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PREFÁCIO

Consciência Política

O autor Arlindo Alcadipani, apesar de ter encontrado 
interseções no ca mi nho evolutivo mediante dúvidas e inquieta-
ções, sempre manteve a esperança de estar no rumo certo. Este 
trilhar, percorrido com espírito de luta e perseverança, mostrou 
a ele a realidade do Cosmos no vasto labirinto de experiências 
sucessivas até encontrar a luz no �nal do túnel, onde sua espe-
rança se renova em cada esquina.

A política, com o poder e a justiça, seduz os jovens com 
maior perspicácia e argumentação em direção à militância ideo -
lógica, principalmente em momentos em que o país busca so  -
berania interna. Com pormenores, o autor conta a história po-
lí tica do país, passando pela ditadura, movimento das di retas já 
até a realidade atual, uma síntese das ocorrências dos mandos 
e desmandos do poder militar até a presente democracia no 
Brasil.

O rapaz de Capivari, cidade do interior do estado de São 
Paulo, em plena juventude vem para a Capital em busca de um 
lugar na sociedade. Vai superando gradativamente suas imatu-
ridades até chegar à idade adulta, quando busca o seu aperfei-
çoamento prossional, formando-se em Economia e rmando-
-se nesta área, indo trabalhar na Prefeitura de São Paulo, onde 
permanece até se aposentar.

Depois de longa jornada, afasta-se da política e conquis-
ta seu espaço entre os ans do grupo evolutivo. Com seu espí-
rito de pesquisador curioso dos mistérios da existência, depa-
ra-se com a Conscienciologia na famosa Rua Augusta, quando 
muda totalmente os destinos de sua vida, depois de muito ler  
a respeito da espiritualidade.
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Após ter vivenciado experimentos fora do corpo físico, 
essa descoberta o fez mudar-se de cidade várias vezes, em com-
panhia de sua família, até xar-se em Foz do Iguaçu, parada 
nal nesta estrada terrena, onde estabeleceu suas bases a m 
de aprofundar-se em si mesmo e nos conceitos avançados da 
assis tencialidade.

Estando engajado no desenvolvimento da Consciencio-
logia, com todas as correções de rotas necessárias à evolução 
pes soal, despertou o interesse, a conança e o exemplarismo, 
compartilhando seus achados remanescentes dos sostas agora 
na Ciência da consciência, o portal para novos destinos evo-
lutivos.

Aos pesquisadores da militância política e da história do 
Brasil este livro é uma aula, verdadeira fonte de estudo porque 
contempla as fases de mudanças de rumos do país. Toda a pre-
sente vida do autor é situada historicamente, a m de manter 
a linha de apresentação desde a época de seu nascimento até  
o presente momento da publicação desta obra.

Com estilo peculiar, este livro mescla a seriedade da 
vida do autor com o momento político brasileiro, porém, com 
toques de humor em diálogos irreverentes que levam o leitor  
a ouvir o relato, sendo fácil imaginar cada narração permeada 
com gestos e trejeitos típicos do italianismo das raízes genéticas 
e culturais do autor.

Itinerário de um Reciclante é livro autobiográco cuja 
criatividade nas abordagens relata a própria vida, porém com 
o cenário histórico do país, levando o autor a viajar no enredo 
realístico e despertando a vontade de também mudar o per-
curso da vida no sentido da evolução pessoal.

Moacir Gonçalves    Rosemary Salles
 Epicon e Escritor          Economista, Escritora 

  e Empresária
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INTRODUÇÃO

Esta autobiograa narra minhas reciclagens existenciais 
até hoje (ano-base 2014). É permeada pela História do Brasil  
e pela xa ção na Conscienciologia (ciência pesquisando a cons-
ciência, por si própria, nas múltiplas dimensões conscienciais, 
de maneira integral, bioenergética e conforme a ética cósmica). 
Exponho nela o meu itinerário evolutivo na busca de um futuro 
melhor.  

Meu ciclo de revitalizações pessoais percorreu a in fân-
cia e adolescência superando gradativamente algumas ima tu-
ridades. Depois veio a fase adulta, advindo mais e mais reno-
vações. 

Na infância, com 8 anos de idade, “bati contra” a dog-
mática religiosa de um catecismo superado pela realidade dos 
fatos da contemporaneidade. Aos 9 anos, pude presenciar na 
cidade natal os comentários de parentes sobre o suicídio de 
Vargas. Com 11 anos, lembro-me de detalhes da posse de Jus-
celino, do bom resultado da economia brasileira em seu gover-
no e da inauguração de Brasília. 

Na adolescência, aos 15 anos, acompanhei a renúncia de 
Jânio, sofrendo, junto com a população brasileira, o impacto  
de ato tão descabido. 

A política foi prevalecendo prioritariamente na fase 
adul  ta. Aos 18 anos presenciei, em São Paulo, o clima criado 
pela deposição de Jango, ouvindo comentários prós e contras ao 
golpe militar. Já de início, passei a discordar da ditadura militar. 
As primeiras medidas do governo do marechal Castelo Branco, 
implan tando atos institucionais autoritários, reforçaram minha 
oposição ao regime. Ele governou o país de 15 de abril de 1964 
a 15 de março de 1967. 
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O general Costa e Silva governou o país até agosto de 
1969. No início de 1968, comecei a militar no Partido Ope-
rário Revolucionário Trotskista (PORT), organização radical 
de es quer da, participando de quase todas as passeatas e assem-
bleias estudantis ocorridas em São Paulo. O aumento dos 
protestos contra a ditadura, em 1968, dos quais participei ati-
vamente, levou o regime a desarticular os opositores com base 
no Ato Institucional Número Cinco (AI-5) editado em de-
zembro daquele ano. Eu morava no Conjunto Residencial da 
Universidade de São Paulo (CRUSP) quando este, logo após 
o AI-5, foi invadido pelo exército. Fui preso e solto depois de 
alguns dias. 

O general Emilio Medici foi presidente de outubro de 
1969 a março de 1974, constituindo o governo mais repressivo 
dentre todos os do ciclo ditatorial. Aniquilou toda a oposição 
armada e “calou o bico” dos opositores não armados. Houve 
tortura e morte de indivíduos armados ou não. Pertenci ao 
PORT (partido clandestino contrário à luta armada naquele mo-
mento) de 1968 a 1970, defendendo a implantação da ditadura 
de esquerda para substituir à de direita. Em 08 de maio de 1970, 
Olavo Hansen, companheiro de partido, morreu após intensa 
tortura. Em 30 de março de 1973, participei da missa celebrada 
na catedral da Sé pelo assassinato do estudante de Geologia, 
Alexandre Vannucchi Leme, nos “porões da ditadura”. Após  
o desligamento do partido, permaneci marxista até 1976. De-
pois, passei a considerar a democracia representativa como a saí-
da política mais viável para o Brasil e não trampolim para atin gir 
a ditadura. 

O general Ernesto Geisel governou o país de março de 
1974 a março de 1979. Herdou a crise iniciada após o m do 
Milagre Brasileiro com in�ação crescente e alto endividamento 
interno e externo. Em 25 de outubro de 1975, os órgãos de 
repressão assassinaram o jornalista Vladimir Herzog – tendo 
eu participado da missa pela sua morte – e do operário Manuel 
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Fiel Filho. Geisel conseguiu desmontar o esquema de a linha 
dura militar, mas tentando endurecer ainda mais o regime.

O general João Figueiredo foi o último presidente do 
ciclo militar, governando o país de março de 1979 a março de 
1985. O seu governo passou por forte crise econômica e polí-
tica, com hiperin�ação e intensos movimentos sociais pela 
anis tia aos exilados e presos políticos. Discuti muito esses acon -
te ci mentos com amigos. Em 28 de agosto de 1979, Fi guei redo 
assinou o decreto de anistia restrita, permitindo a volta do exí-
lio de personalidades políticas importantes e a possibilidade de 
partidos políticos se organizarem. 

Participei das manifestações pacícas pelas Diretas Já 
ocorridas nos anos oitenta, já no nal do mandato de Figuei-
redo. Estive presente, com amigos e membros da família, em 
concentrações na Praça da Sé e Vale do Anhangabaú. Essas ma-
nifestações foram decisivas para a queda da ditadura.

Em 1985, Tancredo Neves ganhou a eleição indireta 
para presidente. Em 13 de março de 1985, ele foi diagnosticado 
tendo apendicite. Na véspera da posse, houve agravamento do 
seu quadro clínico, sendo internado no Hospital de Base de 
Brasília. Tancredo foi transferido para o Instituto do Coração 
(INCOR) em São Paulo. Em 20 de abril de 1985, estive com  
a esposa Maria Luíza, a lha Stella e o lho Marcus, em frente ao 
INCOR. No dia seguinte, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, 
ocorreu seu falecimento. 

Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito direta-
mente após o ciclo dos regimes militares, governando o Brasil 
de 1990 a 1992. O congelamento de preços e o bloqueio das 
contas bancárias foram as principais medidas do Plano Collor, 
causando profunda recessão, desemprego e intensa insatisfação 
popular. Em conversa com amigos empresários pude vericar 
o pânico generalizado existente entre eles, tendo que enfrentar 
a total falta de liquidez nanceira em suas empresas. 
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A indignação popular dos “caras pintadas” tomou conta 
das ruas exigindo a saída de Collor. Participei de várias dessas 
manifestações e, em 29 de setembro de 1992, assisti, junto com 
amigos, a transmissão ao vivo num telão do Anhangabaú, em 
São Paulo, a grande maioria dos deputados aprovar, em Brasí-
lia, o impeachment de Collor. Neste mesmo dia, Collor renun-
ciou ao mandato. Itamar Franco, vice-presidente da República, 
assumiu a presidência. 

