


– Cada um dos nossos pensamentos 
não é mais do que um instante
de nossa vida. De que serviria 
a vida se não fosse para 
corrigir os erros, vencer nossos 
preconceitos e,  a cada dia, 
alargar nosso coração e nossos 
pensamentos? Utilizamos cada dia para 
alcançar um pouco mais de verdade. 
Quando chegarmos ao fim, 
vocês dirão então o que é 
que valeu nossa pena.

Jean-Christophe –
Romain Rolland  



– Também as estórias não se 
desprendem apenas do 
narrador, sim o performam: 
narrar é resistir.

Guimarães Rosa
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PARTE	I

HOMEM  
CORRENDO 

DA POLÍCIA



Irarrazabal chama-se a rua por onde caminhávamos em  
setembro. É um nome inesquecível porque jamais conseguimos 

pronunciá-lo corretamente em espanhol e porque foi ali, pela 
primeira vez, que vimos passar um caminhão cheio de cadáveres. 
Era uma tarde de setembro de 1973, em Santiago do Chile, perto 
da praça Nunoa, a apenas alguns minutos do toque de recolher.

Caminhávamos rumo à Embaixada da Argentina, deixando 
para trás uma parte gelada da Cordilheira dos Andes e tendo à 
nossa esquerda o Estádio Nacional, para onde convergia o grosso 
do tráfego militar na área.

Na esquina com a rua Holanda, somos abordados por alguém 
que nos pede fogo. Uma pessoa parada na esquina. Parecia incrí-
vel que se pudesse estar parado ali, naquele momento. Vera me 
olhou com espanto e compreendi de estalo o que queria dizer:

– Coitado, vai cair em breve nas mãos da polícia.
Ele se curva para acender o cigarro e vemos seus dedos ama-

relos. A chama do fósforo ressalta as olheiras de quem dormiu 
pouco ou nem dormiu. Certamente era de esquerda o cara parado 
na esquina. E, como nós, estava transtornado com o golpe militar, 
tentando reatar os inúmeros vínculos emocionais e políticos que 
se rompem num momento desses.

Tive vontade de aconselhá-lo: se cuida, toma um banho, não 
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dá bandeira, se manda, sai desta esquina. Mas compreendi, muito 
rapidamente, que seria absurdo parar para conversar na esquina 
da Irarrazabal com Holanda, naquele princípio de primavera.

Nós também estávamos numa situação difícil. A alguns minutos 
do toque de recolher, a meio caminho da Embaixada da Argentina, 
nossas chances eram estas: ou saltávamos para dentro dos jardins 
e ganhávamos asilo político, ou ficávamos na rua, em pleno toque 
de recolher. Se ficássemos na rua com certeza seríamos presos e 
teríamos, pelo menos, algumas noites de tortura para explicar o 
que estávamos fazendo no Chile durante a virada sangrenta que 
derrubou a Unidade Popular. Pessoalmente teria de explicar por 
que me chamava Diogo e era equatoriano. E não me chamava 
Diogo nem era equatoriano. Tratava-se de um passaporte falso, de 
um português que emigrara para Quito, e que me dava margem 
para falar espanhol com sotaque. Português naturalizado equato-
riano, caminhando ao lado de uma brasileira e de uma alemã, sem 
tempo portanto para dar conselhos.

Pois, como ia dizendo, estávamos numa situação difícil. Na 
melhor das hipóteses, venceríamos a vigilância dos carabineros 
e cruzaríamos os jardins da Embaixada. Começaria aí um exí-
lio dentro do exílio, dessa vez mais longo e doloroso porque as 
ditaduras militares estavam fechando o cerco no continente. Na 
melhor das hipóteses, portanto, iríamos sofrer muito.

No entanto, era preciso correr. Correr rápido para chegar a 
tempo e meio disfarçado para não chamar a atenção dos carros 
militares. E, talvez, o cara da esquina nem fosse de esquerda. Foi 
assim, nessa corrida meio culpada, que me ocorreu a ideia: se esca-
po de mais esta, escrevo um livro contando como foi tudo. Tudo? 
Apenas o que se viu nesses dez anos, de 1968 para cá, ou melhor, 
a fatia que me coube viver e recordar.

