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 Memórias, histórias e imagens
 Pablo F. de A. Porfírio¹

 Este projeto de pesquisa fotográfica teve início em uma reunião na Uni-
versidade Federal de Pernambuco. Vivíamos os idos de 2013, e a Comissão Na-
cional da Verdade realizava suas investigações sobre as graves violações de di-
reitos humanos ocorridas durante a ditadura militar no Brasil. Seus resultados 
seriam apresentados no relatório final em dezembro do ano seguinte. A Comis-
são Estadual Memória e Verdade Dom Helder Câmara, em Pernambuco, avan-
çava também nos seus trabalhos de pesquisa sobre o tema.
 
 Dois anos antes daquele encontro na UFPE, em 2011, o Ministério da 
Justiça, por meio da Comissão da Anistia, deu início ao projeto Marcas da Me-
mória. O objetivo era publicar livros, produzir exposições, audiovisual e digitali-
zação de acervos. Dentro desse amplo projeto, surgiu a demanda de realizar uma 
política pública sobre a História Oral da Anistia no Brasil. Assim foi iniciado o 
projeto Marcas da Memória: História Oral da Anistia no Brasil. Realizado em 
parceria com as universidades federais de Pernambuco, do Rio de Janeiro e do 
Rio Grande do Sul, a atividade de pesquisa entrevistou cerca de cem pessoas ví-
timas de perseguição política, prisão e tortura durante a ditadura instaurada no 
Brasil após o golpe de 1964².

 O grupo de pesquisadores da UFPE filmou as entrevistas de 41 pessoas, 
sendo 9 mulheres e 32 homens, dos estados de Pernambuco, Alagoas e Piauí. 
Eram ex-integrantes de partidos, ex-militantes de movimentos sociais, que for-
maram, em grande medida, a geração de 1968, massacrada pela repressão pós
-Ato Institucional nº 5. Foram entrevistados também participantes das Ligas 
Camponesas, atuantes no período pré-1964. Estes foram atingidos pela repres-
são logo nos primeiros dias do golpe.

___________________
¹ Professor do CAp/UFPE. Autor do livro Francisco Julião: em Luta com Seu Mito. Golpe de Estado, Exílio e Redemo-
cratização do Brasil. Jundiaí: Paco, 2016.
²  ARAÚJO, Maria Paula; MONTENEGRO; Antonio Torres; RODEGHERO, Carla Simone. Marcas da Memória: Histó-
ria Oral da Anistia no Brasil. Recife: UFPE, 2012. Ver a Apresentação, pp. 07 a 13.



 Na realização das entrevistas, foi utilizada a metodologia da história oral. 
Esta é um método de pesquisa e produção de fontes históricas. Não é uma forma 
particular de história. Por meio do exercício da memória, as pessoas elaboravam 
seus relatos orais pelos quais narravam experiências individuais e coletivas — e 
por isso sociais — sobre o passado.
 
 As rememorações das pessoas perseguidas e reprimidas pelos governos 
militares partiram de um presente que as mobilizava. Os primeiros anos da dé-
cada de 2010 foram um momento favorável ao exercício do lembrar. As Comis-
sões da Verdade, nacional e estaduais, criavam oportunidades de fala e de escuta. 
Produziam espaços públicos nos quais homens e mulheres censurados, presos, 
torturados ou aqueles que tiveram amigos e familiares assassinados ou desapa-
recidos poderiam promover encontros do presente com o passado ou com os 
passados, por meio dos seus relatos de memória, mobilizando modelos interpre-
tativos, silêncios, desejos e discursos políticos³. 

 Os entrevistados realizavam recortes do tempo, selecionavam os objetos 
do passado para produzir memórias e, por meio delas, tentar impedir retornos 
autoritários. Os momentos de falas e de escutas, que se espalhavam pelas vá-
rias Comissões da Verdade e também em ações de projetos como o Marcas da 
Memória, desejavam criar uma prática de valorização da democracia, afastar as 
soluções autoritárias e colocar o debate político fora da lógica da perseguição, da 
eliminação e do golpe de Estado, tão presente na história do Brasil e da América 
Latina. 
 
 O projeto Marcas da Memória, da Comissão da Anistia, tomava ainda a 
memória como um mecanismo de reparação. Esse era seu conceito norteador. 
Reparação no sentido de garantir a pluralidade de leituras do passado, fortale-
cendo um exercício democrático no presente, de multiplicidade das falas, do de-
bate das ideias4. Com isso, criava-se uma ação que enfrentava o caráter violento 
dos regimes autoritários, que, além de assassinar, impuseram um único discurso 
possível, uma memória e uma história monolíticas. 

___________________
3 GUIMARÃES NETO, Regina Beatriz. Cidades da mineração: memórias e práticas culturais. Cuiabá: Carlini &Caniato; 
EdUFMT, 2006. Ver o tópico Artes da Memória, Fontes Orais e Escrita da História, pp. 45-56.
4  ARAÚJO, Maria Paula; MONTENEGRO; Antonio Torres; RODEGHERO, Carla Simone. Op. Cit.

 Essa prática autoritária foi manifestada de modo sistemático a partir de 
1964. O Golpe Civil-militar interrompeu o governo de João Goulart, eleito de-
mocraticamente, mas também os debates promovidos por intelectuais, grupos 
partidários e organizações de trabalhadores sobre os problemas do Brasil e suas 
possíveis soluções. Antes do golpe, vivenciava-se uma experiência democrática 
e sua multiplicidade política. Atores sociais, como os camponeses, invisíveis na 
história do Brasil, haviam sido alçados para o debate público por meio do movi-
mento das Ligas Camponesas. Ocupavam as capas de jornais e revistas nacionais 
e internacionais. Lutavam pela reforma agrária e incomodavam a elite política 
agrária. Com a justificativa de combater a corrupção e acabar com a desordem 
social, o Golpe de 1964 retirou as mobilizações dos trabalhadores do cenário 
político e instituiu um governo no qual a palavra democracia era sinônimo de 
ordem e de concordância com os militares. Teve início a construção de um regime 
de governo em que o não alinhado era identificado como uma ameaça, ocupava 
o lugar do inimigo, passível de ser eliminado. 

 Na década de 1980, após 21 anos de governos militares, aconteceu a tran-
sição democrática no Brasil. A passagem para um governo civil foi um proces-
so controlado pela elite política em acordo com os militares. Contudo, houve 
conquistas. A redação de uma nova Constituição, a retomada dos movimentos 
sociais nas ruas, a criação de mecanismos para promoção dos direitos humanos 
e a realização de eleições diretas foram algumas delas. Ao mesmo tempo, foi esta-
belecida a narrativa da festa democrática, que contribuiu para impedir, durante o 
processo de redemocratização, as investigações sobre as violências praticadas pe-
los agentes do Estado durante o Regime Militar. Mas ainda havia permanências 
do período militar na Nova República. As práticas de tortura continuavam em 
muitas prisões do País. Os camponeses seguiam sendo perseguidos; e seus líderes 
assassinados. Nem tudo era festa. 
 
 O modo como o processo de (re)democratização foi encaminhado, desde 
a Anistia de 1979, proclamou o silenciamento das lutas sociais e políticas viven-
ciadas no período da ditadura e mesmo antes dela. A narrativa da arbitragem, 
da conciliação, estaria acima e por cima dos conflitos. A prática política da Nova 
República negava a vitória e a derrota, compartilhando a benevolência social e o 
congraçamento nacional. 

 



 A (re)democratização exaltava a ordem constitucional e procurava apa-
gar suas disputas de poder. Assentava a prosa política sobre a luta política. En-
carcerava no passado os episódios de violências, censura, autoritarismo para 
torná-los anacrônicos à festa democrática. Teriam sido superados, e, por isso, 
fazia-se desnecessário e até perigoso estabelecer uma comissão para investigar 
esses episódios no Brasil. Tal ação foi iniciada quase três décadas depois de en-
cerrada oficialmente a ditadura. 
 
 Os professores e pesquisadores participantes do Marcas da Memória: his-
tória oral da anistia no Brasil refletiram sobre várias dessas questões na série de 
artigos escritos para compor o livro — de mesmo título do projeto —, que foi 
um dos produtos finais da investigação. Essa publicação funcionou ainda como 
o ponto de partida do projeto fotográfico que o leitor tem em mãos. Quando 
Diego Di Niglio decidiu procurar alguns dos autores do livro, na Universidade 
Federal de Pernambuco, este projeto de pesquisa fotográfica teve início. Naquela 
reunião de 2013, Di Niglio apresentou sua proposta de produzir ensaios fotográ-
ficos a partir das narrativas de presos e perseguidos políticos entrevistados pelos 
pesquisadores do projeto Marcas da Memória. Desejava investigar, por meio das 
imagens, as histórias e os universos particulares dos retratados. 

 Uma parte dos entrevistados foi convertida em personagens pelas lentes 
de Diego Di Niglio. Outras trajetórias de vida, que não apareceram no projeto 
e no livro do Marcas da Memória, foram incorporadas. Destaco o líder campo-
nês e comunista Gregório Bezerra. Sua identificação no prontuário individual 
do Departamento de Ordem Política e Social de Pernambuco (Dops-PE), que o 
perseguiu e prendeu algumas vezes por sua militância política, dá título a este 
livro de fotografias. 
 
 Para a polícia, Gregório Bezerra era P14311. Ele faleceu em 1983, em 
pleno processo de estabelecimento da democracia no País. O Estado não lhe 
ofertou o espaço público para falar sobre as violências sofridas, praticadas por 
seus agentes durante o Regime Militar. Não houve essa reparação. O militante 
foi torturado em abril de 1964, logo após o golpe, em praça pública, no bairro de 
Casa Forte, zona norte do Recife.

 

 Gregório Bezerra — assim como Francisco Julião, um dos líderes do mo-
vimento das Ligas Camponesas — era considerado pelos militares, no perío-
do da redemocratização, um radical político e, por isso, visto como ameaça ao 
processo de transição. Em parte por esse motivo, ele e Julião não conseguiram 
qualquer espaço político de atuação naqueles anos 1980. Gregório não teve mui-
to tempo de vida, e Francisco Julião seguiu para um autoexílio no México, onde 
faleceu em 19995.

 Depois da reunião nos idos de 2013, na UFPE, com o professor Antô-
nio Montenegro e este que vos escreve — somos alguns dos autores do livro 
do Marcas da Memória —, Di Niglio iniciou sua jornada de pesquisa. Utilizan-
do-se de alguns dos instrumentos dos bons historiadores, passou a frequentar 
diariamente os arquivos para consultar as fontes históricas, com destaque para o 
acervo Dops-PE, localizado no Arquivo Público Jordão Emerenciano. Percorreu 
também a casa das pessoas a serem fotografadas, participando um pouco de 
suas vidas, do seu cotidiano. Isso possibilitou o desenvolvimento de um olhar 
autoral íntimo, criativo, sem deixar de ser documental ao mesmo tempo. Em 
paralelo, lia as referências bibliográficas sobre o período da ditadura militar no 
Brasil e participava das audiências públicas promovidas pela Comissão Estadual 
Memória e Verdade Dom Hélder Câmara. Trabalhou também como um deteti-
ve, buscando pistas, vasculhando indícios e marcas sobre as diversas formas de 
repressão praticadas pelo regime ditatorial no Brasil. Produziu com suas lentes 
milhares de imagens, constituindo um grande acervo sobre a temática. Editou, 
escolheu, deslocou seus registros para compor uma narrativa visual, documental 
e sensível. 
 
 As histórias de vida de líderes sociais, como Gregório Bezerra e Francis-
co Julião, e de milhares de outras pessoas perseguidas durante a ditadura militar 
convergem ao menos para um ponto em comum. Sobre todas, buscou-se produ-
zir o esquecimento. Este não como o ato de quem não foi lembrado, mas como 
um trabalho da memória que, como tal, seleciona o que não será lembrado, as 
histórias que não serão contadas. Um silêncio próprio do modelo de democracia 
construído no Brasil a partir dos anos 1980.

___________________
5 Sobre essa questão, ver PORFÍRIO, Pablo. Op. cit.



  Este ensaio fotográfico cria uma visibilidade para essas histórias e suas 
narrativas. Fratura a superfície do esquecimento. Faz ver memórias subterrâneas. 
 
 É o direito à memória assumido como direito humano que permite que 
essas imagens apareçam.

 Quando a fotografia consegue dar conta dessa superação, faz refletir 
sobre a capacidade de se questionarem ausências e faltas. Numa sociedade tão 
saturada de imagens, de registros sem sentido, essa postura, por si só, revela a 
dimensão política da fotografia e das memórias que acionam o olhar.
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 1. Antônio Henrique Pereira da Silva Neto, o Padre

 Antônio Henrique entrou para o Seminário Imaculada Conceição, no 
bairro da Várzea, no Recife, ao completar 16 anos. Tornou-se padre no fim de 
1965. Realizava seu trabalho pastoral junto à juventude católica. Estava ligado a 
Dom Hélder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, quem o ordenou sacerdote. 
Seguia as diretrizes do Concílio Vaticano II. 

 O Padre Henrique não desenvolvia atividades políticas ou de enfrenta-
mento à ditadura militar. Entretanto, suas ações pastorais junto aos jovens e sua 
proximidade a Dom Hélder Câmara o fizeram ser identificado pelos militares 
como uma ameaça.

 Em 26 de maio de 1969, Padre Henrique participava de uma reunião com 
jovens em uma casa no bairro do Parnamirim. Era noite quando saiu. Após algu-
mas despedidas e últimas conversas, ele aceitou tomar um carona em uma rural 
verde e branca estacionada na praça do bairro. 

 No dia seguinte, logo cedo, um vigilante encontrou um corpo marcado 
pela tortura no meio do matagal na região da Cidade Universitária. Era o Padre 
Henrique. 

Enlaçada ao seu corpo, via-se uma corda de espessura mediana que 
dava várias voltas em seu pescoço […] O seu rosto estava desfigurado 
de tanta pancada. O lado esquerdo havia sido muito mais atingido do 
que o direito, carregando arranhões e hematomas profundos do pescoço 
à sobrancelha […] Três tiros foram disparados em sua cabeça à queima
-roupa: dois no lado direito, pouco acima da orelha; o terceiro mais ou 
menos na mesma altura, sendo do lado esquerdo da cabeça6.

___________________
6 Essa descrição é feita pelo historiador Diogo Cunha em seu livro Estado de Exceção, Igreja Católica e Repressão: o As-
sassinato do Padre Antônio Henrique Pereira da Silva Neto. Recife: UFPE, 2008. pp. 23-24.
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 Era o terror.

 Após 45 anos, o crime se tornou alvo de investigação da Comissão Es-
tadual da Memória e Verdade Dom Hélder Câmara e oficialmente esclarecido. 
O assassinato foi considerado um crime político, utilizado pela ditadura militar 
para atingir o arcebispo de Olinda e Recife e coibir suas ações. Contou com a 
participação de agentes da Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco.
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 2. Geraldo Menucci

 O maestro Geraldo Menucci relembra o período anterior ao Golpe Civil-
militar de 1964, quando teve destacada atuação no cenário cultural e político do 
Recife. Criou o Coral Bach, considerado por Heitor Villa-Lobos um verdadeiro 
milagre, por ser um exemplo de superação frente às dificuldades da época. Em 
1957, apresentou-se no VI Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, rea-
lizado em Moscou, e em outros países do Leste Europeu. Quando regressou, foi 
preso pelo delegado do Dops-PE, Álvaro da Costa Lima, que lhe informou na 
ocasião ser “uma ordem de prisão não em sentido rigoroso”. Revelavam-se os 
tempos de repressão. 

 Participou do Movimento de Cultura Popular, junto com o artista plásti-
co Abelardo da Hora, por meio do qual procurou difundir o gosto pela música, 
com destaque para a música clássica. Esteve conectado também aos movimentos 
políticos do período. Junto com Francisco Julião, líder das Ligas Camponesas, 
criou o Hino do Camponês. Em um dos trechos, dizia:

Hoje somos milhões de oprimidos,
Sob o peso terrível do cambão.

Lutando, nós seremos redimidos.
A reforma agrária é a salvação.

 Com o Golpe de 1964, foi demitido da Prefeitura do Recife, onde traba-
lhava como violinista e maestro da Orquestra Sinfônica. Passou a ser perseguido. 
Para tentar se livrar da prisão, fugiu do Recife com o auxílio de Dom Hélder 
Câmara. Preso no Rio de Janeiro, passou a dividir a cela com o ator Mário Lago, 
de quem se tornou amigo. Com a anistia de 1979, retomou seu posto na Prefei-
tura do Recife. Segue utilizando a música como instrumento de ação social e 
política. 

Vim ao Recife para passar três meses em casa de parentes, mas passei 
14 anos. Havia muitos movimentos culturais populares na cidade.
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 3. Maria de Lourdes da Silva

 Próximo ao prédio onde morava com sua irmã e seu pai em Olinda, Lour-
des da Silva havia sido presa. Era janeiro de 1972. A irmã trabalhava n’A Girafa, 
uma loja de tecidos no centro do Recife. Seu pai e toda a família eram da cidade 
de Timbaúba, onde trabalhavam no setor de produção de calçados e tecidos. Foi 
nessa cidade que a jovem Lourdes começou sua militância na Juventude Operá-
ria Católica (JOC) e, por meio desse grupo, foi morar no Recife, onde passou a 
ter contato com setores considerados progressistas da Igreja Católica, grupos da 
esquerda armada, como a Aliança Libertadora Nacional, e integrantes do Partido 
Comunista. Nunca se filiou a essas organizações da esquerda e quando foi presa 
já havia se desligado oficialmente da JOC. 

 Lourdes estava na prisão há quarenta dias sem se comunicar com sua fa-
mília e seus amigos. A falta de informação os martirizava. Eles temiam pela vida 
dela e do seu bebê. Era o segundo mês de gravidez.