Antes de conhecer a Conscienciologia li, além de outros, 
os livros: Minhas Vidas de Shirley MacLaine (sobre viagem as-
tral ou saída do indivíduo para fora do corpo físico), O Andaril-
ho das Estrelas, de Jack London (relatos de um detento saindo 
do corpo para escapar dos sofrimentos da prisão) e Projeções 
da Consciência – Diário de Experiências Fora do Corpo Físico 
do professor Waldo Vieira. A busca pela viagem astral ocorreu-
me, por hipótese, sob a in�uência de um amparador extrafísico 
(auxiliar técnico desencarnado) orientando-me a participar da 
Conscienciologia. Sendo assim, em 1992, nós – eu, a esposa 
Maria Luíza, a lha Stella e o lho Marcus – zemos os pri-
meiros cursos de Conscienciologia no Instituto Internacional 
de Projeciologia (IIP) na cidade de São Paulo. Em outubro de 
1993, passei a fazer parte do quadro de voluntários do IIP  
de São Bernardo do Campo. 

O presidente Itamar Franco tomou posse denitiva em 
29 de dezembro de 1992, substituindo Collor. O país vivia in-
tensa recessão com hiperin�ação e o povo permanecia descren-
te com as instituições públicas. O Plano Real veio para car, 
con  seguindo estabilizar a in�ação. O aumento do consumo  
e a diminuição da in�ação fortaleceram a popularidade de Fer-
nando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda. Discuti com 
amigos economistas o êxito do Plano real. 

Fernando Henrique Cardoso foi presidente da Repúbli-
ca do início de 1995 ao nal de 1998. Continuou a política  
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eco nômica do governo anterior. Eu discutia com amigos os be-
nefícios da estabilização da moeda e das privatizações de es ta-
tais que, segundo o noticiário da época, foram vendidas abaixo 
do valor real. Acompanhei indignado o “mensalão” do governo 
FHC que não foi para frente por falta de provas. 

Em 1995, mudei-me para Foz do Iguaçu com a esposa 
e lhos para voluntariar na Cooperativa dos Colaboradores do 
IIPC (que posteriormente passou a ser a Cooperativa do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), pro por-
cio nando-me outra importante renovação de vida. Fiz parte da 
equipe de pioneiros participando da construção civil do CEAEC.

Em 1999 mudei-me para o Rio de Janeiro e passei a vo-
lun tariar no setor nanceiro da sede matriz do Instituto In ter-
nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) até início 
de 2002. Esse período foi relevante para eu melhorar a atuação 
no voluntariado dessa entidade, alavancando a renovação pessoal.

Voltei ao CEAEC em Foz do Iguaçu no início de 2002, 
depois de permanecer dois anos no Rio e seis meses em Capivari. 
Nesse ano, ocorreu a mudança estatutária da instituição, pas san-
do de cooperativa para associação, permanecendo com a mes-
ma denominação de CEAEC. Esta volta para Foz representou 
para mim nova etapa, propiciando maior amadurecimento na 
Conscienciologia. 

Entrementes, 2002 foi o último ano do mandato FHC. 
Houve outras denúncias de corrupção em seu governo. No nal 
do mandato, a gestão de FHC estava bem desgastada pela crise 
econômico-nanceira, levando o candidato José Serra, da situ-
ação, a perder a eleição para o candidato Lula da Silva, do PT. 

Os dois mandatos de Lula ocorreram de 2003 a 2010. 
Seu governo deu continuidade à política econômica de FHC, 
combatendo a in�ação por meio dos juros altos e da abertura 
comercial e nanceira, mas o décit público continuou fora de 
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controle. Fiquei muito indignado com a corrupção no seu go-
verno. O mensalão constituiu a compra de votos de parlamen-
tares no Congresso para a aprovação de emendas a favor da 
base aliada comandada pelo PT. O mensalão foi sendo periodi-
camente discutido nos debates do Tertuliarium. 

Dilma Rousse�, indicada por Lula, tomou posse na 
condição de presidente no início de 2011, devendo governar até  
1o de janeiro de 2015. Ela deu continuidade à política econômi-
ca do governo Lula, contudo a in�ação tem aumentado e a eco-
nomia tem declinado junto com sua popularidade. O índice de 
violência criminal está “nas alturas”, a educação tem atingido 
índices sofríveis e a infraestrutura continua precária. Vejo com 
tristeza a violência dos black blocs praticando “quebradeiras”  
e queimas de veículos motorizados. A bandidagem tem tomado 
conta das ruas. Também temos debatido esse clima turbulento 
no Tertuliarium. 

Continuo (ano base 2014) morando em Foz do Iguaçu 
em um condomínio horizontal fechado bem perto do CEAEC. 
Frequento diariamente os debates grupais matutinos, coorde-
nados pelo professor Waldo Vieira (precursor da Conscien-
ciologia) no Tertuliarium (laboratório técnico utilizado para 
a realização das tertúlias diárias). Ali, faço parte da equipe de 
questionadores (grupo elaborando perguntas por escrito en-
caminhadas para o professor Waldo responder e iniciar os de-
bates).

Admito ter melhores condições para percorrer o itin-
erário evolutivo atuando na Conscienciologia. As requali-
cações pessoais têm sido evidentes para mim a partir dessa 
movimentação incessante fundamentada na aplicação de con-
hecimentos parapsíquicos (paranormais) de ponta. Percorro  
a existência produzindo reciclagens pessoais. Contudo, admito 
ainda existir um longo caminho a ser percorrido nesta e em 
outras vidas. A evolução, entre vidas e vidas, é inndável. 
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01.  INFÂNCIA INTERIORANA

Nasci em 24 de outubro de 1945 em Capivari, Estado 
de São Paulo, dia da fundação da Organização das Nações 
Unidas (ONU). Capivari era e continua sendo uma cidade de-
pendente da monocultura da cana de açúcar. Localiza-se nas 
pro ximidades de Campinas e Piracicaba, estando a pouco mais 
de 130 quilômetros da cidade de São Paulo. Situa-se a 22º 
59’42” de latitude sul e a 47º 30’28”de longitude oeste, estando  
a uma altitude média de 636 metros acima do nível do mar.  
A sua população estimada, em 2013, era de 51.949 habitantes. 

A população capivariana sente-se bastante orgulhosa 
por Capivari ser conhecida tal qual a cidade dos poetas e de ter 
sido o berço de algumas personalidades importantes no cenário 
brasileiro. Amadeu Amaral e Rodrigues de Abreu foram os prin  -
cipais poetas capivarianos. Nela também nasceu a famosa pin-
to ra Tarsila do Amaral, o escritor e jornalista Leo Vaz, o ex- 
-mi nis tro do trabalho, Almir Pazzianotto Pinto e o jogador de 
fute bol Amaral. 

Continua sendo comum muitos de nós capivarianos  
com pletarmos o curso superior em cidades como Piracicaba, 
Cam pinas e São Paulo, permanecendo por lá após o término 
dos estudos. Isso ocorre pela maior facilidade em conseguirmos 
melhores empregos naquelas cidades. Foi o ocorrido comigo 
radicando-me em São Paulo, por lá estudando e trabalhando 
até completar a aposentadoria. 

Mais adiante como se poderá ver, a permanência em São 
Paulo representou importante fator de libertação interior para 
mim, uma verdadeira revolução pessoal de grandes proporções. 
Contudo, não posso deixar de considerar a relevância da minha 
vivência em Capivari. Ali vivi parte importante da minha exis-
tência tal qual garoto livre pela cidade numa época em que não 
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havia medo por parte dos pais em deixar as crianças soltas pelas 
ruas. Além disso, lá permaneci até completar o curso cientíco 
para, posteriormente, em São Paulo, ingressar na faculdade. 

Foi relevante a in�uência do alto nível de ensino do 
curso ginasial e cientíco completado no Colégio Estadual Au-
gusto Castanho. Na época, o ensino básico público era de nível 
superior em relação ao ensino particular. As pessoas, hoje em 
dia, não conseguem entender direito o quanto o ensino público 
era bom naquela época. Essa perplexidade das pessoas ocorre 
porque o ensino básico público vem “batendo o pino” há muito 
tempo. 

A Segunda Grande Guerra havia terminado no início 
de 1945, ano do meu nascimento. Foi a guerra das guerras, 
dos morticínios em grandes proporções, cuja explicação mais 
concebível é de ter ocorrido em consequência da pura loucura 
humana em grande escala. A agressividade se entranhou nas 
re ligiões, nos governantes, nos partidos políticos do mundo. 
São os entreveros entre etnias, grupos religiosos, classes sociais, 
países e regiões. 

À medida que fui crescendo, fui percebendo ser o mundo 
um amontoado de consciências humanas se digladiando pelo 
rancor, pelo ódio, pela ignorância, pelo dinheiro, pela demência 
humana. Contudo, percebi em mim mesmo muitas dessas 
deciências. Aí, pensei “cá com os meus botões”; como retirar de 
minha intimidade esse “balaio de gatos” de lixos indecorosos? 
Respondi a mim mesmo que esses entulhos eu começaria ex-
cluindo do meu eu interior, primeiro pelo autoconhecimento, 
de pois pela identicação dos mesmos, por m, “tomando ver-
gonha na cara” e ir limpando de mim mesmo esses monturos 
por meio da atuação pessoal incessante. Portanto, eu precisaria 
fazer a varredura do meu porão consciencial (período infantil 
e adolescente caracterizado por traços primitivos herdados de 
outras vidas), realizar indenidamente a faxina interior. Aí está 
a maneira sintética e didática de explicar o signicado da reci-
clagem intraconsciencial.
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Molecagens

Os garotos, a partir dos sete anos, naquele tempo de 
minha infância, eram mais livres em comparação a hoje em 
dia, permanecendo soltos pelas ruas depois das aulas matinais  
e do almoço. Acho muito estranho, atualmente, a criançada 
car engaiolada em casa vendo televisão, jogando videogames  
ou estudando, sentadas ou deitadas, sem praticar exercícios ade-
quados, beliscando guloseimas, assim engordando com maior 
facilidade. 