Este, portanto, é o livro de um homem correndo da polícia, 
tentando compreender como é que se meteu, de repente, no meio 
da Irarrazabal, se apenas cinco anos antes estava correndo da 
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Ouvidor para a Rio Branco, num dos grupos que fariam mais uma 
demonstração contra a ditadura militar que tomara o poder em 
1964. Onde é mesmo que estávamos quando tudo começou?

Sinceramente que saí buscando um pouco de ar fresco. A sala do 
copidesque do JB tinha uma luz branca e, depois de certo tempo de 
trabalho, cansava. Era melhor sair para o balcão, olhar a avenida 
Rio Branco, ver o trânsito fluir rumo ao sul da cidade. Gente voltan-
do do trabalho, no fim da tarde. De repente, não sei como, cinquen-
ta pessoas se reúnem no meio da rua, tiram suas faixas e cartazes e 
gritam: “Abaixo a ditadura!” Como? Os carros não podem se mexer: 
é uma passeata. Mil coisas estavam acontecendo nos telegramas 
empilhados na minha mesa: guerras, terremotos, golpes de Estado. 
Ali, diante dos meus olhos, cinquenta pessoas com faixas e cartazes, 
iluminadas pelos faróis e meio envoltas na fumaça dos canos de 
descarga, avançavam contra o trânsito. “Mais verba, menos tanques, 
abaixo a ditadura!”, gritavam. Lembrei-me da minha terra. O Gua-
rani Futebol Clube batido mais uma vez, pelo mesmo adversário, 
irrompendo na rua Vitorino Braga com sua bandeira azul e branca, 
cantando “Em Juiz de Fora quem Manda sou Eu”. Aquelas pessoas 
gritando na rua, a vida seguindo seu curso, o trânsito engarrafado 
por alguns minutos, tudo isso me fazia pensar. O rosto dos joga-
dores do Guarani, nossas camisas meio rasgadas, a gente de cabe-
ça erguida enquanto todos atacavam seu macarrão de domingo, 
macarrão com ovos marca Mira, vinho Moscatel.

Tudo parecia já muito remoto depois do golpe de Estado no 
Chile, com os cachorros latindo e o ruído dos helicópteros patru-
lhando a cidade. Daí a pouco chamariam para voltar ao trabalho, 
mas a demonstração estudantil não ia sair fácil da minha cabeça. 
Desde 1964 que estava buscando aquela gente, e aquela gente, 
creio, desde 1964, preparava seu encontro com as pessoas olhando 
da sacada da avenida Rio Branco.

Em 1964 eu tinha dois empregos. Um era no Jornal do Brasil, 
outro no Panfleto, semanário da ala esquerda do PTB que, mais 
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tarde, depois do golpe, iria sobreviver de forma autônoma como 
Movimento Nacionalista Revolucionário, MNR. No JB, trabalha-
va como redator; no Panfleto, como subsecretário de oficinas. Os 
dois empregos tinham uma importante função para mim. Num 
trabalhava de acordo com minhas ideias e, no outro, trabalhava 
para ganhar dinheiro. Isto é ótimo para um depoimento retoca-
do. Na verdade, havia outro interesse, um pouco mais baixo, mas 
importante também: O JB pagava por mês e o Panfleto, dirigido por 
amigos, dava alguns vales que nos permitiam tocar o barco cotidia-
no. E, afinal, não era um barco muito pesado: vivíamos em cinco 
num apartamento do 200 da Barata Ribeiro e o aluguel não custava 
muito, assim dividido por cinco pessoas. Todos éramos jornalistas 
começando carreira. Quase todos comiam no trabalho e, uma vez 
ou outra, ali no Beco da Fome, que ficava bem perto de casa. Alguns 
participavam do Grupo dos 11, uma forma de organização que o 
Brizola tinha proposto para a resistência ao golpe. Outros não esta-
vam muito interessados, por desencanto, mal de amores ou mesmo 
problemas que iam explodindo na vida de cada um, um pouco indi-
ferentes à crise nacional que se aproximava.

Quando irrompeu o golpe de 1964, ninguém ficou em casa. Os 
que participavam do Grupo dos 11 foram fazer a fila das armas do 
Aragão. Nessa fila muita gente se encontrou, mas as armas não apa-
receram. Lembro-me de ter ido para a Cinelândia até o momento 
em que começaram a atirar nas pessoas, de dentro do Clube Militar. 
Um golpe de Estado – pelo menos foi o que senti nos dois que me 
atingiram – é um pouco como uma grande e emocionante peça de 
teatro. Quando termina, você sente um grande impulso para estar 
junto das pessoas de quem gosta, ou mesmo telefonar para saber 
se estão bem.