Um dia, na loja de tecidos no centro da cidade, sua irmã recebeu um bilhete. O 
choro que acompanhou a leitura expressava a imensa alegria sentida. Lourdes 
conseguiu que um agente do Departamento de Ordem Política e Social (Dops
-PE), onde estava presa, enviasse o recado. Dizia que, para vê-la, sua irmã deveria 
ir à Rua da União, onde ficava o prédio do Dops. Às 13 horas, ela estaria na janela 
do 1º andar.

Eu estava com a mesma roupa de quarenta dias atrás. Ela me viu na 
janela, e eu, do outro lado, dando tchau. Foi uma alegria. Tinha certeza 
de que eu estava viva7.

___________________
7 Trecho retirado da entrevista concedida por Maria de Lourdes da Silva ao Projeto Marcas da Memória da Anistia no 
Brasil, em 21 de dezembro de 2011.
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 Maria de Lourdes da Silva foi presa sem acusação formal. Sofreu sessões 
de tortura. Não teve acesso ao seu processo. Perdeu seu emprego, mudou-se de 
casa. Amizades foram desfeitas. A marca de presa política afetava sua vida após 
sair do cárcere. Sentia medo. Mas seguiu. Em agosto de 1972, nasceu sua primei-
ra filha.
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 4. Odijas Carvalho

Registro Civil de Óbito - Retificação

Odijas Carvalho de Souza

___________________
8 Informações extraídas do Processo de Retificação de Assentamento do Registro Civil de Óbito de Odijas Carvalho de 
Souza disponíveis em http://www.cepedocumento.com.br/comissao-verdade.html 
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Falecido no dia    oito   de fevereiro de mil novecentos e setenta e um

às    cinco       horas e    trinta     minutos , em Hospital da Polícia 

Militar com 25 anos.

Estado civil       casado   residente em       Praia de Maria Farinha         

filho de Osano   Francisco de Souza       e Analia Carvalho de Souza        
   

Causa morte Homicídio por rupturas de órgãos internos causado 

por atos de tortura de agentes da Secretaria de Segurança Pública de 

Pernambuco

O sepultamento foi feito no cemitério de Santo Amaro – a funerária 

pertencia a um dos seus torturadores8



 5. Anatália de Souza Melo Alves

Registro Civil de Óbito – Retificação

Anatália de Souza Melo Alves

___________________
9 Informações extraídas do Processo de Retificação de Assentamento do Registro Civil de Óbito de Anatália de Souza 
Melo Alves, disponíveis em http://www.cepedocumento.com.br/ comissao-verdade.html. 
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Falecida no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e setenta e três, 
às dezessete horas e quinze minutos, em Departamento de Ordem 

Política e Social da Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, 

com 28 anos.

Estado civil casada, residente em ________--------_________.

Filha de Nicacio Loia de Melo e Maria Pereira de Melo. 
 

Causa mortis: homicídio por estrangulamento. Depois de 35 dias de 

violências, sevícias e torturas nas dependências da Secretaria de 

Segurança Pública de Pernambuco, sofreu asfixia causada por estrangu-

lamento. Os seus torturadores simularam um suicídio, montado do en-

forcamento de Anatália com a alça que seria de sua própria bolsa. Essa 

versão foi divulgada pelo Diario de Pernambuco, em 23 de janeiro de 

1973, com o seguinte título: “Subversiva suicida-se com alça da bolsa no 

banheiro”.

O sepultamento foi feito no cemitério de Santo Amaro – sem conheci-

mento da família9.



 6. Sylvia Montarroyos 

 Em 2 de novembro de 1964, ela era uma garota que contava 17 anos de 
vida. Pertencia a uma tradicional família de classe média do Recife. Estudava em 
colégio de orientação religiosa. Foi presa quando estava em casa com os irmãos e 
o namorado. 

 Nas prisões da ditadura, Sylvia Montarroyos foi submetida a um processo 
de desumanização:

 Primeiro, a jaula foi colocada em um local subterrâneo, escuro, e depois 
na “floresta” do presídio, situada no bairro de Tejipió, no Recife. Sylvia estava 
nua, recebia meio pão e meio copo de água. Ficava exposta à chuva, a formigas e 
marimbondos. 

 Atualmente, Sylvia Montarroyos vive em Portugal.

Eles fizeram o pior que se pode fazer a um ser humano. Me puseram 
numa jaula que tinha 80 cm x 80 cm. Paredes, teto e piso feitos só de 
grades. Isso se chamava Fernandinho, quer era uma referência a Fer-
nando de Noronha, talvez porque dali ninguém fugia10.

___________________
10 Relato prestado à Comissão Estadual de Memória e Verdade de Pernambuco.
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 7. Ezequias Bezerra da Rocha

 Guilhermina Bezerra da Rocha rememorou sobre o diálogo com seu 
marido:

 Ezequias Bezerra da Rocha era geólogo formado, em 1968, pela Univer-
sidade Federal de Pernambuco. Preparava-se para iniciar seus estudos de pós-
graduação em Geofísica. Havia já ministrado aulas de Matemática e Inglês, tra-
balhado no City Bank e, como geólogo, em algumas empresas. Não era filiado a 
partido político, tampouco integrava grupos de guerrilha urbana ou rural. 

 Guilhermina e Ezequias estavam na sede do DOI/IV Exército, no Recife. 
Foram presos quando chegavam em casa, no bairro de Casa Amarela, zona norte 
da cidade do Recife. Era sábado, 11 de março de 1972. Naquele centro de tortura, 
Ezequias sofreu traumatismo na cabeça e no tronco e teve o abdômen perfurado. 
Separados na chegada ao DOI, quando Guilhermina o reencontrou ele era “um 
farrapo humano”, segundo sua descrição. 

 “Estou bem, meu amor, tenha calma”, disse Ezequias superando a dor e 
tentando confortar sua esposa. 

 Os torturadores o mataram. Seu corpo foi jogado na barragem Bambu, 
município de Escada. Tinha mãos e pés amarrados, estava envolto em uma rede 
e com uma pedra atada a si. Apesar da tentativa de ocultação, o corpo foi encon-
trado e enviado de volta ao Recife, naqueles dias de 1972, e ocultado outra vez 
pelos agentes do Estado. Por meio de um laudo datiloscópico, encontrado apenas 
em 1991, foi possível juntar os fios e reconstruir essa história. 

 A família jamais realizou o reconhecimento do corpo. O Estado nunca o 
devolveu.

Perguntei muitas vezes para que pudesse obter uma resposta, dada com 
voz forçada: ‘Estou bem, meu amor, tenha calma’
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 8. Escultor Abelardo da Hora

 Relatório de Abelardo da Hora

 A prisão

Cargo: Professor do Colégio Técnico Professor Agamenon Magalhães 
Município: Recife
Histórico: O indiciado é tão notoriamente comunista que, rebentada a 
revolução democrática, logo foi preso. É desses cujas convicções e ati-
vidades, de tão extremadamente contrárias ao regime democrático, o 
tornavam sem sombra de dúvidas um dos principais a deverem sofrer o 
expurgo a ser executado pelas forças vitoriosas como condição sine qua 
non do prestígio da vitória11.

Quando eu fui preso, o coronel Ibiapina disse: “Quem for Abelardo da 
Hora, dê um passo a frente”. Eu não fiz serviço militar, mas tinha sido 
chefe escoteiro. Fiquei em posição de sentido na frente dele, que falou: 
“O senhor ganhou uma fortuna naquela Praça da Torre”. Eu disse: “Eu 
fiz aquilo tudo de graça, eu dei de presente à prefeitura”. Ele disse: “De 
graça?”. “Foi, o senhor pode pesquisar na Secretaria de Finanças se tem 
algum recibo de pagamento assinado por Abelardo da Hora”. Ibiapi-
na retrucou: “E que mensagem oculta é aquela? [Referindo-se à parte 
superior da escultura instalada na Praça da Torre, que girava com o 
vento.] Ele pensava que era uma mensagem comunista. “[...] é aquela 
que tem lá em cima daquela torre. Que mensagem oculta é aquela?” Eu 
respondi: “Bem, aquilo ali quem faz é o vento, só se o senhor mandar 
prender o vento”. Ele se arretou comigo: “Recolha-se ao xadrez, atrevi-
do!”. E deu meia-volta e foi embora.

___________________
11 Trecho extraído de um relatório produzido pelos militares por ocasião da prisão de Abelardo da Hora, em abril de 
1964. O documento foi apresentado no momento da entrevista concedida por Abelardo para o projeto Marcas da Me-
mória, em 12 de agosto de 2011.
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 O companheiro de prisão

 

 Abelardo da Hora morreu em setembro de 2014. Estava trabalhando em 
uma escultura para homenagear Gregório Bezerra.

Passei quase um ano preso. Eu e Gregório Bezerra fomos levados para 
a Companhia de Motomecanização, comandada pelo Coronel Darcy 
Villocq. Ele parecia o cão, só olhava para mim trincando os dentes, 
queria me morder. Amarrou Gregório Bezerra de corrente e o arrastou 
pelas ruas até a Praça de Casa Forte. O outro ia ser eu, ia ser osso para 
todo lado, porque sempre fui magro, parece que naquela época eu era 
até mais magro. Ia ser osso, eu teria morrido, não tinha aguentado. Não 
sou forte como o Gregório era. Gregório era mais musculoso.
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 9. Tereza Costa Rêgo e Diógenes Arruda Câmara

 O início

 O meio

 Tereza e Diógenes passaram a viver em São Paulo. Diógenes era dirigente 
do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Tereza ingressou no curso de gradua-
ção em História na Universidade de São Paulo. Trabalhava também como paisa-
gista. A perseguição política era cada vez mais intensa. O dirigente comunista foi 
preso em 1968 e solto apenas em 1972. Tereza vivia na clandestinidade. Depois 
da liberdade, os dois viajaram para o Chile, onde viveram até o golpe de Augusto 

Eu conheci Diógenes como uma pessoa qualquer, na casa de uma ami-
ga minha, a irmã dele. Ele diz que marcou carreira no dia em que me 
conheceu: “Tenho que casar com essa mulher”. Eu era casada. Ele era 
um homem que, não sendo bonito, era lindo e era um homem muito se-
dutor, muito sedutor. Sabe aquela pessoa que diz a coisa que você quer 
ouvir na hora certa? Eu era muito triste, muito só e comecei a ter ami-
zade com ele. Saía com ele para exposição, e as coisas foram evoluindo 
até a danação final [risos].

Agora, quando eu resolvi me divorciar foi um horror, porque a minha 
família não... Eu não posso nem achar que era possível que eles enten-
dessem. Em 1964, em plena Revolução de 1964, para casar com um 
comunista cassado e procurado pela polícia, era muito para eles enten-
derem. No dia em que saí de casa, eu tinha onze empregados. Onze, 
onze empregados! E eu virei as costas para a casa como se fosse uma 
estátua de sal, aquela história de Sara12.

___________________
12 Esta narrativa foi extraída da entrevista concedida por Tereza Costa Rêgo ao projeto Marcas da Memória, em 
19/12/2011, realizado por uma parceria entre UFPE, UFRJ e UFRGS, com financiamento da Comissão da Anistia do 
Ministério da Justiça.
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Pinochet contra o presidente socialista Salvador Allende, em 1973. Seguiram en-
tão para a França. Tereza pintava utilizando o pseudônimo de Joanna. Ao mesmo 
tempo, realizou o curso de doutorado em História da Sorbonne. Diógenes man-
tinha as suas atividades de articulação política no exílio e escrevia artigos sobre 
a conjuntura no Brasil.

 O fim
 

E quando houve a anistia, em 1979, eu voltei. [...] Eu vim com ele de 
avião, e ele já estava assim, meio estranho, inquieto, e me beijava mui-
to. Eu achava um negócio, porque ele não era muito de exibição, coisa 
estranha. Ele morreu no aeroporto chegando em São Paulo, onde a gen-
te deveria morar. Foi um negócio horrível.

[…]

Isso aqui, esse quadro, é um pouco quando ele morreu [mostra o quadro 
intitulado A Partida]. Porque eu fiquei assim... Eu não acreditava que 
ele tinha morrido, eu o balançava assim e dizia: “Tinha que morrer 
agora?! Tinha que fazer isso comigo?!” Eu só compreendi que ele estava 
morto quando eu o beijei e a boca não respondia13.

___________________
13 Extraído da entrevista concedida por Tereza Costa Rêgo ao projeto Marcas da Memória. Op. Cit.
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 10. Engenho Galileia e os galileus

 Francisco Julião foi recepcionado com vivas, fogos e uma chuva de pé-
talas no Engenho Galileia, em Vitória de Santo Antão. Era janeiro de 1955, e os 
camponeses haviam finalmente conseguido um advogado para defendê-los. O 
encontro entre as trajetórias dessas pessoas e a do recém-eleito deputado estadu-
al socialista iria colocar o Engenho Galileia e seus moradores — nomeados pela 
imprensa também como galileus — em destaque no cenário político nacional e 
internacional. Em 1959, com a desapropriação das terras do Galileia em favor 
dos seus moradores, manchetes e editoriais de diversos jornais se voltaram para 
explicar o que acontecia nessa propriedade da Zona da Mata de Pernambuco. 
Muitos textos destacavam o perigo dessa decisão, que subverteria a ordem polí-
tica e instalaria o caos social no meio rural. Os trabalhadores rurais eram apre-
sentados como sujeitos perigosos no contexto da Guerra Fria. Seriam agentes da 
desordem, da subversão e do comunismo que poderiam “cubanizar” o Nordeste 
do Brasil.

 Missões diplomáticas, intelectuais, jornalistas e cineastas passaram a vi-
sitar aquelas terras. Queriam conhecer a sociedade civil organizada pelos traba-
lhadores e nomeada pela imprensa de Ligas Camponesas. Havia um desejo de 
entender e registrar a experiência social e política ali desenvolvida. Entre esses 
visitantes, estava o jovem Eduardo Coutinho, que, em 1964, começou a filmar a 
história de João Pedro Teixeira, líder da Liga Camponesa de Sapé (PB), assassi-
nado dois anos antes a mando de latifundiários da região. As locações eram rea-
lizadas no Engenho Galileia, e os atores e atrizes foram os próprios moradores. A 
esposa de João Pedro, Elizabeth Teixeira, interpretaria a si mesma. O trabalho foi 
interrompido pela repressão policial na região, logo após o Golpe de 1964. Mui-
tos moradores, e mesmo a equipe de filmagem, fugiram. Outros foram presos, e 
os negativos até então produzidos ficaram perdidos. Em 1981, esse material foi 
encontrado, e o projeto passou a ser pensado no formato de documentário. Dos 
atores e das atrizes galileus, surgem então Cícero, Dão e João Virgílio, que re-
presentavam vários outros personagens daquela história: Elzito, Zé Biu, Amara, 
Maria Celeste e Zezé da Galileia. A narrativa fílmica e as trajetórias de vida se 
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misturavam em meio às memórias de lutas por direitos políticos e sociais.

 Quando, em 1º de abril de 1964, caminhões com soldados do Exército 
avançaram sobre o Galileia, famílias foram destroçadas, amizades interrompi-
das, sonhos atropelados e as lutas pela terra e por melhores condições de vida 
esmagadas. Os camponeses sofreram na primeira hora a violência da ditadura 
que se instalaria no Brasil. Destruir a organização política dos camponeses sig-
nificava acabar com uma tentativa de mudança estrutural do País. 

 Era necessário ainda invisibilizar esses atores sociais. Tentar apagar suas 
memórias e as narrativas sobre eles. Essa foi uma das preocupações do Regime 
Militar e de setores civis que o apoiaram, como os latifundiários. O filme de 
Eduardo Coutinho foi exibido em 1985, no período da redemocratização. Ape-
sar do sucesso, as histórias desses trabalhadores rurais e, especificamente, dos 
galileus, parecem não ter alcançado um lugar de destaque na memória social 
sobre os massacrados pela repressão da ditadura militar. Atualmente, não existe 
um monumento às Ligas Camponesas no Engenho Galileia, nem essa é uma his-
tória que se conte nas escolas ou mesmo em filmes. A experiência do movimento 
camponês no Nordeste do Brasil, conhecido internacionalmente antes de 1964, 
não foi incorporada à história oficial do País. 

 As memórias dos galileus, bem como dos vários camponeses que mili-
taram por reforma agrária e direitos sociais, entretanto, atuam como memórias 
subterrâneas, que afloram em sobressaltos repentinos e fazem suas exigências 
para esses sujeitos serem vistos, escutados, e não esquecidos.
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 11. Francisco Julião

 Francisco Julião ficou conhecido internacionalmente, no final da déca-
da de 1950, como dirigente e advogado das Ligas Camponesas em Pernambu-
co. Esse movimento de trabalhadores rurais havia conseguido, em 1959, com o 
apoio de alguns deputados, a desapropriação do Engenho Galileia, em Vitória 
de Santo Antão, para fins de reforma agrária. Julião se tornou deputado estadual 
pelo Partido Socialista Brasileiro de Pernambuco em 1955. Foi reeleito pelo mes-
mo partido em 1958 e, em 1962, conquistou a vaga de deputado federal. 

 Ao mesmo tempo, as suas ações de organização e mobilização dos cam-
poneses passaram a ocupar cada vez mais as manchetes dos jornais nacionais e 
estrangeiros. The New York Times e a revista Life dedicavam várias de suas pá-
ginas para apresentar o líder das Ligas Camponesas, que era comparado a Fidel 
Castro. Jornalistas e o governo dos EUA identificavam no franzino advogado um 
possível revolucionário comunista.

 As ações de Francisco Julião e das Ligas Camponesas não resultaram em 
uma revolução comunista, como temiam os Estados Unidos e setores da im-
prensa brasileira. Contudo, revolucionaram a vida daqueles pobres trabalhado-
res rurais. Com seus discursos inflamados, que incendiavam o público e moviam 
milhares de camponeses para a luta por direitos, Julião colocou as reivindicações 
desse grupo social no centro do debate político do Brasil. Construiu uma visibi-
lidade para esses homens e mulheres.

