 10 de agosto de
1980.

IDD: VOCÊ PARTICIPOU DE ALGUMA ADMINISTRAÇÃO DO DIRETÓRIO UNIVERSI
TÁRIO?

Neliton: Não cheguei a participar diretamente do Diretório Universitário, só do Cuca, como vice-presidente do Chrisólogo. Inclusive, foi o próprio Chrisólogo quem me alertou quanto a essa perseguição,
porque o pai dele era militar. E é muito interessante porque, quando foi em 1982, eu me casei com a
Vera Helena, que também militava no movimento estudantil e era simpatizante de algumas causas. E
eu lembro que ela teve o currículo e a indicação preterida porque a ficha dela estava vinculada à figura
do Neliton, que, para as forças de repressão, estava fechado com os comunistas. Eu lembro que ela
tinha conseguido um emprego numa empresa de telecomunicações ligada ao Governo Federal. E ela
não foi selecionada. Teve o nome dela rifado por causa do vínculo matrimonial comigo.

51

COLETÂNEA
DE ENTREVISTAS
MOVIMENTO ESTUDANTIL

NO AMAZONAS (1975 a 1985)
IDD: O EPISÓDIO DAS CARTAS, DE CERTA MANEIRA, DEIXOU VOCÊ RESSABIADO.
VOCÊ PASSOU A TER MAIS CUIDADO AINDA?
Neliton: Havia todo um clima de perseguição e de monitoramento dos nossos movimentos que, de
certa forma, se não inibia, ele gerava em nós certa cautela nas ações. Então, tínhamos alguns cuidados,
alguns códigos que a gente usava para poder fazer. Meu comportamento beirava entre a cautela e a pa
ranoia. Nós estamos falando de uma época em que não tinha o instrumento do uso do celular. Nossa
comunicação era feita basicamente na base do pé de ouvido. Esse era um elemento fundamental. A
gente se reunia sempre em locais nunca repetidos, tinha essa questão.

IDD: COMO VOCÊS SE DESPISTAVAM DO MONITORAMENTO?

Neliton: Nós realizávamos eventos de fantasia, tipo torneio de jogo de futebol. Nós fazíamos o tor
neio, mas o objetivo não tinha nada de recreativo. Outro exemplo: fazer um seminário para discutir a
melhoria do curso de Agronomia. Em muitos dos seminários o que se tratavam eram as questões po
líticas. E as questões mais organizacionais, isso já era traçado em ambientes mais restritos, com certo
cuidado com determinadas figuras que nós suspeitávamos serem “olheiros”. Havia muitos infiltrados.
Eram “olheiros” que depois a gente acabou constatando que estavam ali realmente para monitorar e
repassar a informação. Mas nunca cheguei a ser preso. Meu único momento de tensão foi esse fato que
eu citei, as ameaças, ameaças inclusive de sequestro e coisas assim que fizeram com que eu aprimoras
se mais os cuidados com a minha segurança física.

IDD: HAVIA APOIO DO CORPO DOCENTE DA UA À MILITÂNCIA?
Neliton: Os professores da Agronomia eram majoritariamente todos de fora, principalmente de Mi
nas Gerais. O grosso dos professores era de Minas Gerais e uma pequena parcela de São Paulo. Então
eram professores que foram formados num ambiente conservador. Estou falando da universidade de
Viçosa, de Lavras, da Esalq (Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São
Paulo) … eram escolas dentro de um ambiente extremamente conservador, que achava que aluno era
para estudar e não para participar de atividades políticas. Eles nos consideravam como um grupo re
belde, um grupo do contra… usavam esse termo, até chulo: “Lá vem a turma do contra”. Incomodava o
fato dos estudantes de Agronomia serem extremamente politizados. Era nítido isso. Nós não tínhamos
no contexto do corpo docente um apoio politicamente explícito. Havia alguns professores um pouco
mais liberais que de certa forma nos apoiavam, mas de forma extremamente tímida. De um modo
geral, eles tinham uma postura de rejeição.
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IDD: O CUCA ERA PROCURADO POR ALUNOS DE OUTROS CURSOS PARA FAZER REI
VINDICAÇÃO DE MELHORIAS?

Neliton: Como o centro acadêmico de Agronomia era o mais organizado e mais articulado, natu
ralmente eles exerciam uma liderança no contexto do movimento estudantil. Tanto que a direção do
Diretório Universitário foi fortemente influenciada e até mesmo dirigida por estudantes da Agrono
mia. O Eronildo esteve à frente do Diretório Universitário. O João Pedro também. Então, havia sim
essa conexão dos estudantes de outros cursos, principalmente do curso de Engenharia Civil. Um dado
importante é que o curso de Agronomia foi criado junto com outros dois cursos: o de Geologia e o de
Estatística. Só que o curso de Agronomia, pelo perfil dos estudantes que faziam parte na época, eram
pessoas de diferentes lugares da região amazônica, ele acabou por capitanear todo um processo de in
satisfação no contexto da própria universidade, que vivia sob a égide da ditadura: reitor indicado pelo
governo militar, dentro da reitoria tinha o SNI instalado lá dentro, com figuras que faziam todo esse
trabalho de monitoramento do setor estudantil e de professores.

IDD: E PELO LADO DA DIREITA, QUAL CURSO BATIA DE FRENTE COM O CUCA?

Neliton: O curso de Direito era o que possuía o perfil mais de direita e que entrava em choque conos
co. Era nitidamente um curso com tendências conservadoras. Claro que você tinha algumas exceções
ali dentro, mas era um curso que a gente tinha muita dificuldade de interagir. Lembro-me de algumas
assembleias que nós realizamos, principalmente durante a campanha, a enorme dificuldade que a
gente tinha. Na época, o curso de Direito funcionava na “Jaqueira”, lá na Praça dos Remédios, e eu me
lembro de uma cena em que os alunos de lá proibiram a gente de fazer panfletagem. Tem uma escada
ria. Vedaram a escadaria e não permitiram que a gente fizesse campanha nas salas de aula. Para ver a
que grau chegava o acirramento das posições políticas que traduziam aquele momento, aquela plura
lidade de ações. Eu considero que foi uma época muito rica de aprendizado de crescimento político.
Uma formação política importantíssima e que acabou moldando a formação profissional e intelectual
de muita gente.

IDD: QUAIS ERAM AS PRINCIPAIS LIDERANÇAS DA ÉPOCA?

Neliton: Desse tempo eu me lembro de algumas figuras que eram referências. Tinha o Vicente Fili
zzola que era líder do movimento secundarista. Tinha o Públio Caio, o Raimundo Cardoso, o João
Pedro, o Eronildo, o Francisco Braga, o Chrisólogo, o George Tasso, Arminda Mourão, que era filha
do reitor, foi militante, participou ativamente do movimento. Eram figuras expressivas no movimento
e que passaram a ser referências. A Gina Gama, a Vanessa Grazziotin, a Selma Barçal… essa turma
que, no conjunto, liderava esse processo nos diferentes cursos. Lamento que isso se perdeu bastante…
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IDD: VOCÊ É DA PRIMEIRA TURMA A SE FORMAR NO CURSO DE AGRONOMIA?

Neliton: Sim. Em agosto de 1980 forma a primeira turma de Agronomia, uma turma de cinco alu
nos. Então, os primeiros cinco agrônomos. Éramos eu, o Francimar, que hoje é professor da UFAM,
a Marinice Cardoso, que era a única mulher dessa turma que se formou – hoje ela é pesquisadora da
Embrapa –, o João Trajano, que mora hoje em Rondônia, e o José Neves, da Ceplac [Comissão Execu
tiva do Plano da Lavoura Cacaueira], que está na Bahia. De uma turma de trinta, formaram-se cinco.
É interessante porque a história do curso de Agronomia começa em 1909, junto com a criação da
universidade, e encerra em 1942. Meu pai foi da última turma da primeira safra e eu sou da primeira
turma da segunda safra… e aí é recriado o curso de Agronomia. Aí, em 1981 eu entro na universidade
como professor colaborador e em 1982 eu entro como professor do quadro.

IDD: E COM ISSO VEM A MILITÂNCIA NA ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFAM, A
ADUA?
Neliton: Sim. Cheguei a participar de processos de eleição, montei uma chapa, concorri com o saudo
so professor Silvério Tundis, mas a nossa chapa não ganhou. Lembro-me que foi uma eleição bastante
polarizada. Era o final dos anos 80. Eu era coordenador de um projeto chamado Projeto Coari. O
professor Silvério Tundis também militava já na ADUA… um processo normal dentro da pluralidade
de visões políticas. E a gente entendeu que devíamos montar uma chapa, só que a nossa chapa não
logrou êxito.

IDD: A ADUA ATUAVA COM A CLASSE ESTUDANTIL NAS MANIFESTAÇÕES PELA MEIA
-PASSAGEM DO TRANSPORTE COLETIVO?
Neliton: Não, a ADUA não teve uma posição proativa na luta pela meia-passagem. Ela foi mais de
coadjuvante nessa luta. A luta pela meia-passagem foi fortemente calcada no movimento secundarista
com o envolvimento do DU.

IDD: MAS, SEGUNDO OS JORNAIS DA ÉPOCA, A ADUA TEVE QUE SE SAIR EM DEFESA
DE UM PROFESSOR QUE FOI ACUSADO DE ESTAR ARMADO COM UMA ESPINGARDA
NA MANIFESTAÇÃO DA CHAMADA BATALHA DA MATRIZ, OCORRIDA EM SETEMBRO
DE 1983 NA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, NO CENTRO. VOCÊ SE RECORDA DE ALGUMA
COISA?

Neliton: Sobre o caso do professor Fred Arruda ter comprado uma arma, no ato público de setembro
de 83…. Foi um caso isolado, não necessariamente vinculado à ADUA que estava em seu primórdio,
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nascendo. Havia uma disposição dos professores de se organizarem, de ter um espaço político de ar
ticulação e de organização. E o professor Fred Arruda liderava, na época, um interessante movimento
que era o Projeto Jaraqui, um espaço público de articulação, de discussão em praça pública. O Fred
sempre esteve vinculado, sempre militou na área ambiental – ele é professor do ICB, Instituto de Ci
ências Biológicas. O campo de estudo dele sempre foi até hoje as plantas medicinais. Ele adentrava
na floresta para coletar o material botânico, para os seus estudos farmacológicos, plantas bioativas
e usava isso (a espingarda) por uma questão meramente de segurança. Então, num ato de delírio, o
Gilberto Mestrinho polarizou, colocando isso como uma ameaça… já tinha até o número da arma
publicado no jornal.

IDD: ENTÃO QUER DIZER QUE O GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO TENTOU IN
CRIMINAR O PROFESSOR FRED ARRUDA?
Neliton: A questão é que o Fred liderava esse projeto, que, na verdade, usava “projeto” como um nome
de fantasia. Tratava-se realmente de uma tribuna de discussão sobre diferentes temas, que acontecia
todo sábado de manhã na Praça da Polícia, naquele coreto. Era um microfone, uma caixa de som.
Elegia-se ali o tema e se chamava um expoente. Lembro que participou o professor Warwick Kerr, do
Inpa, a professora Martha Falcão. Eu mesmo participei, na época, pela Amapam, e falava sobre dife
rentes temas… Projeto Jari, problemas da arborização da cidade de Manaus… Enfim, sobre vários te
mas que eram abertos ao público. E isso acabou incomodando o Gilberto, porque lidava com questões
que incomodavam o governo democrático do Mestrinho dos anos 80, que o PCdoB, na época, apoiou.

IDD: COMO ERA ESSA RELAÇÃO DO GILBERTO MESTRINHO COM O PCdoB NESSA
ÉPOCA?

Neliton: A relação do Gilberto com o PCdoB era de morde e assopra. O Sávio, num dos comícios, era
o animador, que puxava o comício… O Sávio era ligado ao partido… então já era uma posição explí
cita de aliança, numa época que o partido não tinha espaço, era proscrito, era ilegal… estou falando
aí de 82…. Tanto é que o João Pedro foi eleito deputado estadual pelo PMDB, ele sendo do PCdoB.
Naquela época, a leitura que se fazia era essa. Não havia espaço para você respirar, uma vez que o
partido era ilegal, clandestino. Então o que se tinha como espaço que possibilitava certo arejamento
de ideias e de discussão? Era o PMDB, que na época era MDB, que reunia todas as correntes… era o
“partidão”. Não o “Partidão” do PCB, mas um grande guarda-chuva que albergava diferentes correntes
políticas internamente: estavam os trotskistas, estavam os marxistas, convergência, Libelu [Liberdade
e Luta: corrente de inspiração trotskista] e por aí vai (risos). É inegável que o Gilberto era muito hábil.
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Ele se utilizava do oportunismo político para trazer essas forças para apoiar determinados projetos,
mas, isso tinha limites. E esses limites… O Gilberto era intolerável. Não podemos nos esquecer de que,
embora ele tenha sido eleito o primeiro governo democrático pós-regime militar, ainda estávamos na
ditadura.

IDD: E HOJE, EXISTE MOVIMENTO ESTUDANTIL?

Neliton: Eu vou dizer que não. Movimento estudantil, nos moldes que foi o movimento estudantil
dos anos 70 e dos anos 80… Hoje o movimento estudantil perdeu o seu foco. Eles estão fortemente
aparelhados por partidos, com foco não na agenda estudantil, mas na questão mais de aparelhamento,
de atendimento de agendas pouco estruturantes. De um modo geral, o movimento estudantil hoje
perdeu o foco. Não se tem uma bandeira que aglutine, que passe a ser uma força propulsora de lide
rança, de grandes bandeiras, com agendas bem claras e específicas no contexto ambiental, no contexto
político, no contexto da própria agenda acadêmica. Então, eu acho que eles perderam o foco. A nossa
luta, na época, era uma luta de caráter fortemente ideológica. A militância se dava baseada em uma
pauta. Causas que considerávamos nobres e que por elas a gente lutava. Talvez hoje possam analisar
isso como certa ingenuidade, dizendo que nós éramos uns idealistas, sonhadores. Talvez sim, mas,
tínhamos um elemento norteador e motivador que nos engajava a canalizar toda a nossa energia para
lutar por uma causa, que não tinha como objetivo a questão do “se dar bem”. Hoje, e eu falo isso como
docente, observando a trajetória do movimento estudantil na universidade, eu noto isso claramente:
o elemento que mobiliza o estudante é o elemento fortemente oportunista. Agregar para poder criar
canais que me favoreçam no plano pessoal. Para uso político, mas não no sentido aristotélico, da de
mocracia grega. O uso é político do ponto de vista individualista, das coisas mequetrefes.
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Publicada em 26 de julho de 2016.
Ele foi líder estudantil secundarista entre as décadas de 1970-80. Integrou a diretoria provisória que
reestruturou a Uesa no fim da ditadura militar, foi preso algumas vezes e chegou a ser espancado pela
polícia dentro da igreja São Sebastião, em repressão a um ato público pela meia-passagem. O IDD
entrevista o jornalista e advogado Michelângelo Botto.

IDD: VOCÊ NASCEU NO RIO DE JANEIRO, CAPITAL, E VEIO PARA CÁ EM MEADOS DA
DÉCADA DE 1970. ONDE VOCÊ ESTUDOU EM MANAUS E QUANDO INICIOU SUA ATU
AÇÃO NO MOVIMENTO ESTUDANTIL?

Botto: Eu vim para Manaus em 1974 quando meu pai foi transferido do Rio de Janeiro para cá. Ele
é funcionário público federal, hoje está aposentado como procurador do INSS, Dr. Joaquim Botto.
Iniciei minha atividade no movimento estudantil secundarista no dia 30 de dezembro de 1978. Foi
exatamente no movimento em que ia ocorrer uma caminhada cívica na Igreja Matriz. Na época eu
estudava no Ida Nelson. Estava na 6ª série e tinha treze anos de idade. Houve uma convocação para
essa caminhada cívica que iria haver em defesa da Amazônia, no dia 30 de dezembro de 1978. Antes
dessa data, eu já tentava passar para os meus colegas de colégio que naquele período do regime militar
nós tínhamos que fazer alguma coisa para combater e tentar reverter esse quadro para um sistema
democrático.
IDD: ENTÃO ANTES MESMO DA PARTICIPAÇÃO NESSA CAMINHADA, VOCÊ JÁ TINHA
ESSA CONSCIÊNCIA DE LUTA ESTUDANTIL PELA DEMOCRACIA?
Botto: Eu já tinha isso em mente porque meu pai sempre me passava aqueles jornais “Pasquim”, eu lia
muito o “Jornal do Brasil”. Então eu comecei a ter conhecimento através do meu pai, pela formação
que ele tem e me passava, e a curiosidade que eu tinha em tentar reverter essa situação. Até porque eu
era um adolescente que sempre liderei de alguma forma. Aos treze anos de idade a primeira coisa que
eu fiz foi estudar um pouco o que estava acontecendo para poder repassar aos colegas. Isso eu tentava,
pelo menos dentro da sala, logo no 6º ano. É claro que era um período também onde o próprio colégio
Ida Nelson tinha um quadro… acho que a diretora, não sei se o nome dela era Ivone, não me recordo
bem…, mas o Ida Nelson era um sistema muito duro. Para você entrar na escola, tinha que entrar no
horário. Para você sair, a mesma coisa. Eu comecei a me rebelar em algumas situações, fui até chamado
na direção da escola.
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IDD: E COMO ERA, NAQUELA ÉPOCA, SER UM REBELDE COM CAUSA DENTRO DE UM
COLÉGIO TRADICIONAL E LINHA DURA?
Botto: Não posso afirmar com certeza qual era a linha ideológica do Ida Nelson na época, mas eu
acredito que eles não defendiam muito as minhas teses. Eu era um adolescente um pouco rebelde
nesse sentido aí. Dentro da sala de aula eu acho que até cheguei a brigar com alguns colegas, porque,
como o Ida Nelson na época era uma escola, vamos dizer assim, de pessoas endinheiradas, e eu era de
classe média… claro que meu pai era funcionário público federal e queria me colocar no melhor para
estudar. Eu acabei indo para lá e estudei a 5ª e a 6ª séries. Dentro do Ida Nelson era complicado você
tentar fazer qualquer movimento por qualquer tema, porque eu acho que a grande maioria de lá era
ligado de certa forma ao sistema. Não tinham ainda em mente que poderia se fazer um movimento e
se rebelar contra isso. Acredito até porque, pelo o que eu falei sobre a situação financeira. Eles estavam
bem… então ali não deu para se fazer muita coisa. Realmente uma passagem muito pequena.
IDD: AO QUE PARECE, ESSA INQUIETAÇÃO ERA UMA CARACTERÍSTICA SUA DESDE
CEDO. TINHA APOIO DOS SEUS PAIS?

Botto: Eu sempre fui além do meu tempo. Nunca me conformei. Qualquer coisa que acontecesse, eu
queria saber o porquê. Não tinha medo de conversar com diretora, com supervisão, com coordenação
de colégio. Eu tentava fazer um trabalho praticamente isolado, porque eu ainda não tinha desperta
do… quer dizer, despertado eu até teria despertada a questão da liderança, mas, como o colégio era
particular e havia um regimento interno muito duro, eu não tive como “decolar” ainda. Mas, fora do
colégio eu comecei. Meu pai me apoiava. Eu dizia para ele que estava tendo certos comportamentos
de liderança mesmo, de conversa dentro do colégio. Falava para ele que estava despertando uma coisa
nesse sentido. E ele apoiou, porque era um advogado também e me passava os jornais, aqueles jornais
de vanguarda… eu sempre fui um leitor, desde a época que eu morava no Rio de Janeiro.

IDD: E COMO FOI ESSE PRIMEIRO ATO QUE VOCÊ PARTICIPOU EM 1978? QUAIS AS
REIVINDICAÇÕES?

Botto: A pauta desse ato era a caminhada cívica em defesa da Amazônia, na Praça da Matriz. Então,
houve uma convocação e eu fui para lá e fiquei exatamente ao lado das lideranças, os professores uni
versitários, das pessoas que eram conhecidas e ligadas ao movimento ecológico. Existia uma ameaça
de se invadir a Amazônia, e, paralelo a isso, a situação do regime militar que estava duro, acho que era
o governo Figueiredo que estava iniciando. E ele em vez de abrir como tinha prometido, não aconte
ceu isso aí. Não aconteceu de imediato como estavam falando.

59

COLETÂNEA
DE ENTREVISTAS
MOVIMENTO ESTUDANTIL

NO AMAZONAS (1975 a 1985)
IDD: HOUVE REPRESSÃO POLICIAL?

Botto: Nós pegamos ainda a repressão forte… o movimento na Praça da Matriz ele foi de certa forma
reprimido. Não houve a caminhada cívica em defesa da Amazônia. O ato foi impedido pelas forças de
segurança infiltradas no próprio movimento. O secretário de segurança da época era o coronel Oli
veira Lemos e o delegado do DOPS era José Elci Barroso Braga. Foram os dois que informaram que a
passeata não seria realizada. Nós chegamos à praça. Foram colocados cartazes, algumas faixas. Eu não
sei qual seria o percurso da passeata, porque eu não participei das reuniões para esse ato público. Eu
fui convocado, acho que li no jornal alguma coisa… ou chegou algum panfleto no colégio.

IDD: VOCÊ SE IDENTIFICOU COMO ESTUDANTE DO IDA NELSON?

Botto: Não. Até porque não fui representando o colégio, fui de forma voluntária. Porque eu já vinha
acompanhando nos jornais essa preocupação de que os Estados Unidos queriam invadir aqui. Havia
uma preocupação muito grande de professores universitários. Vários debates foram realizados na As
sembleia Legislativa, quando era lá no Centro. Uma delas eu cheguei a participar. Sentei lá no plenário
e fiquei só escutando. Então eu pensei que iria ter essa caminhada. Cheguei a ficar do lado dos líderes
do movimento, quando esse delegado do DOPS chegou e avisou que não haveria movimento algum.
Mas aí, as lideranças começaram a fazer o ato público. De alguma forma eles começaram a protestar
lá. Eu me recordo que algumas pessoas foram presas, se não me engano, cinco pessoas, inclusive uma
mulher. Eu me lembro que, para realizar esses movimentos, tinha de avisar 48 horas antes. E parece
que nesse ato não tinham avisado nada, ou, se avisaram, foi pelo telefone. Não houve a oficialização de
um documento. Parece que foi esse o argumento que foi dado.
IDD: VOCÊ SE RECORDA DE ALGUMA LIDERANÇA CONHECIDA QUE ESTAVA NESSE
ATO?
Botto: Vendo as fotos que eu tenho no arquivo dessa época que saíram no jornal – e depois nós fomos
parceiros mais na frente, no movimento estudantil -, eu vi, no mesmo ângulo, o João Pedro. Mas eu
não saberia dizer na época o que ele era, porque eu sei que ele foi presidente do DU, mas lá na frente,
já no movimento estudantil, dois três anos depois. A única pessoa que eu posso identificar e lembrar
como uma das lideranças desse ato era o João Pedro.

IDD: ENTÃO ESSE FOI O SEU BATISMO NO MOVIMENTO ESTUDANTIL?
Botto: A partir daí eu entrei definitivamente no movimento estudantil. Tanto é que, no ano posterior,
em 1979, não sei se em janeiro ou fevereiro, eu e um colega fomos, de forma voluntária, no jornal
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“A Crítica” e demos uma entrevista dizendo que nós estávamos lá para protestar e alertar às autorida
des para essa possibilidade de invasão. Eu abracei essa causa, como se fosse minha… aí sim começou
a despertar uma liderança… Depois dessa entrevista, eu fui para João Pessoa, morar na casa da minha
tia, irmã da minha mãe.

IDD: MAS FOI SEU PAI QUE MANDOU VOCÊ A PARAÍBA, PARA LHE AFASTAR DO MO
VIMENTO?

Botto: Já estava muito rebelde, adolescente querendo protestar. Mas, não foi uma viagem providen
cial por causa dessa rebeldia e nem porque teria havido alguma perseguição direta por causa dessa
entrevista. Fui para João Pessoa porque queria morar fora para ver até como poderia funcionar isso aí,
despertar mais. E aí, em João Pessoa, eu entrei, também muito novo, ainda com treze anos, no movi
mento estudantil. Participei do setor jovem do extinto MDB. Entrei lá, participei e através disso aí eu
entrei também na primeira greve dos estudantes do Brasil…. e no Nordeste o movimento estudantil
era mais avançado. E quando eu entrei no movimento estudantil, cheguei a ir a Recife para a recepção
do Miguel Arraes quando ele chegou do exílio, em 1979. Na época eu participei da greve geral dos
estudantes, participei do movimento estudantil pela meia-passagem, em João Pessoa. Participei das
greves e de todos os movimentos universitários. E eu estudava em um colégio particular também, o
Pio XII, colégio ligado à Igreja Católica.

IDD: E SUA FAMÍLIA NA PARAÍBA TAMBÉM APOIAVA SUA ATUAÇÃO ESTUDANTIL?
Botto: Quando eu cheguei a João Pessoa, houve uma certa dureza, porque meu avô foi coronel da
Polícia Militar da Paraíba e chegou a ser comandante da PM. Mas, por incrível que pareça, meu avô
me apoiava. Ele só pedia que eu tivesse cuidado. Nunca chegou para mim dizendo para não fazer isso
ou aquilo, não ir para o movimento. Eu até chegava a acompanhá-lo em algumas homenagens que
foram realizadas na Câmara Municipal de João Pessoa porque ele foi diretor do trânsito lá por muitos
anos e foi coronel da PM, teve uma atuação muito grande. Havia um pouco de receio, mas eu tentava
administrar o movimento estudantil com a parte de liderança que estava despertando mais ainda e
estudando. Eu não deixei de estudar, tirei muitas notas boas no Pio XII e isso para mim foi importante
nessa minha passagem pela Paraíba em 1979. E é aí que eu tenho um primeiro contato com um par
tido, no caso, o MDB. Não podia ter participação partidária, mas eu me infiltrei lá de alguma forma e
entrei. Isso meu avô não sabia. Inclusive eu tive o contato com o Ulisses Guimarães, Humberto Luce
na, que foi presidente do Senado e um grande líder na Paraíba.
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IDD: E QUANDO VOCÊ RETORNA A MANAUS?