Um pouco tocado pelas balas do Clube Militar e um pouco 
tocado pela vontade de estar perto dos amigos, saí da Cinelândia. 
Para o Panfleto não adiantava voltar, pois os homens já haviam 
cercado tudo, recolhido os arquivos e empastelado a redação. 
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Segui para o JB e encontrei um grupo de jornalistas na Rio Branco. 
Era o que procurava. Fomos juntos para o Sindicato dos Gráficos, 
onde resistiríamos. E nós, que pensávamos em resistir, acabamos 
sendo envolvidos na confusão geral que se armou para retirar 
os papéis, para escapar da polícia. Foi assim também com muita 
gente no Chile. Você diz que vai resistir, você parte para resistir, 
mas o que você vai fazer, de verdade, é fugir.

Lembro-me de ter escrito uma carta, de dentro da Embaixada da 
Argentina, para um amigo do Rio, comunicando que estava vivo. 
E dizia: “Amigo, acabo de perder minha segunda revolução e estou 
caminhando para o recorde daquele personagem do García Már-
quez que perdeu 12 ou 13, creio. Vi muita gente morrendo, grupos 
inteiros se entrincheirando nas fábricas e resistindo até o último 
homem. Mas o movimento geral era de fuga, de retirada. E penso 
que era o mais inteligente a fazer, consideradas as circunstâncias.”

Quando nos reunimos de novo, no 200 da Barata Ribeiro, não 
era apenas o Brasil que estava derrotado. Nossas próprias caras 
estavam derrotadas e ficariam assim por muitos dias. São aqueles 
momentos em que se dá o balanço e não se sabe se para e chora 
ou se vai ajudar os que ainda não conseguiram escapar. Os que 
deixaram a fila de armas do Aragão tinham encontrado com a 
Marcha da Vitória que vinha da Zona Sul. A greve nos jornais foi 
furada por todos os lados. Os colegas que eram contra o governo 
Goulart estavam eufóricos, alguns preparando às pressas um livro 
comemorativo. Outros baixavam do Palácio Guanabara, onde 
foram também resistir à possível invasão por parte dos fuzileiros 
comandados pelo almirante Candido Aragão.

Ainda me lembro de vê-los ali, comentando as mil e uma táticas 
defensivas que usariam caso o Palácio fosse atacado, insinuando 
toda a bravura que teriam caso o combate se travasse. Uma das 
edições que se preparavam trazia uma história com o coronel 
Montanha, que tomara o Forte de Copacabana com um grito que 
abalou o sentinela e permitiu sua entrada triunfal. Às vezes, uma 
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história dessas caía na nossa mão, para corrigir os erros de portu-
guês, mudar um ou outro verbo, fazer os títulos e as legendas para 
as fotos. Começávamos a engolir sapos e sequer imaginávamos 
que íamos continuar a engolir sapos durante 15 anos, nas mais 
variadas circunstâncias.

Lembro-me que, na saída do Sindicato dos Gráficos, meio cor-
ridos e já ouvindo vozes do adversário na Rádio Mayrink Veiga, 
resolvemos cruzar todas as ruelas ao lado da Rio Branco e evitar o 
tráfego. Numa delas, já estava tão deprimido que joguei uma pedra 
numa das vitrines e sentei no meio-fio. Um amigo jornalista, mais 
experiente, voltou para me buscar: “Está bem que você seja idiota a 
ponto de achar que jogando pedras na vitrine você está resistindo. 
Mas não precisa exagerar, a ponto de jogar pedra e ficar aí parado.”

Mais tarde, nas noites da clandestinidade, ou mesmo nas con-
versas de cadeia, pude ir ligando fatos, compondo um quadro 
mais claro do que foi o golpe de Estado de 1964. Para começar fui 
respondendo as perguntas mais elementares. Onde é que estavam 
os estudantes? Por que é que não vieram as armas do Aragão? 
Coisas assim, ainda meio prosaicas, mas que eram, exatamente, as 
perguntas que me vinham à cabeça.