 No dia do Golpe Civil-militar de 1964, Francisco Julião estava em Brasí-
lia, exercendo suas funções de deputado federal. Dias antes, havia afirmado, em 
seu discurso no plenário do Congresso, que poderia levantar 500 mil campo-
neses contra os golpistas. A promessa não se confirmou. O deputado socialista 
foi um dos primeiros a ter seu mandato cassado. Fugiu de Brasília disfarçado 
de camponês. Passou por Belo Horizonte e foi para o sul de Minas Gerais, onde 
arrumou trabalho na Fazenda Bauzinho.
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 Depois de três meses escondido, Francisco Julião foi denunciado e pre-
so. Usava o nome de Antônio. Tinha um cachorro, Tenente, uma Bíblia e um 
rádio transistor. Sua nova identidade era de camponês e pastor protestante. No 
momento da sua prisão, um policial olhou para suas mãos e viu calos, que com-
provariam sua condição de camponês. Pediu, então, para que tirasse o calçado. 
O aspecto dos pés não condizia com a condição de trabalhador do campo. O po-
licial concluiu: “As mãos são de camponês, mas os pés são de deputado”. A prisão 
durou até setembro de 1965, quando Julião conseguiu exílio na embaixada no 
México, país em que viveu até a aprovação da Lei da Anistia no Brasil, em 1979.

 A militância política junto aos camponeses lhe cobrou um alto preço. Os 
filhos do primeiro casamento foram morar em Cuba, em 1962, devido às ame-
aças que sofriam dos inimigos do seu pai. A filha do seu segundo casamento, 
Isabela, nasceu quando Francisco Julião estava preso. A ela, foi dedicado o livro 
Até quarta, Isabela. 

 Francisco Julião morreu em 1999, vivendo um autoexílio no México, de-
pois de derrotado nas eleições de 1986 no Brasil. Morava em uma casa alugada 
muito simples e sofreu um infarto quando preparava uma macarronada. Não 
possuía mais o prestígio e o poder político do líder das Ligas Camponesas que 
bradava “Reforma agrária na lei ou na marra”. Estava longe dos filhos. Vivia com 
sua terceira esposa, que tratou de cremar seu corpo. Não houve tempo para des-
pedidas e homenagens por parte dos filhos, dos amigos ou dos trabalhadores. 
Quando decidiu retornar para o México depois de 1986, Francisco Julião, contu-
do, parecia já se despedir: 

 
 

Saio dessa peleja como entrei nela: pobre. E sigo em frente, recolhen-
do as pedras que me atiraram pelo caminho para edificar com elas os 
meus sonhos, as minhas utopias. […] Que aspirações ainda me acom-
panham? Vou resumi-las numa só palavra: paz.
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 12. Davi Capistrano

 Em 18 de novembro de 1992, a revista Veja publicou uma entrevista com 
Marival Dias Chaves. O ex-sargento e ex-agente do DOI-CODI de São Paulo e 
do Centro de Informação do Exército apresentava revelações sobre a barbárie 
ocorrida no centro de tortura e assassinato do Exército em Petrópolis, no Rio de 
Janeiro, conhecido como Casa da Morte.

 Marival Chaves afirmou que David Capistrano — ex-deputado pelo Par-
tido Comunista Brasileiro — foi preso e levado para o Rio de Janeiro. Morto em 
Petrópolis, “onde a prática de ocultação dos corpos era através de esquarteja-
mento”14.

Folha de S.Paulo, São Paulo, 15 de setembro de 1978 (pág. 07).
 
“Familiares do ex-deputado David Capistrano da Costa e dos diri-
gentes sindicais João Massena Melo e Itair José Veloso, desapareci-
dos desde 1974 e 1975, fizeram ontem, durante entrevista coletiva 
à imprensa, realizada na sede da ABI, um apelo às autoridades para 
que se pronunciem oficialmente sobre o paradeiro dessas e de outras 
cinco pessoas em idêntica situação. Seus nomes figuram no processo 
que deverá ser julgado na próxima terça-feira, ao lado de 62 pessoas, 
todas acusadas de tentarem reorganizar o Partido Comunista Brasi-
leiro. Neste processo, também é acusado o secretário-geral do PCB, 
Luís Carlos Prestes. 

___________________
13 Revista Veja, A lei da barbárie. 18 de novembro de 1992.
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 David Capistrano foi desaparecido e morto em 1974. A última no-
tícia que a família recebeu foi um telegrama, no início daquele ano, no qual 
David informava estar viajando da cidade de Uruguaiana para São Paulo.
 

Como o general João Batista Figueiredo, há três meses, reconheceu 
publicamente ter havido excessos e atos fortuitos cometidos por su-
balternos na repressão política, os familiares dos desaparecidos — 
Maria Carolina da Costa, filha de David Capistrano; Ivanilda Veloso, 
esposa de Itair Veloso; e Ecília Melo, esposa de João Massena — che-
garam a lhe escrever carta solicitando alguma notícia sobre o destino 
de tais pessoas, uma vez que seus desaparecimentos se deram justo 
durante o período em que o atual candidato arenista à Presidência da 
República era chefe do Serviço Nacional de Informação. Não obtive-
ram até hoje resposta.” 

Lei nº 9.140/95. Diário Oficial, Brasília, 4 de dezembro de 1995. 
 
 Art. 1º – São reconhecidas como mortas, para todos os efeitos legais, 
as pessoas que tenham participado, ou tenham sido acusadas de par-
ticipação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 
1961 a 5 de outubro de 1988, e que, por este motivo, tenham sido de-
tidas por agentes públicos, achando-se, desde então, desaparecidas, 
sem que delas haja notícias. 
 
 Art. 2º – A aplicação das disposições desta Lei e todos os seus efei-
tos orientar-se-ão pelo princípio de reconciliação e de pacificação 
nacional, expresso na Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979 — Lei de 
Anistia.
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 13. Aybirê de Sá e Maria Lenise

 Memórias de um jovem casal revolucionário

 Aybirê de Sá foi integrante do Movimento Revolucionário Tiradentes e 
do Partido Operário Revolucionário Trotskista. Preso no Recife e depois em São 
Paulo durante a ditadura militar, sofreu diversas torturas. Foi anistiado político e 
recebeu reparação econômica do Estado brasileiro. Faleceu em 2012.

 Maria Lenise foi militante política, viveu a clandestinidade e as consequ-
ências de uma vida de perseguição junto com o marido. Foi condenada, à revelia, 
a dois anos e meio de prisão pela Justiça Militar em São Paulo. Não teve direito a 
reparação por não ter sido presa.

Nos conhecemos por volta de 1957. A família dele se mudou para lá em 
1955, mas começamos a nos aproximar a partir de 1959 por conta das 
atividades de duas associações de juventude que existiam em Areias. 
Começamos a nos aproximar, a fazer atividades nas duas associações. 
Ele acabou como diretor da Associação Cultural Areiense (ACA); e eu, 
como secretária.

Eu já namorava com ele quando se envolveu com a questão do Movi-
mento das Guerrilhas. Ele foi embora, e eu continuei meu último ano 
de escola no Colégio Moderno. Em dezembro [de 1962] me casei com 
ele, nessa época nós já estávamos envolvidos com o Partido.

Entre outras coisas, a gente discutia muito sobre política. Pronto, aca-
baram os dois na mesma direção. Algumas pessoas da família diziam 
que eu tinha entrado na política, me metido em política, por causa dele. 
Outros membros da minha família e da dele diziam que ele estava nisso 
por minha causa, porque, se tivesse pulso, não teria entrado. Acontece 
que, como dizem, juntou a fome com a vontade de comer, e seguimos 
em frente nessa atividade militante15.

___________________
13 Trechos extraídos das entrevistas de Maria Lenise e Aybirê de Sá para o projeto Marcas da Memória, da UFPE.

53



 14. Jovenildo Pinheiro de Souza

 Jovenildo Pinheiro: Uma vida em seis tempos

I

Nasci no dia 11 de novembro de 1945, num domingo, à uma hora da 
manhã, no vilarejo de Ingá, distrito de Custódia, pequena cidade do 
Sertão pernambucano, distante 333 quilômetros do Recife, capital do 
Estado.

Quando do meu nascimento, o Brasil e o mundo estavam em turbulên-
cia, anunciando tempos grávidos de futuro. O Brasil estava saindo da 
tenebrosa ditadura do Estado Novo, simbolizada na figura controver-
tida de Getúlio Vargas. O mundo, por sua vez, tinha saído da Segunda 
Guerra Mundial, derrotando o nazismo e o fascismo, ao mesmo tempo 
em que abria as portas da incerteza ante as opções da Guerra Fria, que 
dividiu o mundo ideologicamente.

II

Devido a alguns imprevistos de ordem familiar, fui levado, com menos 
de um mês de nascido, para ser criado e educado na cidade de Caruaru. 
Nessa cidade do Agreste pernambucano, residi durante 27 anos.

Esse período, considero como sendo os anos de minha formação cultu-
ral, moral e ética. Tive a sorte de ser educado por meus pais adotivos 
para ser um homem livre e avesso a qualquer tipo de autoritarismo. 
Para usar as palavras do escritor uruguaio Mario Benedetti, posso di-
zer que o resultado final desse processo iluminista de educação foi: “La 
vida, pasión y muerte de mis conciliaciones y el nacimiento de mi in-
conciliación”.

III

Em 1964, os militares depõem o presidente e instauram uma ditadura
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IV

 Devido às pressões dos órgãos de segurança, não tive outra alternativa 
senão buscar a única saída que me restou: o exílio.

que iria durar mais de duas décadas. Com minha formação liberal e 
aos dezoito anos de idade, foi mais do que natural o meu mais absoluto 
desprezo e indignação pelo que estava ocorrendo.

Entre 1964 e 1967, minha indignação foi expressa através de palestras 
e clubes de debates sobre política, cinema, teatro, etc. Quando as opções 
foram diminuindo devido à intensa repressão e censura, optei por um 
caminho mais radical.

Nessa busca por um caminho mais coerente com o que eu pensava, tive 
a sorte e o privilégio de conhecer os melhores homens de minha época. 
Um desses homens notáveis, pela integridade e pelo caráter, foi Odijas 
Carvalho, que me convidou pessoalmente para ingressar nas fileiras do 
recém-formado Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), 
tendo consciência dos riscos que eu iria assumir como combatente con-
tra um regime brutal.

Depois do assassinato de Odijas Carvalho, no início da década de 1970, 
a minha situação se tornou cada vez mais arriscada e insustentável. 
Assim sendo, fui detido no dia de 5 de abril de 1972, às 14 horas, no 
centro do Recife, por equipes de torturadores do Exército. Ao final do 
ano, depois de ser julgado por um tribunal militar, fui absolvido.

Cheguei em Buenos Aires, capital da Argentina, no dia 23 de junho de 
1973, em pleno inverno. Depois de alguns dias, retomei a viagem, rumo 
a Santiago do Chile, que era, então, a meca dos revolucionários sobrevi-
ventes de toda a América Latina e, principalmente, de brasileiros.

Tive apenas o mês de agosto para me alojar e reatar contatos políticos, 
quando, como um raio em céu sereno — do meu ponto de vista —, 
surgiu o inesperado diante dos meu olhos atônitos, sob a forma de um 
sanguinário Golpe militar, personificado na figura do General Augusto 
Pinochet. Era o dia 11 de setembro de 1973

A princípios do mês de outubro, encontrei proteção na Cruz Vermelha 
Chilena e no Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. 
Protegidos por essas organizações, estavam milhares de refugiados lati
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Recife, 23 de maio de 2017.

no-americanos. Já fazendo parte desse grupo de refugiados, juntamente 
com eles, fui levado para um campo de refúgio, nos arredores de Santia-
go, conhecido como Padre Hurtado. 

V

Em janeiro de 1974, um grupo de mais ou menos duas centenas de 
refugiados — eu incluído — embarcou num voo para Lima, no Peru, 
de onde, depois de alguns dias, seguiu para Cuba, país então conhecido 
como “o primeiro território livre das Américas”, dirigido por um parti-
do político único e um líder absoluto.

Em Cuba, cheguei no dia 19 de janeiro de 1974 — tinha, então, 24 anos 
de idade — e saí no dia 21 de agosto de 1978, rumo a Lisboa, Portugal, 
depois de uma estadia de 4 anos, 7 meses e 6 dias. Dessa estadia na “pé-
rola do Caribe”, relembro com gratidão a generosidade do povo cubano, 
que me adotou como um filho.

Em Portugal, passei o restante do meu exílio, até o final de 1979, quan-
do foi promulgada a anistia e pude, então, recuperar minha cidadania 
e regressar ao Brasil.

VI

Hoje, aos 72 anos de idade, no crepúsculo de minha vida, fazendo um 
balanço dos meus atos praticados ao longo dessas sete décadas, tenho 
o privilégio de não guardar mágoa nem rancores de nenhuma espécie. 
Contemplando, de longe, a terra prometida, na qual não terei o direito 
de penetrar, espero, dignamente, a passagem, comum a todos os seres 
mortais.

Cansado, mas não vencido, medito sobre as belíssimas palavras de Les-
sing: “Se Deus tivesse encerrado em sua mão direita toda a verdade e, 
na esquerda, somente o impulso sempre vivo para a verdade, ainda que 
fosse com a certeza de se equivocar eternamente, e me dissesse: “Esco-
lhe!”, eu tomaria humildemente a esquerda dizendo-lhe: ‘“Dá-me esta,
pai! A verdade pura é para ti’”. Em suma: nada lamento.
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 15 . Jomard Muniz de Britto

Cometeu atentados poéticos

Preso

Movimenta-se, famigerado
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 16. Antônio Alves Dias

 A programação ocorreria no Beco do Quiabo e no largo da feira, no bair-
ro popular de Casa Amarela, zona norte do Recife. Francisco Julião era o prin-
cipal orador dos comícios daquela noite. Nos bastidores, o trabalho de organi-
zação era intenso. Antônio Alves Dias estava à frente. Desde 1962, ele havia se 
aproximado do líder das Ligas Camponesas, frequentando, inclusive, sua casa 
para “comer o boião”. 
 
 Alves Dias administrava o transporte de camponeses aos comícios no 
Recife. Era responsável pelo pagamento do serviço. Na noite dos eventos em 
Casa Amarela, estava vestido com uma capa de chuva, apesar do céu estrelado 
e iluminado. O traje tinha a função de ocultar uma submetralhadora INA. A 
segurança de Julião era ponto fundamental, e Alves Dias atuava como seu guar-
da-costas.
 
 Aproximou-se do grupo das Ligas Camponesas, liderado por Clodomir 
Morais, que tinha o projeto de organização de guerrilhas rurais. Acompanhava 
médicos em atendimentos para aprender procedimentos básicos de medicina. O 
conhecimento seria usado na missão de Dianópolis, em Goiás, onde seria insta-
lado um campo de treinamento guerrilheiro. Em um Jeep Willys partiram Alves 
Dias, Luís de Carvalho — o Capivara —, Cleto Campelo e Adauto Monteiro da 
Silva.
 
 Cruzaram Pernambuco, atravessaram o sul do Piauí e atingiram o Esta-
do de Goiás. Alcançaram a região onde seria montado o campo de treinamento 
que criaria as condições para levar os camponeses ao poder pela via armada. 
Não houve tempo. As Forças Armadas, enviadas pelo governo de João Goulart, 
reprimiram a ação. Plano fracassado, grupo desfeito em fuga. 

 Alves Dias retornou a Pernambuco. Nada havia restado das Ligas Cam-
ponesas. Francisco Julião foi preso e exilado em 1965. Vários camponeses mor-
tos e desaparecidos. O guerrilheiro camponês foi preso após o AI-5. Torturado. 
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 Solto em seguida. Sua casa em Olinda era ponto de encontro de mili-
tantes de esquerda, intelectuais, artistas. Entre eles, em 1973, estavam Jadiel e 
Soledad Barrett, casal militante e talvez apaixonado. No ano seguinte, Soledad e 
outros jovens foram executados no Massacre da Chácara São Bento. Dias depois, 
o telefone toca na casa de Alves Dias. Era Jadiel, que dizia: “Não se preocupe. 
Tudo vai ficar bem”. Jadiel era Cabo Anselmo, descobriu Alves Dias.  
 

Texto escrito pelo historiador Alexandre Alves Dias, filho de Antônio Alves Dias.
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 17. A longa viagem da banda Ave Sangria

 No final de 1972, um grupo de jovens da classe média baixa do Recife 
formou a banda Tamarineira Village, que, em pouco tempo, se firmaria no ce-
nário contracultural com músicas autorais em que misturavam ritmos regionais 
com rock. Os shows da banda lotavam teatros e locais da moda, como o Beco 
do Barato, mistura de bar e boate. Depois de tocar no Recife, em Olinda, Natal 
e Salvador, a banda foi escolhida por um “olheiro” da gravadora Continental, 
com sede no Rio de Janeiro, para gravar um disco. Diante da perspectiva de uma 
profissionalização, a banda passou por uma reforma radical. O nome foi trocado 
para Ave Sangria, e o grupo ficou resumido aos músicos Marco Polo (vocal), Al-
mir de Oliveira (baixo), Ivinho (guitarra), Paulo Rafael (guitarra), Agrício “Ju-
liano” Noya (percussão) e Israel Semente (bateria).

 As músicas, todas de autoria dos componentes, seguiam a estética psi-
codélica, com críticas à repressão moral e aos costumes conservadores. Os inte-
grantes da banda tinham cabelos compridos, vestiam roupas coloridas unissex 
e, no palco, usavam batom. A pegada musical era fortemente roqueira, embora 
também tocassem baião, maracatu e samba de breque.

 O disco, gravado em cinco dias no estúdio carioca Havaí, com produção 
de Marcio Antonucci (ex-integrante da dupla Os Vips, da Jovem Guarda), trazia 
na capa um pássaro andrógino originalmente desenhado pelo cartunista e músi-
co Laílson de Holanda e refeito por um artista contratado pela Continental.

 Em 1974, o disco Ave Sangria foi lançado nacionalmente. Em pouco tem-
po, a música Seu Waldir, de Marco Polo, começou a tocar nas rádios e, em menos 
de duas semanas, já estava entre as onze mais pedidas pelos ouvintes. A venda 
dos discos aumentava a cada dia e, pelos prognósticos da gravadora, iria estou-
rar.