Botto: Fiquei em João Pessoa por um ano. Passei de ano para a 8ª série e vim passar as férias em Ma
naus, achando que voltaria para João Pessoa. Aí meu pai disse que eu não voltaria mais. Então eu voltei
para o Ida Nelson, já nos meus quatorze anos, em 1980. E então entrei no movimento estudantil pela
meia-passagem. Em 2 de maio desse ano foi feita uma grande manifestação passeata e a conquista dos
25% do abatimento. A passagem na época era Cr$ 4,50 e ficaria em torno de Cr$ 3,00. Foi realmente
uma manifestação histórica. Deu muito estudante na rua. Não lembro ao certo qual foi o trajeto, só sei
que nós terminamos na Praça São Sebastião.
IDD: AÍ JÁ É O PERÍODO DA REESTRUTURAÇÃO DA UESA?
Botto: Quando voltei a Manaus que eu entrei no movimento estudantil secundarista, nós organi
zamos uma direção provisória para a Uesa. Ela não tinha ainda uma diretoria, porque não podia se
fazer movimento no regime militar. Eu fiz parte da diretoria provisória da Uesa, acredito que já como
secretário-geral. O presidente era o Vicente (Filizzola) e a vice era a Selma (Barçal). A partir daí a luta
pela meia-passagem virou uma constante. A gente ia nos colégios, as pessoas realmente incorporaram
isso aí como se fosse uma luta de cada um, porque nós vivíamos num momento de crise nacional, uma
crise muito grande. A passagem de ônibus aumentava como se aumentasse a gasolina hoje em dia.
Então, alguma coisa tinha de ser feita para conter isso aí, porque as autoridades perdiam totalmente o
controle. Qualquer pedido de aumento que chegava na Prefeitura ou no Governo era acatado, porque
tinha de passar pela Comissão de Transporte ou uma coisa assim, EMTU… e aí nesse momento é que
a gente teve de intervir e nós dividíamos o trabalho. Nós não tínhamos carro, não tínhamos dinheiro,
não tínhamos nada. E tínhamos de ir aos colégios fazer abaixo-assinado, reunião, eu tinha de estudar,
outros também tinham de estudar, outros compromissos… E a gente dividia quais colégios cada pes
soa iria visitar.

IDD: HAVIA UMA PARCERIA ENTRE DIRETÓRIO UNIVERSITÁRIO E UESA?

Botto: De certa forma, sim. Só que a Uesa, eu acredito que era mais forte, porque qualquer movimen
to que o DU chamava não dava muita gente. Quando éramos nós que mobilizávamos, eram milhares
de pessoas. Quando era uma reunião para decidir algumas coisas com representantes dos colégios,
dava mais gente. Sempre deu mais secundaristas do que universitários. Havia um certo “cada um na
sua”. Mas a gente respeitava o movimento universitário porque, queira ou não queira, foi ali que co
meçou tudo para se rebelar contra a ditadura e outras pautas que iam surgindo, como a questão que
eu falei do meio ambiente, da Amazônia.
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Tinha o centro universitário do curso de Agronomia, o Cuca… esse que foi o grande precursor na
área universitária. Mas, nós tomávamos nossas decisões sem ter influência nenhuma. Pelo menos até
o conhecimento que eu tinha, nós tínhamos líderes do movimento estudantil que eram identificados
pelo nome, mesmo numa diretoria provisória. Mas a gente sabia o que a gente queria e nós fomos para
as ruas, de madrugada. Quantas vezes a gente fez panfletagem nas ruas, fazendo pichação, pegando
dinheiro de um e de outro, para comprar tinta. Mas a gente tinha o compromisso com os estudantes.
IDD: QUAIS ERAM AS GRANDES LIDERANÇAS SECUNDARISTAS DESSA ÉPOCA?
Botto: As grandes referências do movimento estudantil secundarista da minha época, que participa
ram comigo da diretoria, eram João Paulo, Vicente, Selma, Sávio, Sandro… assim, de imediato, essas
são as pessoas que eu lembro, mas tinha mais gente. Na primeira eleição direta, já tínhamos feito todas
as conquistas.

IDD: HÁ QUEM DIGA QUE, EM MANAUS, O PERÍODO DA DITADURA NÃO FOI TÃO
VIOLENTO QUANTO FOI EM OUTRAS CAPITAIS. O QUE VOCÊ ACHA?
Botto: As pessoas pensam que a gente, aqui em Manaus, não sofreu com a ditadura… nós sofremos
sim. Houve sim repressão forte, como no caso que falei, em 1978, no ato público em defesa da Ama
zônia, na Praça da Matriz. Pessoas foram presas pelo regime militar porque se rebelaram. Pessoas
infiltradas no meio lá começaram a identificar algumas lideranças. E o aparato policial, que tinha
muita gente da PM, da Polícia Federal e da Polícia Civil, todo mundo infiltrado acabou por reprimir
de alguma forma os estudantes que estavam lá, as pessoas do povo que foram se solidarizar com esse
movimento em defesa da Amazônia.

IDD: VOCÊ CHEGOU A SER PRESO ALGUMA VEZ?

Botto: Na minha contagem, acho que fui preso umas duas ou três vezes. Uma delas, inclusive, o papai
soltou todo mundo. Nós fomos levados para o porão da Polícia Militar, na Praça da Polícia… não me
recordo bem se foi porque eu estava vendendo o jornal “A Tribuna Operária”, porque uma vez aconte
ceu no Distrito. Eu estava vendendo realmente e chegou repressão lá, uma viatura, e recolheu todos os
jornais. E mesmo a gente sendo menor, adolescente, a gente foi parar dentro do “camburão”. Depois é
que no meio do caminho vieram avisar que éramos menores de idade. Aí nós fomos na parte da frente.
Sempre tinha nos movimentos gente infiltrada do SNI, do Exército, da Polícia Federal. Tinha sempre
alguém querendo saber alguma coisa nossa. Alguém que levava uma máquina fotográfica. Sempre a
gente via gente filmando de alguma forma.
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IDD: VOCÊ SE LEMBRA DE TER APANHADO EM ALGUM DESSES ATOS?

Botto: Sim. Na manifestação realizada no dia 29 de agosto de 1981, na Praça São Sebastião, de reivin
dicação de passe único nos ônibus e contra o aumento no valor das passagens. Já havia um aumento
protocolado, foram muitos pedidos de aumento. Já estava virando bagunça. Existem depoimentos em
jornais que dizem que tinha pouca gente nesse ato público. Negativo. Nesse dia que invadiram a igreja
São Sebastião tinha muito estudante, sim. Diria até milhares. O que aconteceu foi o seguinte: já existia
uma zum zum zum de que não podia se chegar próximo da Praça São Sebastião, que poderia haver
uma repressão. Falava-se nos bastidores, mas não se tinha a certeza disso aí. Então, o que aconteceu:
quando nós chegamos à Praça São Sebastião, principalmente os líderes, nós verificamos que o apara
to policial chegou cedo. Já estava formado o cordão de isolamento em torno da praça. E os policiais
militares realmente estavam de mãos dadas. Na época, o presidente da Uesa, o Vicente, não estava
nesse ato. E dentro da diretoria, a segunda pessoa era eu, o secretário-geral. Nesse ano eu já estava es
tudando na Escola Técnica. O Vicente estava negociando alguma outra demanda no Palácio, tentando
conversar com alguém do governo, não me recordo agora qual era o tema, mas foi por isso que ele não
estava nessa manifestação. Ele e o presidente do DU, João Pedro, estavam juntos.

IDD: COMO FOI A ARTICULAÇÃO DOS ESTUDANTES PARA ESSA MANIFESTAÇÃO, JÁ
QUE A PRAÇA ESTAVA ISOLADA PELA POLÍCIA?

Botto: Nós reunimos e começamos a fazer o ato em frente da igreja, na porta principal. Quem estava
lá, ficou. Só que os estudantes ficaram espalhados, porque, como eles não puderam ficar na praça, re
almente ficou um grupo pequeno de corajosos na frente da igreja. Nós fizemos o ato, tentamos chamar
para a igreja para, exatamente, dizer às autoridades que estavam ali que nós não íamos deixar de fazer
o ato público só porque a polícia estava lá impedindo a passagem dos estudantes. Mas, milhares de
estudantes ficaram no entorno da praça. Ficaram em cima do teatro, observando, porque ali tinham
adolescentes… pessoas que estavam realmente receosas de serem vítimas da violência. Eles ficaram
com medo. Muitos estudantes espalhados. Eles não deixaram de comparecer ao ato… estavam espa
lhados. Mas nós, com determinação, decidimos que íamos fazer o ato público em frente à igreja. E aí
nós começamos… inclusive eu fui uma das pessoas que usei o microfone para me manifestar e passar
ao restante dos oradores, eu que comandei isso aí. Como secretário-geral, eu passava para os líderes
que iam se inscrevendo, para falar aos estudantes, mesmo eles distantes. Tinha um carro de som na
frente e dava para escutar alguma coisa.
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IDD: EM QUE MOMENTO COMEÇOU A VIOLÊNCIA DA POLÍCIA CONTRA OS ESTU
DANTES?

Botto: A certa altura, não sei se foi o Sandro (Barçal)… quando ele se manifestou, ele falou alguma
coisa que foi interpretada pelos policiais como sendo uma ofensa. Algo como “larga essa farda e venha
nos apoiar”… A partir do momento que o Sandro falou, houve uma ordem… não sei se partiu dali
mesmo ou se chegou essa informação… eu sei que de repente, em questão de segundos, a igreja foi
invadida pelo aparato policial. A gente via as viaturas da Polícia de Choque chegarem uma atrás da ou
tra. Eram aquelas “veraneios” antigas. Aí ficaram bem na frente. Nós ali, em pequeno grupo, na frente
da entrada principal… quando houve a ordem de começar, parece que as viaturas quando chegavam
era exatamente para pegar a gente, meter na viatura e ir embora presos. Foi essa a condição. E aí, quan
do o Sandro falou, realmente começou a violência. Eles estavam aguardando um motivo para agirem.
Alguma coisa que pudesse provocar uma situação maior. E foi o que aconteceu. Quando ele falou ao
microfone… e eu estava um pouco atrás dele, outras lideranças estavam também… os policiais inva
diram a igreja e começou um quebra-pau lá. Eles invadiram a igreja porque nós corremos para lá…
era o único refúgio que tínhamos. Nós fomos espremidos… se a gente fosse para fora, iríamos apanhar
mais… pelo menos eu acho que todos pensaram assim.
IDD: FOI UMA ESTRATÉGIA DE PROTEÇÃO DA COORDENAÇÃO O FATO DE VOCÊS
FICAREM NA ENTRADA PRINCIPAL DA IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO?
Botto: Nós não fizemos aquilo para nos refugiarmos dentro da igreja, não foi isso. Nós fizemos o ato
público, pedindo a meia-passagem, dando prosseguimento ao que a gente queria, mas a gente não
tinha ideia que isso poderia acontecer, que eles iam invadir, porque tinham adolescentes, menores de
idade ali, havia adultos, professores ali também. Tinha estudantes universitários, tinha pessoas bem
ligadas ao movimento que apoiaram, mesmo o ato sendo comandado pela Uesa.

IDD: MESMO ASSIM, COM IGREJA OU SEM IGREJA, OS POLICIAIS INVADIRAM O TEM
PLO PARA CAÇAR VOCÊS?

Botto: Foi uma questão automática, porque nós estávamos cercados. Para fora não ia dar jeito mes
mo, porque as viaturas estavam todas na frente da igreja, tudo cercado. E aí houve a invasão mesmo
da igreja e teve um momento em que alguém, acho que um policial, deu três tiros e foram parar na
vidraça de cima da igreja. O policial que fez isso, ele fez para atingir a um de nós. A igreja ficou toda
quebrada. Eu apanhei que… não sei como, fui parar na sacristia. Eles usavam aqueles cassetetes de
dois metros, que a polícia ainda usa até hoje, aqueles de choque. Eu recebi duas botinadas nas nádegas
e pancadas de cassetete nas pernas, e fui bater na sacristia, lá dentro.
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A igreja estava aberta, mas o padre não estava lá, só alguns religiosos que estavam fazendo orações.
E nesse dia parece que ia até ocorrer um casamento. Depois desse episódio, a Igreja passou a apoiar a
gente. A Igreja de São Sebastião ficou fechada por vários dias. Colocaram até um cartaz na frente, ex
plicando o motivo do fechamento. Dom Milton Corrêa era o arcebispo. O governo Lindoso teve de se
desculpar nesse dia, porque muitas prisões aconteceram. Teve gente que sofreu pancada na cabeça, era
sangue… foi um absurdo. Foi como se tivesse tido um dia de cão, mesmo dentro do templo da igreja,
templo que deveria ser respeitado. A repressão violenta da polícia no ato da Praça São Sebastião foi
um divisor de águas. O Governo e a Prefeitura no regime militar, representados pelo Lindoso e pelo
prefeito José Fernandes começaram a ver que nós tínhamos proposta, nós tínhamos conhecimento.
Nós sabíamos que a passagem estava cara demais e que algo tinha de ser feito.

IDD: VOCÊ CONSEGUIU ESCAPAR DA POLÍCIA NESSE DIA?
Botto: Eu consegui escapar da igreja, apesar de ter apanhado bastante. Mas não houve ferimento
muito grave, apenas o inchaço das pernas e a dor nas nádegas por ter recebido botinadas várias vezes.
Porque os caras iam batendo em quem vinha na frente… aí eu fui rebolando até chegar à sacristia e
depois me escondi atrás do portão principal da igreja, no lado direito. Fiquei atrás ali enquanto o ba
rulho acontecia. Quando acalmou um pouquinho foi que eu consegui fugir. Mas, mesmo assim, eu fui
reprimido lá fora também. Quando eu cheguei em casa, meus pais não chegaram a ver alguma coisa.
Mas, como falei no início, o papai me apoiava. Eu já ia direto para as manifestações sem avisar a eles,
porque como eles já sabiam, era como se fosse um trabalho constante. Já fazia parte do meu dia a dia
estudar, ir para o movimento estudantil, ir para a Uesa. Tinha também meus trabalhos internos da
Uesa, porque eu era secretário-geral. Nunca meu pai me pediu para sair do movimento. Ao contrário,
eu tinha o apoio dele.
IDD: ESSE ATO TEVE DESDOBRAMENTO? VOCÊS CONSEGUIRAM ALCANÇAR O OBJE
TIVO PRETENDIDO?

Botto: No dia 3 de setembro daquele mesmo ano, os estudantes voltaram à praça. A luta continuou.
E nesse dia foi o dia do célebre discurso do Fábio Lucena, que disse que aquele novo ato era realiza
do diante de três templos: o da arte, simbolizado pelo Teatro Amazonas, o divino, representado pela
Igreja São Sebastião, e, no meio dos dois templos, o da liberdade, que seria a praça conquistada pelo
povo. Porque a praça, no ato público anterior, tinha sido fechada pelo aparato repressor dos policiais.
E nós conseguimos fazer de volta o movimento na praça. “A praça é do povo como o céu é do con
dor”. O discurso do Fábio foi muito aplaudido, os políticos que estavam lá também. Todos apoiaram,
falaram muito bem do nosso movimento, que deveria continuar e que o processo de tentar negociar
continuava.
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Depois de várias reuniões com o governador Lindoso e o prefeito José Fernandes, finalmente, em 1º
de novembro de 1981, foi implantado o passe único para os estudantes. Ou seja, não demorou muito
de agosto, quando aconteceu o ato, para novembro. Quer dizer, realmente foi um divisor de águas ali.
Eles passaram a identificar que nós estávamos com seriedade, fazendo a coisa certa. A gente não que
ria utilizar o movimento estudantil, uma entidade de classe como a Uesa, que já existia desde antes do
regime militar, apenas para fazer baderna.
IDD: VOCÊ LEMBRA QUANDO COMEÇOU A LUTA PELA MEIA-PASSAGEM ESTUDAN
TIL EM MANAUS?

Botto: Eu entrei no movimento em 1978. Não me lembro de ter tido alguma coisa antes disso. Mas
claro que já existia em outros Estados. Nós tínhamos conhecimento de movimentos em prol da meia
-passagem. E isso também era uma das bandeiras de luta para nós reconquistarmos a democracia,
derrubando o regime militar. Também era uma das bandeiras de luta.

IDD: E QUANDO VOCÊ SE AFILIA AO PCdoB?

Botto: Nesse período mesmo período eu também entrei no PCdoB. O partido andava na clandestini
dade. Não lembro quem me recrutou, mas, com certeza foi alguém da diretoria da Uesa, que eu não
me lembro agora. O mais impressionante é que nós íamos para os “aparelhos” com os olhos vendados.
Às vezes o carro em que a gente ia parava nos cantos, pegava as pessoas e a gente usava uma máscara
preta, uma coisa assim de pano. Era colocado no local e às vezes a gente andava vinte, trinta minutos…
então eu não sabia… não sei se era de propósito para não identificar, mesmo com os olhos vendados.
A gente ia para esses lugares para estudar. A grande vantagem do movimento estudantil da época é
que a gente estudava todos os grandes líderes antigos da Revolução Russa. Porque o PCdoB apoiava a
Albânia… todas essas reuniões eram documentadas de alguma forma. Então a gente estudava a histó
ria, o que era Trotsky, por que o PT era assim, por que o PCdoB era “assado” … a gente tinha uma base,
por que a luta que poderia avançar para uma luta armada, de guerrilha… tudo isso aí a gente estudava.

IDD: VOCÊ QUIS LOGO ENTRAR NO PARTIDO OU HAVIA ALGUMA DIFICULDADE?

Botto: No início recusei. As pessoas me procuravam e, inicialmente, não aceitei. Achava que era me
lhor trabalhar no movimento estudantil, sem pender para qualquer corrente. Sempre preferi trabalhar
com todos. E eu realmente recusei bastante os convites do PCdoB. Sabia mais ou menos quem estava
lá. Mas depois resolvi entrar. Estava estudando na Escola Técnica, e eu entrei querendo avançar. Co
mecei a acompanhar essas reuniões de “aparelho”. Nesse tempo a referência do PCdoB era o Eron.
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Eu tenho fotos nos “aparelhos” com o Eron e com a Gina Gama. Nesses “aparelhos” eu aprendi muito
porque a gente estudava. Passava noites… até tarde. O almoço ou o jantar eram servidos lá mesmo. Eu
participei dos “aparelhos” só do movimento estudantil secundarista. O Eron era o nosso coordenador,
que tinha mais condição de influenciar na liderança. Só que, numa das fotos que eu tenho, no “apare
lho”, só apareceu eu como líder estudantil, numa dessas reuniões. Não me lembro de ter participado
em “aparelho” com o Sávio, com a Selma, com o Vicente. E acho que eles também participavam de
forma isolada, em dias diferentes com o Eron também. Eu acho que o coordenador dos universitários
devia ser o João Pedro.

IDD: VOCÊ TINHA ALGUM MEDO DESSA SITUAÇÃO DE TER OS OLHOS VENDADOS
NESSES DESLOCAMENTOS ATÉ AO “APARELHO”?
Botto: Sim. Porque, como era de olhos vendados, e eu não sabia para onde eu ia, nesse meio tempo
poderia vir a repressão, poderia ser preso… alguma coisa acontecer. Jovens e adolescentes, meninos…
O próprio Vicente dizia “são praticamente meus filhos” … porque tudo era menor de idade. Nós sem
pre ficávamos com aquela sensação de que poderia acontecer alguma coisa, devido à pressão psicoló
gica. Fui identificado pelo regime militar como líder da Escola Técnica, que eu era o cara lá dentro. Eu
pulava muro, mandava abrir porta. E foi quando houve uma perseguição violenta em relação a mim
dentro da Escola Técnica. Eu só não fui reprovado porque estudava mesmo.

IDD: VOCÊ PASSOU A SER PERSEGUIDO NA ESCOLA TÉCNICA?
Botto: Sim. Porque havia superiores ao diretor Jorge Humberto que diziam a ele: “Você tem que
neutralizar essa liderança que tem aí. Porque o fulano é o cara aí”. E eu estudava mecânica, não era
um curso prestigiado. Geralmente era Eletrônica, eletrotécnica…, mas eu era de Mecânica e estava
dominando a situação de manhã, à tarde e até à noite. E o que aconteceu? Eu fui praticamente expulso
da Escola Técnica. Foi feito um processo contra mim para me expulsar, eu e um colega lá que depois
entrou no movimento… eu e ele fomos suspensos, mas só o meu processo que ia descambar para isso
aí. Foi no dia 22 de maio de 1982, no congresso da Uesa, que foi anunciado que o diretor da Escola
Técnica, Jorge Humberto, queria me expulsar. Nesse processo, eu não fui expulso porque houve uma
intervenção, na época, do Artur Virgílio, que era suplente de deputado federal, e ele se manifestou na
imprensa, ele tinha uma coluna no jornal “A Notícia” e escreveu também, além de outras situações
que me fizeram conter um pouco a situação. Mas eu não fui expulso por muito pouco. Às vezes não
queriam que eu entrasse na sala de aula para estudar, e eu ia. Não fui “estudante profissional”. Era o
único pedido que meu pai fazia: o de não ser “estudante profissional”.
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IDD: VOCÊ TEVE ALGUMA DECEPÇÃO NO MOVIMENTO?

Botto: Sim. Para explicar isso, preciso falar desse Congresso da Uesa que aconteceu na Biblioteca
Pública do Estado em 1982. Ao final desse encontro, a Uesa ficou dividida, porque o Vicente era pre
sidente da Uesa e a Selma era a vice, e nesse congresso houve uma divisão, houve até briga, cadeirada
entre as facções. Uma com o Vicente e a outra com a Selma. O Vicente era do PCdoB, mas, acho que
rachou. E aí há essa chapa da Selma em que nós fomos eleitos. Eu fui eleito não como secretário-geral,
mas como diretor de esportes, com a Selma sendo presidente. E o Vicente fez a chapa dele, não me
recordo qual foi o nome, e foi empossado na Praça Sebastião, e a Selma em outro lugar. Duas Uesas.
Isso foi a gota d’água para a derrocada da entidade. Eu sempre achei que essa divisão não deveria acon
tecer. Mas, aconteceu. E o que poderia resultar disso aí? Divisão do movimento estudantil, divisão das
lutas… tudo era dividido. O pessoal perguntava se era a Uesa da esquerda ou da direita. Aí a imprensa
não sabia mais identificar quem eram os líderes. E começou a repercutir negativamente isso. Eu sem
pre observando que alguma coisa estava errada, que precisava ser ajeitada. Foi anunciado que, para
resolver a situação, seria feita uma eleição direta, primeira eleição direta do movimento estudantil. Aí
eu disse lá dentro do PCdoB: “Olha, eu não sou ‘estudante profissional’, eu não vou parar meus estudos
por conta da Uesa. Eu me lanço candidato a presidente da entidade. Nós vamos resolver esse problema
da divisão. E nós vamos ser eleitos e vamos fazer um trabalho de continuidade, mas sendo de forma
unificada, pegando todas as correntes estudantis que se formaram nesse período e vamos unir”.

IDD: E O PCdoB ACEITOU SEU PEDIDO?
Botto: Infelizmente, o PCdoB, o aparelho estudantil secundarista sob a coordenação acho que do
Eron e de outras correntes lá dentro não aceitaram e lançaram o Sávio, que era, de certa forma, “es
tudante profissional”, porque parece que ele estava parado desde a 7ª série. Não sei nem qual era o
colégio dele. Eu tinha colégio, era matriculado e cumpria meus deveres, mesmo com toda pressão
psicológica, perseguição do regime militar, da polícia, mas eu continuei a estudar. Eu merecia a vaga
de presidente. Era eu que era para ter sido lançado e ter sido eleito. Mas, resolveram lançar o Sávio.
Foi quando eu disse: “Diante dessa situação eu estou me retirando. Não faço mais parte da corrente de
vocês. E podem ter certeza de que eu vou lançar uma chapa. Pode ser que eu não ganhe, mas eu vou
lançar uma chapa”. E aí eu procurei o Vicente [Filizzola] e disse: “Eu vou me lançar. Você vai se lançar?
Porque a gente poderia fazer uma chapa unificada de oposição ao que está aí, porque quem vem é o
Sávio”. O Sávio era diretor de imprensa, mas, na realidade, quem fazia esse trabalho maior de imprensa
era eu. Eu que arquivava tudo, era o secretário-geral, fazia as atas. A pessoa que estudava, que sempre
estava ali, nunca faltei uma reunião. Não estou dizendo que o Sávio não tivesse sua liderança…, mas,
decidiram por ele. Qualquer um que fosse lançado naquele momento pelo PCdoB seria eleito. Mas,
infelizmente, eles não colocaram o meu nome para concorrer.
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IDD: ALGUMA VEZ DISSERAM A VOCÊ O MOTIVO POR NÃO TEREM LHE ESCOLHIDO?