Os estudantes também estavam tentando resistir. Só que na 
Faculdade de Direito, no Rio, para falar apenas da experiência que 
me foi mais próxima. Num depoimento prestado em 1970, Vladimir 
Palmeira, que em 1968 era o grande líder do movimento estudantil, 
contou que eram mais de 300. A mesma disposição heroica, as mes-
mas frases de efeito: “Resistir até o último homem”; ou então: “Daqui 
a pouco chegam as armas do dispositivo militar do presidente”.

E as armas, Antônio? As armas que você traria pra nós, Antônio 
Duarte, da Associação dos Marinheiros? Quantas vezes não pergun-
tei isso durante as partidas de xadrez do exílio. E quantas vezes você 
não me repetiu esta história, sempre com sabor daquele conto da 
infância. Alguém foi à festa, vinha trazendo um docinho para nós, 
vinha passando por uma ponte e pluft, caiu o docinho no rio. Pena.



Parte II

FICA COM 
A GENTE, 
ARAGÃO



Antônio Duarte é um mestre em defesa siciliana e pode  
levar uma pessoa ao xeque-mate com apenas alguns lances. 

Mas, naquele dia do golpe militar que derrubou Goulart, ele não 
conseguiu fazer chegar armas a ninguém.

Você soube do golpe, Antônio, e partiu para os Correios e Telé-
grafos, junto com o Capitani. Os Correios eram um centro de resis-
tência e, teoricamente, controlava a comunicação no país. Falando 
com todo o mundo, lá estava o coronel Dagoberto, que era o dire-
tor dos Correios no período. Mas você já estava grilado há muito 
tempo. A Associação dos Marinheiros já tinha sido golpeada, algu-
mas semanas antes do Primeiro de Abril. Todos foram afastados de 
seus cargos, nos cruzadores e contratorpedeiros. E alguns, como o 
Neguinho, foram mesmo enviados para o Nordeste. Além do mais, 
os marujos que tomaram o Sindicato dos Metalúrgicos foram anis-
tiados por Goulart, mas não puderam voltar a seus navios. A situa-
ção, portanto, estava difícil para vocês. O próprio almirante Aragão 
ficara seis dias afastado do cargo e ainda não tinha retomado o pé 
no Corpo de Fuzileiros quando o golpe eclodiu.

Mas o que mais te grilava, Antônio, talvez nem fosse isso. Era 
a certeza de que as armas estavam saindo da Marinha e sendo 
enviadas para alguns fazendeiros. Você sabe que as armas ficavam 
ali, naquelas três ilhas do ministério. Talvez viessem das ilhas do 
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Rijo e do Fundão e fossem, quase todas as noites, despachadas em 
veículos militares. Para onde, Antônio? Era muito difícil predizer 
o lugar, dar nomes. Mas vocês tomaram fotos das remessas de 
armas. Eles tinham os veículos e as armas, mas não tinham os sen-
tinelas. As fotos foram enviadas às autoridades e elas não disseram 
nada, nem fizeram nada.

Não, o mar não estava pra peixe.
Até um processo vocês já tomaram nas costas. A troca de minis-

tros, do Sílvio Mota para o Paulo Mário, adiantara muito pouco. 
Vocês já estavam sendo desmantelados, lentamente. A relação de 
forças na Marinha, talvez, já tivesse até virado por completo quan-
do o Conselho do Almirantado lançou aquela nota condenando a 
anistia concedida por Goulart e afirmando que ele rompeu com  
a hierarquia.

Foi assim, meio cético, que você partiu para o DCT, com o 
Capitani. Marco Antônio ficara no gabinete do Aragão. Ele tam-
bém era dirigente da Associação e iria morrer em Copacabana, 
alguns anos depois, crivado de balas. No DCT só caíam más 
notícias. A conversa do comandante da Vila Militar com Jango 
fora péssima. As tropas que iam ao encontro de Mourão Filho 
pareciam não estar dispostas ao combate.

Todos esperavam que Aragão fosse atacar o Palácio Guanabara. 
Mas na realidade era a polícia política que controlava as ruas e come-
çava a reprimir. Vocês ainda telefonaram para o Aragão e disseram:

– Comandante, o DOPS está prendendo as pessoas aqui na rua.
– Vou mandar uma patrulha, meus filhos.
– Que patrulha, almirante! Mande armas!
De fato saíram algumas patrulhas e foram prendendo as viatu-

ras do DOPS. Cinco camburões, com todos os policiais dentro, 
foram recolhidos pelos fuzileiros navais. Mas isso era tudo a que 
Aragão estava disposto sem uma ordem do presidente.