Andávamos horas e horas pela cidade fazendo exercícios 
automaticamente por meio das idas e vindas pelas ruas, an-
dando a pé ou de bicicleta, jogando futebol, bolinha de gude, 
dentre tantas outras atividades, sendo difícil encontrarmos, na 
época, garotas ou garotos obesos. A garotada se movimentava  
o tempo todo durante grande parte do dia, todos os dias. Tam-
bém contribuía para isso a inexistência dessa fartura de veículos 
motorizados disponíveis como ocorre atualmente. An dávamos 
a pé ou de bike para todos os lugares, inclusive para ir ao colégio. 
Junte-se a isso o comparecimento às ginásticas do colégio e às 
peladas praticadas em campinhos de futebol improvisados.

Não tínhamos, na ocasião, qualquer impedimento ou 
medo de andar por todo canto, pois não havia toda essa leva 
de gatunos e assaltantes soltos por aí. As portas das casas e dos 
carros cavam abertas e as pessoas não tinham receio de ir e vir 
pela cidade. O fato de hoje eu andar sem qualquer medo pelas 
ruas das cidades, provavelmente advém dessas atividades livres 
vivenciadas rotineiramente na infância, solto individualmente 
ou enturmado para o que der e vier. Toda nossa diversão acon-
tecia principalmente nas ruas, praças e campos de futebol im-
provisados. Quando não conseguíamos campos de futebol para 
jogar, fazíamos nossas disputas futebolísticas nas ruas e em ter-
renos baldios da cidade. Bons tempos aqueles! 
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Igreja

 Das recordações da infância, “calou-me fundo” a passa-
gem pelo catecismo da Igreja Católica, tempo do padre Alécio, 
pároco severo o qual tive de aturar por algum tempo. Ele me 
dava aulas de catecismo, curso preparatório para a primeira 
comunhão. “Aí sim”, dizia o padre, “vamos saborear a hóstia 
sagrada, o corpo de Cristo, uma bênção para todo católico que 
se preze”. As aulas ministradas discorriam sobre a catequese 
básica direcionando as crianças para a crença na religião ca tó-
lica, doutrina cristã majoritária na sociedade brasileira. 

Num certo dia, durante o catecismo, surgiu o padre Alé-
cio nos chamando aos berros, eu e um amigo, de ladrões porque 
colhemos algumas frutas do quintal da sua casa, em frente  
à igreja, fato que para ele constituía um pecado grave:

– Vocês estão vendo esses dois safados ali sentados? Eles 
roubaram frutas do pomar de minha casa ao lado da igreja. 
Aque le ali é o Arlindo e o outro é o Ricardo. Esses dois são la-
drõe zi nhos descarados e precisam ser denunciados em público. 
Eles devem fazer a conssão dos pecados, os quais são muitos  
e devem ser limpos de suas almas pecadoras. Irmãozinhos, nun-
ca pensem em cometer tais pecados. O catecismo serve para 
esclarecermos a doutrina cristã. Nunca sigam o exemplo des ses 
dois gatunos. Vejam só que descarados! São duas frutas podres 
em nosso meio. 

Nós dois, diante do padre e dos presentes, não tivemos 
qualquer abertura para defesa. Fomos obrigados a carmos 
quie tos, engolir a seco toda aquela acusação do padre enfu-
recido. Ficamos com “cara de tacho”, sem-graça diante da in-
vestida do padre professor. 

Continuamos a assistir às aulas de catecismo e eu, con-
ti  nuamente, me introvertendo, construindo minhas críticas in-
te  riores contra as crenças do catolicismo. Discordava de tudo  
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aquilo ensinado na aula, daquelas ideias estranhas, aves so à pos   -
tura do padre nos dando aquela bronca tão radical. Tam bém 
acha va muito ilógicas essas tais lendas de céu, inferno, pur ga-
tó rio e Santíssima Trindade, além de tantas outras crenças irra-
cio nais impostas a nós. 

Aquilo tudo, em minha cabeça, não tinha sentido, carecia 
de lógica. Dias depois de completar o catecismo z a con ssão 
dos pecados e, em seguida, participei da primeira comunhão:

Durante a conssão, disse o padre:

– Ah! Você é aquele ladrãozinho de frutas do po mar?
Dinho:
– Sou eu, sim,... padre.
Padre:
– Não entre mais no meu pomar. Você está proibido. Ga-

nhe vergonha, garoto. Reze 10 ave-marias e 10 padre-nossos. 
Você é muito pecador, garoto.

Para o padre, redimi-me dos pecados. Contudo, ele con-
ti nuava indignado com o furto em seu pomar. “Durma com um 
barulho desses”.  

Fiz a primeira comunhão para atender ao pedido dos 
pais. Na época, minha discordância com o catolicismo já era 
bem grande, tanto assim, que alguns meses após a primeira 
comunhão, deixei de frequentar as missas de domingo e a pró-
pria igreja. 

Estilingadas

 O meu histórico infantil me inclui tal qual criança leva-
da, traquina, e minha fama a respeito disso corria solta pela 
família e pela cidade. Aos sete anos, eu me lembro, continuei  
a fazer minhas traquinagens individuais e em grupo. Os tempos 
eram outros, diferente de hoje quanto ao comportamento da 
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garotada. Os meninos andavam em grupos, cada turma com 
seu líder arquitetando as traquinagens a serem feitas pelas ruas, 
praças e no entorno da cidade. Uma atividade bastante comum 
era promovermos as guerras de estilingue entre os membros do 
próprio grupo ou, de modo mais violento, entre grupos. Entre 
nós usávamos os estilingues para atirar mamonas, evitando 
machucar mais seriamente os companheiros de turma. 

Zé (líder do grupo):
– E aí negada, as mamonas já estão estocadas?
Turma:
– Ainda não.
Zé:
– Vão pegar logo as mamonas, pô. O Dinho (assim eu 

era chamado) e o Toninho estão encarregados de estocá-las ra-
pi  damente.

Lá fomos nós dois, eu e o Toninho, e apanhamos muitas 
mamonas.

O Zé distribuiu para cada garoto uma quantidade igual 
de mamonas. Em seguida, nos separou em dois grupos rivais  
e disse: “quando eu disser já, vocês começam a guerra”.

Quando ele disse “já”, houve uma saraivada de mamonas 
atingindo as duas leiras rivais. Aconteceu uma gemedeira geral 
de dor. A guerra prosseguiu por alguns minutos, terminando 
quando não havia mais munição.

Depois disso, o Zé fez um balanço da guerra, elegendo 
o grupo rival ao meu como vencedor da disputa. O pessoal do 
meu grupo protestou, mas o Zé respondeu ter sido a decisão 
justa. Ninguém disse mais nada.

O mesmo não acontecia nos combates entre as turmas 
rivais, ocorrendo estilingadas com pedras, ocasiões nas quais 
muitos garotos cavam machucados, alguns sendo tratados em 
farmácias ou até em hospitais. As guerras de pedras aconteciam 
de improviso e, em função disso, tínhamos de estar sempre 
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preparados para o que desse e viesse. Andávamos sempre com 
pedras nos bolsos.

Assim que avistou o grupo rival vindo em nossa direção, 
Zé deu a ordem para iniciar a guerra:

– É por ali, vão para trás daquela cerca viva do jardim da 
praça e quem de tocaia. Quando eu disser “já”, vocês começam 
a atirar suas pedras. Mas cuidado para não perder mu nição de 
bobeira. Se desperdiçarmos pedras, perdemos a guerra.

Estávamos de tocaia atrás da cerca viva e o Zé disse na 
hora em que a turma inimiga se aproximou mais:

– É isso aí, pessoal, pedrada neles.

Quem é pego de surpresa, não estando preparado para 
o combate, perde a guerra. E foi o que aconteceu. A turma ri-
val recebeu pedradas de tudo quanto foi lado e todos os seus 
combatentes partiram em retirada correndo para longe de nós. 
Foi um massacre de dar dó. Mais tarde, alguns deles foram 
atendidos no pronto socorro da Santa Casa e houve muito pro-
testo de seus pais. Nossos pais foram avisados disso e nos deram 
uma tremenda bronca. Muitos de nós recebemos cintadas dos 
pais, tendo permanecido de castigo por muitos dias. 

Dali em diante, procuramos apenas fazer guerra de esti-
lin gue esporadicamente, evitando massacrar o inimigo ou por 
ele sermos massacrados. 

Badaladas

Era comum, eu e alguns amigos, subirmos as escadarias 
da Igreja Matriz de Capivari, em frente à casa de meus avós ma-
ternos, a m de tocar o sino da igreja.

Dinho:
– Vamos lá, Ângelo, está na hora das badaladas. Vamos 

rápido senão o sacristão percebe e aí a coisa ca feia!
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Ângelo:
– É isso aí, Dinho, não existe ninguém por ali, precisamos 

subir rapidamente a escadaria, tocar e dar no pé.

Tocamos o sino por alguns segundos e corremos a esca-
da abaixo e fomos para bem longe da igreja. 

Isso foi se tornando comum e o sacristão começou a -
car “antenado” a tal molecagem. Na cabeça dele, isso era uma 
trans gressão pecaminosa, uma sacanagem sem sentido. 

Continuamos, assim, rotineiramente a tocar o sino da 
igreja por muitos e muitos dias. Um dia, subimos e repetimos 
essa costumeira traquinagem e, ao descermos as escadas, estava 
o sacristão nos esperando lá embaixo.

Sacristão: 
– Ah, ah! Agora peguei esses safados. Venham aqui mo-

leques! 
Dinho e Jorge:
– Corre, corre, corre. Saímos desembestados. 

O sacristão correu, correu, correu bem rápido e conse-
guiu me alcançar. Fui a única vítima; ele me segurou e deu 
uns sopapos em nome da ordem e dos bons costumes sacros. 
Deixamos passar muitos dias e voltamos a tocar o sino, agora 
tomando muito cuidado com o sacristão. Passamos a to car o sino 
em horas alternadas e, assim, ele não mais con seguiu nos pegar. 