Botto: Até hoje eu queria saber o porquê disso. Nunca me falaram. Nas reuniões eles não diziam.
Porque as reuniões internas tinham crítica e autocrítica. Cada um fazia uma crítica para um, para
outro e fazia sua autocrítica sobre determinado assunto. E se anotava e caminhava. Mas, não tenho
assim conhecimento do motivo pelo qual eu não fui o candidato. Mas eu me posicionei, como sempre,
dizendo que não tinha nada contra fulano ou cicrano…, mas que não iria participar. Acho que eles me
ofereceram lá outro cargo para compor a diretoria, mas eu não aceitei. Estava disposto a fazer a minha
chapa. Com o Vicente também não houve acordo, porque acho que ele queria ser presidente de novo.

IDD: E VOCÊ LANÇOU SUA CANDIDATURA ASSIM MESMO?
Botto: Sim. Lancei a chapa “Vote”. Lancei sabendo que dificilmente poderia vencer, mas fui para de
marcar terreno. O nome da chapa era “Vote” para chamar à atenção dos estudantes, que meu objetivo
era a unificação. Meu discurso era esse. As pessoas não entenderam esse nome. Eu sabia que não ia
vencer, mas minha intenção era chamar a atenção das pessoas para elas votarem. Era a primeira elei
ção democrática da Uesa. Foi quando eu procurei o governador Gilberto Mestrinho, e ele me apoiou.
Ele me deu dinheiro e me deu alguns ônibus. Eu tive, vamos dizer assim, uma estrutura mínima para
a eleição. Percorri alguns municípios do Estado. Não era tão conhecido quanto o Vicente no interior,
mas, na capital eu acho que até tinha um bom conhecimento, porque eu estava em todas as reuniões,
no Congresso, tudo. Mas aí foi, de certa forma, com pouca estrutura que eu tive mais de quatro mil
votos. Fui para a eleição firme. Mandei fazer panfleto. Mandei “rodar” material. Quer dizer, o dinheiro
não foi em vão. O governador me ajudou, mas eu investi na campanha. Paguei os ônibus para levar
os estudantes. Quer dizer, eu fiz a campanha que tinha de ser feita, encampando essa luta sozinho,
praticamente. Até para formar a chapa foi um pouco difícil, mas fiz. Pessoas que acreditavam em mim.
IDD: E QUAL FOI O RESULTADO DESSA PRIMEIRA ELEIÇÃO DIRETA DA UESA PÓS-REGIME MILITAR?
Botto: Como disse, tive mais de quatro mil votos. Com essa votação, na época, eu conseguiria ser um
deputado estadual tranquilamente. O Vicente teve mais de dez mil votos e o Sávio, vinte e tantos mil
votos. No total, acho que foram mais de quarenta mil votos naquela eleição. Particularmente, para
mim foi uma vitória, porque eu estava totalmente fora. Pertencia a uma corrente e tive que pular fora
rapidinho para montar uma chapa e marcar terreno. Na época eu teria me eleito deputado estadual, o
Vicente seria federal. O próprio Sávio, federal também. Foi uma eleição que marcou. Essa eleição da
Uesa foi em 31 de maio de 1983. Ao final do pleito, expedi uma nota logo depois do resultado, apoian
do a diretoria eleita, coisa que eu acho que o Vicente não fez.
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Se fez eu não vi, porque ele também era de oposição, ele seguia a Selma. Aí o Sávio assume. Coloquei
uma nota na imprensa, de apoio à diretoria que tinha sido eleita, e, naquele momento, informava
também que estava me retirando do processo, até porque eu tinha dito já lá atrás, no PCdoB, que eu ia
terminar o ano letivo, e eu só poderia ser presidente da Uesa naquele ano, naquela eleição, porque no
próximo ano eu já estaria em outra situação. Podia entrar na universidade, fazer um pré-vestibular. Eu
segui o ritmo certo escolar. E terminei por aí.

IDD: ESSE FOI O MOTIVO PARA O SEU AFASTAMENTO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL
Botto: Eu fiquei desiludido com o movimento estudantil secundarista por eu ter feito tudo, e na
hora que era para eu ter sido naturalmente candidato a presidente… E seria eleito, seria eu, não tinha
dúvida disso. Apoiado pelo PCdoB, eu não tinha dúvida que seria eleito. Tanto é que o movimento
estudantil até hoje, quando é apoiado por eles, sempre as pessoas vencem, porque eles têm uma es
trutura, uma base bem sólida nesse sentido. O que ficou um pouco frustrante foi isso aí: não ter sido
eleito o presidente da Uesa. Militante atuante, com história… Pensava que poderia ser eu. E o Sávio
poderia esperar um pouco mais, já que ele era “estudante profissional”, poderia ser o próximo. Logo
em seguida seria ele o presidente, sem problema algum. Mas só que não reconheceram que eu estava
terminando o ano. E eu não ia ficar reprovado para esperar mais um ano. Não é que eu radicalizei.
Mas, não deu, não deu.

IDD: E NÃO CONTINUOU MAIS COM NENHUM TIPO DE MOVIMENTO POPULAR?
Botto: Depois de encerrar meu ciclo no movimento estudantil secundarista, fui para o Acre realizar
um sonho que eu tinha, que era de ser repórter de TV. Tinha feito vestibular aqui em Manaus para
Comunicação, mas não tinha passado. Eu já trabalhava na imprensa. Fui da Rede Amazônica, TV
Educativa, Ajuricaba… eu era editor de imagem. Na TV Educativa houve uma oportunidade de eu
ser apresentador de um programa, o antigo TV Jovem, que depois virou Entre Outras Coisas. Mas
eu fui para o Acre e lá acabei realizando esse sonho, onde trabalhei por 25 anos. Lá eu fui fundador
do sindicato dos jornalistas. Continuei militando de alguma forma. Participei da primeira greve da
televisão acreana. Tornei-me jornalista profissional pelos meus mais de trinta anos de atuação. E em
2007 eu me formei em Direito
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II
Publicada em 17 de agosto de 2016.
Atual presidente da Força Sindical do Amazonas, Vicente Filizzola nasceu no interior do Estado e veio
com a família para Manaus na década de 1970. Personagem importante do movimento estudantil
secundarista amazonense e um dos fundadores do Partido Democrático Trabalhista no Amazonas
(PDT-AM), ele nos fala agora um pouco sobre sua atuação na União dos Estudantes Secundaristas do
Amazonas (Uesa) durante o fim da ditadura militar.

IDD: ONDE VOCÊ INICIOU SEUS ESTUDOS?
Filizzola: Eu nasci no município de Carauari, seringal Caititu, meu pai era seringalista. Depois vie
mos morar no Careiro, no final de 60. Estudamos lá, na escola São Francisco, fazendo a primeira série,
no Curari Grande. Em 73, meu pai trouxe todos nós para Manaus. Fomos morar na rua Belém, ali
perto do Parque Amazonense, e nós criamos praticamente ali. Estudando, trabalhando desde muito
cedo. Em 77, eu fui para o Exército, onde passei um ano servindo e tornei-me cabo-recruta. Quando
o Geisel fechou o Congresso Nacional, nós passamos três dias no quartel esperando uma reação na
quele momento, mas não aconteceu nada. Saí do Exército e continuei estudando, no Colégio Ângelo
Ramazzoti.
IDD: E QUANDO COMEÇA SUA ATUAÇÃO NO MOVIMENTO ESTUDANTIL?
Filizzola: Quando eu estava estudando o primeiro ano do segundo grau, no Ramazzoti, apareceu lá
o Eron Bezerra e o João Pedro, em 80, convocando os estudantes para uma reunião lá no Diretório
Universitário, na Epaminondas, para discutir a meia-passagem de ônibus. E aí nós fomos, eu e o
Adenilton Pinto que estudava junto comigo no mesmo colégio. Ali se estabeleceu uma discussão, o
presidente do Diretório naquela época acho que era o João Pedro. A partir daí começamos toda uma
luta, e, de repente, engajamos no movimento. Saímos dali eu, Eron e eu não me lembro qual é a outra
pessoa, mas, nós éramos da Comissão de Divulgação e Imprensa… e eu trabalhava durante o dia na
Gráfica Palácio Real, na Henrique Martins. Estudava à noite. Como eu trabalhava no Centro, o Eron
me ligava e dizia para irmos a tal jornal. Eu tinha certa liberdade lá na gráfica, trabalhava na parte
administrativa, era mais fácil sair. Então, começou ali a nossa participação na luta política, naquele
momento ainda não vinculado ao PCdoB.
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IDD: A FILIAÇÃO AO PCdoB VEIO LOGO EM SEGUIDA?

Filizzola: Fui recrutado pelo partido depois, mas, naquele momento, foi mais criando uma amizade
mesmo. O Eron, por exemplo, era meu amigão. A gente andava sempre juntos. O Eron tinha moto, me
dava carona. Foi sempre um cara muito meu amigo naquela luta.

IDD: FALE SOBRE A O RETORNO DAS ATIVIDADES DA UESA NO INÍCIO DA DÉCADA
DE 1980

Filizzola: Em 80 não tinha um presidente, era uma comissão de reconstrução, formada por mim,
pelo Sandro Barçal… o Sávio já estava nessa comissão, o João Paulo, que era irmão do Sávio, o Mi
chelângelo Boto, a Selma Barçal. E tinha outros companheiros, que era o Wilson, um cabeludo que
a gente chamava de John Lennon, que também fazia parte da Uesa. Os membros da primeira chapa
unificada eram eu, a Selma, minha vice, o tesoureiro era o Pinto, Lizardo era o diretor de divulgação,
o Sávio era diretor também. Tenho a foto da nossa posse. Quem deu posse para a gente foi o Edison
Oliveira, que tinha sido o último presidente da Uesa antes do fechamento. A posse foi no Diretório, na
Epaminondas. Nós não tínhamos sede. Em 80 nós instituímos a primeira diretoria. O mandato foi de
dois anos. Convocamos um congresso, o primeiro depois da reconstrução… na verdade, foi o segundo
congresso… o primeiro foi para a diretoria. Foi na Biblioteca, onde tinha o auditório Alberto Rangel,
parece. De lá saiu a primeira diretoria, eleita por consenso. O PCdoB tinha um controle grande do
movimento. O Pinto era do Partidão, Lizardo era do Partidão. Tinha pouca gente do PT nos secunda
ristas, tinha mais nos universitários.

IDD: FOI NESSE CONGRESSO QUE HOUVE A RUPTURA DA UESA?
Filizzola: No segundo congresso, que também foi no auditório da Biblioteca Pública, foi para eleger
uma nova diretoria e discutir a estratégia da entidade, porque a Ubes [União Brasileira dos Estudantes
Secundaristas] tinha sido recém-construída. Só que antes desse congresso houve uma divisão no mo
vimento. Quando entrou aí, já tinha gente do PT (Sebastião Nunes, esse pessoal todo…). Duas chapas
no congresso… a minha, que comandei junto com o Sabá e os companheiros. Eu rompi com o PCdoB
porque eu comecei a discordar de algumas questões do partido, o negócio do centralismo, aquelas
questões todas, eu fui discordando… Nós ganhamos a eleição, só que o pessoal do PCdoB não aceitou.
Eles lançaram uma chapa com a minha vice-presidente, que era a Selma. Aí não aceitaram a eleição.
Nós tínhamos mais delegados que eles, ganhamos bonito. Só que eles não aceitaram, lançaram uma
chapa e se intitularam eleitos. Chegou um momento que estava insuportável. Aí nós fizemos uma reu
nião chamando todo mundo e dissemos: “Olha, para acabar com isso, vamos fazer uma eleição direta”.
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IDD: COMO FOI ESSA ELEIÇÃO?

Filizzola: Essa eleição direta ocorreu em 1983. O Gilberto tinha sido eleito em maio desse ano. Aí
chegamos nesse consenso que devia ter eleição. Todo mundo se convenceu da eleição direta, e fomos
para a disputa. Lançaram três chapas. Eu lancei a minha chapa, o PCdoB lançou a chapa com o Sávio
candidato a presidente, e um grupo formado pelo pessoal que não se vinculava a nenhuma corrente
lançou uma chapa com o Michelângelo. O nome da chapa dele era “Vote”. O Michelângelo entra no
movimento também pela corrente política do PCdoB. Essa eleição foi uma das coisas mais bonitas.
Nós andamos por esse interior todo. Foi no Estado todo, quarenta mil eleitores. E era uma empolgação
geral. Nós ganhamos nas grandes escolas, e o PCdoB naquele momento tinha uma certa vinculação…
o João Pedro era deputado estadual. E eles jogaram pesado mesmo. Em Itacoatiara, nós fizemos um
debate na escola Furtado Mendonça. Fizemos no Marquês de Santa Cruz…. foi uma eleição muito
bonita. Foi uma espécie de formação da consciência eleitoral. Os votos eram contados nas cidades do
interior mesmo e mandavam o resultado de lá. Aqui em Manaus foi contado na sede da Uesa, numa
sede provisória no edifício Zulmira Bittencourt, na Eduardo Ribeiro, no segundo andar. Nós perde
mos. Não houve briga. E a partir daí dividiu e fomos cuidar de outra situação, enquanto a meninada
continuou na Uesa.

IDD: VOCÊ PARTICIPOU DO ATO PELA MEIA-PASSAGEM EM QUE A POLÍCIA INVADIU
A IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO PARA PRENDER OS ESTUDANTES?
Filizzola: Nós já havíamos realizado várias manifestações. Naquele momento, a meia-passagem já
estava praticamente concretizada, só faltava consolidar a execução. E nesse dia, nem eu e nem o João
Pedro estávamos na manifestação. Nós estávamos na sede do governo, que estava funcionando na
Sefaz, porque estavam reformando o Palácio Rio Negro. Aí fomos eu e o João Pedro e deixamos o
pessoal do ato mais ou menos orientado. Só que o Sandro Barçal fez um discurso doido lá… largou a
“porrada” na Polícia. Então o Sandro provocou aquele ato, provocou a polícia: “A roupa que eles ves
tem é o povo que paga”. E o PCdoB pregava isso, tem que ter o confronto. O Sandro falava muito bem,
tinha uma oratória magnífica… e estava todo mundo lá… aí os caras ficaram putos e largaram o “pau”.
Só que nós estávamos no Palácio para sermos atendidos pelo governador… era uma comissão – eu,
João Pedro… – aí quando soubemos do negócio, corremos para lá… já tinha acontecido, gente presa,
o Evandro Carreira se jogou dentro do camburão: “Eu vou com eles! ”. Quando nós chegamos na Praça
São Sebastião, tinha um carro da polícia, um coronel fardado de branco, aquela farda de gala, o então
vereador Fábio Lucena, que já tinha tomado uma, estava discutindo com o coronel. Aí nós chegamos
lá, o coronel chamou a gente: “Olha, vamos acabar… a desgraça já foi feita”. E o Fábio polemizando.
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Chegou um momento em que o Fábio, mais pra lá do que pra cá, disse: “Cabo, se levante! Eu estou
lhe promovendo a coronel e rebaixando esse coronel a cabo, em nome da democracia”. E a gente dizia:
“Pelo amor de Deus seu vereador, acabe com esse negócio… vamos acabar”.

IDD: VOCÊ CHEGOU A SER CONVIDADO A CONCORRER A VEREADOR EM 82, PELO
PCdoB?
Filizzola: Em 82… Naquele momento, quando nós estávamos sob a orientação do PCdoB, antes da
eleição, o João Pedro e o Eron me chamaram… queriam me lançar candidato a vereador… naquele
momento eu não tinha a compreensão da importância do parlamentar. Eu acho que naquele momen
to, se eu fosse candidato, com aquela estrutura que a gente tinha por aquele grupo… o Lira foi o tercei
ro mais votado… se eu não fosse o primeiro, seria o segundo. Nós trabalhamos muito na campanha.
Nossa chapa era Gilberto, Fábio, Artur Virgílio, Felix Valois e o “Negão”.

IDD: QUAIS ERAM OS GRÊMIOS ESTUDANTIS MAIS FORTES DAS ESCOLAS DE MA
NAUS NAQUELA ÉPOCA?

Filizzola: Politicamente, o grêmio estudantil do Colégio Estadual era o mais forte. O Instituto de
Educação tinha uma atuação muito boa. Eu me lembro de que o Gedeão (Amorim) era professor do
Colégio Estadual e ajudava muito a gente lá na época. Os grandes colégios: Estadual, Benjamin Cons
tant, Ruy Araújo, na Cachoeirinha, Solon de Lucena tinham uma estrutura que tinha um pessoal bom
lá. E tinham dois colégios que eram novos, mas que tinham uma atuação política muito importante,
que eram o Petrônio Portela, no Dom Pedro, e o Rodrigo Otávio, onde é a Fundação Nokia. Essas duas
escolas na época eram escolas profissionalizantes na área Eletrônica, Mecânica, Eletrotécnica. E dava
um pessoal muito bom lá. Das escolas particulares tinha o Dom Bosco. E outro colégio que começou
a levar gente para o movimento foi o Ida Nelson.
IDD: EM ALGUMA MANIFESTAÇÃO VOCÊ CHEGOU A SER PRESO OU AGREDIDO?

Filizzola: Eu trabalhava de dia e estudava de noite. Aí o PT convocou uma reunião quando o Lula es
tava preso… tinha um monte de professor preso também… aí determinaram fazer uns atos contra a lei
de segurança nacional. Os figurões não queriam ir… eu, empolgado… nós fomos para essa luta. E ti
nha, na época, um rapaz que era da Igreja Presbiteriana. E ele tinha um Fiat com som em cima, a boca
de ferro. Era eu, Lizardo, Pinto, professor Marçal e esse cara da Igreja Presbiteriana. No primeiro dia
foi uma beleza… 17h a gente se programava. Eu fazia a prestação de contas lá da gráfica, me mandava
lá para o PT… nunca fui PT… a sede ficava na Joaquim Nabuco, ao lado do antigo diretório do PMDB.
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Aí no primeiro dia foi beleza, nas feiras, no Centro, nas paradas de ônibus… era discurso relâmpago.
“A lei de segurança nacional que prende o líder sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva… o professor
Maximiniano da Universidade de Minas Gerais… e não sei o quê…” (risos). E eu estudava de noite…
Em casa morava só eu, meus irmãos e irmãs…. Me preparei todo e me mandei lá para o PT. Na Praça
14 tinha uma feira livre. Quando nós encostamos lá para fazer o discurso, chegaram duas “baratinhas”
e o sargento nos deu voz de prisão por ordem do Comando Militar da Amazônia. Ele foi educado e
nos disse que nós seríamos encaminhados para o 1º DP, que ficava na Carvalho Leal, na Cachoeirinha,
ao lado da Casa do Folclore.

IDD: E VOCÊS FORAM NO PRÓPRIO CARRO?

Filizzola: O Fiat velho cheio de material de som… e os cinco, lá dentro do carro… vamos para lá. Na
brincadeira eu disse: “Pastor… esses caras vão levar a gente ali para aquele quartel da radiopatrulha,
na Duque de Caxias, e vão encher a gente de porrada”. Quando falei isso, deu a louca no pastor e ele
achou de desviar os dois carros. Ele entrou na Emílio Moreira, na contramão. Naquele dia eu vi o
negócio ficar preto (risos). Os caras comunicaram o “Choque”. Aí veio aquela picape cheia de bruta
montes, fecharam a gente. O carrinho não corria nada. Só que a gente saiu instruído, levava o número
do advogado, que era o Valois. Fecharam a gente. Teve uma hora que eu pensei que eles iam jogar a
gente num barranco ali onde é o Prosamim. Quando fecharam a gente… saíram e já vieram para dar
porrada. Só que o oficial deles falou: “Não batam que eles não são bandidos. Eles são políticos!”. Aí
o Marçal olhou para um e disse: “Você é meu aluno, né?!”. O cara respondeu: “Sou. Sou seu aluno. E
o senhor é um professor muito escroto” (risos). Levaram a gente algemados, com aquela algema que
quanto mais você mexe, mais aperta. E aí levaram a gente lá para o 1º DP. Jogaram a gente dentro de
uma cela, do outro lado tinha umas prostitutas presas. Não nos deixaram telefonar… deu 5 horas, 6
horas, 7 horas da noite, e nada… aí o Marçal começou a se preocupar. Eu tinha saído do Exército e
disse que nós estávamos em uma guerra e que não podíamos afrouxar ali… O Lizardo era menor de
idade ainda… e os jornais tinham acompanhado nossa prisão, mas não divulgou no mesmo dia. Deu
8 horas da noite… eu comecei a pensar nas minhas irmãs que iriam ficar preocupadas… porque eu
chegava em casa, botava minha roupa, trocava a farda e ia lá para o Ramazzoti.

IDD: COMO VOCÊS CONSEGUIRAM SER LIBERADOS?

Filizzola: Quando deu umas 10 horas, passou um cara com o quepe do Exército. Aí, cinco minutos
depois, soltaram a gente e mandaram a gente para uma sala. O delegado, revoltado: “Se fosse comigo
vocês iam ver. Só porque vocês têm esses advogados famosos, como esse Valois”. O cara não gostava
do Valois. Eu disse: “Não, mas nós não estávamos fazendo nada…”. Fomos chamados de um por um,
menos o Lizardo, que foi logo liberado porque era menor e não podia depor.

77

COLETÂNEA
DE ENTREVISTAS
MOVIMENTO ESTUDANTIL

NO AMAZONAS (1975 a 1985)
E aí nós depomos, passamos uma porrada de horas lá, 2… 3 horas da madrugada. E a única coisa que
o delegado perguntava era quem era o “cabeça”… A gente respondia: “Não tem ‘cabeça’… a gente quer
a liberdade, nós estamos lutando pela democracia…”. Só que o Valois nem foi lá… então o delegado
disse que nós íamos responder um processo baseado na lei de segurança nacional… depois nunca me
chamaram para porra nenhuma, até hoje (risos). Isso foi em 81 ainda. Eu estava noivo ainda. No outro
dia, a noiva pega o jornal e vê estampado lá… (risos).

IDD: NA CHAMADA “BATALHA DA MATRIZ”, EM 1983, ONDE HOUVE UM QUEBRA
-QUEBRA NA PRAÇA DA MATRIZ NUMA MANIFESTAÇÃO CONTRA O AUMENTO ABU
SIVO DAS TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO, VOCÊ PARTICIPOU?

Filizzola: Ali a gente participou, mas, nossa visão era que não caberia mais aquelas manifestações.
Mas a gente foi, porque precisávamos estar juntos. E o PCdoB, que passava por um momento de crise
com o Mestrinho, o João Pedro era deputado estadual… e foram para cima. Fazia parte da luta daquele
momento político. O PCdoB apoiava o Gilberto, nós apoiamos também…, mas, depois eles queriam
fazer oposição ferrenha, e fizeram. O João Pedro rompeu depois com o Mestrinho. Mas eu me lembro
daquela manifestação de 83, do quebra-quebra e da reação da polícia.

IDD: VOCÊ SOFREU ALGUMA PERSEGUIÇÃO DA POLÍCIA?

Filizzola: Nessa nossa luta, às vezes somos até ingênuos. Um dia, eu conversando com um policial lá
no Bar do Armando, o Lamego (Carlos), que hoje parece que é sociólogo, ele me contou umas histó
rias… “Filizzola, nós tínhamos a orientação de te seguir. E a orientação era te matar. Nós estávamos
esperando só um vacilo teu. Só que você nunca vacilou. Nós nunca te vimos envolvido com drogas,
alguma coisa que nos desse motivo para te apagar. Vocês é que não observavam, mas nós tínhamos
toda uma orientação para sair seguindo, vendo a vida de vocês. No teu caso, a gente te seguia”.

IDD: COMO FOI SUA PARTICIPAÇÃO NA FUNDAÇÃO DO PDT-AM?

Filizzola: Eu sempre fui muito vinculado ao Arthur (Neto). Quando ele se elegeu deputado, me disse
que ia levar três pessoas para Brasília e que eu ia ficar aqui. O Nestor não quis ir. E nós ficamos. Ele
levou o Gil, o Adalberto Nunes e o Láudio Heleno, que dirigia para ele. O Artur toda vez que vinha
a Manaus de quinze em quinze dias, ele me ligava, a gente se reunia… e eu montei uma agência de
publicidade com o Gil na época, já chegando em 84. Começamos a desenvolver um trabalho, inclusive
era no porão do Machado, numa casa que ficava na esquina da Ferreira Pena com a Leonardo Malcher.
Montamos uma serigrafiazinha, conseguimos um trabalho… e vinculados ao Artur. Eu gostava do
professor Botinelly, a gente tomava uma cervejinha juntos.
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E ele começou com esse negócio de PDT, e me chamou para ajudar ele a construir o partido. E eu
sempre tive uma simpatia pelo Brizola. Então resolvi ajudar. E ele me colocou como secretário da
Comissão Provisória. Era eu, Simão Pessoa, Narciso Lobo, Marlinho… aí, o Artur veio e nós fomos
almoçar lá naquele bar São Francisco, no Educandos, ele gostava de comer peixe lá… Aí eu disse a ele
que a partir daquele momento estava largando o nosso grupo e que ia organizar o PDT com o profes
sor Botinelly.