 Ao mesmo tempo, um jornalista começou a fazer uma campanha em seu 
programa diário num canal de TV do Recife denegrindo a banda e exigindo que
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as autoridades tomassem uma providência contra a música que falava, em tom 
de deboche, do relacionamento amoroso entre dois homens. O jornalista argu-
mentava que aquilo era “um acinte contra a moral da família pernambucana”. A 
esposa de um general viu o programa e exigiu a seu marido que tomasse uma 
atitude a respeito. O general entrou em contato com a Polícia Federal, e, um mês 
e meio depois de lançado, o disco Ave Sangria foi proibido pela Censura Federal. 
Todos os exemplares foram apreendidos nas lojas de discos, e as rádios foram 
proibidas de veicular o som dos músicos pernambucanos.

 A banda Ave Sangria ainda fez dois shows no Teatro de Santa Isabel, to-
cando o repertório do disco, com uma plateia superlotada, onde se misturavam 
jovens da periferia com outros da sofisticada zona sul recifense. Foi o canto de 
cisne da banda, que logo depois se desfez.

 Em 2008, a Fundação de Cultura Cidade do Recife convidou Marco Polo 
para fazer um show no Pátio de São Pedro, relembrando as músicas da Ave San-
gria. Marco chamou o ex-integrante da banda Almir de Oliveira, os dois junta-
ram um grupo de jovens músicos e apresentaram o show. A partir daí, foi como 
uma bola de neve. Impulsionados pelos jovens que haviam descoberto o som 
da Ave Sangria através da internet, os músicos começaram a fazer uma série de 
apresentações, sendo inclusive convidados para participar do Festival Psicodália, 
em Santa Catarina, ao lado da banda O Terço e do cantor/compositor Tom Zé. 

 Em 2014, graças à iniciativa do produtor Marco da Lata (integrante do 
grupo neopsicodélico Anjo Gabriel e um dos criadores do site/selo Ripohlan-
dya) o trabalho era relançado em CD e em vinil, com um show no mesmo Teatro 
de Santa Isabel, onde, há exatos 40 anos atrás, a banda havia feito sua última 
apresentação. No palco, além de Marco Polo e Almir, mais dois ex-integrantes 
da Ave Sangria: Paulo Rafael e Ivinho, além de jovens músicos de apoio. Mais 
uma vez, teatro superlotado, com centenas de pessoas do lado de fora querendo 
entrar. Daí para frente, as coisas só esquentaram, com vários shows em diversas 
cidades, incluindo São Paulo (Virada Cultural). Em 2016, o advogado brasiliense 
Fernando Antunes deu entrada num requerimento de anistia política, com pe-
dido de indenização para os integrantes da banda. Em 2017, a banda se prepara 
para entrar novamente em estúdio a fim de lançar um novo disco, com repertó-
rio original que não havia entrado no primeiro.
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 18. Manuel Messias

 Manuel Messias nasceu em Caruaru, cidade do Agreste de Pernambuco, 
no ano de 1938. Desde muito jovem, participou de grupos de debates intelectuais 
e políticos, passando a integrar o Partido Comunista, que estava na ilegalidade. 
No início da década de 1960, havia sido eleito secretário do Partido Comunista 
Brasileiro (PCB) de Caruaru. Logo após o Golpe Civil-militar de 1964, Manuel 
Messias tentou organizar uma resistência em Caruaru, o que não foi possível. 
Buscou reorganizar o PCB atuando na clandestinidade. Foi preso no dia 3 de 
maio de 1964, próximo à Praça do Carmo, região central da cidade do Recife. 

 Esteve preso em diversas instituições do Estado, sendo brutalmente tor-
turado. Sobre o comissariado do bairro de Água Fria, bairro periférico recifense, 
Messias relembra: 

Eu dediquei toda a minha vida à Revolução Socialista. Quando eu en-
trei para o Partido Comunista, David Capistrano, Gregório Bezerra e 
Zé Leite, que eram os líderes na época, disseram para mim o seguinte: 
“A revolução precisa de pessoas que tenham coragem de se dedicar à 
luta revolucionária e coragem para enfrentar o inimigo; se for o caso, 
até de morrer, então nós temos que descobrir o sentido [...]”. Entrei de 
peito aberto na luta pela revolução, a luta para melhorar as condições 
do povo brasileiro, era uma luta de construção do socialismo16. 

___________________
16 As citações presentes no texto foram retiradas das entrevistas concedidas por Manuel Messias ao projeto Marcas da 
Memória, coordenado pelo professor Dr. Antônio Montenegro, da UFPE, em parceria com a UFRJ e UFRGS, e finan-
ciado pela Comissão da Anistia do Ministério da Justiça. O objetivo foi entrevistar pessoas que sofreram perseguição 
e repressão estatal durante a ditadura militar (1964– 1985). https://www.youtube.com/ channel/ UCc_-o5ZHJRo3Gd-
tpUqCvvXg.

Fui colocado dentro do xadrez com água até a altura do joelho e as 
paredes com piche fresco, fiquei aí. Eu acho que, provavelmente, eles ti-
nham ideia de me matar, mas meu irmão e João Lira Neto descobriram 
onde eu estava e foram até lá, chegaram lá e perguntaram bem alto: 
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 Em 1966, Manuel Messias conseguiu ser solto por meio de um habeas 
corpus. Viajou para o Rio de Janeiro. Realizou atividades políticas designadas 
pelo PCB. Em 1967, integrou um grupo de militantes do Partido Comunista 
enviado para treinamento militar na União Soviética. Na década de 1970, de 
volta ao Brasil, tentou reorganizar a vida e montou uma empresa de mercado de 
capitais e planejamento econômico:

 Quando Messias conseguiu sair da prisão, sob pressão dos amigos e fami-
liares, decidiu deixar o País. Viajou ao Rio Grande do Sul, depois para o Uruguai, 
a Argentina e o Chile. Com o golpe comandado por Augusto Pinochet, que der-
rubou o governo socialista de Salvador Allende, a permanência no Chile se tor-
nou perigosa. Com a ajuda de dois padres canadenses, Messias conseguiu asilo 
político na embaixada do Canadá. Viveu durante longo tempo nesse país, onde 
lecionou português e aprendeu francês. Depois, seguiu para a Europa, atraído 
pela Revolução dos Cravos, em Portugal. Passou por Paris e viveu por um tempo 
na Argélia, quando esteve próximo a Miguel Arraes, trabalhando, inclusive, na 
empresa de importação e exportação pertencente à família Arraes. Pouco antes 
da aprovação da Lei da Anistia, em 1979, Manuel Messias regressou ao Brasil. 
Procurou construir um lugar de atuação política no processo de redemocratiza-
ção política dos anos 1980. Candidatou-se ao cargo de deputado pelo Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), sem obter sucesso eleitoral. 

 Ainda sobre sua vida, concluiu:

“Tem um preso aí, fulano de tal, não sei o quê?! Nós trouxemos a roupa 
dele, remédio...”. E o camarada disse: “Não, não tem, não!”. Aí eu ouvi 
e gritei: “Tem, sim; eu estou aqui”. Dava para ouvir no comissariado, e 
isso denunciou a minha presença. Eu estava desaparecido.

Estava dando lucro, estava trabalhando direitinho quando eu fui preso. 
Fui inclusive preso dentro da empresa, de paletó e gravata, e a primeira 
reação que eu tive quando os caras me prenderam... rapidamente, eu 
tirei a gravata, com medo de ser enforcado. 

Minha vida é pequena, mas na maior parte foi dedicada à luta política, 
entendeu? Com prejuízo pessoal, não deixa de ser um prejuízo pessoal, 
porque eu desorganizei a minha vida, não tenho bens, não tenho patri-
mônio, não cheguei sequer a ter filho nem uma vida organizada para 
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ter filhos, porque a revolução não permitiu, e, quando eu vim cuidar 
dessas coisas, já era muito tarde. Mas, mesmo assim, eu consegui me 
formar como economista, como filósofo. Eu estudei também na União 
Soviética e na Alemanha.
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 19. Edival Nunes Cajá

 O vendedor recebeu o cheque com a assinatura de Edival Nunes da Sil-
va Cajá. Era o pagamento pela compra de uma estante em uma loja de móveis 
usados. Ao ler aquele nome, sua memória foi imediatamente acionada. Levou-o 
para a movimentada Avenida Conde da Boa Vista, no centro da cidade do Reci-
fe, no ano de 1978. Ele rememorou a violenta cena na qual um jovem era agar-
rado por dois homens e colocado à força dentro de um automóvel. O rapaz, ao 
resistir, gritava o mais alto que lhe permitiam as forças: 

Eu sou Cajá! Digam a Dom Hélder que estou sendo sequestrado.

 Ainda com o cheque na mão, o vendedor de móveis perguntou: “Você é o 
Cajá que foi preso na ditadura?”. “Sim”, respondeu o cliente, que escutou, surpre-
so, todo o relato de memória sobre a sua prisão na Avenida Conde da Boa Vista. 
E, logo em seguida, recebeu o pedido de desculpas do vendedor, que se sentia 
culpado por não o ter ajudado. O medo o havia impedido de realizar qualquer 
ação17.

 Cajá era integrante do Partido Comunista Revolucionário, da Comissão 
Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Olinda e Recife, onde trabalhava com 
o arcebispo Dom Hélder Câmara, e estudante da Universidade Federal de Per-
nambuco. Depois de preso, foi levado para a sede da Polícia Federal. “As torturas 
eram para liquidar”, relembra. 

 A prisão de Edival Nunes da Silva Cajá ocorreu no período de distensão 
política do País e de retorno das mobilizações sociais às ruas, exigindo, entre 
outras pautas, a anistia política. O caso do estudante ganhou repercussão nas pá-
ginas da imprensa local e de outros estados. Contou com a atuação de religiosos, 

___________________
17 A história foi extraída do livro ROZOWYKWIAT, Joana. Subversivos: 50 Anos Após o Golpe Militar. Cepe. Recife, 
2014.
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principalmente Dom Hélder Câmara; de políticos, que discursavam contra a sua 
prisão no plenário da Assembleia Legislativa; de estudantes da UFPE, que decre-
taram greve em apoio ao colega; e de artistas. 

 A cantora Elis Regina, em 1978, esteve no Recife para apresentar seu 
show Transversal do Tempo. Na primeira noite, no Teatro de Santa Isabel, a can-
tora, que havia se encontrado anteriormente com Dom Hélder Câmara, dedicou 
o espetáculo a Edival Nunes da Silva Cajá. Foi repreendida pela polícia. Na noite 
seguinte, subiu ao palco e, em sua equipe de músicos, faltava o baterista. Pergun-
tando por ele, foi alertada de que estava sentado na plateia. Teria dito Elis: “Vem 
cá, já”, para delírio do público18. 

 Setores da sociedade se mobilizavam pelo fim das prisões arbitrárias. O 
Brasil caminhava lentamente para um processo de redemocratização. 

___________________
18 A história foi retirada de duas reportagens veiculadas na revista Época. Elis Regina, Dom Hélder e uma carta para um 
preso político (19/01/2012) e na revista Continente. Doces marcas da Pimentinha (28/11/2011). 
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 20. Miguel Arraes

 No dia 1º de abril de 1964, o Palácio do Campo das Princesas, sede do 
Governo de Pernambuco, estava cercado e tomado por soldados do exército. O 
governador Miguel Arraes gravava uma mensagem que iria ser veiculada nas 
rádios. Dizia:

 Miguel Arraes consultava seus assessores e conversava com sua esposa, 
Magdalena. A tensão era crescente. Logo cedo, ela havia mandado os dois filhos 
pequenos para a escola, tentando manter as atividades cotidianas e a tranquili-
dade para as crianças. O casal foi separado quando, no final da manhã, Magda-
lena saiu para buscar os filhos e não mais conseguiu entrar no Palácio. 

 No fim daquele dia 1º de abril, o governador de Pernambuco deixou o 
Palácio do Campo das Princesas preso. Foi levado para o 14º Regimento de In-
fantaria e, um dia depois, transferido para a Ilha de Fernando de Noronha. Ain-
da no mesmo dia, a Assembleia Legislativa de Pernambuco decretou a vacância 
do cargo de governador, ocupado logo em seguida por Paulo Guerra, então vice-
governador.

 A entrada de Miguel Arraes no Palácio do Campo das Princesas como 
chefe do Executivo havia ocorrido no dia 31 de janeiro de 1963. Uma multidão 
de trabalhadores estava na frente do prédio esperando o pronunciamento do 
novo governador. Sobre um palanque improvisado na base de cimento de um 
poste, Arraes reafirmou seus compromissos apresentados durante a campanha 
eleitoral: “O único compromisso que tenho é governar ao lado do povo, contra 

No momento em que eu falo, o Palácio do Governo está tomado por 
tropas do Exército que se insubordinaram contra o presidente da Repú-
blica, tocando assim no meu mandato, que o povo de Pernambuco me 
concedeu [...] Sei que cumpri até agora o meu dever com o povo per-
nambucano, sei que estou fiel aos princípios democráticos e à legalidade 
e à Constituição que jurei cumprir.
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a miséria e a fome”. Em seu governo, assegurou o pagamento do salário mínimo 
para o trabalhador rural, garantiu o direito de recebimento do 13º salário e da 
jornada de oito horas de trabalho. Miguel Arraes colocou trabalhadores rurais 
e latifundiários sentados à mesa de negociação para firmar o Acordo do Campo.

 Pouco depois de um ano, o Golpe Civil-militar de 1964 interrompeu essa 
experiência política. Muitos trabalhadores rurais foram presos, outros foram as-
sassinados. O governador de Pernambuco passou pouco mais de um ano no cár-
cere. Conseguiu um habeas corpus e a condição de exilado na Argélia, onde viveu 
com Magdalena Arraes e filhos. A sua vida de gestor público foi retomada apenas 
em 1986, quando se elegeu novamente governador do Estado. A sua atuação po-
lítica nunca cessou.
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 21. Gregório Bezerra

 Gregório Bezerra nasceu miserável em 1900. Dizia que nasceu faminto e 
faminto foi vegetando e crescendo ao léu da sorte. Trabalhou desde muito cedo. 
Foi um infante camponês, jornaleiro e ajudante de pedreiro. Alistou-se no Exér-
cito em 1922 e conseguiu ingressar na Escola de Sargento de Infantaria em 1925, 
após se alfabetizar por método autodidata. Foi sargento-instrutor e professor de 
Educação Física do Colégio Militar de Fortaleza até ser expulso do Exército, em 
1935. Ingressou no Partido Comunista em 1930, fazendo-se um dos seus princi-
pais líderes. Tornou-se um dos dirigentes do Levante Comunista de 1935, razão 
pela qual foi preso. Recebeu anistia após o fim do governo de Getúlio Vargas 
e logrou ser eleito deputado federal por Pernambuco, sendo o mais votado no 
Recife, em 1945. Em janeiro de 1948, seu mandato foi cassado. O PCB havia sido 
posto na ilegalidade no ano anterior. 

 Passou a atuar na organização dos trabalhadores rurais no Nordeste do 
Brasil, auxiliando na criação de sindicatos rurais. Foi preso, mais uma vez, nos 
primeiros dias após o Golpe de 1964, quando pensava em montar a resistência 
dos trabalhadores no campo. Estava no Engenho Pedroza, município de Cortês. 
Com as mãos e os pés algemados, ainda teve o corpo todo amarrado. Jogado na 
carroceria de um caminhão, seguiu para o município de Ribeirão, Zona da Mata 
Sul de Pernambuco. No dia seguinte, chegou à Companhia de Motomecaniza-
ção, no Recife, onde foi recebido pelo Coronel Darcy Ursmar Villocq Vianna. 
Ali ocorreria o episódio mais conhecido da vida de Gregório Bezerra. Ele foi 
espancado com barra de ferro, obrigado a pisar em uma solução ácida e, amar-
rado pelo pescoço, levado pelas ruas do bairro de Casa Forte. O Coronel Villocq 
o exibia como um criminoso e incentivava as pessoas a xingá-lo.

 Gregório Bezerra sempre enfrentou com coragem as situações mais 
complicadas da sua vida. Quando estava preso no município de Ribeirão, em 
1964, escutou do Coronel Ibiapina: “Eu sinto nojo de você”. Prontamente, res-
pondeu: “Eu também tenho nojo de todos os fascistas fantasiados com a farda do 
Exército”. Isso lhe valeu um golpe de fuzil no estômago, um soco na cara e duas 
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pancadas nos ouvidos. 

 Essa postura do enfrentamento marcou a trajetória de Gregório Bezerra. 
As fotografias produzidas pela polícia política de Pernambuco para o prontuário 
do líder comunista do Departamento de Ordem Política e Social de Pernambuco 
(Dops-PE) registram bem esse espírito. O olhar é direto, enfrentando os que o 
registram, com a firmeza e coragem do combatente. Nem a miséria nem a re-
pressão dobraram Gregório Bezerra.

 Gregório Bezerra, presente!
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 22. Amaro Luiz de Carvalho – Capivara

 Amaro Luiz de Carvalho foi preso político do regime instalado a partir 
de 1964 no Brasil. Era líder camponês, natural de Joaquim Nabuco, na zona ca-
navieira sul de Pernambuco. Assassinado por agentes do Estado brasileiro den-
tro da Casa de Detenção do Recife, em 22 de agosto de 1971. Ele é um dentre 
milhares de camponeses que foram presos, torturados e, em vários casos, mortos 
pela maquinaria repressiva do Estado de Exceção comandada pelos militares 
com apoio dos representantes da oligarquia agrária no Brasil. Deste grupo de 
pessoas, a história de Amaro Luiz de Carvalho se destaca exatamente por ser 
possível contá-la, ao contrário da história da maioria dos trabalhadores rurais 
que tiveram suas narrativas de vida eliminadas por meio da violência física, pela 
criminalização de suas reivindicações políticas e sociais, pela ocultação/destrui-
ção dos documentos históricos. 