Saborear as hóstias 

Outra molecagem nossa, minha e de alguns amigos, con -
trariando o ritual da Igreja, foi convencermos um dos coroi -
nhas a nos abrir a porta da sacristia a m de comermos pe daços 
de hóstias, ainda não santicadas, regadas a gostoso vinho do 
pároco.
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Dinho: 
– Como é, Paulinho, podemos comer hóstia e beber vi-

nho do padre hoje?
Paulinho:
– Entrem aí, mas tenham muito cuidado. Comam e be-

bam bem rápido e saiam de ninho pra ninguém perceber.
Paulinho:
– Vamos logo, negada, rápido, bem rápido, gente.
Dinho:
– Opa! Que coisa boa! Essa hóstia e o vinho estão demais!

Isso foi se repetindo por muitas vezes.
Num daqueles dias, soubemos que o vigário cou alguns 

minutos na missa de domingo dizendo estar se empenhando 
muito para descobrir os comedores de hóstias e bebedores de 
vinho. São uns pecadores, disse o padre, na missa, com olhar 
bem severo de acusador! 

Continuamos a comer hóstia e a beber vinho por muito 
tempo e nunca fomos pegos em �agrante. Eram mui tas as in-
frações praticadas a serem confessadas ao pároco a m de car-
mos livres dos pecados. Eu, por meu lado, nunca con fessei tais 
deslizes ao padre. Não tive coragem para tanto por que tinha cer-
teza de que ele iria nos repreender em público por essas atitudes. 

Pomar

Havia um grande pomar perto da casa dos meus avós 
maternos e para lá se dirigiam garotos de toda a cidade para 
furtar frutas. Nós, eu e muitos amigos, estávamos lá com fre-
quência. Havia árvores frutíferas de todas as espécies e nos deli-
ciávamos. Era comum aparecer a dona Sili ca, proprietária do 
pomar, mulher muito perturbada, ber ran do sem parar:
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– Sai Satanás, sai Satanás, sai daqui Satanás, vai pro in-
ferno Satanás, correndo em nossa direção quase sempre com 
uma vara na mão. 

Geralmente conseguíamos escapar. Contu do, hou ve uma 
vez na qual meu tio Samuel estava em cima de uma man  guei  ra 
bem alta, aí aparece a Silica repentinamente ali por baixo. 

Já estávamos no quintal do vizinho, da família Bresciani, 
tendo o Samuel cado bem assustado e nos pediu:

– Não falem nada pra Silica que estou aqui em cima da 
mangueira, por favor! 

Adivinhem o que aconteceu? Dedei o Samuel!

– Oh Silica, veja só quem está lá em cima!
 Silica: 
– Desce daí, diabo, satanás! Agora te peguei, imundo, 

ladrão sem vergonha. 

A Silica permaneceu em baixo da mangueira enchendo 
a paciência do Samuel por mais de uma hora. Ele apenas con-
seguiu descer quando a Silica se cansou de car por lá. Ele cor-
reu em direção ao muro, pulando-o e esbravejando vários pala-
vrões contra nós. Até ameaçou brigar, contudo, como é normal 
no Brasil, “tudo acabou em pizza”.

 Continuamos ainda por muitos anos invadindo o pomar 
da Silica e ela continuou correndo atrás de nós gritando “Sata-
nás, Satanás, Satanás!... Sai daqui Satanás!” 

Caçadas

Outra atividade frequente levada em frente por nós,  
ga ro tos era sairmos pelos matos próximos à cidade. O mais  
im por tante dessas andanças era caçarmos, com estilingue, pas-
sarinhos, preás e até tatus. Muitas vezes, quando não caçávamos 
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nenhum desses bichos, contentávamo-nos em apanhar frangos 
ou galinhas soltos pelos matos, matando, assando e comendo- 
-os no local. Não era nada comum, mas de vez em quando 
acontecia de matarmos uma ou outra cobra. 

Certa vez, numa dessas andanças, o Samuel comentou:
– Deixa lá que dou estilingada naquele passarinho. Te-

nho de ser o primeiro, sou o melhor no estilingue. 

Zasp, acer tou uma pedra certeira no bichinho indefeso.
Ao se aproximar, Samuel percebeu tratar-se de um beija-�or.

Dinho: 
– Que grande sacanagem, cara, matar beija-�or. Isso vai 

contra nossos princípios! Você matou um beija-�or, dá muito 
dó. Isso não se faz.

O Samuel foi até o local e tentou reanimar o passarinho 
percebendo não ter mais jeito, o coitadinho morreu! Ele passou 
a chorar copiosamente por ter matado o pobrezinho. Todos nós 
camos com pena dele e do beija-�or. Fazer o quê?

Pescaria

Outra vez, eu, o tio Samuel e alguns moleques estávamos 
pescando no Rio Capivari e o único tipo de peixe sgando 
o anzol era o mandi, peixe sem escamas e com dois ferrões. 
Estávamos por lá pescando há algum tempo quando o Samuel 
começou a urrar de dor, muito abatido, preocupado e assustado:

– Ui, ui, ui, caramba, como meu pé dói, não sei se vou 
aguentar essa! 

 Tinha pisado no ferrão de um dos mandis. Imediata-
men te fomos à farmácia mais próxima com a intenção de fazer 
um curativo. O Samuel, diante do farmacêutico, falou assustado 
e ge mendo de dor:
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– Puxa vida, doutor, não quero morrer da ferroada, não! 
Caramba, essa dor vai me levar à morte doutor?

O farmacêutico deu uma olhada na sola do seu pé e, de 
imediato, aconselhou-o a ir ao pronto socorro. Aí, o Samuel 
cou ainda bem mais preocupado, foi chorando ao pronto so-
corro.

Samuel:
– Puxa vida, Dinho, será que vou perder o pé ou a perna? 

Será que vou morrer? 
Dinho:
– Fica calmo, Samuel... Poxa..., esse pé tá bem feio, hein? 
Samuel:
– Você acha mesmo?
Dinho:
– É, talvez você precise de uma cirurgia.
Samuel:
– Pô, não fala isso, Dinho!
Dinho:
– Fazer o quê!

Fomos ao hospital e o Samuel cou ainda mais apavo-
rado, com grande medo de perder o pé, quem sabe car sem  
a perna ou, talvez, perder a própria vida. 

O médico de plantão disse não ser grave, mas ele não 
acreditou, continuando a resmungar, grunhindo de dor. O mé-
dico deu uma olhada e pediu para o enfermeiro fazer um cura-
tivo. Ele continuou resmungando e preocupado, saindo do hos-
pital mancando e reclamando de dor.

Mais um pouco adiante, o Samuel continuou achando 
ter sérios problemas no pé:

– Oh, Dinho, você acha o ferimento grave?
Dinho:
– Coisa assim... boa,...boa,.. não é não, cara!
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Samuel:
– Ah, tenho de ir a outro médico? O que você acha?
Dinho:
– É, pois é, vamos lá.
Na verdade, o Samuel não tinha nada grave.
Samuel:
– Boa tarde, Dr. Jacinto. Passei lá pelo Dr. João e vim 

aqui para ter certeza de que o ferimento não é grave.
Dr. Jacinto:
– Boa tarde. Poxa, você já foi atendido pelo Dr. João que 

é um excelente prossional. O que você veio fazer aqui?
Samuel:
– Quero saber sua opinião.
Dr. Jacinto:
– E o que o Dr. João lhe disse?
Samuel:
– Que o ferimento não é grave.
Dr. Jacinto:
– Você não tem o que fazer, moleque, mas eu tenho. 

Toma o seu rumo.
Samuel:
– Até logo, Dr. Jacinto.
Dr. Jacinto:
– Se manda, moleque.

Na verdade, o Samuel não teve nada de grave no pé de -
pois da ferroada do mandi, apesar de ter doído muito por al-
gumas horas. No outro dia já estava andando com a gente e não 
apresentava nenhuma sequela no pé. Aí eu (Dinho) per guntei:

– E o pé está bom?
Samuel:
– Parece que sim, mas vou deixar passar uns dias e vou 

voltar ao médico. 
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Dinho:
– Você está falando sério?
Samuel:
– E sou homem de brincar com coisa séria?
Dinho:
– De brincar, não, mas de exagerar não há dúvida.
Samuel:
– Não enche a paciência.

Ciclismo

  Fiquei muito contente quando ganhei a primeira bici-
cleta e pude participar das estripulias ciclistas em bando de mo-
leques. Era a recreação de que passei a gostar mais. Tornou-se 
bem comum sairmos em grupo de muitos garotos montados 
em bikes pela cidade, pelas chácaras, sítios e fazendas da região, 
ocasião na qual aproveitávamos para apanhar frutas, pescar, 
caçar, nadar e praticar corridas pelas estradas das cercanias 
da cidade. Algumas vezes, aproveitávamos para ir às cidades 
próximas pedalando por muitas horas em vários tipos de es-
tradas e picadas, sejam asfaltadas, de terra ou de cascalho. Ha-
via ocasiões nas quais o número de garotos ciclistas chegava  
a mais de 20.

A cidade que mais íamos, na condição de ciclistas, era 
Rafard, por estar apenas a três quilômetros de Capivari. Existia 
ali uma grande usina de açúcar no centro da cidade e a sua 
economia era quase totalmente dependente da produção de 
açúcar e álcool. Rafard pertencia ao município de Capivari 
e, alguns anos depois, se emancipou, tornando-se município. 
Em função disso, havia muita rivalidade entre os rafardenses 
e capivarianos. Quando havia jogo de futebol entre o time de 
Capivari (Capivariano) e o de Rafard (RCA), clássico da região, 
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a disputa “pegava fogo”. O estádio cava apinhado de torcedo-
res, a disputa era taco a taco, sendo bastante comuns as brigas 
entre torcedores rivais. Um dia, estávamos andando de bicicleta 
em Rafard e nos dirigimos ao estádio do RCA, conseguindo 
entrar sem pagar tendo em vista o jogo já ter começado há tempo.