IDD: FICOU CHATEADO COM O ARTHUR?
Filizzola: O Arthur toda vez me prometia que ia me ajudar a montar um escritório etc. E eu aqui
“fu(…)ido”, desempregado, casado, com a minha mulher me sustentando… E era complicado arranjar
emprego por causa do meu envolvimento no movimento. Eu tenho uma cunhada que é médica e na
época ela falou que ia conseguir alguma coisa para mim naquela empresa Espuma, no Distrito. O dire
tor lá era o Fábio Mendonça, que foi presidente da OAB… aí eu fiz todos os testes e passei. Quando fui
me apresentar para ele, quando ele viu que era eu, da Uesa, do movimento… o cara me botou na rua
na hora (risos) … disse que ia ter que me reavaliar… Então, eu passei por uma certa dificuldade para
arrumar emprego… por isso falei ao Artur que ia ajudar o Botinelly a organizar o PDT aqui. Só vim
encontrar o Artur de novo na eleição de 86, do “Muda Amazonas”. Em 85 nós apoiamos o Botinelly…
e ele bateu o Aloisio (do PT). Nós tivemos 11% dos votos dessa cidade, só com o “Pau Neles! ” e um
caminhão que nós montamos, o “Bicho Folharal”, com as bocas de som … Distrito, porta de fábrica…
a gente ia fazer o trabalho… o Botinelly era fod(…).
IDD: LEMBRA DE ALGUMA HISTÓRIA ENGRAÇADA COM O BOTINELLY?
Filizzola: O Botinelly, a gente chegava na casa dele, em plena campanha… naquela época não tinha
candidato a vereador, era só o prefeito. Uma vez eu cheguei lá, o Botinelly estava na rede. Eu disse:
“Porra, Theodoro, nós temos que trabalhar. Temos que ir para a luta!”. Ele, deitado na rede, respondeu:
“Calma, que eu estou pensando Filizzola. Campanha não se ganha só nesse teu trabalho braçal, não”
(risos). Ele morava no Cidade de Manaus, no 5º andar, num apartamento da família Benzecry… Ele
tinha essas loucuras. Em 82, o Botinelly apoiou o Gilberto. Ele foi o responsável pela fiscalização do
PMDB, treinou, fez tudo. Aí o Gilberto o colocou como representante lá na Sudam. Ele queria ter
minar o mestrado dele lá no Instituto Superior da Amazônia. Ele pensava que o cargo dele na Sudam
tivesse alguma importância… não tinha nem salário… aí ele ficou puto. Ele me contou que quando
terminou a eleição, o Amazonino estava entrando no grupo lá naquela época. Se reuniram lá e o Bo
tinelly falou ao João Tomé: “Precisamos organizar o partido… o partido é fundamental para garantir
as eleições”.
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O João Tomé respondeu: “Olha, acaba com esse negócio de organizar partido, que agora nós temos
o poder, temos dinheiro. Dinheiro garante essa porra. Não te preocupa, não”. O Botinelly era um so
nhador…
IDD: E COMO FOI O PDT NA ELEIÇÃO DE 1986?
Filizzola: Naquela eleição de 86 do Artur, eu e o Botinelly fomos lá com o seu Umberto Calderaro pe
dir autorização dele para o Serafim ser candidato a vice. O Serafim escrevia no “A Crítica”. E o Serafim
também vinha daquela briga contra o Gilberto. E para atingir o Gilberto ele batia no Artur…. Teve um
artigo do Serafim em que ele perguntava “De que vive Artur Virgílio? Quem paga a comida da família
dele?”. Então nós fomos até o Calderaro pedir permissão para o Serafim ser vice do Artur e íamos filiar
ele ao PDT. Naquela mesma eleição, o Gilberto tinha mandado prender aquele coronel Cavalcante.
Nós fomos fazer a filiação do Cavalcante lá dentro do quartel da Polícia Militar. O Botinelly me disse
“Filizzola, vamos lá. Esse cara vai ter que ser candidato a deputado pelo nosso partido”. E ele acabou
se elegendo pelo PDT. Naquela eleição o PDT fez quatro deputados estaduais: Jamil Seffair, Sabá Reis,
Coronel Cavalcante e o Dr. Alfredo Campos.
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Publicada em 26 de agosto de 2016.

Natural da cidade de Lorena-SP, nosso entrevistado nasceu em 1º de janeiro de 1955. Na década de
1970, veio a Manaus apenas para prestar vestibular, e não saiu mais da capital amazonense. Mesmo se
considerando extremamente tímido, foi presidente da chapa que retomou para a esquerda o Diretório
Universitário da antiga UA, então comandado pela direita conservadora. Estamos falando do médico
José Carlos Sardinha.

IDD: COMO FOI ESSA SUA VINDA DE SÃO PAULO PARA O AMAZONAS?
Sardinha: Cheguei a Manaus para fazer vestibular mais ou menos no fim de 1975. Sou o mais impro
vável estudante de Medicina e médico que você possa imaginar. Na minha adolescência, não passava
pela minha cabeça de jeito nenhum ser médico. E eu tinha terminado o segundo grau em 72 em Lore
na, e em 73 e 74 eu estava perdido. Não tinha condições intelectuais para passar em qualquer vestibu
lar de São Paulo. Trabalhei na construção civil, fui peão de obra, ajudei na construção de hidrelétricas.
Fui trabalhador de supermercado… E o tempo foi passando e parecia que jamais eu seria capaz de fa
zer um curso superior. Até que um irmão que morava em Rondônia me convidou para passar uns dias
com ele, isso em junho de 75, e ao chegar lá, ele falou que em Manaus tinha Medicina. Aí eu aceitei.

IDD: E VEIO MORAR ONDE?

Sardinha: Eu tinha outro irmão com família em Manaus. Então ele conseguiu que um cunhado dele
me recebesse. Era uma casa num conjunto onde hoje existe um viaduto que emenda o Boulevard com
a Paraíba… Conjunto Josué Cláudio de Souza. Ali eu fiquei uns seis meses, mais ou menos. A partir
do segundo semestre, comecei a dar aula no cursinho no Colégio Bandeirantes, que ficava em frente à
Escola Técnica. E aí depois eu fui dar aula no Boechat [Curso pré-vestibular]. Depois eu e outros pro
fessores criamos o cursinho chamado Cretam. Aí eu fui morar onde morei praticamente todo o resto
da faculdade até eu me casar. Era uma casinha na avenida Ayrão, bem ao lado do prédio da Faculda
de de Odontologia, numa república. Morava com um grupo do curso de Medicina: um de Minas, o
Dimas, e mais três camaradas de Goiás, que eram o Manuel, o Chafir… É nessa fase que eu me caso, na
passagem do quinto ano, de 1980 para 1981, em 13 de junho… E vou morar num apartamento dado
pelos parentes da minha esposa, no Cidade de Manaus.

82

COLETÂNEA
DE ENTREVISTAS
MOVIMENTO ESTUDANTIL

NO AMAZONAS (1975 a 1985)
IDD: NA UNIVERSIDADE VOCÊ ERA TÍMIDO?

Sardinha: Eu sempre fui extremamente tímido. Mas tinham duas coisas: a grande maioria das pesso
as que estavam lá eram bancadas pelos seus familiares e havia pessoas que eram de origem humilde,
mas tinham família aqui. Então, eu vivia a seguinte situação: era um sujeito que não tinha exatamente
quem me bancasse. Meus dois irmãos de Rondônia me mandavam uns trocados e eu tinha que me
virar dando aula para sobreviver. O grosso da turma eram pessoas de classe alta aqui de Manaus. Po
rém, apesar da timidez, eu era um cara palpiteiro. Porque a vida inteira sempre gostei de ler. Na minha
casa sempre teve o Estadão e a Folha o tempo inteiro… sempre tinha muita discussão… e eu gostava
de dar meus palpites. E esses palpites não necessariamente agradavam a totalidade das pessoas, mas
passava a impressão de que eu era um sujeito que parecia que enxergava alguma coisa do mundo para
além das coisas da Medicina.

IDD: É AÍ QUE VOCÊ COMEÇA A PARTICIPAR DE MOVIMENTOS ESTUDANTIS?

Sardinha: Sim. Logo no primeiro semestre a gente teve uma movimentação na faculdade, liderada
pelo Rogelio Casado e o Humberto Mendonça, estudantes já de 5º para 6º ano. E essa movimentação
da turma do Rogelio (e eu acho que já estava também o Tirço…) era uma coisa bem direcionada
para o ensino, demandas acadêmicas, biblioteca, laboratório, como fazia para formar… e tinha uma
questão, que eu não me recordo bem, que era relacionada com a festa de formatura… e aí, de alguma
maneira, eu começo a ter alguns contatos com isso. O fato é que eles começaram uma ação no sentido
de que cada turma, todo ano, trouxesse alguns representantes. E eu sempre achei que a minha desig
nação para isso era um negócio meio de “vingancinha” comigo: “É você que gosta de falar?!… então
vai lá e nos representa” (risos). Mas isso aí tudo evoluiu para o 1º Dia Nacional de Luta, dia 19 de abril
de 1977, e é feita toda uma mobilização para o Campus Universitário e é elaborada uma lista de rei
vindicações a serem feitas ao reitor. E, se eu me recordo bem, é a primeira grande coisa que aconteceu
no sentido de mobilizar toda a universidade, que era totalmente isolada, num único espaço e com uma
vertente de contestação ao poder instituído. O fato é que nesse dia eu era um dos representantes de
turma e todos trabalhando para levar a maior quantidade de gente possível para o Campus, onde se
daria essa manifestação. Mas ninguém tinha muita certeza de como é que aquilo seria. Nem o próprio
reitor, que já era o Octavio Hamilton Mourão (e o vice era o Roberto Vieira).

IDD: FALE MAIS SOBRE ESSE PRIMEIRO MOVIMENTO

Sardinha: A gente foi para o Campus. Como disse, ninguém tinha a menor experiência de como
organizar uma manifestação. Aliás, do esperado, acho que foi para o Campus uns 10%, 20%, um gru
pelho de estudantes. A concentração foi no campo de futebol da FED, que estava começando.
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E aí chega o Mourão também… e ele mais perdido do que a gente. Uma situação muito engraçada
quando eu me lembro disso (risos). Ninguém sabia exatamente o que fazer…. Acho que aí, o Rogelio
Casado toma a palavra e fala: “Seu reitor, nós estamos aqui para ler uma lista…” … ele trêmulo e ner
voso, nós também e o reitor mais ainda (risos). Acabou em paz a história… o reitor recebeu e disse
que ia conversar conosco para ver como resolver… e todos voltamos para nossas casas. Agora, esta
reunião resultou numa primeira conversa sobre a tomada do Diretório. Neste momento, o presidente
do Diretório Universitário era o João Bosco Valente (que veio a ser promotor de justiça, morou aqui
próximo da minha casa e faleceu há dois, três anos…). E a chapa dele se chamava “31 de março”, nunca
vou esquecer isso…

IDD: VOCÊ LEMBRA QUEM ERA O REITOR ANTES DO MOURÃO?
Sardinha: Quem foi antes dele? O Átila Lins, que eu não lembro qual era o nome da chapa. O nosso
representante, o Álvaro (a gente o chamava de Cebolinha), que era de São Paulo, ele fez um gesto as
sim de renúncia à participação dele na chapa… isso era uma centelha mínima de rompimento com
aquela coisa de direita, de apoio à ditadura. E aí começa a rolar a história de nós compormos uma
chapa. Até então, todos os presidentes do Diretório Universitário eram da Faculdade de Direito, e
com uma visão obviamente de direita. Junto a essa discussão que se dá entre os estudantes se formou
também um grupo que tinha a participação de professores. Neste grupo participavam Rogelio Casa
do, o Humberto Mendonça já tinha ido embora para São Paulo… e participavam o Eronildo Braga
Bezerra, o Raimundo Cardoso de Freitas, o Tirço, o Geraldo Gutemberg, que era de Medicina e hoje
está em Brasília… aí vinha o Ribamar Bessa, o Ademar Aguirre, que era um psiquiatra, o Márcio Sou
za participava eventualmente, e o Aloisio Nogueira. Eventualmente participava também o Oswaldo
Coelho, o nosso “Boto”.

IDD: COMO VOCÊ FOI CHAMADO PARA FAZER PARTE DESSE GRUPO E COMO FOI SUA
INDICAÇÃO PARA SER O CABEÇA DA CHAPA QUE RETOMARIA O DU?
Sardinha: Eu fui chamado porque o Rogelio estava indo embora para a “residência” dele no Rio de
Janeiro. Ele precisava indicar alguém da Medicina. Eu tinha pouquíssimo contato com o Rogelio, e ele
me indica para fazer parte deste grupo, que seria a iminência por trás do movimento a ser construído.
E lá vou eu… a reunião era na casa do Marcus Barros, no Kíssia, e eventualmente na casa do Nelson
Fraiji, naquela vila que fica atrás da Faculdade. Quando eu vou para compor o grupo… eu não co
nhecia ninguém ali… o Rogelio era o que eu mais conhecia, e era muito pouco. E de repente eu estou
lá num grupo de um monte de gente que eu não sabia quem era… e a ideia era tomar o Diretório. E
eu me perguntava o que eu tinha a ver com isso. E aí, na hora de apontarem quem seria o presidente,
apontaram para mim… E eu disse: “Mas como sou eu?”.
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O Geraldo Gutemberg não podia porque a esposa dele, que era minha colega de turma, tinha estuda
do na Patrice Lumumba, em Moscou, e ele tinha antecedentes de participação no Partido Comunista.
O Cardoso deu uma enrolada, que eu não me recordo agora. O Eronildo, a mesma história: já foi logo
se declarando PCdoB, que tinha estado na guerrilha, que ele já era conhecido. O Tirço, porque ele ia
fazer “residência’ … Todo mundo tinha uma desculpa para não ser, e só eu que não tinha. E eu acabei
aceitando, nesta mesma reunião. Tudo foi definido praticamente nessa reunião.

IDD: QUEM ERAM OS OUTROS MEMBROS DA CHAPA?

Sardinha: O Eronildo e o Cardoso insistiam que o vice tinha de ser da Agronomia. Porque, naquele
momento, o curso que mais mobilizava era o de Agronomia. Aí, quem é o indicado é o João Pedro.
Então, aconteceu uma cena muito engraçada, porque nós fomos apresentados como se fossemos a noi
va e o noivo. E nos deixaram a sós andando lá pelo Campus para a gente se conhecer (risos). A gente
começou a se movimentar. Fizemos a inscrição, e aí o João não é aceito, uma história de frequência à
biblioteca. Quando ele sai, a gente já estava começando a aproximação com o pessoal do ICHL… aí
vem o nome do Paulo França, da Economia (irmão do vice-reitor Mena Barreto), porque ele era um
cara muito popular e parecia, ou ele era de fato, o principal redator do Sim & Não, o que foi muito
importante para nós porque o França começou a meter notinhas na coluna diariamente em favor da
chapa. Feita a composição da chapa, aí entra o resto: o Eronildo, de Agronomia, foi diretor de assuntos
estudantis, o Ricardo Parente, de Filosofia, foi o secretário, o Geraldo Gutemberg, diretor financeiro…
o pessoal que frequentava a sede nesse momento era esse que eu falei, mais o José Dantas Cirilo, o
Carlos Rubens, de Letras… os outros nomes não me lembro agora. Esse era o núcleo da chapa. Nós
não colocamos ninguém de Direito, e mesmo assim fomos muito bem votados lá.

IDD: QUANTAS CHAPAS CONCORRERAM? VOCÊS GANHARAM COM FACILIDADE?

Sardinha: A chapa que mais nos preocupava era uma que tinha um Renê, que hoje é juiz…. Ao todo
foram cinco chapas. O nome da nossa chapa era Reação, o que soou estranho para uma esquerda mais
à esquerda… um nome desses (risos). Nós tivemos mais de dois mil votos… se somassem os votos
das outras não ganhavam da gente. Nós só tínhamos um mimeógrafo, que só conseguia imprimir
com uma tinta vermelha. Então a gente fazia as nossas notinhas com letra vermelha e pregava… aí
todas as outras chapas vinham e colocavam ao redor. Ou seja, sem ter nenhuma noção de marketing,
nós pautamos o marketing daquela eleição…. Não teve debate, mas teve as idas às salas… a gente se
cagava quando ia à Faculdade de Direito à noite… um monte de gente olhando feio para a gente… era
difícil… para mim era difícil. Nós fomos super bem votados no Campus, que a Agronomia realmente
carregou tudo que tinha lá… Educação Física, as Engenharias todas… foi uma votação estrondosa. A
sede do Diretório ficava na Leovegildo Coelho, onde era a gráfica da Universidade.
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Não me recordo se houve alguma cerimônia de posse ou transição de administrações. Cheguei ao pré
dio para pegar a chave e não tinha ninguém que me dissesse nada. Isso tudo em 1977… e aí desandou
de vez minha vida de estudante de Medicina.

IDD: NESSE TEMPO VOCÊ JÁ SEGUIA ALGUMA DOUTRINA PARTIDÁRIA?
Sardinha: Naquele momento só havia uma coisa: ou você era a favor ou contra a ditadura. Eu tinha lá
pessoas que depois foram para todas as correntes, porque na mudança da minha gestão para a do João
Pedro já houve a criação dos partidos… aí já houve o racha. Mas, até então, PT, PCdoB, stalinistas,
trotskistas… todo mundo estava do meu lado. As reuniões do Diretório eram sempre oito, dez, doze
pessoas… e o pessoal do ICHL (Instituto de Ciências Humanas e Letras), particularmente o Ademir
Ramos. O pessoal do PCdoB era operativo, de fazer as propostas de confronto. O pessoal do ICHL era
um pessoal que tinha uma base cultural, filosófica… fundamento científico para as coisas. Então eu
estava nesse meio aí, entre a prática e a teoria. Eu “bebia” tanto de um lado quanto do outro. E o grupo
do PCB… circulava por ali, mas não agregava em nada. No racha depois, lá no ano seguinte, quando
o pessoal da Medicina e do ICHL rumam para o PT, o pessoal de Agronomia e seus seguidores lá do
PCdoB, alguns vão no rumo do PCB. E é aí que começa a ter algum tipo de confronto… e o pessoal
do PCB muito mais aliado ao PCdoB e contra o PT que qualquer outra coisa. O articulador intelectual
dessa ida para o PT era o Bessa. Porque o “Babá”, quando esteve no exílio, ele se articulou com uma
corrente trotskista em Paris, e quando ele voltou, essa corrente trotskista no Brasil estava ligada à con
vergência socialista. Numa das primeiras reuniões que teve em caráter nacional, a diretoria decidiu
que eu tinha de ir. Uma reunião em São Paulo, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU).

IDD: COMO FOI ESSA SUA PRIMEIRA PARTICIPAÇÃO COMO LÍDER ESTUDANTIL EM
UM ENCONTRO NACIONAL?
Sardinha: Naquele momento, o movimento estava pegando… e eu me sentia um peixe fora d’água,
que eu não entendia nada daquelas correntes. Quando eu chego lá (eles tinham uma logística para re
ceber as pessoas que vinham de fora), fiquei na casa de um militante da Liberdade e Luta… e foi aí que
eu comecei a ouvir pela primeira vez as divergências do trotskismo contra o stalinismo, maoísmo… e
confesso que me encantei de cara com as questões do trotskismo. Eu voltei todo convencido, achando
que entendia da história. E quando eu chego de volta para o grupo… é aí que o Bessa começa a colocar
a vertente do trotskismo dele. Não que tenha havido embate… eu tentava me colocar, mas, ele tinha
infinitamente mais fundamentos teóricos… e eu acabei aderindo à tendência dele. Tendência essa que
resultou, mais adiante, na criação da convergência aqui.
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IDD: FALE MAIS SOBRE A MILITÂNCIA DA CONVERGÊNCIA

Sardinha: Então, dentro do movimento estudantil, a vertente trotskista, talvez eu tivesse sido a pri
meira pessoa, mas, não originou de mim o grupo da convergência que se instalou, porque depois de
mim e do Bessa vem o irmão do Bessa… o Ricardo Bessa. E é o Ricardo Bessa que se alia com o Ivanci,
com outros… o Vilmar. E esse grupo é que vai compor de fato os militantes da convergência. Eu e o
Ribamar Bessa tivemos uma coisa preliminar, mas não tivemos o envolvimento na estruturação da
militância da convergência aqui. Mas isso já mais adiante no que se refere a esse período do Diretório.
Mas nesse meu ano, ano e meio à frente do Diretório, eu fiquei: de um lado, o pessoal com uma for
mação teórica invejável, e o ativismo do outro, e eu no meio. Eu nunca fui muito “o ativista”. O grupo
deliberava, vamos fazer…, mas raramente eu era o cara que propunha. Muito ativismo aqui, muita
lógica, muita prudência, muita análise do lado de cá. E aquilo ali resultava uma flecha interessante,
que produziu um avanço.

IDD: COMO FOI A ELEIÇÃO DO JOÃO PEDRO, SEU SUCESSOR?
Sardinha: Nós tínhamos um acordo: “João Pedro não pode ser presidente esse ano. Ele vai ser o do
próximo”. Então ficava certo. E aí ninguém lança candidato contra o João Pedro… eu nem me lem
bro se houve outra chapa. Mas nós não fizemos. No meio da gestão do João Pedro é que começa a se
estruturar o primeiro enfrentamento entre PT e PCdoB, que é quando o Eronildo tenta se eleger. Eu
acho que foi minha última participação com alguma expressão dentro do processo do movimento
estudantil. Eu então fui o João Santana da eleição do Públio. Desde a denominação de “Pé na Terra”,
aproveitando as duas letras do PT, o tipo de campanha que a gente ia fazer, puxando um leque de rei
vindicações… A convergência foi a coisa mais atuante no primeiro momento do PT aqui. O Marcus já
tinha viajado. Eu nunca convivi com ele dentro do PT. Quando ele chegou, eu já estava fora.

IDD: O QUE VOCÊ SE LEMBRA DA VITÓRIA DA CHAPA DO PT SOBRE O ERON NA DIS
PUTA PELO DU?

Sardinha: Foi uma delícia derrotar o Eronildo… foi muito gostoso (risos). Foi divertidíssimo. Mas,
a gestão do Públio foi um fiasco. O Públio é o maior orador que eu já vi na minha vida. Eu vi Paulo
Brossard falar, Simon… um monte de gente… O Públio estudante foi o melhor orador que eu já vi. E
aí que eu aprendi um conceito para nunca mais esquecer: poder eleitoral é uma coisa, poder político
é outra totalmente diferente. E daí para frente o pessoal do PT nunca mais ganhou nada. O meu rela
cionamento pessoal com o João Pedro sempre foi respeitoso. A grande questão sobre o meu relacio
namento com o Eronildo sempre foi ele achar que era o líder que sabia de tudo, que tinha as respostas
para todas as questões.
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IDD: QUAL A PASSAGEM MARCANTE QUE VOCÊ SE RECORDA DA SUA GESTÃO?

Sardinha: A última recordação de uma ação minha (1982): no sexto ano, a Agronomia faz uma mo
bilização por causa do restaurante do Campus. O restaurante da Medicina era muito bom, tudo cer
tinho, não tinha problema nenhum. E nós fizemos a Medicina entrar em greve em solidariedade ao
Campus. Eu não sei como medir isso, mas para mim é o auge, é o topo, é o máximo do poder de per
suasão e de liderança. Só que a greve começou a demorar muito. A gente achava que ia ser uma coisa
de duas, três semanas, mas aí o negócio começou a se arrastar, e aí começou a ficar no horizonte a
perspectiva de se perder período. E o pessoal me pressionava: “E aí Zé… tudo bem, a gente é solidário.
Mas eu vou perder meu ano, minha residência…”. Aí é feita uma assembleia no “Zerbini” [auditório
da Faculdade de Medicina], e o pessoal do PCdoB enche a sala de secundaristas… e a gente vendo,
mas não tinha a coragem de denunciar, porque isso ia pegar mal para a esquerda como um todo. E a
gente teve que engolir uma derrota, aonde, na Medicina, a gente queria sair da greve por este objetivo,
do restaurante. E sustentaria a greve pela reposição das aulas, das faltas… E aí o Eron e o João Pedro
enchem de secundaristas lá para votar. Esse dia foi marcante por um monte de razões. Eu me lembro
que o orador principal da nossa tendência era eu mesmo. Toda vez que eu me inscrevia, aí se inscrevia
atrás um monte de gente do PCdoB, do PCB… seja lá o que eu fosse falar, eles me “davam porrada”.
IDD: VOCÊ CONSEGUIU CONTORNAR A SITUAÇÃO?

Sardinha: Quando me envolvi nisso tudo de movimento estudantil, a minha leitura era humanística
clássica. No período em que eu estava no Diretório, devorei toda a literatura marxista que eu podia.
Queria entender… li toneladas de Lenin…. Eu recebia o material de um monte de gente, principal
mente dos professores do ICHL. E aí eu sabia da história da Revolução Russa todinha. No meio da
assembleia lá, calhou: “O que eu queria dizer aqui é que qualquer ação revolucionária, ela não é uma
coisa linear… ela tem um vai e vem… o caminho pode ser torto…”. Eu acabei citando, não lembro se
Lenin ou Trotsky que disse assim: “O caminho da revolução não é reto igual a avenida Nevsky” …
porque eu era tão enfronhado nisso, que eu sabia… foi automático… na minha cabeça eu tinha São
Petersburgo… e a avenida Nevsky é a avenida principal… Quando eu acabei de falar, não vi efeito ne
nhum (risos)… ninguém sabia que porra era avenida Nevsky (risos). Aí eu fui tentar explicar, e ficou
pior (risos)… O fato é que a gente perdeu.

IDD: MAS AINDA TEVE DESDOBRAMENTOS? GREVE DE FOME?