Aragão esperava uma ordem do presidente, você esperava uma 
ordem do Aragão e o tempo ia passando perigosamente. No sétimo 
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andar do Ministério da Marinha, o Cenimar instalara uma rádio 
potente e se comunicava até melhor do que o Dagoberto no DCT. 
A entrada da ilha das Cobras era controlada pelos oficiais pró-
-golpe. Nos navios, fora decretada a prontidão. Ninguém saía, 
ninguém entrava.

O golpe explodiu para você três vezes. A primeira, quando 
você sentiu que a Vila Militar vacilava. A Vila era a esperança. A 
segunda, foi quando se ouviu o telefonema do presidente Goulart 
para Aragão:

– Almirante, desmobiliza os meninos.
O terceiro golpe foi o mais duro de todos. Vocês decidem partir 

para o Ministério da Marinha, onde as pessoas esperavam armas. 
Atrás de vocês vinha o cabo Anselmo, com alguns PMs e algumas 
metralhadoras. No ministério ainda estava tudo bem, a julgar pela 
guarda. O sargento recebeu vocês cordialmente e sangrava no 
dedo. Fora travar sua arma e cortara de leve o dedo da mão direita. 
Você olhava para o dedo do sargento no momento em que este se 
virou. Era o almirante Aragão, que baixava em pessoa, para falar 
com vocês e com os outros que esperavam as armas.

Você se lembra muito bem. Ele falava pausadamente para con-
vencer a todos:

– O presidente não quer derramamento de sangue. Aconselho 
a todos que voltem para suas casas em paz. Não há nada mais a 
fazer, exceto ir embora, com calma.

O pior não era isso. O próprio almirante Cândido Aragão 
preparava-se para ir embora. Cabo Anselmo e seus PMs tinham 
desaparecido. Você e Capitani parados ali, sentindo que estavam 
presenciando algo muito importante. E tanto estavam que você 
puxou o braço do Capitani, quando o Aragão entrou num carro 
preto para ir embora, e disse:

– Capitani, olha o Aragão, olha o carro preto. Capitani, olha o 
Aragão partindo no carro preto.

Creio que foi mais ou menos nesse momento que me sentei 
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na calçada da ruela próxima à avenida Rio Branco. Creio que foi 
também nesse momento que os estudantes deixavam o CACO, 
um pouco desanimados com o resultado da assembleia convocada 
para resistir. Eles se comprometeram a voltar no dia seguinte.

Você e o Capitani decidem partir para o Sul. Se não houvesse 
resistência no Rio, vocês resistiriam em Porto Alegre, viajariam 
um pouco, mas acabariam encontrando gente armada gritando 
Não passarão. Qual, Antônio! Vocês foram para o Sul pensando 
que estavam indo resistir mas, na verdade, visto de agora, estavam 
começando uma longa fuga que nos jogou aqui, você e eu, diante 
do café tirado na máquina e do pão doce com canela, que os sue-
cos gostam tanto.

Me diz uma coisa: de que adiantava chegarem as armas? Estou 
correndo assim para me meter na Embaixada da Argentina e 
vi muita gente gastando o seu tempo precioso para esconder 
as poucas armas que tinha. De que adiantavam as armas se os 
principais partidos políticos não tinham tensionado suas forças 
para resistir? E de que adiantava os partidos fazerem isso se a 
sociedade como um todo não estava convencida da importância 
de resistir?

Imagine você que foi decretada a greve geral. Nem transporte 
havia, depois do golpe de Estado de 1964. Algumas áreas do país 
estavam totalmente controladas. Uma resistência colocaria em 
evidência a questão de armas, víveres, experiência militar, con-
tatos internacionais. O golpe no Brasil poderia dividir o país em 
dois, e o lado deles seria, imediatamente, reconhecido pelos Esta-
dos Unidos. Quem viria em nosso socorro?