Entrando no estádio do RCA:
Zé:  
– Vamos mais pra frente pessoal.
Dinho:
– É melhor carmos por aqui. A vista aqui está boa.
Zé:
– O que vocês acham?
Dinho:
– Eu acho melhor car por aqui.
Toninho:
– Eu também.
Pedro:
– Quero car aqui.

Enm, a grande maioria resolveu car ali por cima mes-
mo. Logo após nossa chegada, presenciamos uma briga ho mé-
rica entre jogadores. A partida foi terminada pela expulsão de 
muitos jogadores. Nós saímos rápido para não entrarmos no 
tumulto dos torcedores, os quais estavam bastante nervosos  
e começando a discutir entre eles.

Às vezes, íamos de bicicleta à Mombuca, outro municí-
pio vizinho a Capivari, contudo mais longe em comparação  
a Rafard. O leitor já deve ter percebido que, naquele tempo não 
era preciso ir à Academia para praticarmos ginástica.

Certo dia, estávamos indo de bicicleta em direção à Mom-
buca e eu, numa curva fechada, voei barranco abaixo em dire  ção 
ao Rio Capivari, por pouco não caindo na água:



30 Itinerário  Evolutivo de  um  Reciclante

Artur:
– Puxa, o Dinho voou lá pra baixo, será que ele se ma-

chucou muito?
Toninho:
– Oi, Dinho, você está bem?
Dinho:
– Parece que sim.
Faruk:
– Caramba, ele deve estar todo arrebentado. Você está 

bem, Dinho?

Todos os ciclistas caram bastante preocupados por eu 
ter caído de um local tão alto. Quando meus amigos chegaram 
lá em embaixo me viram em pé com apenas alguns pequenos 
arranhões pelo corpo, portanto nada de grave me aconteceu. 
Pegamos a bike e continuamos pedalando até Mombuca.

 Toninho:
– Vamos lá, pessoal, vamos a Mombuca.
Todos responderam:
– Vamos lá, gente.
Zé:
– Dinho, você é um cara forte.
Dinho:
– É isso aí. Sou mesmo. 

Partimos para a cidade de Mombuca. Lá estando, nos 
sentamos à mesa de um bar, camos bebendo refrigerante  
e comemos al guns salgadinhos.

Samuel:
  Puxa, Dinho, que susto. Pensei que você tinha se trum-

bicado barranco abaixo.
Dinho:
– Você sabe, sei cair bem direitinho! Sou goleiro, não 

sou? Caio e não me machuco, você sabe disso. 



31Itinerário  Evolutivo de  um  Reciclante

Samuel: 
– Conta essa pra outro, Dinho.
Dinho:
– Bom, além disso, tenho muita sorte, quer dizer, o anjo 

da guarda me ajuda muito.
Zé Carlos:
– “Coisa de louco”, cara! Deixa de ser convencido.
Arnaldo:
– Ei gente, vamos dar um passeio pela cidade.
Dinho:
– É isso aí, Arnaldo, vamos dar uma volta rápida por 

Mombuca e depois voltamos pra Capivari. 
Zé Carlos:
– Concordo, vamos logo para não voltarmos no escuro. 

Se isso acontecer, o Dinho vai virar defunto.
Dinho:
– Corta essa, Zé Carlos. Sou protegido, cara.

Chegamos a Capivari numa boa, ainda não estava es-
curo, mas quase. Nós estávamos exaustos e fomos direto às nos-
sas casas pra um gostoso descanso. 

Natação

Na ocasião, não havia piscinas pela cidade e as nossas 
natações aconteciam no Rio Capivari e seus a�uentes. O local 
mais disputado para nadarmos era conhecido como Pontilhão 
por haver um rio passando por baixo de pequena ponte de 
trem. Essa ponte e um barranco de altura menor constituíam 
os pontos melhores para mergulharmos nas partes mais pro-
fundas do rio. Éramos muitos os garotos pulando dessa ponte 
e do barranco para o rio. Aprendi a nadar com 10 anos ali no 
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pontilhão. Era comum esse local car apinhado de garotos 
disputando o rio para nadar.

 Dinho:
– Ei, cuidado, vou pular aí! Dá espaço, cara.
Cido:
– Espera um pouquinho.
Dinho:
– Não vou esperar muito, cara.
Cido:
– Cuidado, cara.
Dinho:
– Lá vou eu.

Fiz uma pirueta no ar e consegui pular n’água de pé. Era 
comum fazermos tais malabarismos e mergulharmos no rio. 

Marinho:
– E aí, carinha, o que vamos aprontar mais tarde?
Zé:
– Estou pensando em reunir o pessoal e sairmos de bici-

cleta a Rafard (cidade vizinha a Capivari).
Benito:
– É uma boa. Vamos lá.
Dinho:
– Eu também concordo sair de bike pra Rafard.

Mais e mais gente foi concordando e pouco depois fomos 
em turma pra Rafard. Quanta felicidade! Quanta liberdade! 
Pedalar era a nossa maior diversão.

Apenas anos depois, eu já adolescente, inauguraram na 
cidade um clube de campo com piscina. Hoje em dia, são mui -
tas as piscinas espalhadas pela cidade, mas ainda ocorre de al-
guns garotos mais pobres nadarem em rios e lagoas. 

No local chamado Barra passava o Rio Capivari. Ali exis-
tia um cano de esgoto escorrendo um caldo escuro com fezes 
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para as águas já poluídas do rio. Tornou-se comum nós, eu e um 
grupo de garotos, subirmos em cima desse cano e mer gulharmos 
nas águas nojentas desse trecho do rio. Na quela época, não 
tínhamos a mínima noção do que isso poderia signicar em 
termos de perigo para a nossa saúde. Pasme, quanta sujeira 
existia naquele rio. Ainda nadamos por lá durante alguns anos 
praticando natação em águas turvas e fedorentas. 

Pronto para pular do cano, logo fui gritando:
Dinho:
– Pula aí, Marturano. Não faz muita cera não. Deixa  

a gente também pular n’água. 
Marturano:
– Espera aí, Dinho, vou pular já.
Dinho:
– Então pula logo, pô. Não tenho mais paciência!
Isso se repetia muito em nossa ânsia de pular na água 

fedorenta do Rio Capivari, o rio das capivaras, mas não víamos 
mais nenhuma delas por lá.

Pião

Como pode perceber, leitor, eu era grande amigo do tio 
Samuel, o qual é apenas dois anos mais velho em relação a mim. 
Nós fomos por muito tempo da mesma turma. Como poderá 
ver, leitor, essa amizade vai continuar antes, durante e depois 
da minha ida para São Paulo. Samuel era e continua sendo 
meu amigo do peito, irmão de todas as horas. Mas a recordação 
que se xou mais na minha memória, foram as constantes idas  
à fábrica de móveis do meu avô materno, o vô Caetano, ocasião 
em que eu e o tio Samuel realizávamos a limpeza da fábrica, 
removendo o pó de serra acumulado perto das máquinas para 
outro local.
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Samuel: 
– Leve aqueles montes ali, Dinho. Eu levo esses outros 

aqui.
Dinho:
– Vamos lá, Samuel, transportar logo esse pó de serra 

todo para a gente fazer peões no torno.
Samuel:
– É isso aí, cara, o mais importante é tornearmos os peões. 

 Logo em seguida, depois de cumprir a tarefa de trans-
por tar pó de serra, fomos ao torno da marcenaria para tornear-
mos peões de madeira. Esses peões eram muito usados em 
nossas brincadeiras pelas ruas, fazendo-os rodopiar dentro de 
um círculo desenhado na calçada. O objetivo maior do jogo 
era acertarmos o peão do adversário e, assim, ganharmos mais 
pontos. Quando quebrávamos o peão do adversário era uma 
farra só. Era o nosso xeque-mate.

 Dinho: 
 – Olha aí, Márcio, vê se acerta aquele peão rodando ali 

no círculo.
 Márcio atirou o peão rodopiando e não acertou o meu.
 Dinho:
 – Deixa lá que vou acertar na mosca, você não sabe 

rodar peão.
 Márcio:
 – Deixa de lorota, cara. 
 Dinho:
 – Veja lá, cara.
 Acertei o peão em cheio. 
 Dinho:
 – Tá vendo, cara, acertei ou não?
Márcio:
– Pura sorte, Dinho.
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Dinho:
– Qual nada cara, eu sou é bom mesmo.
Márcio:
– É preciso ter paciência, fazer o quê.
– Escuta, acertei o “bicho”, ganhei como sempre acon-

tece. Vocês não são de nada. Eu sou o bom e está acabado.
Samuel: 
– Esse Dinho é mesmo convencido.
Dinho:
– Pois é, meu convencimento tem razão de ser. Eu sou  

o melhor mesmo. Não adianta dar o contra.
Samuel:
– Você não perde por esperar. O negócio é o seguinte: 

no próximo jogo você vai cair do cavalo. Seu pião vai virar pó.
– Dinho: 
– Não vem com essa. Saiba perder.
Samuel:
– Também sei ganhar.
Dinho:
– Quá-quá-quá. Você é muito engraçado, cara! 
Samuel:
– Vou achar muita graça na próxima rodada de pião. 

Você é convencido demais, cara.
Dinho:
– Se você quiser, vamos apostar um bom dinheiro no 

próximo jogo.
Samuel:
– Vamos apostar, sim, e vou ganhar.
Dinho:
– Ah! Essa é muito boa!
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02.  SUICÍDIO DE VARGAS

No dia 13 de agosto de 1954, eu tinha nove anos e pude 
presenciar o clima formado em virtude do suicídio do presi-
dente Getúlio Vargas. As pessoas comentavam pelas ruas de 
Capivari o seu suicídio. A maioria estava indignada.