Sardinha: Essa reunião foi de manhã… aí eu vou para casa, almoçar com minha mulher…. Estou bem
almoçando… uma aluna liga, a Marineide: “Zé, o “Pefê” pediu para te ligar… O que a gente faz agora?
Nós perdemos a votação…”.
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Eu disse a ela que só restava então fazer uma greve de fome, e bati o telefone. Aí o “Pefê” volta para a
assembleia e fala a mesma coisa que eu disse… Dizem que nesse momento sai um estudante de Agro
nomia e um de Medicina. O de Agronomia, o Chico Braga, vai para o Campus e entra numa sala onde
a Vânia estava dando aula de Citologia, e…. entra em greve de fome… a primeira greve de fome que
teve no movimento estudantil. O outro cara, o Walter Cavalcante, que era um maluquinho de Medici
na, entra em greve de fome lá na Medicina também. Então o que era um repto, o que era uma blague…
alguém assumiu aquilo ali… minha participação na primeira greve de fome (risos).

IDD: ENTÃO VOCÊ TINHA UM GRANDE PODER DE PERSUASÃO
Sardinha: Já nessa época, começando as coisas do PT e, principalmente, pela participação no movi
mento estudantil, eu desenvolvi um talento para coordenar assembleias, que eu não tinha… nem no
PCdoB tinha. Até o pessoal do PCdoB às vezes ficava incomodado com a maneira pela qual eu dirigia,
porque eu direcionava mesmo o resultado e o pessoal não conseguiam me pegar. Chegou ao máximo
do incipiente movimento da Adua (Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas),
onde a “porrada” já era maior… que, em algumas situações, para assegurar que a discussão (…) eu,
ainda estudante, era chamado para coordenar as assembleias. Só que aí caiu a ficha… Depois dessa,
de o pessoal ligar, e eu por telefone dizer que tinha que entrar em greve de fome, e o pessoal fazer…
e aquela coisa de, em toda reunião, eu ensaiava de abrir a boca e todo mundo se calava… e se calava
gente que eu admirava, que eu respeitava, que eu queria aprender, que eram não só os intelectuais
estudantes, como Ricardo Parente, o Carlos Rubens e tantos outros que eu babava do conhecimento
dele, como até de professores, Marcus Barros, Aloisio… Eu dizia a mim mesmo como podia estar
acontecendo aquilo, se eu não sabia tanto assim. Eu devia estar aprendendo, seguindo esses caras. Eu
estou aqui porque quero aprender com eles, e de repente eles estão me vendo como a pessoa que está
dizendo para eles para onde é que eles vão. E eu não sou isso. Eu sou uma fraude.

IDD: COMO VOCÊ LIDOU COM ISSO? FOI O MOTIVO PARA O SEU AFASTAMENTO DO
MOVIMENTO?

Sardinha: Eu tentei analisar isso com o apoio dos amigos psiquiatras. Galvão, Aguirre… todo mundo
se recusou, foi muito complicado. Eu queria sentar num divã e analisar o que era isso. O que era esse
poder que eu tenho de manipular, de fazer as pessoas fazerem o que eu quero, se nem eu tenho certeza
do que eu quero. Se tudo que eu estou querendo que as pessoas façam, que eu estou dizendo que deve
ser feito, eu não sei se realmente é o correto. Eu sei que a minha leitura sobre o movimento revolu
cionário é muito pouca para eu estar aqui dizendo o que um povo inteiro tem que fazer, o que uma
categoria inteira tem que fazer. Foi uma coisa assim de eu me negar diante daquele papel ali.
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E é nesse momento que eu começo a sair. Esse olhar interior me fez ficar muito mais crítico sobre
os que continuaram, principalmente sobre aqueles que desvirtuaram completamente o que tinham
começado. Claro que a pessoa pode se arrepender total e completamente e mudar sua vida. Mas aque
les que continuaram com mais ou menos o mesmo discurso e passaram a ter outra prática, esses me
nausearam. Quando eu me dei conta que eu não sabia o que estava dizendo para um monte de gente
o que fazer, e eu não tinha ou duvidava da sustentação do que eu estava falando, eu passei a ir atrás
de ler. Eu já li tudo o que eu posso sobre a Revolução Russa e as etapas, por que Lenin discordava do
Stalin, o Kamenev…

IDD: DEPOIS DE VOCÊ, QUAIS OUTROS LÍDERES VIERAM DO CURSO DE MEDICINA?

Sardinha: Depois de mim, quem surge na Medicina é o Luiz Cláudio… e o João Jaburu. Eu acho que
o Luiz Cláudio herdou uma parcela da ascendência que tive na Medicina. Já o João Jaburu… zero.
O “Pefê” é da mesma turma do Luiz Cláudio…, mas ele não ficou aqui. Ele foi embora. Ele era mais
visto como uma pessoa folclórica… aquele negócio de sempre andar sujo… Referência da direita?!….
Quando tinha eleição geral para vereador, prefeito… um monte de estudante de Medicina chegava e
perguntava para mim em quem eles deveriam votar… o grosso da minha turma era assim…. Bastava
eu dizer “para cá” … Eu só sei que a primeira cagada que eu fiz na vida foi fazer o povo de Medicina
votar no Artur Neto. Os estudantes de Medicina, eles tinham uma posição predominantemente contra
a ditadura. Mas muita gente era ligada a classes dominantes. E parece que era uma coisa assim moder
ninha, simpática, manifestar posições contra a ditadura, embora, quando chegasse em casa, na hora
do almoço… Muito estudante de Medicina era primo, era amigo, era vizinho… tinha sempre alguma
coisa com alguém que estava no poder naquela época.

IDD: VOCÊ CHEGOU A TER ALGUM PROBLEMA COM INFORMANTES INFILTRADOS
NA UNIVERSIDADE?

Sardinha: A gente conhecia os caras. Tinha um monte de estudantes que eram agentes da Polícia
Federal. Tinha um que se chamava “Paulo Polícia” (risos), e ele fazia os dois lados … Quando eu fui
chamado pelo almirante Gama e Silva, lá no alto do prédio da Receita Federal… a gente ia fazer uma
manifestação no Campus… acho que era o primeiro trote que a gente fez sem trote. Ele perguntou: “O
que vocês vão fazer lá? ”. Eu respondi que era só um trote. Ele: “… aqueles filhos da puta, comunista,
vermelho…”. Ele foi tão exagerado que achei até folclórico: “Se vocês fizerem… eu vou comer teu (…)
na frente das tuas colegas…”.
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IDD: COMO ERA SEU RELACIONAMENTO COM O REITOR MOURÃO?

Sardinha: Assim que fui eleito, meu ofício 001 foi solicitar uma audiência com o reitor. E eu lembro
que todo mundo reclamava que, para falar com ele, tinha de ir lá e esperar… foi absolutamente im
pressionante: no horário marcado, eu cheguei lá, ele estava me esperando. E era uma sala comprida,
coisa do poder. A mesa dele lá longe, um tapetão que você tinha que correr. Era na José Paranaguá.
Não lembro qual era a pauta. Parecia que o cara estava com medo de mim…. Eu resolvia as coisas
sozinho. A gente definia a pauta e eu ia.

IDD: TEVE ALGUMA SITUAÇÃO SUA COM O REITOR E O RAIMUNDO CARDOSO?
Sardinha: Houve uma situação impressionante: eu vivia o tempo inteiro puto com o Cardoso, porque
ele era o cara que mais falava, dava palpite, sugeria. Não que ele fosse chato. Mas assim, ele era um cara
que encantava todo mundo. Era impressionante o carisma dele e o poder de sedução, principalmente
com as mulheres idosas. Mas, nas horas dos confrontos, dos eventos… que você tinha de botar a cara
para aparecer na televisão… ele sumia! Um belo dia, eu o encostei na parede. Aí chamei ele de filho
da (…), de covarde… ele me deixou falar tudo. E aí ele me contou a história dele… e caiu minha ficha.
Nós tínhamos uma pauta de reunião com o Mourão… eu não me lembro do que era para tratar… e
combinamos exatamente quem ia falar o que. Fomos para a reunião…. Chegando lá. O Cardoso co
meça a falar. Aí um ficou olhando para a cara do outro, porque ele não tinha sido escalado para falar.
O Cardoso então tira do bolso uma planta de uma área imensa no meio do mato: “Seu reitor é o se
guinte… eu sou lá do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) e eu recebi a incumbência
de vistoriar essa área que o Inpa tá querendo… mas eu estou lhe oferecendo, se o senhor tomar a dian
teira, isso aqui pode passar para a universidade…”. O reitor se entusiasmou e nós ficamos com caras
de idiotas (risos)… E ele arrematou: “Bom, agora o senhor vê as reivindicações dos meninos” (risos).
Eu acho que foi logo nesse dia que eu dei o esporro, porque ele não seguiu a pauta… e descasquei para
cima dele….

IDD: ALGUMA PASSAGEM ENGRAÇADA OU CURIOSA DO SEU TEMPO DE PRESIDEN
TE DO DU?

Sardinha: No dia da primeira manifestação do Rogelio Casado todo nervoso lá, o “Fogoió” (Lourival)
não foi. Aí, voltamos para a república, era aniversário da Sigrid. Então, relaxados, cumprimos a nossa
atividade cívica… E todo mundo tinha medo de andar com o “Fogoió” porque ele aprontava aonde ele
ia… Aí, sete horas, todo mundo arrumadinho… chega o “Fogoió” e pergunta onde era a festa. Nós já
tínhamos combinado que se ele perguntasse, cada um responderia que ia sair com a namorada.
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Mas não deu outra… quando a gente estava lá, com uma hora de festa, na vilazinha onde morava o
Nelson Fraiji… o “Fogoió” entra na sala e dá de cara com o reitor, que era convidado da Sigrid. Para
você ver como eram as relações: de manhã nós estávamos na manifestação e à noite o reitor estava
no aniversário (risos). Mas o “Fogoió” diz na cara do Mourão: “E aí seu reitor filho de uma (…). En
chendo o c… de uísque, enquanto lá na Faculdade não tem biblioteca…”. Ele detonou toda a lista de
reivindicações da manifestação para cima do reitor (risos). O “Fogoió” foi expulso da festa. Depois ele
foi chamado na diretoria para se explicar. Aí ele falou para a gente: “Ué, vocês estão estranhando o
quê? Não foi por isso que vocês fizeram aquele movimento todo lá?!…” (risos). Ele literalmente disse
para o reitor, com todo o vigor do mundo, tudo o que o movimento queria dizer… ele foi lá bêbado e
falou… O “Fogoió” era lógico, uma das pessoas mais sensatas que eu já vi no mundo. Só que era uma
sensatez que extrapolava o bom senso.

IDD: ALÉM DA VIAGEM PARA A FAU-SP, VOCÊ FOI PARA ALGUM OUTRO CONGRESSO?
PODE NOS CONTAR ALGUMA SITUAÇÃO INUSITADA DESSES ENCONTROS?
Sardinha: Depois da FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo) eu mais ou menos que comandei
a equipe que foi para o Congresso da UNE, em Salvador. Nós fomos de avião até Belém. De lá nós fo
mos de ônibus, dois dias de viagem. Delegação de dezoito a vinte pessoas, no máximo. Pela Medicina
fomos eu e a Luíza Garnelo que é hoje uma das diretoras da Fiocruz, João Tomé, Izel, que depois virou
professora, Conceição Derzi e Mário Adolfo pela Comunicação, o João Pedro, o Ailton… o Cardoso
não foi. O Botineli tinha nos alertado para uma possibilidade: “Nesses congressos da UNE, é tradição
começar com um encontro da delegação do Amazonas com a delegação do Rio Grande do Sul, são
os extremos do Brasil…”. E aí parece que o João Pedro gostou dessa história e pegou uma bandeira do
Amazonas, que é muito parecida com a bandeira americana. Quando ele levanta aquele troço, houve
um ensaio de vaia (risos) … foi no Centro de Convenções, que estava em obras… Mario Adolfo fez
uma charge (acho que ele tem até hoje…) com um monte de bunda… porque nós estávamos sentados
no cimento, cansado… e essa charge fez um sucesso, que saiu circulando e foi sucesso no encontro
todinho… “Se as nossas bundas aguentarem, a ditadura cai” (risos). Eles arranjaram para a gente uns
apartamentos pequenos sem móveis e uns colchões no chão… aí dormia todo mundo naqueles trecos.
Nenhum da gente falou nada no congresso. A gente não tinha nem acesso à pauta. A gente não sabia
exatamente o que ia ser tratado. Moção era o que mais tinha. Eu lembro que teve uma fala do Serra
(senador José Serra) enquanto último presidente…. Uma homenagem ao Honestino Guimarães, de
Brasília. E aí depois o mesmo trajeto: ônibus até Belém, e de lá de avião para Manaus.
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Assembleia no ginásio do mini campus no final da década de 1970. José Carlos Sardinha – Presidente do D.U.
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Publicada em 10 de novembro de 2016.
Paraense de nascimento, aos 15 anos nosso entrevistado veio estudar em Manaus-AM, no antigo Colé
gio Agrícola, ingressando, a seguir, na então Universidade do Amazonas (UA). A partir daí, começava
a sua trajetória no movimento universitário, dentro do Curso de Agronomia, até o recrutamento no
PCdoB. O IDD entrevista Manoel Paulino da Costa Filho, ou simplesmente Paulino Costa.

IDD: APESAR DA SUA NATURALIDADE PARAENSE, HÁ QUEM ACREDITE QUE VOCÊ
NASCEU EM PARINTINS. COMO É ISSO?

Paulino: Sou natural da cidade de Alenquer, mas aos 3 anos fui morar com minha família em Parin
tins, aqui no Amazonas. Para todos os efeitos da amizade, do meu conhecimento, as pessoas pensam
que eu sou parintinense. Até porque a minha família é natural de Parintins, minha mãe, a maioria dos
meus irmãos. Mas eu nasci em 3 de janeiro de 61 no Pará, fui com 3 anos para Parintins e com 15 anos
vim para Manaus, e estou aqui desde então.
IDD: SUA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO JÁ COMEÇOU NO AGRÍCOLA?

Paulino: Eu estudei no Colégio Agrícola no período de 77 a 79. Em 1981 ingressei na universidade,
no curso de Agronomia. Até então eu não mantinha nenhum tipo de atividade política. O Colégio
Agrícola tinha muitas restrições na área da liberdade. Era um colégio quase que em regime militar.
Embora já tivesse alguns questionamentos, era difícil porque você ficava durante toda a semana. Pela
parte da manhã fazia atividades práticas, à tarde a teoria.

IDD: VOCÊ TEVE ALGUMA INFLUÊNCIA DO SEU IRMÃO, O JOÃO PEDRO?
Paulino: Com certeza. Como ele, também fazia Agronomia, curso que já era envolvido na atividade
política. Em 1981, quando eu ingressei no curso de Agronomia, eu já fui participando do Centro
Acadêmico. Agronomia, na época, era o curso mais novo da UA. O curso foi criado em julho de 76,
e eu ingressei em 81, na quinta turma. Já era organizado. O Cuca era o mais ativo, em seguida tinha
o Cucos (Centro Acadêmico de Comunicação Social). Tinha o Centro Acadêmico de Filosofia, que
também era muito ativo, Medicina, Engenharia Civil… cursos relativamente bem organizados. Os
mais atuantes da época eram esses.
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IDD: E COMO FOI SEU INGRESSO NO CUCA?

Paulino: Todo início de ano tinha uma recepção de calouros que era feita numa área do Inpa (Insti
tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia), fora da universidade. No geral, era uma atividade de recep
ção, de boas-vindas aos novos estudantes, e, ao mesmo tempo, já tentando envolvê-los nas atividades
políticas. E eu lembro que, como em todos os centros acadêmicos, do grupo de estudantes que era
eleito nem todos permaneciam, por motivos variados. Muitos cargos ficavam vagos. E num desses
cargos vagos eu fui nomeado através de assembleia, não foi por eleição. Não me lembro agora qual
era a minha função, mas, no geral, na época tinha cargos como diretor de assuntos estudantis, que era
para fazer política (risos).

IDD: NESSA SUA ÉPOCA DE CUCA, VOCÊ CHEGOU A CONHECER O RAIMUNDO CAR
DOSO, QUE TERIA VINDO DA GUERRILHA DO ARAGUAIA PARA FUNDAR O PCDOB NO
AMAZONAS?

Paulino: Na primeira turma de 1976 do curso de Agronomia tinha uma pessoa chamada Raimundo
Cardoso. Esse rapaz cearense recebeu uma missão do PCdoB, a nível nacional, do comitê central do
partido, de vir para o Amazonas organizar o PCdoB aqui. E ele fez o curso de Agronomia. Ele era
uma pessoa extremamente simpática, afável mesmo, com uma facilidade de cativar as pessoas. Ele
veio para cá e ele que praticamente começou a organização do movimento estudantil… tinha o Eron
que também tinha esses pensamentos, mas o Eron não tinha vínculo com o PCdoB, ele é da primeira
turma, de 76. O João Pedro já é da segunda turma, de 77. Tinha essa alegria da juventude, essa emoção
de querer participar e conhecer. Mas o Cardoso tinha essa missão: organizar o movimento estudantil.

IDD: QUAIS ERAM AS GRANDES BANDEIRAS DE LUTA DESSA ÉPOCA?

Paulino: Eu lembro que em Manaus – isso antecede ao meu ingresso na universidade -, 1980 foi o
grande ano das campanhas em defesa da Amazônia. Na verdade, eram vários os movimentos para
agregar a sociedade, estudantes, populares, mas, no fundo, o objetivo maior era o fim da ditadura mi
litar. Mas eram assuntos que conseguiam agregar a sociedade. Então a luta pela defesa da Amazônia
era muito grande. A defesa da Amazônia, contra a carestia, o custo de vida muito alto, inflação alta,
liberdades… eram temas que conseguiam agregar a sociedade. Fora de assuntos da universidade, os
temas que na época conseguiam nos unir eram esses. Aqui em Manaus existia um movimento contra
a carestia, fazíamos muitas manifestações no Centro da cidade pedindo a baixa de produtos da cesta
básica. Transporte coletivo era algo também que nos unia. Os aumentos eram absurdos da passagem
de ônibus na época. Era algo que mobilizava a população. E na universidade a questão era o restau
rante universitário.
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IDD: JÁ HAVIA UMA INCLINAÇÃO SUA PARA DETERMINADA CORRENTE POLÍTICA?
Paulino: Sobre já ter uma doutrina política… Infelizmente (ou felizmente), eu não me arrependo…
naquele período, quando você ingressava já tinha um direcionamento político. Por exemplo, eu era
da organização estudantil, eu era da “Viração”, que era um braço do PCdoB no movimento estudantil.
“Viração”, depois a UJS. Em 80 surgiu o PT…. um outro grupo da universidade era ligado ao PT. Ti
nha um movimento era… que foi uma diretoria do DU uma época… era “Pé na Terra”, que agregava
a juventude ligada aos simpatizantes do PT. No segundo ano de Faculdade eu já fui da diretoria do
DCE, no cargo de diretor de Assuntos Estudantis, a Vanessa era presidente… faziam parte Vanessa,
Durango, Edson, Levino… isso é 82.

IDD: QUAIS OS PRESIDENTES DO DIRETÓRIO UNIVERSITÁRIO QUE VOCÊ SE LEM
BRA?

Paulino: Quando eu ingressei, o presidente era o Públio Caio, do PT, foi eleito em 80… normalmente
a eleição era em outubro, final de ano. Aí, de 82 para 83 foi a Vanessa, de 83 para 84 já foi o Edson
o presidente e eu fui o vice dele. Nesse período eu assumi um pouco o DCE, porque o Edson já era
finalista de Medicina. Ele se afastava muito por causa dos estudos, do estágio dele, e eu fiquei à frente
do DCE.

IDD: E QUAIS AS PRINCIPAIS LIDERANÇAS?
Paulino: De referências nessa época?… Bem, nesse período a velha guarda já estava saindo, os mais
antigos, tipo o Públio Caio, o Eron Bezerra, João Pedro, José Carlos Sardinha, que era médico e foi o
presidente que antecedeu o Públio Caio… essa era uma turma mais da antiga… Ivancir… pessoal da
vanguarda… João Jaburu… turma da antiga mesmo. A juventude que entrou era composta pela Va
nessa Grazziotin, Omar Aziz, Durango Duarte, Edson Ramos, Plínio, economista, Levino, depois veio
o Francisco Deodato… essa é a turma então que veio depois.

IDD: QUEM RECRUTOU VOCÊ PARA SE FILIAR AO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL?
Paulino: Então, nós todos éramos da corrente política no movimento estudantil chamada de “Vira
ção”. E quem me recrutou foi o Francisco Braga, que era da Agronomia, ele que fez esse chamamento.
Eu lembro assim que nós tivemos uma atividade e no final ele me falou assim: “Seguinte… você é um
destacado companheiro no movimento estudantil. Temos analisado a sua atuação, seu compromisso,
e a ‘Viração’ é a organização nossa no movimento estudantil. Mas nós temos um partido político que
está na clandestinidade, não é legalizado.
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Nós queremos convidá-lo para ingressar no PCdoB, o partido político que nós pertencemos”. E eu já
achava que era do PCdoB (risos) … eu já me considerava como tal. Mas, disse a ele que aceitava sem
nenhum problema. Quando a gente recebia um convite assim, era bom, mas tinha aquele temor. Você
podia ser perseguido. Por exemplo: eu trabalhava, era concursado, trabalhava no Iteram [Instituto de
Terras e Colonização do Amazonas], órgão do Governo do Estado… você tinha um temor, mas tinha
uma satisfação, porque é da juventude esse desejo, esse anseio do desafio, do enfrentamento. E era um
negócio interessante. Eu fiquei extremamente feliz.

IDD: ESSE CHAMAMENTO EXIGIA PRECAUÇÕES. VOCÊ SE LEMBRA DE QUAIS CUIDA
DOS TINHA DE TOMAR?

Paulino: Na primeira reunião que eu fui, entrei no carro com uma venda nos olhos… rodamos muito
na cidade e eu não tinha ideia de onde eu estava. Os locais de encontro eram os chamados “aparelhos”.
Então você não sabia para onde ia. Não usávamos os nossos nomes, tinha um codinome, mas eu não
consigo mais lembrar qual era o meu. Mas tinham todos esses cuidados. E esses “aparelhos” serviam
para reuniões e estudos. Fazíamos muita leitura. Quando você ia para congressos da UNE, muitas
livrarias se formavam ao longo do local do congresso exatamente para troca de informações. Tinha
tudo quanto era livro, “ABC do Comunismo”, “A Revolução Russa”, livros de Lênin e Marx eram os
mais expostos na época.

IDD: DE QUANTOS CONGRESSOS VOCÊ PARTICIPOU?
Paulino: Eu participei de três congressos da UNE: no Rio de Janeiro, Campinas e Piracicaba. No de
Piracicaba acho que foi o mais conflitante, porque havia um temor que o presidente da UNE na época,
o Javier Alfaya fosse preso. Ele era de nacionalidade espanhola, e apesar de naturalizado, havia esse
receio de que ele pudesse ser preso e expulso do país. Foi assim um congresso muito tenso, que havia
comentários dessa possibilidade. Agora, no mais, era muita rivalidade nesses congressos… a briga
entre PT e PCdoB… quem conseguia eleger o presidente. Aqui no Amazonas, essa rivalidade era
grande… tinha o PCB, mas, que no geral, se aliava ao PCdoB. A diretoria que eu participei, a Vanessa
Grazziotin era presidente, o Lino Chíxaro, que era do PCB, era o vice-presidente. Nós tínhamos, en
tão, essa, digamos, coligação. Eram os parceiros preferidos nas nossas coligações. Agora, PCdoB e PT
era impensável esse tipo de união.
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IDD: QUAIS SÃO SUAS MEMÓRIAS DA ELEIÇÃO DA SUA CHAPA NO DIRETÓRIO?

Paulino: Na nossa eleição – o Edson presidente e eu, vice-presidente -, o PT não conseguiu formar
chapa. Então a principal chapa adversária nossa foi uma chapa de direita formada e apoiada pela
Reitoria. O candidato deles era o Janjão, esse que foi deputado estadual. Paulo Jacob era presidente
do Centro Acadêmico de Direito. O Érico Desterro, que é conselheiro do Tribunal de Contas, era o
porta-voz deles, sempre teve uma eloquência, um bom discurso. Nós tivemos um debate no auditório
Dr. Zerbini, onde o Janjão simplesmente não conseguiu falar nada. Tiveram que destacar o Érico para
representar a chapa. O Janjão saiu pela lateral do prédio e sumiu do debate.

IDD: UM DOS GRANDES MOVIMENTOS QUE OCORRERAM NO INÍCIO DA DÉCADA
DE 1980 EM MANAUS FOI O REALIZADO PELOS ESTUDANTES NA PRAÇA DA MATRIZ
CONTRA O AUMENTO DO VALOR DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO, EM 1983.
VOCÊ PARTICIPOU?

Paulino: Sim, participei. E esse movimento, a força mesmo foi dos estudantes. Eu lembro que no dia
dessa manifestação, desde de manhã começou o processo de mobilização lá no campus da UA. Eram
uns aumentos absurdos nos preços das passagens de ônibus. Então a mobilização saiu da universidade
para fora. Os estudantes se mobilizando, preparando faixas dentro da universidade, cartazes. Após o
almoço, os estudantes começaram a pichar os ônibus contra o aumento da passagem. Isso no dia do
ato público. Inclusive, um grupo de estudantes que tinham carro, descemos de carreata para a Praça
da Matriz. E como a insatisfação era muito grande, não apenas dos estudantes, mas da população em
geral, o ato que começou com um grupo de estudantes foi crescendo. E aí, a população insatisfeita
começou a aderir.