 O Estado brasileiro reconhece Amaro Luiz de Carvalho como um dos 
mortos e desaparecidos políticos da ditadura militar. Ele militou em partidos de 
esquerda (PCB, PCdoB e PCR), atuou na organização das Ligas Camponesas e 
foi dirigente do Sindicato Rural de Barreiros (PE). Foi preso em 21 de novembro 
de 1969. Condenado a dois anos de detenção pela Justiça Militar. A Secretaria de 
Segurança Pública de Pernambuco anunciou, à época, que a causa da sua morte 
seria envenenamento promovido por outros presos, motivados por divergências 
políticas. Era 22 de agosto de 1971, e faltavam apenas dois meses para ele ganhar 
a liberdade outra vez. Para sustentar seu argumento, o Governo de Pernambuco 
apresentou termos de declaração de agentes penitenciários e de outros presos e 
uma carta denunciando o crime. Anos depois, a Comissão Especial de Mortos 
e Desaparecidos Políticos analisou a necrópsia e o atestado de óbito. Ambos os 
documentos negavam a versão até então oficial. Afirmavam que Amaro Luiz de 
Carvalho morreu por hemorragia pulmonar, decorrente de traumatismo do tó-
rax, causado por instrumento contundente. Foi torturado e assassinado dentro 
da Casa de Detenção. 
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 23. Massacre da Chácara São Bento

 Ela entregou-lhe a mensagem. Ele leu e soube que havia sido descober-
to. Devia ser executado por traição. Nesse momento, outras pessoas estavam 
na sala do apartamento, incluindo crianças. Soledad saiu. Seguiu para a loja de 
roupas bordadas onde trabalhava. Anselmo olhou pela janela. Havia um homem 
na rua sinalizando para que descesse. Foi colocado em um carro e levado para o 
aeroporto do Recife. Embarcou no avião da FAB para São Paulo. Nunca mais se 
encontraram. 

 José Anselmo dos Santos, o Cabo Anselmo, comandou a Revolta dos Ma-
rinheiros, em 1964, tornando-se uma figura de destaque na esquerda brasileira. 
Depois do golpe daquele ano, foi exiliado político e, no início dos anos 1970, re-
tornou ao Brasil como integrante da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). 
Preso em 1971, passou a ser informante das forças repressivas do governo mi-
litar. Atuava junto aos grupos de esquerda e colaborava com o delegado Sérgio 
Paranhos Fleury.

 Soledad Barrett Viedma era paraguaia, neta do escritor Rafael Barrett. 
Com 17 anos, foi sequestrada por um grupo neonazista. Por se negar a homena-
gear Adolf Hitler, teve suas pernas marcadas por símbolos nazistas. Tornou-se 
uma referência de luta para as esquerdas. Realizou treinamento guerrilheiro em 
Cuba, onde conheceu Anselmo. Em 1971, reencontrou-o no Paraguai. Foi atraí-
da por ele para organizar a VPR no Brasil, junto com outros militantes. 

 Em 1973, Anselmo e Soledad viviam juntos no Recife. Quando lhe mos-
trou a mensagem, é possível que ela tenha oferecido uma chance para ele escapar. 
Por sua vez, Anselmo havia passado toda informação sobre o grupo, incluindo 
sua companheira, para a equipe de agentes do delegado Fleury. Um a um, todos 
foram sequestrados, torturados e assassinados. Seus corpos foram levados para 
a Chácara São Bento, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Os jornais 
reproduziram a versão da polícia de que estavam organizando uma guerrilha no 
local. Teriam sido surpreendidos pelos policiais e morreram na troca de tiros. 
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 Perícias posteriores atestam que não foram mortos no local. Foram exe-
cutados com diversos tiros à queima-roupa; e seus corpos, levados para a cháca-
ra, onde foi montado o cenário do confronto. O episódio ficou conhecido como 
o Massacre da Chácara São Bento.

 O corpo de Soledad Barrett desapareceu. Ela deixou uma filha. Há indí-
cios de que estaria grávida. O pai da criança seria Anselmo.
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 24. Alberto Vinícius: testemunha de Odijas Carvalho

 Alberto Vinícius e Odijas Carvalho, militantes do Partido Comunista 
Brasileiro Revolucionário (PCBR), encontraram-se no Recife, 1971. 

 Odijas havia sido preso na Praia de Maria Farinha, no final de janeiro 
daquele ano. Alberto foi preso no Paraná, no ano anterior. Foi transferido para 
São Paulo, entregue à Operação Bandeirantes (Oban). Seguiu para o Recife no 
início de 1971.

 Alberto recorda quando viu Odijas do Departamento de Ordem Política 
e Social de Pernambuco (Dops-PE): “Por volta das 7h, Odijas passou diante da 
cela, conduzido por policiais que o colocaram na cela vizinha. Estava de calção 
de banho, camisa e descalço”.

 A memória seguinte é constituída por quadros da tortura sofrida por 
Odijas: 
 

Apesar da existência da porta de madeira isolando a sala do corredor, 
chegaram até nós os gritos de Odijas, os ruídos das pancadas e das per-
guntas cada vez mais histéricas dos torturadores. Durante esse período, 
Odijas foi trazido algumas vezes até o banheiro, colocado sob o chuveiro 
para em seguida retornar ao suplício. Em uma dessas vezes, ele chegou 
até minha cela e me pediu uma calça emprestada, porque a parte poste-
rior de suas coxas estava em carne viva. Os torturadores, animalizados, 
excitavam-se ainda mais, redobrando os golpes exatamente ali. Por vol-
ta das 2h, os torturadores extenuados e vencidos colocaram Odijas na 
cela. Passados alguns minutos, apareceu o delegado José Silvestre. Visi-
velmente irritado, gritando com os torturadores, ordenou o reinício do 
assassinato que se prolongou até as 4h do dia 31 de janeiro19 .

___________________
19 Os relatos de memória de Alberto Vinícius foram retirados de MIRANDA, Nilmário; TIBÚRCIO, Carlos. Dos Filhos 
deste Solo: Mortos e Desaparecidos Políticos Durante a Ditadura Militar: a Responsabilidade do Estado. São Paulo: Boi-
tempo, 2008. p. 364.
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 Odijas Carvalho morreu em 8 de fevereiro de 1971. Alberto Vinícius foi 
transferido para o Quartel de Cavalaria e para a Base da Aeronáutica em Per-
nambuco, onde sofreu torturas. Afirma ter saído do inferno quando seguiu para 
a Casa de Detenção, localizada no centro do Recife. Foi transferido ainda para a 
Penitenciária Barreto Campelo, na Ilha de Itamaracá (PE), onde ficou até 1979. 
Havia sido condenado à prisão perpétua. Depois, sua pena foi transformada em 
30 anos de cárcere.
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 25. Fernando Santa Cruz e Elzita Santa Cruz

 Era sábado de Carnaval do ano de 1974. Fernando, que vivia em São 
Paulo, com sua esposa Ana Lúcia e seu filho Felipe, viajou ao Rio de Janeiro e se 
hospedou na casa do seu irmão Marcelo, em Copacabana. Na tarde daquele dia, 
ele saiu para encontrar com seu amigo Eduardo, alertando que, se não voltasse 
até as 18 horas, teria sido preso20. Fernando não voltou. Desapareceu.

 Elzita Santa Cruz, sua mãe, iniciou uma busca por informações sobre o 
seu paradeiro. Percorreu delegacias, órgãos de segurança do governo militar. Vi-
sitou autoridades políticas e religiosas. Escreveu cartas. Uma delas ao Marechal 
Juarez Távora, em maio de 1974, três meses após o desaparecimento do seu filho. 
Dizia:

 

 Fernando foi sequestrado pela polícia política. É um desaparecido po-
lítico da ditadura militar brasileira. Passados pouco mais de 40 anos, o Estado 
brasileiro não consegue responder às questões.

 O silêncio é ensurdecedor. 

 

São passados três meses. Não sabemos quais as acusações que pesam 
contra Fernando. De que crime o acusam? […] Meu querido filho tam-
bém é esposo e pai. Que direi ao meu neto quando jovem se fizer e 
quando me indagar que fim levou o seu pai, se ele não tiver a felicidade 
de seu regresso? Direi que foi executado sem julgamento? Sem defesa? 
Às escondidas por crime que não cometeu? Onde está meu filho?

___________________
20 Citação do texto retirado de ASSIS, Chico et. al. Onde Está Meu Filho? Recife: Cepe, 2011. p. 14.
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 Memories, stories and images
 Pablo F. de A. Porfírio21

 This photographic research project started at a meeting held at the Fe-
deral University of Pernambuco (UFPE). It was 2013, and the National Truth 
Commission was conducting its investigation into the serious human rights vio-
lations that had occurred under the Brazilian military dictatorship. The outcome 
would be presented as a final report in December of the following year. The Dom 
Helder Camara State Level Memory and Truth Commission, in Pernambuco, 
was also making progress in its research work on the subject.
 
 In 2011, two years before that meeting at UFPE, the Ministry of Justi-
ce, through the Amnesty Commission, started the Marcas da Memória Project, 
which aimed at publishing books, producing exhibitions and audiovisual mate-
rials, and digitizing collections. Within this broad project, the demand was put 
forward for a public policy for Oral History of Amnesty in Brazil. Accordingly, 
the Marcas da Memória: Oral History of Amnesty in Brazil project was started. 
In partnership with federal universities of Pernambuco, Rio de Janeiro, and Rio 
Grande do Sul, researchers interviewed about one hundred people who had 
been victims of political persecution, arrest, and torture under the dictatorship 
established in Brazil after the 1964 coup22.

 The group of UFPE researchers recorded video interviews with 41 people 
(9 women, 32 men) from the states of Pernambuco, Alagoas, and Piauí. They 
were former party members and social movement activists, mostly belonging to 
the 1968 generation, who were massacred by repression after Institutional Act 
No. 5. Members of the Peasant Leagues, active during the pre-1964 period, were 
also interviewed. The later were hit by repression as early as the first few days 
after the coup.

___________________
21 Professor at CAp/UFPE. Author of the book Francisco Julião: em Luta com Seu Mito. Golpe de Estado, Exílio e Rede-
mocratização do Brasil. Jundiaí: Paco, 2016.
²  ARAÚJO, Maria Paula; MONTENEGRO; Antonio Torres; RODEGHERO, Carla Simone. Marcas da Memória: Histó-
ria Oral da Anistia no Brasil. Recife: UFPE, 2012. Cf.  Apresentação, pages 07-13.



 Interviews were conducted using oral history methodology. This is a me-
thod for researching and producing historical sources. It is not a particular form 
of history. Through an exercise of memory, interviewees shaped their oral ac-
counts, thus narrating individual and collective -and thus social- experiences of 
the past.
 
Recollections of those who had been persecuted and repressed by the military 
governments started from a present moment that moved them. The early 2010s 
was a favorable time for the exercise of remembering. National and state level 
Truth Commissions created opportunities to speak and listen. These Commis-
sions generated public spaces in which censored, imprisoned, tortured men and 
women, or those whose friends and family members had been had murdered or 
gone missing, could have present-day encounters with the past(s) through their 
memory accounts, significant interpretive models, silences, wishes, and political 
discourses23.
 
Interviewees selected moments in time, chose objects from the past to produce 
memories and, through these, try to prevent the return of authoritarian regi-
mes. Through those moments of speaking and listening, in the framework of all 
Commissions as well as during activities of projects such as Marcas da Memória, 
aimed at establishing practices of valuing democracy, doing away with authori-
tarian solutions, and moving political debate away from the logic of persecution, 
elimination and coup, still so actual in Brazilian and Latin American history.
 
The Marcas da Memória project, an initiative of the Amnesty Commission, still 
saw memory as an atonement mechanism. This was its guiding concept. Repa-
ration in the sense of ensuring plural readings of the past, strengthening pre-
sent-time democratic exercise, multiple discourses, debate on ideas24. Therefore, 
this action confronted the violent character of authoritarian regimes, which, in 
addition to assassinating, imposed the single possible discourse, the monolithic 
memory and history.

___________________
23 GUIMARÃES NETO, Regina Beatriz. Cidades da mineração: memórias e práticas culturais. Cuiabá: Carlini &Caniato; 
EdUFMT, 2006. Cf. Artes da Memória, Fontes Orais e Escrita da História, pages 45-56.
24  ARAÚJO, Maria Paula; MONTENEGRO; Antonio Torres; RODEGHERO, Carla Simone. Op. Cit.

 This kind of authoritarian practices was systematic from 1964 on. The 
Civilian Military Coup discontinued the democratically elected government of 
João Goulart, as well as debates promoted by intellectuals, party groups, and 
workers’ organizations on Brazil’s problems and possible solutions to them. Be-
fore the coup, there was democratic experience and political diversity. Social 
players, such as peasants, invisible in Brazilian history, had entered public debate 
through the peasant leagues movement. They made the headlines of national 
and international newspapers and magazines. They struggled for agrarian re-
form and disturbed the agrarian political elite. Under the pretense of fighting 
corruption and putting an end to social disorder, the 1964 coup wiped workers’ 
mobilizations out of the political scene and installed a government to which the 
word democracy meant order and agreement with the military. A regime was then 
established in which the non-aligned were seen as a threat, as the enemy that 
could be eliminated.

 In the 1980s, after 21 years of military rule, a democratic transition took 
place in Brazil. The political elite, in agreement with the military, controlled the 
transition to civilian rule. Nonetheless, there were achievements in some areas. 
These achievements included drafting a new Constitution, resuming social mo-
vements on the streets, establishing mechanisms aimed at fostering human ri-
ghts and holding direct elections. At the same time, a narrative of the democracy 
feast was established, which helped avoid, during the redemocratization process, 
investigations into violence by agents of the State under the Military Regime. 
Nonetheless, the military regime still lingered during the New Republic. Torture 
was still inflicted in many Brazilian prisons. Peasants were still persecuted and 
their leaders killed. It was not all feast.

 
 The way the (re)democratization process was conducted since the 1979 
Amnesty meant silencing social and political struggles waged under and even 
before the dictatorial period. The narrative of arbitration, conciliation, would 
be placed above and over conflicts. The New Republic’s political practice denied 
victory and defeat, stressing social benevolence and national gratitude.
 



 The (re)democratization process praised constitutional order and sought 
to erase disputes of power. It asserted political prose over political struggle. Epi-
sodes of violence, censorship, and authoritarianism were locked in the past so to 
make them anachronistic in the face of the democracy feast. They had allegedly 
been overcome. Therefore, it was unnecessary and even dangerous to establish a 
commission to investigate these episodes. Such a commission was created almost 
three decades after the official end of the dictatorship.
 
 The teachers and researchers involved with the Marcas da Memória: Oral 
history of amnesty in Brazil project discuss several of these issues in the series 
of articles that make up their book –named after the project, of which it was 
one of the final products. Moreover, this publication was the starting point for 
the photographic project currently in your hands, which was born when Diego 
Di Niglio decided to speak with some of its authors at the Federal University of 
Pernambuco. At that 2013 meeting, Di Niglio presented his proposal to produ-
ce photographic essays based on the narratives of political prisoners and people 
who had been persecuted and interviewed by researchers involved with Marcas 
da Memória project. He wished to investigate, through images, the stories and 
specific universes of those portrayed. 

 Some of the interviewees became characters through Diego Di Niglio’s 
lens. He added other life trajectories, not included in Marcas da Memória project 
and book. I single out that of Gregório Bezerra, peasant and communist leader. 
This photography book is named after his identification on his criminal record 
with the Pernambuco Department of Political and Social Order (Dops-PE), whi-
ch persecuted and arrested him a number of times for his political activism.

 For the police, Gregório Bezerra was P14311. He died in 1983, in the 
midst of Brazilian democratization. The State did not offer him public space to 
speak out on the violence he had endured from its agents under the Military Re-
gime. This reparation is missing. Bezerra was tortured in April 1964, shortly after 
the coup, in a Casa Forte district square, northern Recife.

 

 During re-democratization, the military considered Gregório Bezerra -as 
well as Francisco Julião, one of the leaders of the Peasant Leagues movement– as 
a radical, and hence a threat to the transition process. In part for this reason, he 
and Julião did not have access to any political spaces in the 1980s. Gregório did 
not have much time to live, and Francisco Julião went on to a self-exile in Mexico, 
where he died in 1999.
 
 After the 2013 meeting at UFPE with Professor Antonio Montenegro and 
myself -we are among the authors of Marcas da Memória book-, Di Niglio star-
ted his research journey. Using a few good historians’ tools, he visited archives 
daily to look up historical sources, especially the Dops-PE collection in Jordão 
Emerenciano Public Archive. He also visited the homes of people he would pho-
tograph, sharing a few moments of their daily lives. Thus, while remaining do-
cumental, he was able to develop an intimate, creative, authorial gaze. At the 
same time, he read the literature on the military dictatorship period in Brazil and 
attended public hearings of the Dom Hélder Câmara State Level Memory and 
Truth Commission. He also did detective work looking for clues, going through 
leads and signs that pointed to the various forms of repression inflicted by the 
Brazilian dictatorial regime. With his lenses, he produced thousands of images, 
creating a wide collection on this subject. He edited, chose, shifted his images to 
compose a visual, documentary and sensitive narrative.

 The life histories of social leaders such as Gregório Bezerra and Francisco 
Julião, as well as of thousands of other people who were persecuted under the 
military dictatorship, have at least one point thing common: the attempt to con-
sign them all to oblivion. Not in the sense of not remembering, but as a work of 
memory that, as such, selects what will not be remembered, stories that will not 
be told. The typical silence of the model of democracy built in Brazil from the 
1980s on.
 
 This photographic essay generates visibility for these stories and their 
narratives. It cracks the surface of oblivion. It makes you see subterranean me-
mories. 
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 1. Antônio Henrique Pereira da Silva Neto, the Priest

 Antônio Henrique joined the Immaculate Conception Seminary in Vár-
zea district, Recife, at the age of 16. He was ordained a priest in late 1965. He did 
his pastoral work with the Catholic youth. He was associated to Dom Hélder Câ-
mara, Archbishop of Olinda and Recife, who ordained him a priest. He followed 
the directives of the Second Vatican Council.