O atirador Alcino João do Nascimento foi preso e apon-
tado como sendo o executor do atentado contra Carlos Lacerda 
da UDN. Alcino trabalhava para Gregório Fortunato, guarda-
costas de Getúlio. Nesse mesmo dia, Afonso Arinos, líder da 
UDN, pediu a renúncia de Vargas e, no dia 22, Eduardo Gomes 
e muitos ociais da Aeronáutica assinaram um manifesto exi-
gindo a renúncia do presidente. 

O presidente da República, Getúlio Vargas, suicidou-se 
no Palácio do Catete, não aceitando, de maneira alguma, a hi-
pótese de renúncia ou de golpe de Estado. O suicídio incluiu 
Getúlio na condição de vítima, impedindo o golpe sabidamente 
preparado pelos militares. Era época da Guerra Fria com os 
Es tados Unidos incentivando golpes militares de direita pelo 
mun do, sendo o populismo do Governo Vargas um sério obs tá-
culo aos interesses político-econômicos estadunidenses. Segun-
do comentários de analistas políticos, com o suicídio, o golpe 
militar foi adiado para 1964, durante o governo do pete bista 
João Goulart.

Naquele dia, eu estava na casa dos meus avós maternos, 
tendo ouvido pelo rádio a notícia do suicídio de Vargas. Com essa 
idade, eu ainda não tinha gabarito para analisar com presteza 
a situação política do país, mas consegui perceber a comoção 
das pessoas ao meu derredor. Elas estavam bem preocupadas 
com a morte súbita do presidente. A repercussão do suicídio 
comoveu todo Brasil, consequência da forte crise política do 
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governo ocasionada pelo atentado da Rua Toneleiros, em Co-
pa cabana, contra Carlos Lacerda, jornalista e líder udenista da 
oposição. O atentado colocou mais “lenha na fogueira” da crise 
brasileira por ter acontecido contra um personagem do porte 
de Lacerda. O Governo Vargas entrou em verdadeiro “buraco 
negro” político sem qualquer possibilidade de superar a crise 
de governabilidade. No atentado de 05 de agosto de 1954, 
Lacerda recebeu um tiro no pé e o major-aviador Rubens Vaz, 
segurança deste, foi atingido com um tiro mortífero. 

Convém não esquecer ter sido o meu avô materno, Cae-
tano, simpatizante do Partido Comunista Brasileiro (PCB)  
e getulista de carteirinha. Nesse sentido, pude comprovar a sua 
reação bem emocional, bastante chocado com o suicídio.  
O comentário mais ouvido naquele dia foi a acusação contra 
Lacerda como sendo o principal causador da crise, deses tabi-
lizando o Governo Vargas. Nisso os especuladores tinham ra-
zão. Os fatos incluíam, concretamente, Lacerda sendo apon-
tado tal qual o derrubador de presidentes. Nesse dia, houve 
manifestações de solidariedade a Getúlio por todo o Brasil, com 
maior intensidade no Rio de Janeiro, quando houve rebeliões 
populares sendo reprimidas por toda a cidade. 

Alguns dias depois do seu suicídio, eu ouvi o seguinte 
comentário do vô Caetano: 

– Esse Lacerda é golpista, ele não toma jeito.
Um dos meus tios:
– É mesmo, ele e seus aliados acabaram com o Getúlio.
Outro tio:
– Pois é, foi uma grande sacanagem, Getúlio se suicidou 

para evitar golpe de estado. 
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03.  FAMÍLIA

Durante todo o tempo em que morei em Capivari, era 
comum eu frequentar as casas dos meus avós maternos e pater-
nos. Contudo, era mais comum eu visitar a parte materna. Ali 
eu aproveitava para comer a comida e guloseimas feitas pela vó 
Elisa e, quase sempre, me encontrando com o tio Samuel. Com 
todos os meus avós, maternos e paternos, eu tinha um bom 
relacionamento. 

Apesar do seu temperamento forte, eu tinha boa convi-
vência com o vô Caetano. Do lado paterno, havia o meu avô 
Lídio, com o qual eu tinha também um relacionamento muito 
bom, sempre acontecendo conversas sérias, orientadoras, pro-
veitosas. Eu me recordo muito bem que ele me orientava para 
eu abandonar Capivari e ir fazer a vida em São Paulo.

Vô Lídio:
– Acho bom você se mudar para São Paulo. Capivari não 

vai lhe dar bom futuro.
Dinho:
– Porque o senhor acha isso?
Vô Lídio:
– Cidade grande como São Paulo vai lhe abrir caminho 

para muita coisa como melhor emprego, estudo e boas condi-
ções de vida.

Dinho:
– Mas quando seria bom ir para lá?
Vô Lídio:
– Primeiro complete o cientíco, depois você faz a fa-

culda de lá, arruma emprego e faz a vida.
Dinho:
– Acho mesmo ser uma boa, vô.
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Isso, certamente, teve grande in�uência para eu me mu-
dar para São Paulo, o que realmente aconteceu quanto atingi 
meus 18 anos. E nunca me arrependi disso. 

O meu pai se chamava Salvador, o Doda, dentista e mui-
to popular na cidade. A minha mãe se chamava Stella, a Nega, 
rabalhando nas tarefas caseiras. Acontecia muito, até a adoles  -
cência, a minha permanência fora de casa. De manhã eu estava 
no colégio e à tarde eu estava com os amigos pela cidade ou na 
casa dos meus avós. Na época da adolescência era comum con-
versarmos sobre várias coisas incluindo os assuntos familiares, 
os acontecimentos pela cidade e até as ocorrências políticas. 
Era comum também falarmos de futebol, fofocas de todos os 
tipos incluindo os prós e contras o presidente da República,  
o governador do Estado e o prefeito da cidade. O futebol não 
deixava de ser um assunto bastante comentado, havendo mui ta 
discussão sobre o Corinthians e Palmeiras, os times mais sim-
patizados pela família em geral. Por exemplo, na parte ma ter-
na prevaleciam os torcedores do Corinthians e na paterna os 
do Palmeiras. Dessa forma, havia muitas brincadeiras de parte  
a parte quando um dos times ganhava o jogo. 

Tenho três irmãos: a Beth, o Léllis e a Silvana. Mantenho 
grande amizade com os três. Na minha juventude, morando 
em Capivari e São Paulo, eu estava junto com o Léllis em quase 
todas as minhas andanças, frequentando, quase sempre, a mes-
ma roda de amigos, ocasião na qual íamos para as festas e bailes 
locais e das cidades próximas. Isso se prolongou mesmo depois 
de eu já estar morando em São Paulo, quando em muitos ns 
de semana eu ia a Capivari. 

Acontecia, com alguma frequência, meu pai promover 
almoços e jantares em casa, ocasião na qual minha mãe quase 
sem pre fazia o gostoso cuscuz, arroz e virado de feijão (tutu), 
tudo regado a cerveja. Meu pai convidava vários dos seus amigos 
pela cidade, cando horas por ali conversando sobre assuntos 
vá rios e, em algumas vezes, acontecia de haver discussões acir-
ra das com ameaça de brigas por questões banais. Eu e meus 
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irmãos aproveitávamos para comer o delicioso cuscuz feito 
repetidas vezes pela minha mãe durante todo o tempo no qual 
o pessoal cava por ali batendo papo e bebendo cerveja. Era 
comum ela fazer mais de 20 cuscuzes nos jantares ocorridos. 
E o povo comia cuscuz, bebia cerveja e conversava sem parar. 

Em minha casa havia um quintal amplo com algumas 
árvores frutíferas onde nós, eu e os amigos, costumávamos brin-
car subindo em árvores e pulando ao quintal do vizinho dos 
fundos, onde eu tinha dois amigos. Por ali costumávamos cons-
truir pequenas cabanas e, muitas vezes, jogávamos “peladas”. 
Brincávamos bastante num balanço de pneu pendurado numa 
grande mangueira.

Nenê:
– Vamos brincar no seu quintal?
Dinho:
– É isso aí, vamos lá.
Nenê, ao chegar lá:
– O que vamos fazer?
Irineu:
– Puxa, esse quintal é bem grande, mas prero brincar 

no quintal do Silvinho aí ao lado. É só pular o muro e lá existe 
uma cabana. Ela é o máximo. Todos concordam?

Todos responderam:
 – Vamos lá. 
Chegando lá, já não existia cabana nenhuma.
Dinho:
– Pô, é melhor ir nadar no Pontilhão. 
Nenê:
– Também acho.
Chico:
– Nadar é o melhor programa agora. Vamos de bike, gente.
Todos concordaram e o melhor foi mesmo ir ao Ponti lhão. 
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04.   GOVERNO JK: DEMOCRACIA  
NA CORDA BAMBA

Eleição e posse de JK

Eu tinha dez anos em 1955 quando Juscelino renun-
ciou ao cargo de governador de Minas Gerais candidatando-se  
a presidente da República. O lançamento da sua candidatura 
provocou suspeita de haver veto militar a ele por ser apoiado 
pelos comunistas. Contudo, o presidente da República, Café 
Filho, divulgou a carta dos militares na Voz do Brasil desmen-
tindo tal suspeita em vista do seu nome não estar na lista negra 
dos órgãos de segurança.

Por meio de aliança política formada por seis partidos, 
Juscelino foi eleito presidente da República em 03 de outubro 
de 1955, atingindo 36% dos votos válidos, a menor votação ob-
ti da por um candidato desde 1945. Em seguida, Juarez Távora, 
da União Democrática Nacional (UDN), recebeu 30% dos vo-
tos válidos, Adhemar de Barros Filho, do Partido Social Demo-
crático (PSP), obteve 26% e Plínio Salgado conseguiu 8%. João 
Goulart, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), foi eleito vice- 
-presidente da Republica com 39,5% dos votos. Na ocasião, as 
eleições aconteciam em turno único. O vice-presidente não se 
vinculava à candidatura do presidente. 