IDD: O LOCAL DESSE ATO PÚBLICO FOI ESCOLHIDO PROPOSITALMENTE?

Paulino: Foi estratégico nós fazermos o ato ali porque era a estação central dos ônibus. E, na época,
era muito maior, porque todos tinham que ir para ali. Não havia terminais. Ali era a concentração de
todo mundo que saía das escolas. Quem saía do seu trabalho tinha de vir para o Centro para pegar
outro ônibus. O foco era ali. E cresceu mais ainda com a presença ostensiva da polícia. Houve muitas
reuniões antes desse ato público da Matriz. Eu lembro que o ponto de concentração era no DU. A sede
era ali na Epaminondas. E ali eram reuniões frequentes. Nessa época do movimento estudantil todo
dia tinha reunião.
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IDD: VOCÊS ESTAVAM PREPARADOS PARA A REPRESSÃO VIOLENTA DA POLÍCIA NA
QUELE DIA?

Paulino: Não estávamos preparados para um enfrentamento com a polícia. Pessoalmente eu não te
nho essa lembrança que houvesse essa preocupação de que poderia haver esse confronto e redundar
no quebra-quebra de ônibus. Na época se dizia o seguinte, que além da insatisfação, havia agentes da
Polícia Federal infiltrados para causar mesmo o caos e prender e identificar pessoas que pertenciam a
partidos políticos. Na época se podia prender e fazer um monte de coisas. Então o enfrentamento…
com um grupo grande, a população em um número expressivo de pessoas no ato, os próprios oradores
eram estimulados a fazerem aqueles discursos mais inflamados.

IDD: EM ALGUMAS FOTOS DE JORNAIS DA ÉPOCA, DÁ PARA VER UM CONTINGENTE
GRANDE DE POLICIAIS. VOCÊ SE LEMBRA DO QUE FOI UTILIZADO PARA REPRIMIR
OS MANIFESTANTES?
Paulino: O aparato policial era grande. Era a Polícia Militar, a Polícia de Choque, que era a mais pre
parada para baixar o cacete (risos), policiais fortes… eu sei que ao escurecer começou o quebra-quebra. Com os discursos inflamados e essa orientação de que nós desceríamos, aí a polícia começou a
fechar… a ideia era sair da Matriz, pegar a Eduardo Ribeiro, Sete de Setembro… esse era o itinerário
mais fácil e para causar caos no trânsito. Então quando a polícia proibiu, fechou mesmo o cerco, aí os
estudantes e os populares começaram a correr. Na Sete começaram os primeiros quebra-quebras de
ônibus. Na época não tocaram fogo, eu não lembro. Mas, muito quebra-quebra. Eu particularmente
corri para o lado da Assembleia, na praça da Prefeitura. Ali estava tendo um quebra-quebra geral
mesmo. Nós do movimento estudantil, da diretoria do DCE, não tínhamos a orientação de rotas de
fuga em caso de cerco policial. Agora, não posso te dizer se, no núcleo dos partidos políticos, houve
essa orientação.
IDD: E DA CLASSE POLÍTICA, QUEM APOIOU ESSE ATO?

Paulino: Do geral, políticos que participavam… o João Pedro era deputado estadual, era do PMDB,
mas ligado ao PCdoB. Félix Valois era deputado estadual. Mário Frota, deputado federal. O Arthur
Neto era deputado federal já na época… participava, mas não era com uma presença tão intensa. Mas,
nunca se negou a apoiar os movimentos. Fábio Lucena?!… Lucena foi mais para o período de 80, 81.
Nessa de 83, os que participavam eram esses que eu já falei… Aparecia esporadicamente Samuel Pei
xoto, Messias Sampaio. Tinha vereadores… Paulo França, Antônio Lira… eram os que mais apoiavam.
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IDD: VOCÊ FOI ESPANCADO NESSE MOVIMENTO NA PRAÇA DA MATRIZ?

Paulino: No quebra-quebra de 83 eu vi agressões, mas não contra companheiros. Mas, alguns foram
presos, mas, que eu saiba não foram agredidos. A DOPS na época era ali na Praça da Matriz, onde foi
a Urbam… agora está só escombros, está abandonado, naquela área do Porto ali. Eu sei que o Sávio,
da Uesa, foi para lá, não sei se o Tasso foi preso… Eu fui preso dois dias depois numa reunião que ti
vemos no ICHL, junto com o professor Paulo Monte, professor Frederico Arruda e os estudantes João
Jaburu e Maciel, da Pedagogia. Os policiais tentavam intimidar o movimento… “vamos prender aqui
uma meia dúzia e enquadrá-los”…, mas aí o efeito foi inverso. Manifestação da sociedade, na época o
arcebispo de Manaus, Dom Milton, era muito ouvido, muito respeitado, saiu a favor dos estudantes. A
OAB manifestava suas posições, a Igreja… então isso também fortalecia o movimento e enfraquecia
a repressão.

IDD: DIAS DEPOIS DESSE COMBATE NA PRAÇA DA MATRIZ, HOUVE UMA TENTATIVA
DE SE CONVERSAR COM O GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO PARA CHEGAREM
A UMA SOLUÇÃO. VOCÊ ESTAVA LÁ TAMBÉM?

Paulino: Eu não participei da reunião que aconteceu no Palácio Rio Negro. Eu lembro do fato, mas…
eu não sei se foi a Vanessa ou o Edson quem representou o diretório… não, não, quem representou o
diretório foi a Gina Gama. Na verdade, essa reunião já era mais para pacificar. Não era uma reunião
que buscava intensificar o confronto. Já era uma negociação para ver se chegava a um consenso, al
gum tipo de vitória. Tinha o barulho, tinha o auê, mas nós queríamos conquistar alguma coisa para
demonstrar a organização e a força dos estudantes e da sociedade.

IDD: POR FALAR EM GILBERTO MESTRINHO, HAVIA UMA RELAÇÃO COMPLICADA
DELE COM O PCdoB?

Paulino: A relação do PCdoB com o governador Gilberto Mestrinho era de amor e ódio. Sabia bater.
O primeiro ato dele após essa manifestação foi publicar uma nota na TV e na imprensa com nomes
e codinomes, demitiu companheiros que trabalhavam no Governo do Estado. Ele batia, mas sabia
também conciliar. Sabia atender aos pleitos. Era guerra e paz ao mesmo tempo. Quando ele tinha que
bater, ele batia. Quando nós tínhamos que bater, nós batíamos. No geral, nós éramos os mais agressi
vos, porque era uma exigência da sociedade em relação a muitos aspectos. Mas sabíamos conviver. Por
exemplo, quando a gente tinha que pleitear alguma coisa a favor do movimento estudantil, fazia… eu
não lembro de concessão. Claro, numa mesa de negociação, você tem que perder alguma coisa, tem que
abrir mão de alguma coisa. Mas, concessão para facilitar a vida dele, eu não lembro de ter feito isso.
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IDD: MAS O “BOTO” TAMBÉM AJUDAVA BASTANTE O MOVIMENTO, PRINCIPALMEN
TE QUANDO HAVIA CONGRESSOS ESTUDANTIS FORA DO ESTADO. VERDADE OU
MENTIRA?

Paulino: Eu me lembro de apoios do Gilberto para o movimento estudantil fundamentais e impor
tantes. Congressos da UNE, que naquela época os congressos tinham uma feição muito das lutas de
mocráticas. Ao mesmo tempo em que brigava pela universidade pública gratuita, o fortalecimento das
universidades, o pleito era muito a favor das liberdades, do retorno da democracia. O Gilberto sempre
ajudou e apoiou… Congressos da UNE, por exemplo, você sair de Manaus com 50, 70 estudantes,
se não tivesse apoio do poder público, dificilmente conseguiria. E no meu período que participei do
DCE, sempre contribuiu com caravanas de estudantes. O primeiro Festival Universitário de Música
dentro da Ufam, que tinha premiações valiosas, a estrutura tinha que ser grande, eu lembro do apoio
que o Governo do Estado deu foi expressivo. Gilberto também sempre ajudava o Restaurante Univer
sitário. Numa época em que o restaurante quase fecha, houve campanhas, estudantes foram às ruas,
nas esquinas, pedindo apoio financeiro, o governo ajudou…. Hoje, por exemplo, o transporte cole
tivo: Governo do Estado libera o ICMS para o diesel. Na época o Governo do Estado fez algum tipo
de concessão que ajudava na manutenção do restaurante. Governo do Estado e Prefeitura ajudavam.

IDD: VOCÊ CITOU O FESTIVAL DE MÚSICA. TEM LEMBRANÇAS DOS FESTIVAIS DA
UNIVERSIDADE?

Paulino: Sobre os festivais de música… Nossa gestão – o Edson, eu, Levino, Durango, Omar, Vanessa
– foi quem deu o toque no sentido de trazer o festival para dentro da universidade. Porque o primeiro
festival universitário tinha sido no Olímpico, em 82. Aí o segundo já foi no antigo ICHL, na Emílio
Moreira, em 83, ainda um negócio pequeno. Já o terceiro, que foi no Campus, aí sim o festival explo
diu, tornou-se um negócio grandioso, isso em 1984.

IDD: E COMO ERA SUA ATUAÇÃO NO PCdoB?

Paulino: No PCdoB, quando eu ingressei, era secretário político na área dos estudantes. Eu fiquei no
movimento estudantil, não concluí meu curso de Agronomia, fiquei na universidade até 84. Depois
que saí do DCE, eu recebi uma tarefa de organizar o PCdoB no movimento popular no bairro do Co
roado. Eu fui morar no Coroado. Ingressei numa das organizações mais importantes do movimento
popular em Manaus, que era o Coroado. Tinha uma estrutura muito boa. Tem uma entidade chamada
CDCC (Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Coroado). Eu fui morar no Coroado para
atuar nesse movimento. Dois anos depois eu fui presidente, onde fiquei por quatro anos lá.
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IDD: É VERDADE QUE VOCÊ AJUDOU NA FUNDAÇÃO DO BAIRRO ZUMBI DOS PAL
MARES?

Paulino: Com outros companheiros, nós organizamos a criação do bairro Zumbi dos Palmares, em
86, com um grupo de companheiros do PCdoB que organizou aquela invasão. Era um negócio pe
queno, para cerca de 300 famílias. Depois virou uma cidade. Nós do PCdoB organizamos o Zumbi,
inclusive teve um alagoano, o geógrafo Paulo Vicente, que sugeriu que nós homenageássemos Zum
bi. Na época fizemos uma assembleia com um grupo de moradores para definirmos o nome. Tinha
uma novela que tinha um personagem chamado Sassá Mutema, e queriam porque queriam botar esse
nome (risos). Nós nos desdobrando para valorizar e explicar quem era Zumbi do Quilombo dos Pal
mares (risos). Eu sei que aprovou Zumbi.

IDD: MAS HOUVE CONFRONTO NA CRIAÇÃO DO ZUMBI?

Paulino: Uma senhora chamada de irmã Helena liderava uma invasão no bairro São Sebastião, no
Aleixo. Mas ali houve confronto e foi longa a ocupação, demorou muito. E como para nós interessava
ter um grupo grande – o que nós tínhamos era pequeno para ocupar o Zumbi -, alguns companheiros
nossos foram por trás da irmã Helena, sem ela saber, e falaram para o pessoal que nós estávamos orga
nizando uma invasão na frente do São José Operário e dizendo que lá tinha muita terra. E um grupo
veio. Só que essa nossa área era uma área pequena, ficava entre duas áreas de religiosos: uma área
pertencente aos salesianos e a outra, às irmãs maristas. Era uma área pequena, devoluta, pertencia ao
Estado. Só que a área que tinha era imensa. E tinha uma parte que pertencia ao Paulo Farias, que era
dono de imobiliária, dono de grandes terras aqui, e a irmã então depois viu que vingou a ocupação lá
do Zumbi… ela levou esse grupo que estava tendo dificuldades, levou para a área de prosseguimento
do Zumbi. E lá houve confronto, inclusive a morte de uma pessoa.

IDD: COMO VOCÊ VÊ O MOVIMENTO ESTUDANTIL DE AGORA?
Paulino: Hoje existe movimento estudantil, mas dentro de outra realidade. Acho que cada momento
tem uma forma de atuação. Aquele nosso papel de reivindicar, denunciar, foi importante. Mas hoje
tem, de maneira diferente, com menos barulho. O que os estudantes não podem perder é o seu poder
de reivindicar, de contradizer. Você não pode ser omisso. Acho que você tem que passar na universi
dade sendo um bom estudante, se esforçar para ser um grande profissional, mas não pode ser omisso
e indiferente aos problemas da sociedade.
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Publicada em 24 de novembro de 2016.

Todos os nossos entrevistados do movimento estudantil que falaram sobre a “Batalha da Matriz”, de
1983, são unânimes em dizer que o estopim do quebra-quebra naquela manifestação foi quando al
guém arremessou uma pedra em uma das janelas de um ônibus coletivo. Mas nunca citaram o nome
do personagem. O IDD encontrou e conversou com o manauara André Vicente Costa da Frota, o então
estudante que apenas acendeu o pavio de um confronto que era inevitável.

IDD: QUANDO VOCÊ COMEÇOU A ATUAR NO MOVIMENTO ESTUDANTIL?

André: Nasci em Manaus no dia 29 de julho de 1965 e ingressei no movimento estudantil secunda
rista em 1980, com a anistia. Foi na época em que o Gilberto voltou do exílio. Omar Aziz, Vanessa
Grazziotin, entre outros, já faziam parte do Diretório Universitário. Eram um braço do PCdoB dentro
do movimento universitário. E nós atuávamos dentro do movimento secundarista. Na época, o presi
dente da Uesa era o Vicente Filizzola. Depois assumiu o Francisco Sávio e eu assumi na diretoria dele,
como secretário-geral. O presidente era o Sávio, o vice era a Selma Barçal Brasil.

IDD: ENTÃO VOCÊ ENTROU NO MOVIMENTO SECUNDARISTA JUSTAMENTE NUMA
ÉPOCA EM QUE ESTAVA HAVENDO UM RACHA NA DIRETORIA DA UESA?
André: Sim, sim. Eu era da “Viração” e o Vicente Filizzola era o presidente. Ele era, acho, que do PCB,
e nós éramos do PCdoB. Então nós destituímos, no congresso, o Vicente. Tinham sido aclamadas duas
diretorias, a da Selma Barçal e a do Filizzola. A Uesa ficou mais na mão da Selma e do Sávio, do que
propriamente do Filizzola, devido ao PCdoB ter uma base mais sólida do que o PCB. Houve uma nova
eleição, que aconteceu na Biblioteca Pública, e foi a primeira eleição geral em todo o Estado. Trouxe
mos as pessoas de Itacoatiara, de outros municípios. Nós organizamos várias agremiações nas escolas
e conseguimos, por aclamação, a nossa eleição.

IDD: OS ATOS ESTUDANTIS EM FAVOR DA MEIA-PASSAGEM EM MANAUS TEM INÍCIO
NESSE PERÍODO?

André: A luta pela meia-passagem começou na época do governo José Lindoso. A ideia do PCdoB
era, através das suas agremiações, fazer base para a eleição do Gilberto Mestrinho. Inclusive, nós
conseguimos eleger o João Pedro como deputado estadual e o vereador Lira. E, para federal, o Mário
Frota. Nessa época eu estudava no Benjamin Constant.
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O movimento iniciou no Benjamin e no IEA, depois entrou o Estadual. Mas a maioria da diretoria da
Uesa, era composta por colegas que eram do IEA, como a Raucilene Frota, que é minha prima, mais
uns dois ou três que eu não me lembro agora. E eu e o Sávio que éramos do Benjamin. Inclusive eu fui
expulso do Benjamin por causa desse movimento.

IDD: VOCÊ JÁ HAVIA SIDO RECRUTADO PELO PCdoB?
André: Meu contato com o partido nasceu no ato público que ocorreu na Praça São Sebastião. Quem
me recrutou para o PCdoB foi o Sávio, que era a pessoa ligada ao partido, dentro do movimento estu
dantil. A própria Vanessa, a Gina… já era um grupo dentro da universidade. O João Pedro tinha um
fusquinha que tinha uma boca de alto falante. O Lustoza, secretário de segurança, mandou recolher o
carro do João Pedro, pegaram o Vicente Filizzola, o Sávio… eu escapei.

IDD: ESSE FOI O EPISÓDIO DOS TIROS NA IGREJA SÃO SEBASTIÃO?
André: Sim. Houve tiros, eu corri para dentro da igreja, uma loucura, um pandemônio. Ali nasceu
minha militância no partido. Das pessoas que eu me lembro, tinha o Michelângelo Botto, a Raucilene
Frota, a Selma, a Selene e o Sandro Barçal que são irmãos. Nesse dia do ato na Praça São Sebastião, eu
me lembro muito bem. Fecharam a Praça São Sebastião. Quem estava dentro não saía e quem estava
fora não entrava. Então o Sandro fez um discurso: “Tá vendo essa bota? Tá vendo esse cassetete? Esse
escudo? É comprado com o dinheiro do povo para espancar o povo. Esse governador que ‘mija’ de
cócoras…”. Ele falou isso porque o Lindoso tinha uma educação muito refinada. Daí, um sargento pu
xou um revólver, largou-lhe bala e a porrada comeu no centro. O João Pedro e o Filizzola não estavam
presentes, porque tinham ido conversar com o governador Lindoso na sede do governo, que estava
funcionando provisoriamente na Sefaz. Mas o fusca do João Pedro e a kombi da Tribuna Operária fo
ram os primeiros que foram tirados para não ter som. E nesse ínterim, já estava todo o espaço fechado.

IDD: ENTÃO VOCÊS FORAM ENCURRALADOS PELA POLÍCIA?

André: Sim. Como a praça foi cercada pela polícia, os estudantes ficaram nos arredores. Só as lide
ranças do terceiro escalão ficaram dentro. Os principais estavam em negociações com as autoridades.
Nós estávamos com medo. Tinha dezenas de pessoas lá no meio, mas ao redor havia milhares, que
eram do Benjamin e do IEA. Nós estávamos mais confiantes por causa do pessoal que estava fora. E a
gente estava com aquela empolgação da juventude. Hoje eu não faria de novo. Peguei muita porrada.
Nunca vi tantas estrelas na minha vida como eu vi naquele dia, devido a uma tapa que eu levei. Isso
que me revoltou.
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IDD: E VOCÊ, CHEGOU A SER PRESO NESSA MANIFESTAÇÃO?

André: Nesse dia eu fui preso. Na realidade, nós estávamos doidos que nos prendessem, para leva
rem logo a gente para o DOPS e pararem de nos bater. Só que o Fábio Lucena e o Evandro Carreira
ficavam lá, fazendo discursos. Os caras arrebentando a gente na porrada… A gente dizia: “Senador,
deixa a gente ir embora, pelo amor de Deus” (risos). A gente já queria era ser preso e sair dali do olho
do furacão. O senador Evandro Carreira foi com a gente no “camburão”, aquele, modelo Veraneio. O
DOPS era na Simon Bolívar, naquela esquina que era bem do lado da Tribuna Operária. Tanto que,
quando eles queriam prender a gente, bastava a gente fazer um movimento, os caras pulavam o muro
e pegavam todo mundo (risos).

IDD: HAVIA ALGUM CUNHO POLÍTICO-PARTIDÁRIO NESSE ATO DA PRAÇA SÃO
SEBASTIÃO?

André: Aquilo foi utilizado como pano de fundo. O objetivo era garantir a eleição do Gilberto Mestri
nho e dos nossos candidatos. O Gilberto veio arregimentando várias correntes. Em 80, o governador
era o Lindoso. Os candidatos à sucessão eram o Josué Filho e o Gilberto Mestrinho. Até o presidente
Figueiredo veio apoiando o Josué, que era do PDS. Pelo PMDB saiu o Gilberto. Então nós tínhamos
os nossos candidatos e, como estratégia, nós tínhamos que provocar desgaste no governo da ditadura.
E esses movimentos tinham deliberação nacional. O primeiro ato que pipocou foi na Bahia, depois foi
para o Rio, São Paulo e depois para o Amazonas. Então, nós utilizamos o aumento das passagens de
ônibus para fazer uma manifestação. E essa manifestação foi quando prenderam, espancaram.

IDD: E SOBRE A MANIFESTAÇÃO DE 1983 NA PRAÇA DA MATRIZ?
André: As principais lideranças eram Eron Bezerra, Lúcia Antony, João Pedro, Vanessa, Durango.
Nós, os secundaristas, tínhamos o Sávio e a Selma. Eles já traziam as deliberações. No ato da Praça da
Matriz o governador já era o Gilberto Mestrinho, mas o PCdoB sempre teve um compromisso com
os estudantes. O Gilberto assumiu o governo e, no IEA, a gente carregou o Gilberto nos braços. Mas,
depois a gente foi para a porrada com ele mesmo (risos). Não teve jeito. A gente utilizou a Praça da
Matriz, que era um ponto de convergência no horário entre 17h30 e 19h, quando os comerciários iam
para lá e onde ocorria uma aglutinação normal. Quando estava todo mundo reunido foi que chegou
à tropa de choque – da Praça da Polícia era fácil o deslocamento até à Matriz – e começou aquele em
bate. Aí bastou uma fagulha, e essa fagulha fui eu, com a pedrada que eu dei.

107

COLETÂNEA
DE ENTREVISTAS
MOVIMENTO ESTUDANTIL

NO AMAZONAS (1975 a 1985)
IDD: ESSA PEDRADA FOI UMA DECISÃO SUA EM RAZÃO DO MOMENTO DE MUITA
ADRENALINA OU JÁ HAVIA UMA ORDEM PARA QUE VOCÊ FIZESSE ISSO?

André: Não foi uma decisão minha. Era uma decisão do partido que eu fizesse isso. Eu já cheguei à
manifestação com essa designação. Não só eu como outros. A gente jogava bolinha de gude na rua
quando os caras vinham com o cavalo, para eles caírem. Quando você vai para uma manifestação des
sa levando bolinha de gude, você já vai mal intencionado, né?! “Miguelitos”… tudo isso já era uma coi
sa que o partido já fornecia. Não foi algo espontâneo, foi algo intencional. Houve uma determinação
para que nós fizéssemos isso. E a gente era igual papagaio de pirata. Tudo o que falassem para a gente,
a gente saía repetindo. Então começou o quebra-quebra. Uns com envolvimento político, outros para
roubar. Vira uma coisa que ninguém segura. E ainda tinha os infiltrados da polícia, que eram muitos.
Mesmo que eu não tivesse jogado a pedra, o confronto iria acontecer inevitavelmente.

IDD: E VOCÊ FOI IDENTIFICADO?

André: Tem uma foto minha na Veja. O fotógrafo foi muito feliz, mas a infelicidade foi minha, fiquei
conhecido como baderneiro. O Gilberto tinha colocado umas barraquinhas para vender peixe na
praça. Eu fui e dei um chute numa delas, daí bateram a foto. Isso me rendeu a expulsão do Benjamin.
Quem me expulsou foi a própria secretária de educação, pela televisão.

IDD: NESSE EPISÓDIO VOCÊ FOI PRESO TAMBÉM?
André: Sim. O hoje coronel Bonates me pegou, o coronel Brandão… Aconteceu um fato pitoresco: o
Correia, que era jornalista do “A Notícia”, estava cobrindo a manifestação. Ele era gordinho, dos olhos
verdes, praticamente a gente tinha o mesmo perfil. Daí, quando pegaram alguns colegas e pergunta
ram quem era o André, eles disseram que era um gordinho, dos olhos verdes. E aí acabaram prenden
do o Correia, que era parecido comigo. O Correia perguntou o que eles iam fazer com ele. E meteram
a porrada no Correia. Levaram ele preso dentro de um “camburão” (risos). Eu fui levado por um outro
grupo de policiais.

IDD: E VOCÊ CHEGOU A APANHAR?

André: Eu apanhei muito. Essa era a parte triste. Quando éramos presos, nós não íamos para trás
das grades. A gente ficava em uma sala. Quem ia nos libertar era o pai da Selma, que era advogado,
o Sebastião Barçal. Tinha o Fábio Lucena, o Félix Valois, o Frederico Arruda, que era professor da
universidade.
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IDD: JÁ QUE VOCÊ CITOU O PROFESSOR FREDERICO ARRUDA, É VERDADE QUE ELE
FOI PARA ESSA MANIFESTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ ARMADO COM UM RIFLE?

André: Foi verdade isso. A nossa ideia era ter um movimento armado. O PCdoB acreditava na revo
lução armada. Nós éramos stalinistas. Tinham os trotskistas, que acreditavam na revolução cultural,
como Trotsky apregoa, e tinham os stalinistas, que acreditavam na revolução armada. O Frederico só
não foi preso porque ele ficou lá na Igreja São José. Os padres o esconderam lá em cima. A ideia era
barbarizar mesmo. O que eles colocavam – as principais lideranças, o Eron, o pessoal – na cabeça dos
jovens era isso, era a revolução. A gente queria uma revolução. Nem sabia das consequências. Nesse
tempo eu tinha 16 anos. Tinha a Guerrilha do Araguaia, que eles defendiam como modelo. Os livros
que eles davam para a gente, a literatura toda era essa.