 Father Henrique was not politically active nor did he confront the mi-
litary dictatorship. However, his pastoral activities with young people and his 
closeness to Dom Hélder Câmara led the military to see him as a threat.

 On May 26, 1969, Father Henrique attended a meeting with young pe-
ople at a house in Parnamirim district. The night had fallen when he left. After 
good-byes and last conversations, he accepted a ride in a green and white station 
wagon parked at the local square.

 The next day, a security guard found a body marked by torture in a thi-
cket around the University Campus. It was Father Henrique. 

Around his neck, several round of a rope of medium thickness... […] 
Many blows disfigured his face. Its left side had been hit much harder 
than the right side, showing deep scratches and bruises from the neck 
up to the eyebrow ... […] Three shots had been fired at his head at point
-blank range: two on the right side, just above the ear; the third at about 
the same level, but on the left side of his head25. 

___________________
25  As described by historian Diogo Cunha in his book Estado de Exceção, Igreja Católica e Repressão: o Assassinato do 
Padre Antônio Henrique Pereira da Silva Neto. Recife: UFPE, 2008. pp. 23-24.
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 It was terror.

 After 45 years, this crime was investigated by the State Level Dom Hélder 
Câmara Memory and Truth Commission and officially solved. This assassination 
was considered as a political crime, used by the military dictatorship to affect the 
Archbishop of Olinda and Recife and restrain his actions. The perpetrators were 
agents of the Public Security Department of Pernambuco. 
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 2. Geraldo Menucci

 Maestro Geraldo Menucci recalls the period prior to the 1964 Civilian 
Military Coup, when he was remarkably active in Recife’s cultural and political 
scene. He founded the Bach Choir, which composer Heitor Villa-Lobos consi-
dered a true miracle, an example, as it could overcome all the difficulties of that 
time. In 1957, he performed at the VI World Festival of Youth and Students, held 
in Moscow and in other Eastern European countries. Upon arriving back, he was 
arrested by Álvaro da Costa Lima, Dops-PE officer, who told him that it was “an 
arrest warrant, but not in a strict sense.” That was a time of repression.

Together with visual artist Abelardo da Hora, he was active in the Popular Cul-
ture Movement, through which he sought to spread the taste for music, em-
phasizing classical music. He was also active in political movements. Together 
with Francisco Julião, leader of the Peasant Leagues, he wrote the Peasant Hymn. 
Here are a few lines of its lyrics:

Today we are millions of oppressed [peasants],
Under the terrible burden of cambão.
By struggling, we will be redeemed.
Agrarian reform is our salvation.

 With the 1964 Coup, he was laid off from Recife City Hall, where he 
worked as a violinist and conductor of the Symphony Orchestra. He started 
being persecuted. To try to avoid going to jail, he fled Recife with the help from 
Dom Hélder Câmara. Arrested in Rio de Janeiro, he was actor Mario Lago’s cell-
mate and they became friends. After the 1979 amnesty, he was reinstated in his 
job with Recife City hall. He continues to use music as a tool for social and poli-
tical action. 

I came to Recife to spend three months with relatives, but I stayed for 14 
years. There were many popular cultural movements in the city.
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 3. Maria de Lourdes da Silva

 Lourdes da Silva was arrested in Olinda, not far from the apartment buil-
ding where she lived with her sister and her father. It was January 1972. Her 
sister worked in Girafa, a fabric store in downtown Recife. Her father and the 
whole family were from Timbaúba, where they worked in shoe and fabric pro-
duction. It was there that the young Lourdes first became an activist as a member 
of the Young Christians Workers - YCW (Juventude Operária Católica - JOC), 
which sent her to Recife, where she came into contact with progressive sectors 
of the Catholic Church, pro-armed fight left-wing groups, such as the National 
Liberating Alliance (Aliança Libertadora Nacional - ALN), and members of the 
Communist Party. She never joined these left-wing organizations and, when she 
was arrested, she had already officially left the YCW.

 Lourdes had been in prison for forty days with no contact with her fa-
mily and friends. Lack of information was agony for them. They feared for her 
life and her baby. She was two-month pregnant.

 One day, at the downtown fabric store, her sister received a note. She 
read it crying with immense joy. Lourdes got an agent from the Department of 
Political and Social Order (Departamento de Ordem Política e Social de Per-
nambuco, Dops-PE), where she was, to send the message. It said that, to see her, 
her sister should go to Rua da União, where the Dops building was. She would 
be at the window of the first floor at 1:00 p.m.

I was wearing the same clothes as forty days earlier. She saw me at the 
window and I, on the other side, waved. We were very happy. She was 
sure I was alive26.

___________________
26 Extract from the interview given by Maria de Lourdes da Silva to the Marcas da Memória da Anistia no Brasil Project, 
on December 21, 2011.
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 Maria de Lourdes da Silva was arrested without charge. She endured tor-
ture sessions. She had no access to her own case file. She lost her job, moved from 
her house. Friendships were broken. The stigma of political prisoner affected her 
life after jail. She was afraid. Nonetheless, she moved on. Her first daughter is 
born in August 1972.
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 4. Odijas Carvalho

Death Certificate – Rectification

Odijas Carvalho de Souza

___________________
27 Information from the Process of Rectification of the Death Certificate of Odijas Carvalho de Souza, available at http://
www.cepedocumento.com.br/ comissao-verdade.html. 
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Died on February 8, 1971, at 5H30 p.m., 
at the Military Police Hospital, 25 years old.

Civil status married, place of residence Maria Farinha Beach.

Son of Osano Francisco de Souza and Anália Carvalho de Souza.

COD: homicide, ruptures of internal organs caused by acts of 

torture perpetrated by agents of the Pernambuco Department 
of PubliSecurity.

He was buried in Santo Amaro cemetery - the funeral home be-
longed to one of his torturers27.



 5. Anatália de Souza Melo Alves

Death Certificate – Rectification

Anatália de Souza Melo Alves

___________________
28 Information from the Process of Rectification of the Death Certificate of Anatália de Souza Melo Alves, available at 
http://www.cepedocumento.com.br/ comissao-verdade.html.
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Deceased on January 22, 1973, at 5h15 p.m., at the Department of 
Political and Social Order, Pernambuco Department of Public Security, 

aged 28.

Marital status married, place of residence________--------_________.
Daughter of Nicacio Loia de Melo and Maria Pereira de Melo. 

COD: homicide by strangulation. After 35 days enduring violence, abuse, 
and torture on the premises of the Pernambuco Department of Public 
Security, she suffered suffocation caused by strangulation. Her torturers 
staged suicide pretending Anatália had hanged herself using her own 
purse strap. This version was published by Diario de Pernambuco, on 
January 23, 1973, with the following title: “Subversive woman commits 
suicide in the bathroom using purse strap.”

She was buried in Santo Amaro cemetery – of which her family was not 
informed28.



 6. Sylvia Montarroyos 

 On November 2, 1964, she was a regular Recife middle class girl of 17. 
She attended a religiously oriented school. When she was arrested, she was at 
home with her brothers and boyfriend.

 In dictatorship’s prisons, Sylvia Montarroyos suffered dehumanization:

 At first, the cage was taken to a dark, underground place and then to the 
prison “forest”, in Tejipió district, Recife. Sylvia was naked, receiving half a loaf 
and a half glass of water a day. She was exposed to rain, ants, and hornets.

 Sylvia Montarroyos currently lives in Portugal.

They did the worst thing that can be inflicted upon a human being. They 
put me in a cage measuring 80 x 80 cm. Walls, ceiling and floor made 
only of bars. This was called Fernandinho, which was a reference to 
Fernando de Noronha Island, perhaps because no one can escape from 
there29.

___________________
29 Report to the Pernambuco State Level Memory and Truth Commission.
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 7. Ezequias Bezerra da Rocha

 Guilhermina Bezerra da Rocha recalled the dialogue with her husband:

 Ezequias Bezerra da Rocha was a geologist graduated from the Federal 
University of Pernambuco in 1968. He would go on to graduate studies in Geo-
physics. He had taught Mathematics and English, worked with CitiBank and, as 
a geologist, with a few companies. He was a member neither of a political party 
nor of an urban or rural guerrilla group.

 Guilhermina and Ezequias were at the DOI / IVth Army headquarters 
in Recife. They had been arrested upon arriving home, in Casa Amarela dis-
trict, northern Recife. It was Saturday, March 11, 1972. At that torture center, 
Ezequias suffered head and chest trauma and had his abdomen pierced. They 
were separated upon arriving in DOI; when they were reunited, Guilhermina 
saw him, he was “a human rag,” according to her description.

 “I’m fine, my love, take it easy,” said Ezequias, overcoming the pain and 
trying to comfort his wife.

 Torturers killed him. His body was thrown into the Bambu dam, Escada 
County. His hands and feet were tied up, his body was wrapped in a hammock 
and a stone tied to it. Despite the attempt to conceal it, his body was found and 
sent back to Recife in 1972, and again hidden by state agents. Only in 1991 was 
it possible, through fingerprint check, to connect the dots and reconstruct this 
story.

 The family never identified the body. The State never returned it.

I asked many times before I could get an answer, uttered in a strained 
voice: ‘I’m fine, my love, take it easy’
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 8. Abelardo da Hora, sculptor

 Abelardo da Hora’s report

 Arrest

Position: Professor at Agamenon Magalhães Technical School 
County: Recife
Background: The accused is so notoriously Communist that he was ar-
rested as soon as the democratic revolution broke out. His convictions 
and activities, so extremely contrary to the democratic regime, undoub-
tedly put him at the top of the list of those who should be purged by the 
winning forces as a sine qua non condition for the prestige of victory30.

When I was arrested, Colonel Ibiapina said, “Abelardo da Hora, take 
a step forward.” I did not do military service, but I was Chief Scout. I 
stood at attention in front of him, who said, “You have made a fortune 
at Praça da Torre.” I said, “I did it all for free, I offered it as a gift to 
the city hall.” He said, “For free?” “Yes, you can look up at the Finance 
Department to see if there is a payment receipt signed by Abelardo da 
Hora.” Ibiapina replied, “And what is this hidden message? [Referring to 
the upper part of the sculpture in Praça da Torre, which swirls with the 
wind.] He thought it was a communist message. “What is that hidden 
message?” I replied, “Well, the wind made that, you’ll have to put the 
wind under arrest.” He lost his temper: “Go to the lock-up, you inso-
lent!” Then he turned around and walked away.

___________________
30 Extract from a report produced by the military on the arrest of Abelardo da Hora, in Abril, 1964. This document was 
presented during the interview given by Abelardo to the Marcas da Memória project, August 12, 2011.
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 Cellmate

 

 Abelardo da Hora died in September 2014. He was working on a sculp-
ture to honor Gregório Bezerra.

I spent almost a year in jail. Gregorio Bezerra and I were taken to the 
Moto mechanization Barracks, whose commander was Colonel Dar-
cy Villocq. He looked like the devil, stared at me grinding his teeth, 
wishing he could bite me. He tied Gregorio Bezerra with a chain and 
dragged him through the streets to the Casa Forte district Square. Then 
it would be my turn, there would be bones all over the place, because I 
have always been so thin, it seems that I was even thinner then. Bones 
everywhere, I would have died, I would not have stood it. I was not as 
strong as Gregório. Gregório was more muscular.
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 9. Tereza Costa Rêgo e Diógenes Arruda Câmara

 The beginning

 The middle

 Tereza and Diogenes move to São Paulo. Diógenes was a Communist 
Party of Brazil (PC do B) leader. Tereza became a history undergraduate student 
at the University of São Paulo. She also worked as a landscaper. The political 
persecution went on in a crescendo. The communist leader was arrested in 1968 
only to be released in 1972. Tereza lived in hiding. Once he was freed, they tra-
veled to Chile, where they lived until Augusto Pinochet’s coup against socialist 

I met Diogenes as a regular person, at a friend’s house, that of his sister. 
He says he decided the day he met me: “I’ve got to marry this woman.” 
I was married. He was a man who, although not handsome, was stun-
ning and very, very seductive. Do you know that kind of person who 
says exactly the right thing at the right time? I was very sad, very lonely, 
and we became friends. We went to art exhibitions, and things evolved 
up to final damnation [laughs].

Now, when I decided I’d get a divorce, it was terrible, because my family 
did not... It is unthinkable they would possibly understand. In 1964, at 
the height of the 1964 revolution, to marry a communist, former MP 
whose mandate had been revoked and who was wanted by the police, 
this was too much for them to understand. When I left home, I had 
eleven domestic workers. Eleven, eleven domestic workers! And I turned 
my back on the house and never looked back so I would not became a 
statue of salt like Sarah31.

___________________
31 From the interview Tereza Costa Rêgo gave to the Marcas da Memória project on 12/19/2011. The project was conduc-
ted in partnership by UFPE, UFRJ and UFRGS, funded by the Amnesty Commission of the Ministry of Justice.
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President Salvador Allende in 1973. They then moved to France. Tereza painted 
under the alias of Joanna. At the same time, she obtained a Ph.D. degree in His-
tory from the Sorbonne. Diógenes remained politically active in exile and wrote 
articles on developments in Brazil. 

 The end

 
With amnesty, in 1979, I came back. [...] I came with him by plane, 
and he was already behaving a little unusual, restless, kissing me a lot. 
I found it weird, because he was quite a private person, strange thing. 
He died at the airport upon arriving in São Paulo, where we would live. 
It was awful.

[...]

This one here, this painting, somewhat represents how I felt when he 
died [point to the painting entitled The Departure]. Because this is how 
I was like... I could not believe he had died, I would rock him like this 
and repeat, ‘did you have to die right now?! Did you have to do this to 
me?!’ I only realized he was dead when I kissed him and his mouth did 
not respond32.

___________________
13 From the interview Tereza Costa Rêgo gave to the Marcas da Memória project. Op. Cit.
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 10. Engenho Galileia (sugar mill) and the Galileans

 
 Francisco Julião was welcomed with cheers, fireworks and a shower of 
petals to Engenho Galileia, in Vitória de Santo Antão. It was January 1955, and 
peasants had finally gotten themselves a lawyer. The confluence of these people’s 
pathway and that of the newly elected Socialist state MP would give Engenho 
Galileia and its inhabitants – whom the press called Galileans – prominence in 
the national and international political scene. 1959, after the expropriation of 
Galileia land to the benefit of its inhabitants, headlines and editorials of several 
newspapers tried to explain what happened in that farm in Pernambuco Zona 
da Mata area. Many stories highlighted how dangerous this decision was, as it 
would subvert the political order and plunge rural areas in social chaos. Rural 
workers were portrayed as dangerous in the Cold War context. They were suppo-
sed to be agents of disorder, subversion, and communism that could “cubanize” 
the Northeast of Brazil.

 Diplomatic missions, intellectuals, journalists and filmmakers started vi-
siting the farm. They wished to get to know the civil society workers organized 
and the press called Peasant Leagues. They wished to understand and record 
that social and political experience. Among these visitors was young Eduardo 
Coutinho, who in 1964 started filming the story of João Pedro Teixeira, leader of 
the Sapé County (sate of Paraíba) Peasant League, whom contract killers hired 
by local landowners had murdered two years earlier. The filming locations were 
in Engenho Galileia, and actors and actresses were local residents. João Pedro’s 
wife, Elizabeth Teixeira, would play herself. This work was discontinued by po-
lice repression in the area shortly after the 1964 coup. Many residents, and even 
the film crew, fled. Others were arrested, and the already shot footage was lost. In 
1981, this material was found, and the project came to be thought of as a docu-
mentary. Out of the Galilean actors and actresses, came to light Cícero, Dão, and 
João Virgílio, who represented a number of other characters in the story: Elzito, 
Zé Biu, Amara, Maria Celeste, and Zezé da Galileia. Film narrative and life tra-
jectories became one amid memories of struggles for political and social rights.
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 When, on April 1st, 1964, truckloads of Army soldiers attacked Enge-
nho Galileia, families were torn apart, friends separated, dreams destroyed and 
struggle for land and better living conditions crushed. Peasants were the first to 
suffer violence from the dictatorship that was being established in Brazil. Des-
troying peasants’ political organization meant putting an end to an attempt to 
bring about structural change in the country.

 Furthermore, these social actors had to be made invisible. Their memo-
ries and narratives about them had to be erased. This was a concern for the Mi-
litary Regime and the civilians who supported it, such as landowners. Eduardo 
Coutinho’s film was screened in 1985, in the re-democratization period. Despite 
its success, these rural workers’ stories, specifically the Galileans’, do not seem to 
hold a prominent place in the social memory of those massacred by the military 
dictatorship repression. To this day, there is no monument to the Peasant Lea-
gues at Engenho Galileia, nor is this story told in schools or even in films. The 
experience of the Brazilian Northeast peasant movement, internationally known 
before 1964, is not a part of the country’s official history.

 The memories of the Galileans, as well as of other peasants who struggled 
for agrarian reform and social rights, however, are like subterranean memories 
that surface in sudden surges and demand that these subjects be seen, heard, and 
not forgotten.
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 11. Francisco Julião

 Francisco Julião became internationally known in the late 1950s as the 
Peasant Leagues’ leader and lawyer in Pernambuco. In 1959, this rural worker 
movement, with the support of a few MPs, had achieved the expropriation of 
Engenho Galileia, in Vitória de Santo Antão, for agrarian reform. Julião became 
a state-level MP for the Brazilian Socialist Party of Pernambuco in 1955. He was 
reelected under the same party in 1958, and in 1962 was elected as a federal-level 
MP. 

  At the same time, their peasant organization and mobilization activities 
often made the headlines of national and international newspapers. The New 
York Times and Life magazine devoted several pages to introduce the Peasant 
Leagues’ leader, who was compared to Fidel Castro. EUA journalists and gover-
nment saw in this frail lawyer a possible communist revolutionary.