Na época, eu ainda não tinha um conhecimento ade-
quado para entender o desenrolar da situação política brasileira. 
Já podia ouvir comentários sobre os acontecimentos nacionais, 
começando, assim, a dar os meus primeiros passos para o enten-
dimento do assunto. Numa roda de adultos petebistas ouvi  
o seguinte comentário:
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Chicão:
– Poxa, Zezinho, o Carlos Lacerda tentou impugnar  

o resultado da eleição, alegando que Juscelino não teve a maioria 
absoluta dos votos.

Zezinho:
– Que absurdo! Ainda bem que a posse dele foi garantida 

pelo general Lott depondo Carlos Luz.
Chicão:
– A UDN é mesmo golpista. Quase impediu a posse legí-

tima do Juscelino. Que coisa, hein!
Zezinho:
– E ainda a UDN se diz democrática.

Eu pude perceber este clima de instabilidade política ao 
ouvir a conversa de alguns dos meus tios paternos.

Um dos tios:
– Será que o JK assume?
Outro tio:
– É difícil responder, mas em minha opinião ele assume 

a presidência. 

Para corroborar este estado de coisas, o Brasil esteve em 
estado de sítio até a posse de Juscelino ocorrida em 31 de ja-
neiro de 1956. A sua posse ocorreu no Palácio do Catete, no 
Rio de Janeiro. Conforme a opinião de analistas econômicos da 
época havia uma expectativa de que o seu governo, apoiado no 
PTB-PSD, poderia entrar em crise pela ligação desses partidos 
ao populismo varguista. Havia, nesse sentido, um clima de in-
certeza quanto à governabilidade de JK. 

Logo depois de sua posse, Juscelino foi aos Estados Uni-
dos a m de despreocupar o governo estadunidense em relação 
às acusações da oposição do perigo representado pela in�uência 
comunista em seu governo. Em seguida, ele viajou para vários 
países da Europa para despreocupá-los quanto a esse suposto 



45Itinerário  Evolutivo de  um  Reciclante

perigo e apresentar o seu plano de governo. Posteriormente, 
JK procurou estreitar as relações políticas com os Estados Uni-
dos visando obter recursos para a sua política econômica e para 
a preservação da democracia. Formulou a Operação Pan-ame-
ricana, iniciativa diplomática solicitando apoio dos Estados 
Uni dos para o desenvolvimento da América do Sul, como meio 
de evitar que a mesma recebesse in�uência de países do blo-
co comunista. Em tempos de Guerra Fria, apoiou os Estados 
Unidos na sua política de repelir a comunização do continente 
americano. 

O governo entrou em crise política em 23 de novembro 
de 1956, quando Juscelino ordenou a prisão domiciliar do ge-
neral Juarez Távora. Este descumpriu a ordem de JK proibindo, 
conforme a lei, os militares de se manifestarem politicamente. 
A ordem de prisão foi cumprida pelo ministro da Guerra, ge-
neral Henrique Teixeira Lott. Juscelino se fortaleceu muito jun-
to aos militares por ter tomado essa medida.

Juscelino governou o Brasil por cinco anos, junto com 
o vice-presidente João Goulart, sendo o primeiro presidente  
a cumprir integralmente o seu mandato desde 1945. 

Passei dos meus 10 anos de idade, no início de seu man-
dato, para 15 anos no nal do mesmo. Foi um período mar-
cante para o início da minha politização, cando comumente 
antenado ao noticiário e às discussões sobre a situação política 
do país. Lembro-me de algumas passagens marcando época no 
seu governo como no caso da promessa de “50 anos de pro-
gresso em 5 de governo”. Realmente, a base para tal progresso 
foi a extraordinária expansão da produção industrial de 80% 
durante o seu governo. 

O Governo Kubitschek seguiu uma política desenvol vi-
mentista dirigida ao alto crescimento econômico, enfatizando 
a indústria. Foi uma nova fase no processo de substituição de 
importações, gerando a autossuciência brasileira em bens de 
consumo. Às empresas estrangeiras foram dados incentivos para  
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investir na indústria brasileira, encorajando-as a trazerem equi -
pamentos industriais para o Brasil. O apelo aos investidores 
estrangeiros e nacionais foi bem sucedido, particularmente à in-
dústria automobilística, tornando-se autossuciente em pro du-
ção de veículos.  

Comentávamos o fato de o Governo Kubitschek ter tra-
zido várias montadoras de veículos a exemplo da Volkswagen, 
da Simca e da Vemag. Houve, em todo o Brasil, um impacto 
positivo em relação à produção automobilística ter atingido tão 
altos índices de crescimento. O movimento de carros pelas ruas 
de Capivari teve um crescimento a olhos vistos. Lembro-me de 
ter ouvido o seguinte comentário:

– Vocês viram como as ruas têm mais carros circulando? 
Disse meu pai a um amigo.

Amigo:
– É preciso a criançada ter mais cuidado ao atravessar 

as ruas. 
Meu pai:
– Eu já disse ao Dinho para ele ter muito cuidado com os 

carros ao sair por aí de bicicleta.

Havia predominância de carros da marca Volkswagen 
cir culan do pelas ruas da cidade e isso se repetia por todo  
o Brasil. Participei da seguinte conversa:

– Iniciou-se agora a Era da Civilização Volkswagen, disse 
o Marcinho.  

Dinho:
– É mesmo, cara. A grande maioria dos veículos andando 

por aí é da marca Volkswagen com predominância do fusca.  
Arnaldo:
–  Concordo, gente, só dá fusca circulando pelas ruas. 

Mais para o m do Governo Kubitschek, entre os meus 
13 e 15 anos de idade, iniciaram-se as primeiras discussões 
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sobre alguns dos principais aspectos do seu mandato. Na oca-
sião, eu já lia diariamente a Folha da Manhã e seguia pelo rádio  
e te le visão o que se passava no país em termos político e eco-
nômico, assim podendo dar algumas opiniões em casa, na rua  
e no colégio sobre esses assuntos. Também já havia vários ami-
gos meus pela cidade discutindo política comigo. O meu inter-
esse pela política começou nesse período. 

Juscelino lançou o Plano Nacional de Desenvolvimen-
to conhecido como Plano de Metas, visando acelerar o cres-
cimento econômico brasileiro. O Plano promoveu a abertura 
da economia brasileira ao capital estrangeiro, tendo entrado 
dois bilhões de dólares no país. O Plano envolvia a Indústria 
de Base, Energia, Transportes e Alimentação, tendo como prin-
cipal meta a construção de Brasília. Esse Plano tornou-se bem 
polêmico nas nossas discussões e em boa parte da mídia. Havia 
muita in�uência do nacionalismo populista e isso propiciava  
a boa parte da sociedade brasileira mostrar-se contrária à en-
trada de capital estrangeiro no país. Eu ouvia pela cidade os 
prós e os contras desse plano econômico expansionista.

Professor Flávio:
– O crescimento econômico do Brasil e a habilidade  

política de Juscelino crescem a olhos vistos. São fatores deter-
minantes, garantindo a estabilidade política do seu governo. 
Temos um governo democrático que, provavelmente, irá ter-
minar o seu mandato, coisa que não tem sido nada comum no 
Brasil.

Arlindo:
– Professor, o que o senhor acha dessa entrada de capital 

estrangeiro no país?
Professor Flávio:
– Se esse capital for bem utilizado e bem administrado 

eu não vejo razão para tanta gente combatê-lo. 
Arlindo:
– Esse combate não tem raízes ideológicas na esquerda?
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Professor Flávio:
– Sim. É fundamentado na esquerda e em setores nacio-

nalistas dos mais diversos. Contudo, precisamos analisar isso 
de maneira pragmática. Vamos ver os seus resultados concretos.

Arlindo:
– Também acho que é por aí, professor.
Professor Flávio:
– Vejam bem que o Juscelino cona num tipo de Brasil 

potência embasado em forte crescimento econômico e estabili-
dade política. E ele sabe bem “vender o seu peixe”. 

Construção e inauguração de Brasília

Durante a campanha eleitoral, Kubitschek prometera 
exe cutar o projeto da nova capital brasileira, consignada na 
Cons  tituição de 1891. Esse projeto foi discutido por muitos 
anos tendo sido normalmente revogado tal qual utópico e mui-
tíssimo caro. Juscelino levou a matéria ao Congresso para vo-
tação direta. O Congresso Nacional, mesmo com descrença, 
apro vou lei sancionada por Juscelino em 19 de setembro de 
1956, determinando a mudança da capital federal e criando  
a Com panhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP).

Kubitschek empenhou-se na construção de Brasília com 
muita determinação, conando no arquiteto Oscar Niemeyer  
e no urbanista Lúcio Costa a execução do projeto. A construção 
de Brasília serviu para desviar a atenção da problemática socio-
eco nômica, tais como a reforma agrária e universitária. As obras 
começaram com entusiasmo em fevereiro de 1957. Mais de 30 
mil operários de todas as regiões do país, com destaque para 
o Nordeste, trabalharam dia e noite para construir Brasília até 
21 de abril de 1960 para homenagear a Incondência Mineira. 
As obras foram concluídas em tempo recorde, antes do prazo 
previsto.
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A construção de Brasília visava a integração regional do 
Brasil, tendo sido planejada para estimular o desenvolvimento 
do interior do país. Gerou muitos empregos, absorvendo parte 
da mão de obra excedente do nordeste.  

No dia da inauguração de Brasília, 21 de abril de 1960, 
feriado de Tiradentes, eu tinha 14 anos. Lembro-me de todo  
o clima de festa existente em Brasília estendido para todo país. 
Pude acompanhar pelo rádio toda a cerimônia da inauguração; 
recordo-me bem da música Brasília Capital da Esperança sendo 
tocada a todo instante. O comentário pela cidade era de oti-
mismo em relação a um governo mais para m de mandato, 
tendo realizado grandes obras e levado a economia para altos 
índices de crescimento. Já se podiam perceber as conse quên-
cias concretas do alto crescimento industrial: maior quanti -
dade de veículos circulando nas ruas e maior variedade de ele-
trodomésticos nas casas do brasileiro. Contudo, existia certa 
preocupação com a in�ação já começando a aumentar. 