IDD: VOCÊ É O PRIMEIRO ENTREVISTADO DESSA SÉRIE SOBRE O INÍCIO DO MOVI
MENTO ESTUDANTIL EM MANAUS A ASSUMIR QUE HOUVE UMA ORDEM SUPERIOR
PARA O INÍCIO DO QUEBRA-QUEBRA. ALGUNS DISSERAM QUE TERIA SIDO INICIA
DO POR PESSOAS INFILTRADAS
André: Não foram pessoas infiltradas que começaram o quebra-quebra do ato na Praça da Matriz, em
83. Muitos negam porque hoje são autoridades e vão jurar de pés juntos que não, eles não querem se
expor. Foi orientação política para a gente fragilizar o governo, que era a nossa proposta. A proposta
era desestabilizar o governo, entendeu?! Era manter a desordem para que a gente mudasse… Era esse
o objetivo do PCdoB. Nós éramos alimentados com o ódio. Se você dá um livro da Guerrilha do Ara
guaia e vê o que os militares fizeram com os universitários que foram para lá… a gente ficava doido.
Então a gente queria um governo igualitário, um governo socialista, que ia resolver tudo. Colocava a
Albânia como exemplo. E somado a isso, um sentimento de transformação que toda juventude tem.
É nato isso.
IDD: VOCÊ ESTAVA PRESENTE NO ATO QUE ACONTECEU DOIS DIAS DEPOIS, EM
FRENTE AO PALÁCIO RIO NEGRO, QUANDO OS LÍDERES DA MANIFESTAÇÃO DA PRA
ÇA DA MATRIZ TENTARAM CONVERSAR COM O GOVERNADOR?

André: Sim. O coronel Cavalcante e o coronel Lustoza fecharam um trecho da Sete de Setembro, mas
não fecharam a rua onde o Paulo Jacob mora (rua Major Gabriel). E nós entramos por ali. A gente já
saiu em frente do Palácio, e aí os policiais correram para cima da gente. Quando eles correram, já foi
para dar cacete. A porrada cantou lá. Eu apanhei de novo nesse dia. Ali não tinha como não apanhar.
Só tinha uma via para a gente sair, que era voltar por onde a gente veio, onde hoje é o Prosamim.
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IDD: E QUANDO VOCÊ SAIU DO MOVIMENTO?
André: Eu saí do movimento quando o Amazonino Mendes me convidou para ser seu assessor na
Prefeitura de Manaus, minha vida política acabou ali. Quando eu passei a trabalhar deixei o movi
mento e a luta partidária. Eu me senti um pouco mal, traindo os meus ideais. Confesso que entrei na
prefeitura com 18 anos puramente pela necessidade. Eu ia servir o Exército, não servi. O Amazonino
me arregimentou. No fundo, no fundo, eu me senti traindo a causa. Um sentimento ruim. Quando eu
olhava assim os movimentos, as pessoas participando…
IDD: VOCÊ TEM OUTRAS LEMBRANÇAS PITORESCAS DAS MANIFESTAÇÕES QUE
VOCÊ PARTICIPOU?
André: No Distrito Industrial, quando o presidente Figueiredo veio para apoiar o Josué Filho, ele
colocou o pessoal ali na Bola da Suframa. Todos os ônibus do Distrito paravam lá. Então todos os
operários eram obrigados a reverenciar o presidente. E nesse momento nós estávamos infiltrados e
fizemos uma rebelião. O presidente Figueiredo perguntou quantos anos nós tínhamos. Eu respondi
que tinha 16 anos. E ele disse que com 17 anos estava nas Agulhas Negras. Ele me perguntou qual
série eu estudava. Eu respondi que se tivesse as condições que ele teve, talvez eu também estivesse nas
Agulhas Negras.

IDD: MAIS ALGUM FATO HILARIANTE DESSA ÉPOCA?
André: Eu me lembro que uma vez eu estava segurando um estandarte, que era aquela foice e o mar
telo. Pressenti que apanharia de novo. Aproveitei o fato de que um bêbado insistia em querer segurar
o estandarte; o passei para ele e fugi (risos). O bêbado pegou porrada. Não deve saber até hoje porque
apanhou (risos).

André Frota Na Manifestação
De 28 De Setembro De 1983
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III
Publicada em 28 de novembro de 2016.

A professora doutora Selma Baçal, atual diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal
do Amazonas (Faced/Ufam), fala ao IDD sobre a sua participação no movimento estudantil amazo
nense nas décadas de 1970 e 1980.

IDD: PROFESSORA, CONTE-NOS UM POUCO DA SUA TRAJETÓRIA EDUCACIONAL.

Selma: Eu nasci em Manaus no dia 29 de março de 1964 e sempre vivi em Manaus. Estudei inicial
mente na escola Barão do Rio Branco, depois fui para o grupo escolar Euclides da Cunha. Cursei o
ginásio na escola estadual Ruy Araújo e, em seguida, o ensino médio na antiga Escola Técnica Federal
do Amazonas. Posteriormente, a graduação licenciatura em Pedagogia na Universidade Federal do
Amazonas. Depois, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. E, atualmente, diretora da
Faculdade de Educação.

IDD: QUANDO ACONTECEU SUA PRIMEIRA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO ESTU
DANTIL?
Selma: Sou fundadora, com outros intelectuais da época, do Projeto Jaraqui. Então eu e meu pai
participávamos, na Praça da Polícia, dos diálogos e debates que fazíamos em praça pública. Já como
estudante do Ruy Araújo, na década de 70, por volta de 1975 – eu entrei lá como aluna do 5º ano,
primeiro ano do ginásio – e já em 75-76 eu era liderança como representante de sala. E lá nós começa
mos a fazer pequenos movimentos em defesa dos estudantes. Quando eu passei para a Escola Técnica
Federal, 1979, nós começamos a participar da organização dos estudantes na escola. E em 1980 eu fui
presidente do Centro Cívico Escolar, que à época não era grêmio, era vinculado à direção da escola.
Então fui eleita, num conselho de representantes de turmas, presidente do Centro Cívico Escolar. E
tive assento no conselho escolar da escola. Em 81, na minha sucessão, eu já organizei eleição direta
para que os estudantes participassem. Não seria mais voto pelo Conselho Escolar.

IDD: CONTE-NOS MAIS SOBRE O MOVIMENTO SECUNDARISTA DESSA ÉPOCA?

Selma: Sim. Concomitantemente à minha participação no Centro Cívico da escola, em 1980 eu tam
bém ajudei a reorganizar o movimento secundarista do Estado do Amazonas.
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Os estudantes começaram uma luta pelo movimento universitário e depois – a Uesa ainda não esta
va organizada – nós começamos a organizar núcleos de estudantes secundaristas. A luta pela meia
-passagem fez nos aproximarmos de vários estudantes, sobretudo, das escolas públicas, mas muitos
estudantes da Escola Técnica Federal. Aí nós conversávamos com o pessoal do Solon de Lucena, IEA,
Benjamin Constant, Estadual, Marquês de Santa Cruz, Estelita Tapajós e várias escolas da Betânia…
percorríamos Manaus inteira de ônibus para aglutinar os estudantes.

IDD: ONDE ACONTECIAM ESSAS REUNIÕES?
Selma: Nós nos reuníamos sempre no Diretório Universitário que funcionava na Epaminondas, em
frente à antiga Faculdade de Estudos Sociais. Aos sábados à tarde, nós reuníamos o movimento se
cundarista para lutar pela meia-passagem. O debate era o que faríamos para mobilizar os estudantes
secundaristas e uma agenda conjunta. Posteriormente, com os universitários, decidíamos os atos pú
blicos que faríamos em defesa da meia-passagem.

IDD: FALE-NOS SOBRE A RECONSTRUÇÃO DA UNIÃO DOS ESTUDANTES SECUNDA
RISTAS DO AMAZONAS (UESA).
Selma: Em maio de 1980 nós conquistamos a meia-passagem, juntamente com um conjunto de uni
versitários e secundaristas. Posteriormente, em 1981, nós fizemos o congresso de reconstrução da
Uesa. À época foi eleito presidente o Vicente Filizzola, que era aluno do colégio Benjamin Constant,
e eu me tornei vice-presidente da Uesa. Em 1982, nós fizemos um congresso na Biblioteca Pública
do Estado, na rua Barroso, um congresso bastante polêmico. A minha corrente política, à época, a
“Viração” do movimento secundarista tinha a maioria dos delegados do congresso, e daí eu fui eleita
presidente da Uesa. O Vicente Filizzola, que era então presidente, não aceitou o resultado da eleição.
Saiu, dizendo que continuava na presidência.

IDD: HOUVE OUTRA ELEIÇÃO LOGO DEPOIS PARA RESOLVER ESSA DISSIDÊNCIA?

Selma: Nós fizemos eleição direta em todo o Estado do Amazonas para eleger a direção da Uesa.
Francisco Sávio foi eleito presidente da Uesa com uma votação extraordinária, mais de 16 mil vo
tos dos estudantes no Estado do Amazonas, e, com isso, nós selamos a liderança da “Viração” no
movimento secundarista aqui no Amazonas. O congresso que nós realizamos na Biblioteca Pública
caracterizou um racha na Uesa, porque a “Viração” foi vitoriosa e o Vicente Filizzola dizia que não ia
deixar a presidência da entidade. O Vicente Filizzola nessa época já estava com o PDT. Mas aí a eleição
direta demonstrou que de fato a “Viração” tinha uma expressão muito maior. Michelângelo Botto foi
candidato, Vicente Filizzola foi candidato mais uma vez em 82 e o Francisco Sávio era o candidato da
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nossa corrente “Viração”. Nós ganhamos com uma larga vantagem. A “Viração” era majoritariamente
a liderança maior dos secundaristas e dos universitários também.

IDD: COMO FOI SUA PARTICIPAÇÃO NA UNIÃO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SE
CUNDARISTAS (UBES)?
Selma: Em 1983 fui morar no Rio de Janeiro porque me tornei diretora do Departamento Feminino
da Ubes. No outro ano fui diretora do Departamento de Imprensa e depois, em 1985, eu fui presidente
da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Morei no Rio, em São Paulo, um pouco em Minas
também. E em 1985, o país estava vivendo um processo de redemocratização e nós conquistamos a
Lei do Grêmio Livre, quando eu fui presidente da Ubes, a 5 de novembro de 1985, com o Sarney na
presidência da República e Marco Maciel era o ministro da Educação… depois eu retornei, já vim para
a Universidade Federal do Amazonas, em 1987.

IDD: O QUE VOCÊ SE LEMBRA DO SEU TEMPO DE MOVIMENTO SECUNDARISTA EM
MANAUS?

Selma: Era uma luta muito viva, presente. Não havia gráfica para fazer panfletos, nós rodávamos de
madrugada em mimeógrafos os pequenos comunicados das reuniões que faríamos e rodávamos no
Diretório Universitário dos atos públicos que faríamos. E fizemos vários. Houve um memorável que
foi o da invasão, em 1981… em 80 nós conquistamos a meia-passagem, mas houve um movimento
constante de luta dos estudantes pela unificação do passe. Porque o passe, ele era por empresa. Você
comprava a cartela de passe e os passes eram por empresa. Você tinha a empresa Monte Ararat, empre
sa Ana Cássia… e cada uma tinha o seu vale diferenciado. De 1980 a 81 nós fizemos um levante, vários
movimentos, em praça pública quase sempre, para que o passe fosse unificado. E nesse momento, em
81, nós conquistamos o passe único, mas teve muitas batalhas importantes.

IDD: QUAIS OS CONFLITOS QUE VOCÊ SE RECORDA?

Selma: Um deles teve até um problema de ordem diplomática em 81 quando a Polícia Militar… o
governo Lindoso disse que não haveria o ato, e nós estudantes… a gente ficou numa luta muito tensa
toda semana, todos os dias… O governo dizia que a polícia ia para a rua e que o ato não aconteceria, e
nós íamos para os jornais e dizíamos que o ato aconteceria. Esse ato é o da Praça São Sebastião, 28 de
setembro se eu não estou enganada, em 1981.
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IDD: O EPISÓDIO DA INVASÃO NA IGREJA?
Selma: Sim. Nós estávamos em praça pública e meu irmão, Luiz Sandro Baçal, começou a dirigir o
ato, porque a praça estava com duas correntes de policiais militares, impedindo os estudantes de aden
trarem a Praça São Sebastião. E o ato começou, dirigido por Luiz Sandro Baçal e Francisco Sávio, que
eram da Uesa, à frente da igreja São Sebastião. O policiamento avançou, entrou na Igreja São Sebastião
e atirou dentro da igreja para acertar Luiz Sandro Baçal, que estava correndo para não ser pego pela
polícia. E ele foi salvo pelos capuchinhos que os acolheram lá. Sávio apanhou muito, chegou a ser
preso. Antônio Lira Neto também apanhou muito e foi preso nessa oportunidade, e o Sandro escapou.
Mas esse fato de a polícia ter atirado dentro da Igreja São Sebastião causou um problema diplomático
do estado brasileiro com o Vaticano, porque a igreja São Sebastião foi invadida pelos policiais.
IDD: A REAÇÃO VIOLENTA DA POLÍCIA OCORREU PORQUE O SANDRO BAÇAL INCI
TOU APM?

Selma: Tudo incitava. E Sandro falou muito. Que aquele uniforme, que aquela roupa que os soldados
usavam, o salário que eles recebiam era pago pelo povo, portanto, eles devessem tratar… não seguir as
ordens dos comandantes, não bater nos estudantes, não agredir o povo que pagava e sustentava a vida
deles na condição de militar. Mas já havia uma intenção da polícia, orientada pelo Palácio, pelos chefes
do Gabinete Civil e pelo governo do José Lindoso, de impedir que o ato acontecesse.

IDD: VOCÊ ESTAVA NA PRAÇA?

Selma: Começou o ato a ser liderado pelo Luiz Sandro porque eu estava no Palácio com o João Pedro
e Vicente Filizzola. Nós conversávamos com o pessoal do gabinete do governador, buscando impedir
que a polícia batesse nos estudantes e que não tivesse agressão. Quando nós chegamos já tinha acon
tecido. Nesse ato eu exercia a função de vice-presidente da Uesa. Nós chegamos e já havia ocorrido o
incidente, mas o ato aconteceu assim mesmo. Nós caminhamos para a rua Tapajós, em frente à antiga
Faculdade de Educação, que funcionava aonde hoje funciona o Caua, que é o Centro de Artes da Uni
versidade do Amazonas. Em frente à Faculdade, nós subimos num carro, uma Brasília… fizemos de
palco, acabamos com o capô de um carro, temos fotos até hoje. Esteve presente o antigo senador Fábio
Lucena, que na época era vereador. E nós fizemos o ato ali mesmo com os estudantes, sem adentrar a
praça.
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IDD: A POLÍCIA MONITORAVA OS COMPONENTES DO MOVIMENTO?
Selma: Nesse período havia certa perseguição aos estudantes. No período da ditadura sempre teve.
Nas nossas reuniões tinham policiais infiltrados. Nos centros, nos grêmios, nas escolas tinham poli
ciais observando os nossos movimentos. Nós desconfiávamos de vários deles, informantes do SNI. Até
porque a Escola Técnica Federal, onde eu estudava, o diretor da escola era o chefe do SNI do Estado do
Amazonas. Em 81 nós fomo presos, mas não necessariamente pela luta da meia-passagem. Em 1981,
eu, Sandro, Eron, Tasso e Chrisólogo. O Michelângelo Botto participava comigo na direção do Centro
Cívico da Escola Técnica Federal. E o Michelângelo foi diretor da Uesa também quando nós dirigimos.
Não chegou a presidir, mas foi diretor.

IDD: ONDE OCORREU ESSA PRISÃO?

Selma: Em 81 nós lutávamos contra a ditadura e militávamos no jornal “Tribuna da Luta Operária”,
fazíamos a divulgação das nossas propostas. E teve a nossa prisão em frente ao Mercado Adolpho
Lisboa, que já era um outro movimento, secundaristas e universitários, quando nós vendíamos a “Tri
buna”, contra a ditadura militar, que tinha uma foto em que o Figueiredo está em cima de um cavalo,
dizendo que prefere o cheiro do cavalo ao cheiro do povo. E nós fomos presos, na oportunidade, pelo
DOPS, em “camburão” e tudo. Mas é um outro movimento que também tinha a ver com a luta contra
a ditadura, pela resistência.

IDD: COMO ERA A PARCERIA ENTRE UESA E DU?

Selma: A luta era conjunta, interessava tanto a universitários quanto aos secundaristas. Cada escola
tinha mais ou menos uma liderança, que estava sempre no movimento. Eu me lembro mais do pessoal
da Escola Técnica, a Selene Baçal, por exemplo. Do Benjamin Constant vamos ter aí Vicente Filizzola.
Tinha um do Antenor Sarmento, um rapaz chamado Wilson. Do Solon de Lucena também tinha o
Francisco. Todas as escolas tinham grandes lideranças. Depois nós começamos a organizar os centros
cívicos, porque os grêmios eram proibidos. Mas nós organizamos na forma que era possível, que eram
os centros cívicos.

IDD: VOCÊ JÁ ERA DO PCdoB NESSA ÉPOCA. QUEM LHE RECRUTOU?

Selma: Eu sou do Partido Comunista do Brasil desde maio de 1980 e nós tínhamos, à época, parti
cipação na “Viração” que não tinha só membros do Partido Comunista. Aliás, era muito maior do
que isso, sempre foi. Nos movimentos, têm pessoas que não querem se filiar em partido nenhum. E
elas entram em debate com uma corrente de pensamento, sem necessariamente entrar num partido.
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Quem me recrutou? Ah, foi tanta gente. João Pedro, Eron… me convidaram para entrar e eu entrei.
E contínuo até hoje militando no partido, na direção estadual. Quando da luta pela meia-passagem,
nós nos reuníamos sempre ali, quando estávamos no Diretório Universitário, num bar que tinha em
frente à Faculdade de Estudos Sociais, porque reunia muitos jovens. Era interessante, porque havia
muita parceria dos trabalhadores e muita simpatia com o movimento estudantil. Nós não pagávamos
ônibus, entrávamos pela frente. Nós pegávamos carona com os motoristas de ônibus. E os cobradores
sempre muito parceiros dos estudantes.

IDD: HAVIA ESSE SENTIMENTO DE SIMPATIA DA POPULAÇÃO PELO MOVIMENTO?
Selma: Sim, havia muita alegria. Nós andávamos a cidade inteira sem nenhum problema. Não pre
cisava ter dinheiro para fazer movimento, porque o movimento era tão abraçado pela população e
reconhecido como movimento justo e legítimo, que em todo lugar recebia apoio. Se precisasse de um
prato de comida, você se identificava como militante do movimento, as pessoas davam prato de co
mida, lanche, refrigerante, água.
IDD: E COMO ERA A RELAÇÃO DE VOCÊS COM OS ESTUDANTES E PROFESSORES SE
CUNDARISTAS?
Selma: Nós entrávamos direto nas salas de aula para falar com os estudantes a fim de convidá-los para
os atos em geral. Até porque o movimento tinha outras bandeiras. Muitas pessoas não sabem, mas
aqui na Faculdade de Educação nós temos um colega que foi secretário de Estado de Educação e, em
1982, quando eu presidia a Uesa, nós fizemos eleição direta para diretor de escola. Todas as escolas do
Estado tiveram eleição direta, em plena ditadura militar. O professor Aldo Gomes da Costa era o se
cretário de Estado de Educação no governo de José Lindoso. Nós pleiteamos, lutamos e conquistamos
e fizemos eleição direta para diretor de escola. Foi eleito, por exemplo, Gedeão Amorim como diretor
do IEA, e em todas as escolas do Estado houve eleição direta para diretor de escola. Extraordinário
para a redemocratização da educação, do diálogo entre os estudantes e as direções das escolas. Já par
ticipavam dos centros cívicos, embora não tivesse o grêmio livre. Depois, mesmo que a Lei do Grêmio
Livre só viesse em 1985, nós fomos conquistando mais liberdade dentro dos espaços das escolas. Ao
invés de organizar centros cívicos, buscávamos organizar grêmios estudantis. Então, o fato de ter eleito
diretores de escola facilitou também o processo de redemocratização do diálogo dentro das escolas
com os estudantes. Era muito forte a participação estudantil e insidia sobre a direção das escolas, que
debatiam o que era melhor para os estudantes e as bandeiras que nós lutávamos.
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IDD: VOCÊ É DE FAMÍLIA ATUANTE NOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICOS DO
AMAZONAS. FALE SOBRE ISSO.

Selma: Meu pai foi militante do Partido Comunista do Brasil na década de 1950 e foi militante do mo
vimento secundarista quando foi estudante do Estadual. Então ele participou do Congresso da União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas em 69, e ele sempre incentivou todos os filhos a participar.
Todos nós participamos. Eu, Sandro, Simone, Selene, quando estávamos na Escola Técnica, todos nós
tivemos uma ativa participação e com o apoio dele eu fui morar no Rio de Janeiro – tinha 19 anos de
idade – para participar da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Não havia represálias co
nosco, mas nós tínhamos alguns jovens que sofriam problemas dentro de casa, porque os pais tinham
medo das possíveis represálias que podiam acontecer em confrontos com a polícia. Então, havia mais
era cautela, não oposição que o filho participasse. Era mais um temor à ditadura pelo que a ditadura
representou. No Brasil, muitos jovens foram mortos nas décadas de 60 e 70, sumiram, desapareceram.
Então os pais tinham as razões deles para terem mais cuidado.
IDD: A FAMÍLIA BAÇAL PARTICIPAVA JUNTA NAS MANIFESTAÇÕES?

Selma: No dia do ato na Praça São Sebastião, o papai e a mamãe estavam presentes lá. E até o nosso
irmão mais jovem, que era o Sérgio, criança ainda, ele também estava no ato. A mamãe trabalhava no
Centro da cidade, em todas as manifestações ela estava. Ela já participava e estava lá vendo os filhos.
Ela trabalhava ali na rua Dez de Julho, então quando os atos iam acontecer, ela já se dirigia para as
manifestações e estava sempre com a gente vendo que os filhos estavam todos lá trabalhando.
IDD: COMO ERA A PARTICIPAÇÃO DA UESA NAS ELEIÇÕES DO DIRETÓRIO UNIVER
SITÁRIO?

Selma: Na década de 80 nós andávamos bastante com os universitários, mas havia muita militância
no movimento universitário e nós tínhamos muitas preocupações com o movimento secundarista.
Então nós não íamos para as salas de aula fazer movimento pelos universitários, porque eles também
tinham muitas lideranças, muitos centros acadêmicos. Não havia essa necessidade. E nós tínhamos as
nossas necessidades de organizar o movimento secundarista. Nosso negócio era estar mais nas escolas
mesmo, organizando os grêmios, os centros cívicos onde era possível e levantando as lutas que nós
precisávamos dentro de cada escola. Cada situação era diferenciada.
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IDD: A LUTA PELA MEIA-PASSAGEM ERA UMA BANDEIRA NACIONAL?

Selma: A UNE foi reconstruída em 1979 e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas veio a ser
reconstruída em 1981. E para unificar o movimento estudantil nacional, a bandeira que unificava tudo
era a conquista da meia-passagem. Onde não existia meia-passagem estudantil a luta foi levantada. Eu
não saberia dizer qual foi o Estado pioneiro nessa bandeira. Sei que em São Paulo… em todos os luga
res teve manifestações de várias ordens. Porque nas cidades grandes, nas metrópoles onde não existia
a meia-passagem, os estudantes caminharam com o movimento lançado, inicialmente, pela União
Nacional dos Estudantes, que foi reconstruída em Salvador em 1979. E daqui do Estado do Amazonas
foi uma delegação para esse congresso.

IDD: QUEM ESTAVA NESSA DELEGAÇÃO?
Selma: João Pedro foi, o Eron, se eu não estou enganada, também. E alguns outros… Lúcia Antony.
Depois, quando retornaram para Manaus, teve a luta de manutenção da conquista da meia-passagem
no Diretório Universitário. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas foi reconstruída em 1981
– maio ou junho – e a Uesa aqui também, em outubro de 1981. Quando eu retornei a Manaus, eu já
estava no movimento universitário. Em 1987 eu entrei para o curso de licenciatura em Pedagogia e
trabalhamos muito para o centro acadêmico, o DCE… essas lutas.

IDD: POR QUE, MESMO APÓS TRÊS DÉCADAS DE TER SIDO CONQUISTADA, A MEIA
-PASSAGEM ESTUDANTIL AINDA CAUSA CERTA POLÊMICA?

Selma: Os empresários, em geral, eles não respeitam o que é determinado. Eles querem se insurgir.
Pode observar que a conquista da meia-passagem está fazendo 35 anos, mas, volta e meia, ainda há
tentativas e mecanismos para cercear o estudante de usufruir a meia-passagem, que é um negócio que
já deveria ter sido digerido pelo empresariado como absolutamente normal. Mas as empresas querem
sugar os mínimos centavos, um negócio absurdo. Não querem compartilhar o ônus da educação po
pular que é para todos, a educação do povo que é para todos, para uma sociedade melhor… não. Só
querem benefícios. E se puder a passagem de ônibus ser R$ 5,00…. Se o estudante não precisar pegar
o ônibus para ir à escola, problema do estudante. Então, são formas de perceber o desenvolvimento da
sociedade que não agradam. E se não agradam, sempre haverá luta. Porque a luta é a luta de classes.
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IDD: COMO VOCÊ VÊ O MOVIMENTO ESTUDANTIL DE HOJE?