 Francisco Julião and the Peasant Leagues actions did not lead to a 
communist revolution, as the United States and sectors of the Brazilian press 
feared. However, they revolutionized the lives of those poor rural workers. With 
his heated speeches that set the audience on fire and led thousands of peasants 
to struggle for rights, Julião moved their claims to the heart of Brazil’s political 
debate. He built visibility for these men and women.

 On the day of the 1964 Civilian Military Coup, Francisco Julião was in 
Brasilia, fulfilling his duties as federal MP. A few days earlier, he had said in his 
Parliament speech that he could convene 500,000 peasants against the coup plot-
ters. This promise was not kept. The Socialist deputy was one of the first to have 
his mandate revoked. He fled Brasilia disguised as a peasant. He passed through 
Belo Horizonte and went to southern Minas Gerais, where he found a job at Fa-
zenda Bauzinho.

 After three months in hiding, Francisco Julião was denounced and im-
prisoned. His alias was Antônio. He had a dog, named Tenente, a Bible, and a 
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transistor radio. His new identity was that of a peasant and a reverend. At the 
time of his arrest, a police officer looked at his hands and saw calluses, which 
would prove he was a peasant. He then asked Julião to take off his shoes. His 
feet did not look like peasant’s feet. The officer concluded: “These are peasant’s 
hands, but are politician’s feet.” Julião remained in prison until September 1965, 
when he was accepted as an exile by the embassy of Mexico, country where he 
lived until the 1979 Amnesty Law was adopted in Brazil.

 His political activities among peasants took a toll on him. Threatened by 
their father’s enemies, the children of his first marriage moved to Cuba in 1962. 
The daughter of his second marriage, Isabela, is born when Francisco Julião was 
in prison. His book Até quarta, Isabela (See you on Wednesday, Isabela), was de-
dicated to her. 

 Francisco Julião died in 1999, living in self-exile in Mexico, after being 
defeated in the 1986 Brazilian elections. He lived in a very humble rented house 
and died of a heart attack while cooking pasta. He no longer enjoyed the prestige 
and the political power of the Peasant Leagues leader who used to shout “Agra-
rian reform: by law or by force.” He was far away from his children. He lived with 
his third wife, who had his body cremated. There was no time for farewells and 
tributes from children, friends or workers... When he decided to return to Mexi-
co after 1986, Francisco Julião seemed to say goodbye: 

 
 

I leave this struggle the same way I joined it: poor. And I move on, 
picking up the stones that some threw at me to build with them my dre-
ams, my utopias. […] What aspirations have I left? I summarize them 
in a single word: peace.
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 12. Davi Capistrano

 In its November 18, 1992, issue, Veja magazine published an interview 
with Marival Dias Chaves, former Sargent, former DOI-CODI (political police) 
agent in São Paulo and former agent of the Army Information Center. He disclo-
sed information on barbarian acts committed at the Army torture and assassina-
tion facility in Petrópolis, state of Rio de Janeiro, known as the House of Death.
Marival Chaves stated that David Capistrano – former deputy of the Brazilian 
Communist Party – was arrested and taken to Rio de Janeiro. He was killed in 
Petrópolis, “where they quartered corpses to conceal them.”33

Folha de São Paulo (newspaper), São Paulo, September 15, 1978.

 “Relatives of MP David Capistrano da Costa, former MP, and tra-
de union leaders João Massena Melo and Itair José Veloso, who had 
been missing since 1974 and 1975, appealed yesterday to the authori-
ties to speak out on their whereabouts, as well as on that of five other 
people in the same situation. They are defendants in the lawsuit that 
will go to trial next Tuesday, along with 62 other people, all accused 
of trying to reorganize the Brazilian Communist Party. Among these 
defendants is the PCB Secretary General, Luís Carlos Prestes

___________________
33  Veja magazine, A lei da barbárie, November 18, 1992.
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 David Capistrano went missing and was killed in 1974. The last time his 
family heard from him was in a telegram sent early that year in which David 
informed he was travelling from Uruguaiana, on the Uruguayan border, to São 
Paulo. 

General João Batista Figueiredo publicly acknowledged three mon-
ths ago that subordinate officials committed excesses and fortuitous 
acts of political repression. Therefore, missing people family mem-
bers - Maria Carolina da Costa, David Capistrano’s daughter, Ivanil-
da Veloso, Itair Veloso’s wife, and Emília Melo, João Massena’s wife 
- wrote him a letter requesting news about them, since they went 
missing when the current presidential candidate of the Arena party 
[General Figueiredo] was the head of the National Information Ser-
vice. For the time being, they have not received a response.” P. 7.

Law 9.140/95. Diário Oficial (Government Gazette), Brasilia, De-
cember 4, 1995. 

 Art. 1 Those who have participated or have been accused of partici-
pation in political activities between September 2, 1961, and October 
5, 1988, and for this reason have been arrested by public agents and 
have been missing since then are recognized as dead for all legal pur-
poses. 
 Art. 2 The enforcement of the provisions of this Law and all their 
effects will be guided by the principle of national reconciliation and 
pacification, as expressed in Law 6,683, August 28, 1979 - Amnesty 
Law.
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 13. Aybirê de Sá and Maria Lenise

 Memories of a Young Revolutionary Couple

 Aybirê de Sá was a member of the Tiradentes Revolutionary Movement 
(Movimento Revolucionário Tiradentes) and the Trotskyist Revolutionary 
Worker Party (Partido Operário Revolucionário Trotskista). Arrested in Reci-
fe and then in São Paulo under the military dictatorship, he suffered repeated 
torture. He was granted political amnesty and monetary compensation by the 
Brazilian state. He passed away in 2012.

 Maria Lenise was a political activist; she lived through clandestinity and 
the consequences of a life of persecution together with her husband. São Paulo 
Military Court sentenced her by default to two and a half years. She was not en-
titled to compensation because she had not been arrested.

We met around 1957. His family moved there in 1955, but we became 
closer in 1959 during the activities of two Areias local youth associa-
tions. We got closer, were active together in both associations. He ended 
up as the director of the Areiense Cultural Association (ACA) and I, as 
its secretary.

We were already dating when he got involved with the Guerrilla Mo-
vement. He left, and I went on my senior year of high school at Colégio 
Moderno. We got married in December [1962]; by that time, we were 
already involved with the Party.

Among other things, we talked a lot about politics. So, we both ended 
up going the same way. A few of my family members would say I got 
involved in politics because of him. Others, from his as well as from my 
family, would say he got involved because of me, because if I had been 
assertive enough, he would not have gotten involved. It turns out that it 
was a match made in heaven, and we went on in our activism34.

___________________
34 Extracts from Maria Lenise and Aybirê de Sá’s interviews to Marcas da Memória project, UFPE.
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 14. Jovenildo Pinheiro de Souza

 Jovenildo Pinheiro: A life in six steps

I

I was born on November 11, 1945, a Sunday, at one a.m., in the village 
of Ingá, Custódia district, a small town in Pernambuco Outback (Ser-
tão), 333 kilometers from Recife, the state capital city.

When I was born, Brazil and the world were in turmoil; times announ-
ced the future. Brazil was emerging from the gloomy Estado Novo dicta-
torship, epitomized in controversial Getúlio Vargas. The world, in turn, 
had come out of World War II, defeated Nazism and fascism, at the 
same time opened the doors for the uncertainty of the Cold War, which 
divided the world ideologically.

II

Due to some unforeseen family problems, I, less than a month old, was 
taken to the city of Caruaru, where I would be raised and educated. I 
lived for 27 years in this city of rural Pernambuco (Agreste area).

I consider these as the years of my cultural, moral, and ethical forma-
tion. I was lucky enough to be raised by my adoptive parents to be a free 
man, averse to any kind of authoritarianism. I can say that the result 
of this Enlightenment education was, in the words of Uruguayan writer 
Mario Benedetti, “La vida, pasión y muerte de mis conciliaciones y el 
nacimiento de mi inconciliación.” (“The life, passion and death of my 
conciliations and the birth of my ‘unreconciliation’.”)

III

In 1964, the military ousted the legally elected president and established 
a dictatorship that would last for more than two decades. Given my
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IV

 Under the pressure from security agencies, I had no choice but to seek 
the only course of action left to me, i.e., exile.

liberal background and my age, eighteen, my feeling of utter contempt 
and indignation at what was occurring was only natural.

Between 1964 and 1967, I expressed my indignation in lectures and 
debate clubs on politics, cinema, theater, etc. I took a more radical pa-
thway when we started running out of options due to fierce repression 
and censorship.

In this quest for a pathway that would be more consistent with my ide-
as, I had the good fortune and privilege of meeting the best men of my 
day. One of these remarkable men, for his integrity and character, was 
Odijas Carvalho, who, although aware of the risks I would take as a 
combatant against this brutal regime, invited me to join the newly for-
med Brazilian Communist Revolutionary Party (Partido Comunista 
Brasileiro Revolucionário - PCBR).

After Odijas Carvalho assassination in the early 1970s, my situation 
became increasingly risky and unsustainable. I was arrested on April 
5, 1972, at 2:00 p.m., in downtown Recife, by teams of Army torturers. 
Late that year, after being tried by a military court, I was acquitted.

I arrived in Buenos Aires, capital of Argentina, on June 23, 1973, in the 
dead of winter. A few days later, I resumed my trip to Santiago de Chile, 
which was then the Mecca of surviving revolutionaries from all over 
Latin America, particularly Brazil.

I only had had August to find lodging and resume political contacts, 
when, like a bolt from a clear blue sky, as I saw it, the unexpected ha-
ppened before my astonished eyes, a bloodthirsty military coup, perso-
nified in the figure of General Augusto Pinochet. It was September 11, 
1973.

In early October, I found shelter at the Chilean Red Cross and at the Of-
fice of the United Nations High Commissioner for Refugees. Thousands 
of Latin American refugees were protected by these organizations. As 
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a part of this group of refugees, I was taken to a refugee camp outside 
Santiago known as Padre Hurtado. 

VI 

In January 1974, a group of about two hundred refugees, including my-
self, boarded a flight to Lima, Peru, from where, a few days later, we left 
to Cuba, then known as “the first free territory of the Americas”, ruled 
by a single political party and an absolute leader.

I arrived in Cuba on January 19, 1974 -I was then 24 years old-, and 
left on August 21, 1978, to Lisbon, Portugal, after 4 years, 7 months, 
and 6 days. From this stay in the “pearl of the Caribbean”, I recall with 
gratitude the generosity of the Cuban people, who adopted me as a son.

I spent the rest of my exile in Portugal, up to late 1979, when the am-
nesty law was adopted and I could recover my citizenship and return 
to Brazil.

VI

Today, at seventy-two, in the twilight of my life, taking stock of my ac-
tions over these seven decades, I have the privilege of not holding gru-
dges of any kind. Contemplating from afar the Promised Land, upon 
which I will not have the right to set foot, I wait, with dignity, the pas-
sage common to all mortals.

Tired, but not broken, I meditate on Lessing’s beautiful words: “ If God 
were to hold all Truth concealed in his right hand, and in his left only 
the steady and diligent drive for Truth, albeit with the proviso that I 
would always and forever err in the process, and to offer me the choice, 
I would with all humility take the left hand, and say: Father, I will take 
this one—the pure Truth is for You alone.”

In short: I regret nothing.
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 15 . Jomard Muniz de Britto

He committed poetic attacks

Arrested

Moves, infamous
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 16. Antônio Alves Dias

 Activities would take place at Beco do Quiabo and at the fairgrounds in 
the popular neighborhood of Casa Amarela, Recife north district. Francisco Ju-
lião was the main speaker of that evening’s rally. Behind the scenes, people were 
working hard to organize it. Antônio Alves Dias led this work. He had been close 
to the Peasant Leagues’ [Julião] leader, in whose home he even “shared meals”, 
since 1962. 

 Alves Dias managed transportation for peasants to rallies held in Recife. 
He was in charge of paying for this service. Despite the starry and bright sky, he 
was wearing a raincoat on the night of the Casa Amarela events. This garment 
served to conceal an INA submachine gun. Julião’s security was crucial and Al-
ves Dias was his bodyguard.

 He approached the Peasant Leagues group, led by Clodomir Morais, 
whose project was to organize rural guerrilla. He accompanied doctors during 
consultations to learn basic medical procedures. This knowledge would be used 
in the Dianópolis mission, state of Goiás, where a guerrilla training camp would 
be set up. Alves Dias, Luís de Carvalho – aka Capivara -, Cleto Campelo, and 
Adauto Monteiro da Silva left in a Willys Jeep.

  They crossed Pernambuco, went through southern Piauí, and arrived 
in the state of Goiás. They reached the area where the camp would be set up to 
train peasants, to pave the way to power by armed means. There was no time. 
The Armed Forces, sent by President João Goulart’s administration, repressed 
their actions. Failed plan, dismantled group on the run. 

 Alves Dias went back to Pernambuco. Nothing was left of the Peasant 
Leagues. Francisco Julião was arrested and exiled in 1965. A number of pea-
sants were killed or went missing. The peasant guerrillero was arrested after the 
AI-5 decree. Tortured. Then released. His Olinda home was a meeting point for 
left-wing activists, intellectuals, artists. Among them were, in 1973, Jadiel and
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Soledad Barrett, activists, perhaps a couple. The following year, Soledad and 
other young people were executed during the Chácara São Bento Massacre. A 
few days later, the phone rings at Alves Dias’ home. It was Jadiel, who said, “Don’t 
worry. It will all be ok.” Jadiel was Caporal Anselmo, as Alves Dias found out.

 

Text by Alexandre Alves Dias, historian, Antônio Alves Dias’ son.
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 17. Ave Sangria band’s long journey 

 At the end of 1972, a group of Recife middle class young people started 
the Tamarineira Village band, which would soon become known in the coun-
terculture scene for their authorial songs that combined regional rhythms and 
rock’n’roll. The band performed to sold-out theaters and trendy places, such as 
the bar / nightclub Beco do Barato. After Recife, Olinda, Natal, and Salvador, a 
talent hunter for Continental record label, based in Rio de Janeiro, selected the 
band to record an album. Faced with the prospect of professionalization, the 
band underwent a radical reform. It changed its name to Ave Sangria and the 
group was reduced to musicians Marco Polo (vocals), Almir de Oliveira (bass), 
Ivinho (guitar), Paulo Rafael (guitar), Agrício “Juliano” Noya (percussion) and 
Israel Semente (drums).

 The songs, all written by the band members, were psychedelic, and the 
lyrics criticized moral repression and conservative habits. Band members had 
long hair, dressed in unisex clothes and wore lipstick on stage. Their music had 
a strong rockabilly feel, although they also played local rhythms such as baião, 
maracatu and samba de breque.

 The album, recorded in five days at Havai studio, in Rio de Janeiro, and 
produced by Marcio Antonucci (former member of Os Vips duo, active in the 
Jovem Guarda pop movement), featured on its cover an androgynous bird origi-
nally drawn by cartoonist and musician Laílson de Holanda and reworked by an 
artist hired by Continental.

 In 1974, Ave Sangria’s record was launched nationally. Very soon, Marco 
Polo’s Seu Waldir song was playing on radio stations and in less than two weeks 
was already among the top eleven songs most requested by listeners. Their re-
cord sales increased day by day and Continental predicted they would become a 
huge success.

 At the same time, a journalist started a defamation campaign on his daily
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program on a Recife TV station against the band and demanded that autho-
rities take action against the song whose lyrics was sarcastic about a romantic 
relationship between two men. The journalist argued that this was “an outrage 
against Pernambuco family moral values.” A general’s wife watched the program 
and demanded that her husband do something about it. The general contacted 
the Federal Police, and 45 days after it was released, the album Ave Sangria was 
banned by Federal Censorship. All the copies were seized from record stores, 
and the radios were forbidden to broadcast their songs.

 Ave Sangria also played that album repertoire in two performances to 
sold-out Santa Isabel Theater. The audience included young people from all Re-
cife districts, from poor to sophisticated areas. It was the band’s swan song.

 In 2008, the City of Recife Cultural Foundation invited Marco Polo to 
perform at Pátio de São Pedro singing Ave Sangria songs. Marco called upon Al-
mir de Oliveira, former band member; the two of them put together a group of 
young musicians and performed the concert. Then they snowballed into success. 
Pushed by the young people who had discovered Ave Sangria on the internet, the 
new band started to give a series of performances and was invited to the Psicodá-
lia Festival, in the state of Santa Catarina, together with well-known artists like 
O Terço band and singer / songwriter Tom Zé.

 In 2014, thanks to producer Marco da Lata’s initiative (member of Anjo 
Gabriel neo-psychedelic band and one of the creators of the Ripohlandya we-
bsite / label), their work was re-released on CD and vinyl during a live perfor-
mance at the same Santa Isabel Theater where, exactly 40 years before, the band 
had last performed. On stage, in addition to Marco Polo and Almir, two other 
former Ave Sangria members, Paulo Rafael and Ivinho, as well as young support 
musicians. Once again, the theater was overcrowded, hundreds of people out-
side wishing to get in. From then on, things got better and better, with several 
performances in many different cities, including São Paulo (Virada Cultural). In 
2016, Brazilian lawyer Fernando Antunes filed a petition for political amnesty, 
requesting compensation for the band members. In 2017, the band is preparing 
a new album, with an original repertoire.
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 18. Manuel Messias

 Manuel Messias was born in Caruaru, in the Agreste area of Pernambuco, 
in 1938. From a very young age, he joined intellectual and political debate, beco-
ming a member of the Communist Party, which was illegal. In the early 1960s, he 
was elected secretary of the Caruaru chapter of the Brazilian Communist Party 
(PCB). Soon after the 1964 Civilian-Military Coup, Manuel Messias tried to or-
ganize resistance in Caruaru, which was not possible. He sought to reorganize 
the PCB clandestinely. He was arrested on May 3, 1964, near Praca do Carmo, 
central region of the city of Recife. 