Hoje estou aqui buscando refúgio, mas há apenas quatro dias 
estava escrevendo um artigo para a revista Punto Final. A revista 
nem chegou a sair, quando explodiu o golpe de 11 de setembro. 
As pessoas não me acreditavam. O Chile não é o Brasil. Aqui foi 
pior, em muitos aspectos. Os marinheiros em Valparaíso já esta-
vam sendo torturados há alguns dias antes do 11. O dispositivo 



22				O	QUE	É	ISSO,	COMPANHEIRO?

militar ruiu antes de ser acionado e as resistências armadas aqui e 
ali foram massacradas.

De que adiantaria um ataque ao Palácio Guanabara? Se Aragão o 
ordenasse, os oficiais teriam condições de sabotá-lo de mil manei-
ras. E os oficiais, em sua maioria esmagadora, estavam contra 
Goulart. Você sabe que eles podem, quando querem, levar cinco 
horas formando uma tropa.

No instante em que Aragão saía no seu carro preto, possivel-
mente Gregório Bezerra, o líder camponês pernambucano, estava 
sendo atado ao jipe do coronel Ibiapina e seria arrastado pelas 
ruas. O sapateiro Chicão estava tentando escapar, às pressas, de 
Governador Valadares, onde os fazendeiros fuzilavam sem vacilar.

Não que não houvesse disposição em alguns setores. Isso havia. 
Mesmo entre os militares legalistas, houve até quem se dispôs a 
decolar com os aviões, partir para Minas e deter a coluna de Mou-
rão. Goulart teve todos esses dados e preferiu o Uruguai.

E, se formos recolhendo os casos aqui e ali, você verá que houve 
mesmo uma resistência. Os marujos mais combativos não estavam 
nos navios, mas houve muitos navios sabotados. Um submarino 
ficou preso na ponte da ilha das Cobras. O comandante dizia para 
trás, os caras iam para a frente, com a corda toda.

A sensação que tenho é de que nossa história já estava escrita. 
José Ibrahim, o líder da greve de Osasco, tinha apenas 17 anos e 
correu para seu sindicato. O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco 
brevemente iria fechar suas portas e os dirigentes iriam desaparecer.

A derrota de 1964 iria marcar nossas trajetórias. Dificilmente 
nos sairia da garganta. Até hoje, nos domingos de manhã, cami-
nhando juntos para o trabalho, costumamos evitar aquele golpe. 
Você monta um caça da FAB, eu, outro, e, juntos, voamos para 
Minas a fim de esmagar as tropas de Mourão Filho, que avançam 
contra o Rio. Quantas vezes, já com a primeira neve de novembro, 
não assumimos o papel do general Kruel, não telefonamos para o 
Jango e dizemos “Presidente, o II Exército está firme.”? E quantas 
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vezes, já degelando, ali pelos fins de abril, não viramos de repente 
o Leonel Brizola e não marchamos à frente do III Exército para 
combater? Os aviões da FAB, a Rede da Legalidade. E quantas 
vezes não ajeitamos nossos bonés, não abotoamos nosso unifor-
me azul-marinho e vamos apanhar nossos trens para transportar 
os suecos? Você dirigindo o 14 rumo a Ropsten, e eu dirigindo o 
15, rumo à Sãtra. A gente partindo para combate contra aquelas 
tropas sinistras e se cruzando só meia hora depois, na estação de 
Slussen, você rumo ao norte, eu rumo ao sul. Você parando no 
lado oposto da plataforma e, para espanto dos seus passageiros, 
me perguntando pelo microfone:

– Tudo bem, comandante?
Eu respondendo, também para espanto dos meus passageiros:
– Está ruço, ruço.
Você sabe que estou atrasado dois minutos, que vou desem-

bestar na descida que dá para a Cidade Velha, já esquecido do 
meu combate contra o Mourão Filho, louco para chegar rápido à 
Central e evitar aquele bode de atraso, tendo que fechar a porta na 
cara dos passageiros: 

– Tchau, Antônio!



Estação Brasil é o ponto de encontro dos leitores que 

desejam redescobrir o Brasil. Queremos revisitar e revisar a 

história, discutir ideias, revelar as nossas belezas e denunciar 

as nossas misérias. Os livros da Estação Brasil misturam-se 

com o corpo e a alma de nosso país, e apontam para o futuro. 

E o nosso futuro será tanto melhor quanto mais e melhor 

conhecermos o nosso passado e a nós mesmos.