Selma: Ele ainda existe, sim. Com características um pouco diferentes da nossa época, mas existe e
é forte. Certamente que muitas das conquistas e muitas das formas que hoje o movimento estudantil
tem – e a liberdade, sobretudo – foram conquistas da minha geração e de outras gerações que antece
deram essa turma que hoje está lutando.

120

E
N
U

ENTREVISTA COM

GUTO

RODRIGUES

COLETÂNEA
DE ENTREVISTAS
MOVIMENTO ESTUDANTIL

NO AMAZONAS (1975 a 1985)

Publicada em 28 de novembro de 2016.
O atual presidente do Partido Popular Socialista (PPS) no Amazonas, José Augusto de Souza Rodri
gues, o Guto Rodrigues, conversa com o IDD sobre algumas lembranças da sua participação no Movi
mento Estudantil amazonense.
IDD: DE ONDE E QUANDO SURGE SUA RELAÇÃO COM O MUNDO POLÍTICO?
Guto: Eu nasci em 30 de julho de 1951, sou natural de Manaus, filho de Agnelo Rodrigues “Carapanã”,
que foi um bom jogador de futebol, um grande animador cultural e tinha uma vinculação com o “Par
tidão”, o PCB. Já a minha mãe, era religiosa. Portanto, eu vivi entre as relações de movimentos políticos
e culturais do meu pai e a religiosidade da minha mãe.

IDD: QUAL É SUA FORMAÇÃO ESCOLAR?

Guto: Naquela época nós éramos alfabetizados, primeiramente, pelas professoras de escola particular,
depois íamos para a escola pública. Eu estudei no Colégio Marechal Hermes, na Av. Sete de Setembro,
local onde funcionou a antiga Câmara Municipal e hoje é o Basa, banco do qual sou funcionário. Ou
seja, minha vida praticamente se estabeleceu naquele endereço. Depois passei no exame de admissão
para o Colégio Estadual, uma espécie de vestibular para entrar no ginásio. Naquela época havia ri
validade entre os principais colégios públicos, ou se estudava no Colégio Estadual ou no Instituto de
Educação, instituições que tinham grandes mestres. O colega que me acompanhou desde o jardim da
infância até o Colégio Estadual, foi o saudoso Rogélio Casado, que era psiquiatra. Fomos, por predes
tinação, nesse período todo, companheiros do campo da esquerda.

IDD: E QUANDO VOCÊ SE INTERESSOU PELO MOVIMENTO ESTUDANTIL?

Guto: Em 1969 eu me destaco dentro do movimento cultural. Minha atuação começou no Colégio
Estadual, onde tínhamos professores “avançados”, como o Theodoro Botinelly, que tinha ido a Mos
cou. Na época ele era, além de professor do Estadual, uma referência do “Partidão”. Ele foi, por muito
tempo, o meu contato mais próximo. Mas o nosso grande avanço era o movimento cultural. Como
compositor, assim como era o meu pai, eu participei dos grandes festivais dos anos 60, era a melhor
maneira de militar naquele período.
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IDD: VOCÊ USAVA A MÚSICA COMO FORMA DE MANIFESTAÇÃO?

Guto: Sim. Como exemplo disso, nós organizamos, no Colégio Estadual, um festival de música, para
lelamente ao festival oficial promovido pelo governo do estado. Os principais compositores na época
eram: Aníbal Beça e Celito. Num desses festivais patrocinados pelo governo do estado, eu concorri e
fiquei em terceiro lugar.

IDD: E ONDE FOI REALIZADO ESSE PRIMEIRO FESTIVAL PARALELO?
Guto: O evento ocorreu na praia da Ponta Negra, em cima de uma balsa. A gente conseguiu fazer
um dia do grande canto daquela juventude rebelde. Para mim foi um momento importante ter vivido
aquele momento. Foi considerado o woodstock baré e eu tive o privilégio de apresentá-lo. O festival
oficial também aconteceu normalmente, acho que no anfiteatro do Parque 10. Parece que o vencedor
foi o Aníbal Beça, não me lembro bem.

IDD: QUAL A PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO ESTUDANTIL QUE VEM EM SUA LEMBRAN
ÇA?

Guto: Foi nos anos 60, quando eu estudava no Colégio Estadual, a luta pela conquista da meia-entra
da nos cinemas pelos estudantes. A gente quase queimou o Cine Odeon, em plena ditadura. As lide
ranças estudantis que estavam lá eram o Deco (Deocleciano Bentes de Souza), recentemente falecido
e o poeta, também falecido, Aníbal Beça. Aliás, foi o Aníbal Beça quem jogou a primeira grande pedra
na tela (risos).

IDD: CONTE-NOS SOBRE ALGUM EVENTO MARCANTE EM QUE VOCÊ TENHA SE EN
VOLVIDO NA DÉCADA DE 70?

Guto: Em 1974, época em que eu trabalhava na Casa Dragão Caça e Pesca, numa manhã, quando eu
me dirigia para o trabalho, o Exército havia tomado a rua dos Barés toda. O Alexandre Davi Antônio,
meu empregador, era um comerciante que vendia armas. Havia uma investigação sobre possível ven
da armas, para a guerrilha pela Casa Dragão, ou eram armas contrabandeadas, algo assim. Bem, na
condição de empregado da firma, eu fui chamado para depor no Exército. Aquilo foi uma coisa muito
traumática para um jovem que ainda não tinha 20 anos de idade. Eu fiquei com medo de ser preso,
mas dei o meu depoimento. Acabou que a Casa Dragão não poderia mais vender armas. Ora, era na
tural se vender armas ali, as pessoas compravam para levar para o interior, não tinha essa fiscalização
toda. Era para se defender de onças etc. Depois do ocorrido, o Davi Alexandre achou prudente a gente
dar um tempo de Manaus. Eu acabei indo para o Rio de Janeiro, onde fiquei até quase o final de 76.
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IDD: E O QUE VOCÊ FAZIA PARA SE MANTER DURANTE SUA ESTADA NO RIO DE JA
NEIRO?

Guto: Eu vivia da música e do teatro, eu toquei na noite. Ao mesmo tempo eu consegui trabalhar com
um procurador da Justiça do Trabalho. Foi ele quem me orientou para que eu voltasse para Manaus,
que eu deveria fazer um concurso para o Banco da Amazônia. À época o melhor emprego era ser ban
cário, onde estavam os maiores salários. Você deveria ser funcionário do Banco do Brasil, do Banco da
Amazônia. Eu parei de estudar e me dediquei exclusivamente a me preparar para o concurso do Basa,
meti na cabeça, naquele momento, que eu iria passar no concurso, e passei. Trabalho no Basa até hoje.

IDD: QUAIS ERAM AS CORRENTES IDEOLÓGICAS PREDOMINANTES NESSA ÉPOCA?

Guto: No final da década de 70, além, do PCB – Partido Comunista Brasileiro, ao qual eu estava vin
culado e que adotava uma linha mais voltada para o movimento cultural, surge o PCdoB e o PT. O
primeiro, vindo da Guerrilha do Araguaia, se organizou fortemente dentro da Universidade do Ama
zonas; o segundo, a partir de dois fortes movimentos, um dentro da Igreja Católica, com a Teologia da
Libertação e o outro com as diversas correntes Trotskistas. Portanto, havia três grandes correntes no
final da década de 70.

IDD: QUEM VOCÊ DESTACARIA COMO REFERÊNCIA DO MOVIMENTO ESTUDANTIL
UNIVERSITÁRIO NAQUELE PERÍODO?
Guto: O hoje médico dermatologista, Dr. José Carlos Sardinha, era uma referência da corrente Trot
skista, ele foi o primeiro presidente da retomada do Diretório Universitário pelas correntes democráti
cas, até então dominado pela direita, vinculados a Ditadura, como o atual deputado federal Atila Lins.

IDD:E QUAIS ERAM OS ESTUDANTES LIGADOS A DITADURA?
Guto: Sem dúvida nenhuma o grande expoente da juventude da Ditadura era o Robério Braga, que
chegou a participar de um congresso da UESA, se intitulando representante, portando uma carta da
diretoria do Instituto de Educação do Amazonas – IEA. Mas havia outros nomes, como Atila Lins,
Beto Michiles, Plínio Valério, todos integravam a juventude da Arena (Aliança Renovadora Nacional).
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IDD: FALE-NOS DA SUA VIDA ACADÊMICA.

Guto: Comecei a estudar no Cenesc, que ficava ao lado da residência episcopal, na rua Joaquim Na
buco. Lá conheci o Ademir Ramos e outros companheiros. Mas não cheguei a concluir o curso de
Teologia e Filosofia, na realidade, logo depois eu passei no vestibular para o curso de Letras, eu e o
Paulo Graça. Meu desejo mesmo era fazer o curso de Artes, mas esse não existia.

IDD: GUTO, DENTRO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL UNIVERSITÁRIO, NO FINAL DA
DÉCADA DE 70, QUAIS ERAM AS BANDEIRAS MAIS IMPORTANTES?
Guto: No plano nacional a anistia ampla, geral e irrestrita, que favorecia o retorno das grandes lide
ranças partidárias que foram para o exílio durante o regime militar; a organização para a reconstrução
das entidades estudantis, especialmente a União Nacional dos Estudantes – UNE, com o congresso
ocorrido em 1979; e a terceira, as manifestações tanto secundaristas quanto do movimento universi
tário, na luta pela meia passagem.

IDD: HÁ MAIS ALGUMA OUTRA BANDEIRA DE LUTA QUE VOCÊ GOSTARIA DE REGIS
TRAR?

Guto: No início da década de 80, houve a luta pelo Bandejão. O restaurante universitário estava pres
tes a fechar e os estudantes lutaram em defesa dos alunos do Campus e da Faculdade de Medicina,
para que esses tivessem direito a refeição. Esse foi um grande movimento.
IDD: VOCÊ PARTICIPOU DO CONGRESSO DE RECONSTRUÇÃO E FUNDAÇÃO DA UNE?

Guto: Sim, eu fui como delegado. Em nossa delegação foram o Sardinha, o João Pedro, Conceição
Derzi, Braga, da Agronomia, o Rui Brito, Rui Marreiro, João Tomé Mestrinho, Paulo França, do curso
de Economia, o Cirino, o Mário Adolfo, da Comunicação Social, o Amazonas mandou quase vinte
delegados para Salvador.
IDD: QUAL A PARTICIPAÇÃO DO PARTIDÃO NAS PRIMEIRAS ELEIÇÕES DO DIRETÓ
RIO UNIVERSITÁRIO?

Guto: Em 1980, eu fui presidente do Centro Acadêmico de Letras. O Movimento Estudantil, como já
citei, naquele momento tinha como representantes, do PT, a família Bessa, o Sardinha, o Públio Caio,
a Bernadete Andrade, entre tantos outros nomes. O PCdoB tinha, dentre tantos, o João Pedro, o Eron
Bezerra, Ailton Soares e o Chrisólogo.
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No Partidão tinha o Orlando Farias, Lino Chíxaro, Lúcia Cordeiro, Sabá Raposo e muitos outros com
panheiros. Apesar de estarmos separados em alguns momentos e juntos em outros, todos tínhamos
os mesmos objetivos: transformar o mundo, lutar pelo retorno da democracia, pelas eleições diretas.

IDD: NA DÉCADA DE 80, DURANTE O PERÍODO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL, O
QUE MAIS VOCÊ FEZ, ALÉM DE SER DIRIGENTE DO PARTIDO?
Guto: Posso destacar a minha passagem como superintendente cultural (naquele momento não havia
Secretaria de Cultura), tive a oportunidade de ser convidado pelo governador Gilberto Mestrinho,
porque o PCB tinha forte vínculo com o seu governo. Ali defendi diversos projetos, como o projeto
“Nossa Música” e o Festival da Canção de Itacoatiara, o Fecani.

IDD: O QUE VOCÊ PENSA DO MOVIMENTO ESTUDANTIL DE HOJE?

Guto: Totalmente diferente do que era. O Movimento Estudantil hoje, está refém dos governos fede
ral, estadual e municipal. Os estudantes hoje praticamente estão vinculados às estruturas partidárias
oficiais, não há luta de rebeldia, de conquistas com novas bandeiras como naquele tempo. Lamenta
velmente não há independência, o Movimento Estudantil perdeu o glamour da época. Confesso que
tenho muitas saudades daqueles dias.
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Publicada em 30 de novembro de 2016.
Ele veio para Manaus na década de 1970 e começou a participar do movimento estudantil quando
ingressou na então Universidade do Amazonas. Filiado ao Partido Comunista do Brasil, foi presidente
de centro acadêmico e do Diretório Universitário. O IDD entrevista o bancário Paulo Sarmento Pessoa
Filho.

IDD: CONTE-NOS UM POUCO DE SUA HISTÓRIA.

Paulo: Nasci em 21 de janeiro de 1956 na cidade de Parintins, cheguei aqui em Manaus no dia 23 de
dezembro de 1973 e vim em busca de trabalho. Eu me matriculei no Colégio Estadual D. Pedro II onde
estudei em 1974 e 75 e lá eu fiz o segundo e o terceiro ano do segundo grau. Em seguida, eu fiz um
ano de cursinho pré-vestibular e nesse mesmo ano, 1978, eu ingressei na Faculdade de Biologia – na
época era Licenciatura em Ciências – no Campus antigo ainda. E lá o pessoal da Biologia tinha uma
ligação muito grande com o pessoal da Agronomia, que era quem basicamente coordenava o movi
mento estudantil.

IDD: AGRONOMIA ERA O CURSO MAIS POLITIZADO DA ÉPOCA?

Paulo: Sim. Eles eram os mais atuantes dentro da Universidade e a principal base do PCdoB. Posso
destacar os companheiros Eron, George Tasso, João Pedro e tanto outros. O partido estava na clandes
tinidade, mesmo assim, atuávamos na organização do M.E.
IDD: E VOCÊ COMEÇOU A SUA ATUAÇÃO NO MOVIMENTO ESTUDANTIL NO PRIMEI
RO ANO?

Paulo: Minha atuação começa dentro do Centro Acadêmico, ajudei na fundação do Centro Acadêmi
co de Biologia e fui presidente da entidade por duas vezes. O primeiro centro foi o Cuca, da Agrono
mia, depois, não sei exatamente a ordem, surgiram o de Medicina, Direito e dos cursos do ICHL. Em
1980, eu participei do primeiro Conselho Nacional das Entidades de Base que é uma das instancias de
decisão da União Nacional dos Estudantes – UNE.
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IDD: E COMO OCORREU A SUA INDICAÇÃO PARA A PRESIDÊNCIA DO DU?
Paulo: As pessoas que militavam no movimento já estavam com um pouco de desgaste, porque, como
eram pessoas ligadas umbilicalmente aos partidos políticos. Os partidos eram o PT, que contava com
muitos simpatizantes e militantes de diversas correntes. O presidente da diretoria que me antecedeu,
é o atual procurador Públio Caio, que, aliás, era um excelente orador. Entretanto, sua administração,
estava fragilizada. O PCB, conhecido como Partidão, decidiu concorrer isoladamente, mesmo saben
do que perderiam a eleição e parece-me que o candidato na cabeça de chapa era o Guto Rodrigues.
Pelo PCdoB, surgiu uma tese de que o nome escolhido para a presidência deveria ser uma pessoa com
uma imagem menos radical e com bom trânsito na área de saúde, para minar a chapa do PT. Ao final,
aceitei o desafio e fomos vitoriosos com a chapa “Arrastão”.

IDD: QUEM ERAM OS MEMBROS DA CHAPA E QUAL ERA A RELAÇÃO DE VOCÊS COM
A REITORIA?
Paulo: A nossa chapa foi muito bem votada. Creio que tivemos 60% dos votos. O grupo era muito
consistente, a Vanessa Grazziotin foi a minha vice e depois se tornou presidente do Diretório Univer
sitário. Ainda contávamos com o Tasso, Edson Ramos e tantos outros. Nós tínhamos uma boa relação
com a Reitoria. O reitor da universidade era o Hamilton Mourão, professor de Física. Mas os demais
dirigentes da Universidade, na sua maioria, eram de direita ou de extrema direita, como o professor
Afonso Celso Maranhão Nina. É importante destacar que estávamos vivendo um processo de forte
radicalização e os confrontos eram inevitáveis.

IDD: DESCREVA A FIGURA DO MAGNÍFICO REITOR?
Paulo: O Mourão pertencia a uma família tradicional, tinha grande influência nos governos do Regi
me Militar. A sua autoridade era sempre exercida em defesa da comunidade acadêmica. Era um cara
justo. Não admitia certos abusos dos órgãos de repressão dentro da Universidade.

IDD: VOCÊ PODE NOMINAR QUEM ERAM OS DITOS “RADICAIS”?
Paulo: Radicais na época, com certeza, eram os camaradas Eron, João Pedro, Braga, Ailton. Que na
realidade já atuavam muito mais na direção do Partido Comunista do que no Movimento Estudantil
e, por consequência, nós seguíamos as orientações da cúpula do partido. É bom assinalar que eles pos
suíam muita determinação e coragem. Lembro que, uma vez, na Faculdade de Engenharia, teve uma
reunião. Alguém discursava e o Eron pediu a palavra. Ele começou dizendo:
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“Com licença. Nós, do Partido Comunista…”. Era a primeira vez que alguém levantava a voz e dizia
“Nós, do Partido Comunista”. Só se via nego se encolhendo nas cadeiras (risos). Nessas reuniões sem
pre alguém da Polícia Federal disfarçado, bisbilhotando, mas isso já não importava mais.

IDD: QUEM FOI O RESPONSÁVEL PELO SEU RECRUTAMENTO PARA O PCdoB?
Paulo: Eu fui recrutado pelo João Pedro. Íamos a reuniões clandestinas, marcava-se um determinado
lugar, nós entrávamos no carro e baixávamos as cabeças, até chegarmos ao que se denominavam “apa
relhos”. O partido possuía uma disciplina rígida e forte. Uma das maneiras de se atuar pelo PCdoB, era
vendendo o jornal Tribuna da Luta Operária, órgão oficial do partido.

IDD: FOI PRESO E/OU DETIDO?

Paulo: Eu nunca cheguei a ser preso, mas fui detido duas vezes, numa delas eu estava numa banca de
revista na Eduardo Ribeiro e lá comprei um jornal chamado “Versus”. Dois agentes da Polícia Federal
me pegaram pelo braço e me levaram para dentro de um carro estacionado na rua Henrique Martins.
Lá me interrogaram por algum tempo, mas em nenhum momento me agrediram fisicamente. Fizeram
algumas perguntas e pegaram a minha agenda. O detalhe é que, na época, existia o Pacto Amazônico,
e esse propiciava o intercâmbio de estudantes dos países signatários. Assim, brasileiros saíam para es
tudar no Equador, Colômbia, Bolívia ou Venezuela, por exemplo – em menor escala, pois a qualidade
do nosso ensino era superior -, e estudantes desses países amazônicos vinham para estudar em nossas
Universidades. O agente pegou a minha agenda e nela tinha nomes de muitos colegas colombianos,
salvadorenhos, nicaraguenses. Eles queriam que eu desse conta de cada um nome que estava lá (risos).
Mas eram só colegas de aula, os estrangeiros não participavam nem do partido e nem mesmo do mo
vimento. Talvez fossem impedidos por lei, não sei, mas não participavam.

IDD: QUAIS AS REIVINDICAÇÕES QUE VOCÊS PLEITEAVAM NAQUELA ÉPOCA?
Paulo: A meia-passagem, o Restaurante Universitário, as eleições para escolha dos diretores e reitor,
também defendíamos a questão da Amazônia e começamos a atuar dentro do Conselho Universitário
e lembro-me de um fato pitoresco: a minha primeira participação numa reunião em que era obriga
tório o uso de paletó e eu estava somente de manga comprida, desconhecia a exigência e o Mourão,
de pronto, disse que eu não participaria da reunião trajado daquele jeito. Quando eu vou saindo pela
porta, tinham alguns garçons que serviam umas bandejonas com água, que eram conhecidos. Eu falei:
“Cara, me dá essa tua bandeja aqui”. Peguei a bandeja, arriei no chão e continuei: “Agora, me dá teu
paletó” (risos). Ele me deu aquele paletó preto. Eu saí da sala e, apesar de apertado, o vesti e voltei para
a reunião.
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Todo mundo ficou me olhando e rindo (risos), exceto uns caras bem sisudos, como o professor Afon
so Celso Maranhão Nina, que não acharam nada engraçado. Participei de muitos movimentos pelo
DU, com mais frequência os que eram contra a ditadura.
IDD: É VERDADE QUE SUA GESTÃO FOI A RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO DO FESTIVAL
DO FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE MÚSICA?
Paulo: Sim. O I FUM aconteceu no Olímpico Clube, e os apresentadores foram Vanessa Grazziotin e
Lino Chixaro. O II festival ocorreu nas instalações do antigo ICHL, também lançamos uma atividade
cultural que eu tinha visto em Belo Horizonte, que era o Forró Universitário, que ocorria nas sextas
-feiras, na sede do diretório, na Av. Epaminondas. A primeira banda contratada foi a Banda Carrapi
cho. Os ingressos seriam deles e o bar, nosso.
IDD: ISSO ERA PARA GERAR FUNDOS PARA AS AÇÕES DO DU?
Paulo: Havia uma verba que a universidade disponibilizava para o Diretório Universitário. Mas esses
valores não eram significativos, gastávamos muito com papel, tinta, material de propaganda, pichação,
passagens e outras despesas. Esses eventos ajudavam a complementar o pagamento das nossas despe
sas, inclusive o custeio das idas às atividades da UNE.

IDD: COMO ERAM OS CONGRESSOS DA UNE?

Paulo: Era um grande evento, com enorme diversidade de opiniões, barraquinhas vendendo livros,
jornais, broches e camisas, muitas palavras de ordem, embates memoráveis entre os principais orado
res das facções, até grupos de Direita participaram do congresso em que estive, em Salvador. Agora
a palavra de ordem mais usada para manter a unidade na diversidade era: “A UNE somos nós, nossa
força, nossa voz”. E de repente todos estavam gritando a mesma frase, tudo se acalmava e recomeçava.
E era bom porque você sabia exatamente quem era quem no movimento. Quem era esquerda, quem
era Direita, quem estava em cima do muro. Hoje não se sabe mais, mas, na época, isso era muito claro.

IDD: DO QUE VOCÊ SE RECORDA DA LUTA PELA MEIA-PASSAGEM? PARTICIPOU DE
ALGUMA MANIFESTAÇÃO?
Paulo: A discussão sobre a questão da meia-passagem já existia antes do meu ingresso no movimento.
Lembro do ato na Praça São Sebastião, perto da Faculdade de Educação, na rua Tapajós. Começou ali
a concentração, fomos cercados pela polícia.
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Estava presente o vereador Fábio Lucena, que ficou no meio da rua, de braços abertos e parou um
caminhão da PM e se aproximou de um capitão da PM e de um soldado e disse: “Capitão, quando eu
me tornar governador, o senhor vai virar um soldado raso. E você, soldado, vai se tornar um capitão”
(risos). Não me recordo de outros detalhes.

IDD: E NA CONHECIDA “BATALHA DA MATRIZ”, VOCÊ ESTAVA PRESENTE?
Paulo: Sim. Aquele episódio teve a participação muito forte do pessoal da Uesa, um grupo mais exal
tado de estudantes. Quando nós fizemos a avaliação do quebra-quebra ocorrido, até pra saber quem
havia atirado a primeira pedra, também concluímos que havia policial infiltrado na manifestação.
Quando tem uma movimentação como aquela e o clima está tenso, basta que alguém atire a primeira
pedra, foi o que ocorreu. Eu também participei da manifestação que aconteceu em frente ao Palácio
Rio Negro.

IDD: HOUVE VIOLÊNCIA POLICIAL TAMBÉM NESSE ATO EM FRENTE À SEDE DO GO
VERNO?

Paulo: A passeata saiu pela Sete de Setembro e foi barrada na Joaquim Nabuco, mesmo assim, muita
gente ainda passou pela barreira imposta. Na esquina da Major Gabriel com a Sete, quase em frente
ao Palácio Rio Negro, estava o capitão Bonates. Quando vi chegarem muitos estudantes e a polícia
começou a atacar, eu me “ligerei”. Eu me aproximei do capitão e perguntei se ele iria deixar os policiais
baterem no pessoal, porque tinham menores de idade. Ele ficou calado e nada disse. Tinham muitos
secundaristas jovens, estudantes de 14, 15, 16 anos. Ali muita gente apanhou. Na Major Gabriel, por
exemplo, um garoto tentou pular um portão de ferro e não conseguiu, um policial o bateu com o
cassetete diversas vezes. Nós não chegamos em frente do Palácio porque fomos impedidos. No dia
seguinte, nós fomos a uma reunião na Reitoria, Arminda Mourão, filha do reitor, estava lá com marca
de cassetete no corpo. Ela puxou a blusa, mostrou a marca e disse: “Olha aqui, reitor!”. A Arminda
participava muito ativamente.

IDD: QUANDO VOCÊ ENCERROU SUA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO?
Paulo: Eu contribuí por mais algum tempo após o fim da minha gestão como presidente, mas nesse
período eu já estava como funcionário comissionado do Basa e tinha que trabalhar oito horas por dia,
isso dificultava de até frequentar a Faculdade para pagar as matérias que eram no mesmo horário. Fi
cou muito complicado estudar e fazer política. Hoje ainda contínuo na atividade bancária, não estou
mais filiado ao PCdoB, mas tenho o partido no coração.
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