 He was in several state prisons as was brutally tortured. Here is what Mes-
sias recalls about the Water Fria district precinct, outside Recife: 

I devoted my entire life to the Socialist Revolution. When I joined the 
Communist Party, David Capistrano, Gregorio Bezerra and Zé Leite, 
then the leaders, said to me, “The revolution needs people who are brave 
enough to devote themselves to revolutionary struggle and to face the 
enemy or even to die, we have to find out its meaning [...]”. I embraced 
the struggle for revolution with open arms, a struggle to improve Brazi-
lian people’s lives, a struggle to build socialism35. 

___________________
35 The quotes in this text are from the interviews given by Manuel Messias to the Marcas da Memória project, coordi-
nated by professor Dr. Antônio Montenegro, of the Federal University of Pernambuco, in partnership with the Federal 
Universities of Rio de Janeiro and Rio Grande so Sul, and funded by the Amnesty Commission of the Ministry of Justice. 
The Project aimed at interviewing people who suffered persecution and state repression during the military dictatorship 
period (1964– 1985). https://www.youtube.com/ channel/ UCc_-o5ZHJRo3GdtpUqCvvXg.

I was taken to a jail lock-up with water up to my knees and walls sme-
ared with fresh tar. They left me there. I think they probably aimed to 
kill me, but my brother and João Lira Neto found out where I was, 
got there and asked very loudly: “Is there a prisoner here, so-and-so, 
I do not know what?! We brought him clothes, medication...” And the 
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 In 1966, Manuel Messias was released thanks to a habeas corpus. He tra-
velled to Rio de Janeiro. There he led political activities organized by the PCB. In 
1967, he was in the Communist Party activist group sent to the Soviet Union for 
military training. Back in Brazil in the 1970s, he tried to put his life together and 
set up a capital market and economic planning company: 

 After being released, Messias, under pressure from friends and family, 
decided to leave the country. He travelled to Rio Grande do Sul, then to Uruguay, 
Argentina, and Chile. With the coup led by Augusto Pinochet that overthrew the 
Salvador Allende’s socialist government, it became dangerous to stay in Chile. 
With the help from two Canadian priests, Messias sought political asylum in 
Canada’s embassy. He lived for a long time in that country, where he taught Por-
tuguese and learned French. He then left to Europe, attracted by the Carnation 
Revolution in Portugal. He was in Paris and lived in Algeria for a short time, 
where he was close to Miguel Arraes, working for the export-import company 
belonging to the Arraes family. Manuel Messias returned to Brazil shortly before 
the adoption of the Amnesty Law in 1979. He sought to be politically active wi-
thin the 1980s political redemocratization process. He run for PMDB (Brazilian 
Democratic Movement Party) but was not elected. 

 Still about his life, he concluded: 

guy said, “No, there is nobody here!” Then I heard it and shouted: 
“Yes, there is someone here, I’m here”. I could hear them talk at the 
precinct, and so I made my presence known. I was a missing person. 

I was making a profit; I was working right when I was arrested. I was 
arrested at the company, wearing jacket and tie, and my first reaction 
when the guys arrested me... I quickly took off the tie for fear of being 
hanged. 

Mine is a small life, but mostly devoted to political struggle, see? Paying 
a personal price, it is indeed a personal loss, because I have disorga-
nized my life, I have no assets, I have nothing to my name, I did not 
even have children or an organized life so I could have children, becau-
se the revolution did not allow it, and when I came to consider these 
things, it was too late. Even so, I could graduate as an economist and 
as a philosopher. I also studied in the Soviet Union and in Germany.
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 19. Edival Nunes Cajá

 
 The salesman was handed the check signed by Edival Nunes da Silva 
Cajá, who was paying for a bookcase he had purchased at a used furniture sto-
re. That name triggered his memory of the busy Conde da Boa Vista Avenue 
in downtown Recife in 1978. He recalled a violent scene, a young man being 
grabbed by two men and forced into a car. The young man opposed resistance 
shouting from the top of his lungs: 

I am Cajá! Tell Dom Hélder I am being kidnapped!

 Still holding the check, the furniture salesman asked him, “Are you the 
Cajá who was arrested under the dictatorship?” “Yes,” said the surprised custo-
mer, and listened to the account of his prison on Conde da Boa Vista Avenue. 
Then he accepted the apology from the salesman, who felt guilty for not helping 
him. Fear had prevented him from taking any action36.

 Cajá was a member of the Revolutionary Communist Party (Partido Co-
munista Revolucionário), of the Pastoral Youth Commission of Olinda and Re-
cife Archdiocese, where he worked with Archbishop Hélder Câmara, and he was 
a student at the Federal University of Pernambuco (UFPE). After being arrested, 
he was taken to the Federal Police headquarters. “Tortures aimed at destroying 
you,” he recalls.

 Edival Nunes da Silva Cajá was arrested during the political liberaliza-
tion period, when social mobilizations were back on the streets demanding, in-
ter alia, political amnesty. His case made it to local and other states’ media. Re-
ligious leaders, mainly Dom Hélder Câmara, politicians, who spoke against his 
arrest from the floor of the Legislative Assembly, UFPE students, who went on
___________________
36 From the book ROZOWYKWIAT, Joana. Subversivos: 50 Anos Após o Golpe Militar. Cepe. Recife, 2014.
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strike to support their fellow student, and artists spoke up for him.

 In 1978, singer Elis Regina traveled to Recife with her Transversal do 
Tempo concert. On the opening night, at Santa Isabel Theater, she, who had met 
with Dom Hélder Câmara, dedicated the concert to Edival Nunes da Silva Cajá. 
The police reprimanded her. The following evening, on the stage with her team 
of musicians, the drummer was missing. Asking for him, she was told Cajá was 
in the theater. Elis would have said, “Come on up here now, Cajá,” and the au-
dience could hardly believe it37. 

 Sectors of Brazilian society mobilized to put an end to arbitrary arrests. 
Brazil slowly started a redemocratization process.

___________________
37 From two stories published by Época magazine. Elis Regina, Dom Hélder e uma carta para um preso político 
(19/01/2012) and by Continente magazine. Doces marcas da Pimentinha (28/11/2011). 
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 20. Miguel Arraes

 
 On April 1st, 1964, the Campo das Princesas Palace, headquarters of Per-
nambuco state government, was surrounded and occupied by army troops. Go-
vernor Miguel Arraes recorded a message that would be broadcasted by radio. It 
said:

 Miguel Arraes consulted his advisors and had a conversation with his 
wife, Magdalena. Tension was mounting. Early in the morning, she had sent 
their two small children to school, trying to keep their daily routine and calm. 
The couple was torn apart when, later that morning, Magdalena fetched her chil-
dren from school and was unable to get back into the Palace. 

 That same afternoon, the governor of Pernambuco was arrested at Cam-
po das Princesas Palace. He was taken to the 14th Infantry Regiment and trans-
ferred to Fernando de Noronha island the day after that. On the same day, the 
Pernambuco State Legislature declared vacant the office of governor, which was 
soon filled by Paulo Guerra, then deputy governor.

 Miguel Arraes had entered the Campo das Princesas Palace as head of 
the state executive branch on January 31, 1963. A crowd of workers waited be-
fore the building to hear the new governor’s speech. On a platform improvi-
sed on a light post foundation, Arraes reaffirmed his campaign commitments: 
“My only commitment is to rule on people’s side, against misery and hunger.” In 
his administration, he made sure rural workers were paid minimum wage and 
13th salary, and that theirs would be an eight-hour working day. Miguel Arraes 

As I speak, the government palace is being invaded by army troops insu-
bordinate against the President of the Republic. This affects my manda-
te, which the people of Pernambuco granted me [...] I know that I have 
fulfilled my duty toward the people from Pernambuco, I know I am fai-
thful to the democratic principles and the legality and the Constitution 
I have sworn to support.

173



gathered rural workers and landowners around the negotiation table to sign the 
Rural Agreement.

 A little after one year, the 1964 Civilian-Military Coup interrupted this 
political experience. Many rural workers were arrested and others were murde-
red. The governor of Pernambuco spent little more than a year in jail. He obtai-
ned a habeas corpus and was accepted as an exile by Algeria, where he lived with 
Magdalena Arraes and their children. He only could resume his life as a public 
manager in 1986, when he was once again elected as the governor of the State. 
His political activities never ceased. 
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 21. Gregório Bezerra

 Gregório Bezerra was born in misery in 1900. He said he was born hun-
gry and hungry; he vegetated and grew as fate would allow him. He had to go 
to work when he was very young. He was a child peasant, paperboy, and mason 
helper. He joined the Army in 1922 and, after he taught himself to read, was 
admitted to the Infantry Sergeant’s School in 1925. He was a sergeant-instructor 
and professor of Physical Education at the Military School in Fortaleza until 
1935, when he was expelled from the Army. He joined the Communist Party in 
1930, becoming one of its main leaders. He was one of the leaders of the 1935 
Communist Uprising, reason why he was arrested. He was granted amnesty after 
the end of the Getúlio Vargas administration and was elected federal deputy for 
Pernambuco, the most voted in Recife, in 1945. In January 1948, his mandate 
was revoked. The PCB had been declared illegal the previous year. 

 He went on to work to organize rural workers in the Brazilian Northeast, 
where he was instrumental in creating rural unions. He was once more arrested 
a few days after the 1964 coup, while intending to mount rural worker resistance. 
He was at Engenho (sugar mill) Pedroza, Cortês County. Although his hands 
and feet were in shackles, his body was all tied up. Thrown into the back of a tru-
ck, he was taken to Ribeirão, a municipality in the Southern Zona da Mata area, 
Pernambuco. The following day, he arrived in the army Moto Mechanization 
Company, in Recife, where he was handed over to Colonel Darcy Ursmar Villo-
cq Vianna. There would take place the most well-known episode in Gregório Be-
zerra’s life. He was beaten with an iron rod, forced to step on an acidic solution, 
tied by the neck, and carried through the streets of Casa Forte district. Colonel 
Villocq displayed him as a criminal and encouraged people to curse him.

 Gregório Bezerra always faced bravely the toughest situations in his life. 
When he was arrested in Ribeirão County, in 1964, Colonel Ibiapina said to him, 
“You disgust me.” To which he promptly replied, “Me too I am disgusted with all 
the fascists disguised under the Army uniform.” This owned him a blow with a 
rifle butt to the stomach, a punch in the face and two blows in the ears. 
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 This confrontational stance marked Gregório Bezerra’s life. The pho-
tographs taken by the Pernambuco political police for the communist leader’s 
political police (Department of Political and Social Order - Dops-PE) case file 
make this spirit visible. His gaze is direct, facing his photographer, a combatant’s 
steady and brave gaze. Neither misery nor repression broke Gregório Bezerra.

 Gregório Bezerra, presente!

 

178



 22. Amaro Luiz de Carvalho – Capivara

 Amaro Luiz de Carvalho was a political prisoner of the regime in place 
in Brazil in 1964. He was a peasant leader, born in Joaquim Nabuco, in Southern 
Pernambuco sugarcane plantation area. Brazilian State agents in Recife House 
of Detention murdered him on August 22, 1971. He is one of the thousands of 
peasants who were arrested, tortured and, in many cases, killed by the State of 
Exception repression apparatus, commanded by the military with the support of 
Brazilian agrarian oligarchy representatives. Among this group, Amaro Luiz de 
Carvalho’s story stands out precisely because it is possible to tell it, unlike that 
of the majority of rural workers whose life narratives were eliminated by means 
of physical violence, criminalization of their political claims, concealment / des-
truction of historical documents.

 The Brazilian state recognizes Amaro Luiz de Carvalho as one of the po-
liticians that went missing and were killed under the military dictatorship. He 
was active in left-wing parties (PCB, PCdoB, and PCR), in organizing the Pea-
sant Leagues and as a leader of Barreiros Rural Union (state of Pernambuco). 
He was arrested on November 21, 1969 and sentenced to two years of detention 
by a Military Court. The then head of Pernambuco Public Security Department 
stated that the cause of death would have been poisoning by other prisoners 
due to political differences. It was August 22, 1971, only two months before he 
would be free again. In support of its argument, the Government of Pernambuco 
presented correctional officers and fellow inmates’ statements as well as a letter 
denouncing the crime. Years later, the Special Committee on Political Missing 
and Dead Persons analyzed his necropsy and death certificate. Both documents 
contradict the official version. Both state that Amaro Luiz de Carvalho died of 
pulmonary hemorrhage due to blunt chest trauma. He was tortured and murde-
red in the House of Detention. 
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 23. São Bento Farm massacre

 She handed him the message. He read it and knew he had been discove-
red. He would be executed for treason. At that moment, there were other people 
in the apartment living room, including children. Soledad left. She went to the 
embroidered clothing store where she worked. Anselmo looked out the window. 
A man was on the street signaling him to come down. He was put in a car and 
taken to Recife airport. He boarded the Air Force (FAB) plane to São Paulo. They 
never saw him again.

 José Anselmo dos Santos, Corporal Anselmo, commanded the 1964 Sai-
lors’ Revolt, becoming a prominent left-wing figure in Brazil. After the Coup, he 
was politically exiled that same year and, in the early 1970s, returned to Brazil 
as a member of the Popular Revolutionary Vanguard (Vanguarda Popular Re-
volucionária - VPR). Arrested in 1971, he became an informant for the military 
government repression apparatus. He worked with left-wing groups and colla-
borated with marshal Sérgio Paranhos Fleury.

 Soledad Barrett Viedma was Paraguayan, granddaughter of writer Rafael 
Barrett. At 17, a neo-Nazi group kidnapped her. As she refused to pay homage to 
Adolf Hitler, her legs were tattooed with Nazi symbols. She became a reference 
for left-wing struggle. Soledad received guerrilla training in Cuba, where she 
met Anselmo. In 1971, they were reunited in Paraguay. He enticed her to orga-
nize VPR in Brazil along with other militants.

 In 1973, Anselmo and Soledad were living together in Recife. When she 
showed him the message, she possibly offered him a chance to flee. However, An-
selmo had conveyed all the information on the group, including his companion, 
to marshal Fleury’s agent team. One by one, they were all kidnapped, tortured 
and murdered. Their bodies were taken to São Bento Farm, in Paulista, Recife 
Metropolitan Area. The newspapers published the police version, according to 
which they were organizing guerrilla there. They would have been caught by the 
police and killed in the shooting.
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 Forensic inspection conducted later on showed they were not killed on 
that spot. They were executed with several shots at point-blank range, and their 
bodies taken to the Farm where the confrontation scene was staged. The episode 
became known as the São Bento Farm Massacre (Massacre da Chácara São Bento).

 Soledad Barrett’s body was never found. She left a daughter. There are 
signs that she would be pregnant. Her child’s father would be Anselmo.
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 24. Alberto Vinícius: Odijas Carvalho’s witness

 Alberto Vinícius and Odijas Carvalho, members of the Brazilian Revo-
lutionary Communist Party (Partido Comunista Brasileiro Revolucionário - 
PCBR), met in Recife, in 1971.

 Odijas had been arrested at Maria Farinha Beach, in late January of that 
year. Alberto had been arrested in Paraná state the previous year. He was trans-
ferred to São Paulo, handed over to Operação Bandeirantes (Oban) and sent to 
Recife in early 1971.

 Alberto recalls the first time he saw Odijas at the Pernambuco Depart-
ment of Political and Social Order (Dops-PE): “It was about 7 o’clock when Odi-
jas walked past my cell led by policemen to the cell next to mine. He was in his 
swimming trunks, shirt and barefoot. “

 The following memory consists of images of the torture Odijas endured: 

Despite the wooden door between the room and the corridor, we heard 
Odijas shouts, the sounds of blows and the increasingly hysterical ques-
tions torturers were asking. During this time, Odijas was brought a few 
times to the bathroom, placed under the shower then taken back to his 
ordeal. One of these times, he approached my cell and asked to borrow 
pants because the back of his thighs was raw. His torturers, like animals, 
were more and more excited, redoubling the blows there. At about 2 
p.m., the exhausted and defeated torturers took Odijas to his cell. Af-
ter a few minutes, marshal José Silvestre showed up. Visibly irritated, 
yelling at the torturers, he ordered them to resume the torture, which 
went on until January 31, at 4 a.m.38

___________________
38 Alberto Vinícius memory accounts are from MIRANDA, Nilmário; TIBÚRCIO, Carlos. Dos Filhos deste Solo: Mortos 
e Desaparecidos Políticos Durante a Ditadura Militar: a Responsabilidade do Estado. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 364.
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 Odijas Carvalho died on February 8, 1971. Alberto Vinícius was trans-
ferred to the Cavalry Barracks and then to Pernambuco Air Force Base, where 
he suffered torture. He states he left hell when he was transferred to House of 
Detention, in downtown Recife. Then he was transferred to Barreto Campelo 
Jail, on Itamaracá Island (Pernambuco), where he remained until 1979. He had 
been sentenced to life imprisonment, sentence then commuted to 30 years.
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 25. Fernando Santa Cruz and Elzita Santa Cruz

 It was Saturday of the week of Carnival, 1974. Fernando, who lived in São 
Paulo with his wife Ana Lucia and his son Felipe, traveled to Rio de Janeiro and 
stayed at Marcelo’s, his brother, house in Copacabana. That afternoon, he left to 
meet his friend Eduardo, warning that in case he was not back by 6:00 pm, he 
would have been arrested39. Fernando did not return. He went missing.

 Elzita Santa Cruz, his mother, started looking for information on his 
whereabouts. She searched through police stations, military government secu-
rity agencies. She saw political and religious authorities. She wrote letters. One 
of them to Marshal Juarez Távora, in May 1974, three months after her son went 
missing. It said:

 

 The political police kidnapped Fernando. He is a political missing person 
under the Brazilian military dictatorship. After just over 40 years, the Brazilian 
State is not able to answer these questions.

 This silence is deafening. 

 

Three months elapsed. We are not aware of any charges against Fernan-
do. Of what crime is he accused? [...] My dear son is also a husband and 
a father. What shall I tell my grandson when he grows up and, if he is 
not happy enough to have him back, asks me where his father is? Shall 
I say he was executed without a trial? With no defense? Secretly, for a 
crime he did not commit? Where is my son?

___________________
39 Text from ASSIS, Chico et. al. Onde Está Meu Filho? Recife: Cepe, 2011. p. 14
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