Também se comentava pela cidade de Capivari o fato de 
a construção de Brasília ter gerado muita gastança e corrupção. 
Pelo que pude ler na Folha da Manhã, havia muita preocupação 
dos jornalistas econômicos com a possibilidade de aumentar 
ainda mais a in�ação promovida pelo excesso de gastos públicos. 
Isso também se comentava pela cidade e, como sempre, havia 
os prós e os contras. Apesar de eu ter sido simpático ao Gover-
no Kubitschek, tive as minhas primeiras preocupações com  
a in�ação. Eu não estava enganado. Muitos analistas políticos 
analisaram as crises do Governo Jânio e Goulart como conse-
quentes, dentre outros fatores, da in�ação gerada a partir da 
cons trução de Brasília. Estávamos conversando no jardim prin-
cipal da cidade sobre o desempenho do Governo JK.

Dinho:
– Esse Juscelino, além de rir muito, tem feito muitas obras. 

Vejam só Brasília! Está sendo inaugurada hoje!
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Breno:
– É, além disso, o Brasil hoje já fa]brica veículos moto-

rizados.
Dinho:
– Sim, mas com capital estrangeiro. Quero ver um dia  

a produção automobilística sendo nacionalizada.
Breno:
– Bem. Isso deverá acontecer um dia, quem sabe. 
Dinho:
– De fato, eu tenho grande esperança que sim.

Copa do Mundo

No início de 1958, com 13 anos, eu fui acometido de 
osteo mielite sendo tratado inadequadamente em Capivari. Em 
função disso, a enfermidade agravou-se muito pela titubeada 
do médico local e pela ausência de aparelho radiográco na 
cidade para diagnosticar mais precisamente a lesão da minha 
perna esquerda.

Fiquei durante mais de uma semana sendo tratado de 
ma neira indevida pelo fato de o médico não ter conseguido 
diag  nosticar a doença. Para agravar ainda mais o quadro, ele 
deixou de receitar antibiótico. Minha perna esquerda estava 
muito inchada, in�amada, doendo horrores. Depois de cerca de 
nove dias nesse estado o médico capivariano “jogou a toalha”  
e me encaminhou para um ortopedista de Campinas. Durante 
a consulta, o ortopedista olhou a minha perna, balançou a ca-
beça como forma de reprovação levando-me imediatamente 
para a sala de radiograa. Quando a radiograa cou pronta, 
ele, no mesmo dia, me conduziu para a sala de cirurgia. Após 
a cirurgia, ao acordar da anestesia, eu soube que ele me retirou 
da perna uma baciada de ossos contaminados pela doença. 
Al guns dias depois, quei sabendo ter corrido um sério risco 
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de amputação dessa perna. O risco ainda persistia. Apenas al-
guns meses depois o ortopedista me garantiu não ser preciso 
amputá-la. 

Meses depois, eu ainda estava me convalescendo da os-
teo mielite, estando há meses com a perna engessada. Era um 
do mingo festivo, dia 29 de junho de 1958. Eu tinha ido à casa dos 
meus avós maternos. Iria acontecer a decisão do Campeonato 
Mundial de Futebol da FIFA entre Brasil e Suécia. Eu estava sen-
tado numa poltrona com a perna engessada apoiada em uma 
cadeira passando a ouvir pelo rádio ao lado do meu avô, tios  
e amigos, a transmissão desse jogo. Aquela copa do mundo não 
foi transmitida pela televisão. 

Estávamos num salão grande, local de venda de móveis 
situado de frente para a rua, apinhado de pessoas torcendo rui-
dosamente para o Brasil. As pessoas faziam uma farra danada 
com apitos e bombinhas preparadas para serem detonadas  
a cada gol da seleção brasileira e, quem sabe, para a vitória da 
mesma. 

O jogo começou às 11 horas da manhã com as pessoas 
da sala esbanjando euforia. Aos 4 minutos do primeiro tempo,  
o sueco Liedholm marcou o primeiro gol da partida emudecendo 
a sala e todo o Brasil. Quando o Brasil empatou o jogo com 
um gol de Vavá, aos 9 minutos, foi uma gritaria só, ali e por 
toda a cidade. As bombas pipocavam por todos os lados. Com 
esse gol, a algazarra cou ensurdecedora na sala e fora dela.  
A gritaria foi ainda maior quando Vavá marcou o segundo gol 
aos 32 minutos. Pelé marcou um gol de placa aos 55 minutos 
de jogo e Zagalo marcou o quarto gol aos 68 minutos. A cada 
gol do Brasil, a barulheira do pessoal aumentava mais e mais. 
Simonsson fez o segundo da Suécia aos 80 minutos, mas isso 
não incomodou os torcedores da sala. Aos 89 minutos, Pelé 
marcou o quinto, um golaço. Quanta festa, quanta gritaria, 
quan to barulho. O Brasil ganhou a sua primeira Copa do Mun-
do de Futebol da FIFA com o placar folgado de 5 a 2. 
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Todo mundo na sala continuou a esbanjar energia, pu-
lando e berrando sem parar, fato iniciado a partir do primeiro 
gol do Brasil, passando pelo segundo, terceiro, quarto e quinto. 
Logo após a vitória, houve muita comemoração pela cidade 
com bombas de artifício estourando, pessoas gritando e carros 
buzinando. Um fato me xou na memória: foi o Juca, um ami-
go nosso, soltando várias bombas bem potentes logo após o -
nal da partida, deixando-nos com forte zumbido no ouvido. 
A melhor equipe venceu, destacando-se Didi, Garrincha e, so-
bretudo, Pelé, com dezessete anos, o mais novo jogador a vencer 
uma Copa do Mundo. 

A seleção brasileira de 1958 foi e é considerada, por mui-
tos especialistas esportivos, como sendo a melhor seleção nacio-
nal de todos os tempos. Nunca o Brasil perdeu um jogo estando 
em campo Pelé e Garrincha. Estes dois e também Didi, Zagallo, 
Zito, Vavá e Djalma Santos contribuíram decisivamente para  
o Brasil superar o trauma de nunca ter vencido um Campeonato 
Mundial até aquele dia. A vitória representou um grande alívio 
em relação ao trauma causado pelo Campeonato Mundial de 
1950, perdido pelo Brasil em jogo com o Uruguai no Maracanã. 
Evidentemente, a conquista da primeira Copa do Mundo de 
Fu te bol pelo Brasil fortaleceu ainda mais o Governo JK, já po-
pular devido à forte expansão da economia.
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05.  JÂNIO: RENÚNCIA MAL EXPLICADA

Campanha janista

Eu tinha 15 anos e a campanha de Jânio da Silva Qua-
dros para presidente da República corria solta. Um dia entrei na 
sede da campanha janista em Capivari. Havia muitos cartazes, 
faixas, santinhos e a famosa música Varre, Varre Vassourinha 
sendo tocada a todo instante. A vassoura era o símbolo da sua 
campanha representando a sua intenção de varrer a corrupção 
do Brasil. Não me esqueço de dizeres anticomunistas xados 
nas suas paredes. 

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido Social 
Democrático (PSD), na impossibilidade de conseguir um can-
didato civil para prosseguir o Governo Kubitschek, escolheu  
o Marechal Henrique Teixeira Lott, atraindo a esquerda nacio-
nalista ao prometer voto aos analfabetos e proibição da remessa 
de lucros das empresas estrangeiras para o exterior. Contudo, 
tratava-se de candidato desconhecido, sem experiência política 
e sem carisma.

A grande reputação de Jânio, em São Paulo, tornou-o ir-
resistível para a oposição liderada pela União Democrática Na-
cional (UDN), apresentando-o tal qual líder carismático com 
grande possibilidade de vencer a eleição. A UDN, na verdade, 
seguiu a orientação de Lacerda, percebendo a impossibilidade 
de outros candidatos, a exemplo de Juraci Magalhães, vencerem 
o pleito. Quadros aceitou a indicação da UDN, mas declarou-se 
independente em relação às negociações partidárias. A UDN 
e o PDC mostraram fraqueza ao permitir a independência de 
Jânio. 
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Jânio prometeu democracia plena, moralizar a políti-
ca nacional, extirpar a corrupção do país e assegurar rápido 
desen volvimento econômico focado na agricultura, educação 
e saúde. Defendia a política neoliberal por meio de orçamen-
to equilibrado criando condições favoráveis aos investidores 
estrangeiros. Realçava a abertura de novos horizontes para  
o Bra sil, uma nova fase de progresso, contra a corrupção, com-
bate à in�ação e manutenção plena da democracia. Colocava-
se sempre acima dos partidos políticos. Adquiriu a fama de 
administrador competente, encarnando os anseios da classe 
média. Atraiu também as classes trabalhadoras ao prometer-
lhes benefícios econômicos. 

Durante a campanha, Jânio simulava atitudes histriôni-
cas. Presenciei os seus trejeitos característicos no comício da 
praça. Comportava-se assim para mostrar-se representante 
legítimo do povo. Em aparições públicas, ele jogava pó branco 
sobre os ombros para simular caspa e assim parecer homem do 
povo. Era comum ele tirar do bolso sanduíches de mortadela 
para comê-los em público. Presenciei, com meus próprios ol-
hos em Capivari, Jânio sentado no meio o da calçada comen-
do sanduíche de mortadela, sendo observado por uma multi-
dão de pessoas no seu entorno. Sempre criava polêmicas com 
questões menores, mantendo-se em evidência, simulando sua 
preocupação com o dia a dia do brasileiro. 

Em 1960, no auge da campanha à presidência da Repú-
blica, eu sempre frequentava a casa dos meus avós maternos. 
Por lá, eu constatei a existência de um adesivo colado em-
baixo da escada propagandeando a chapa do Marechal Lott 
para presidente e João Goulart para vice. Era comum meu avô 
Caetano votar em candidatos do PTB. Naquela casa eu, meu 
avô e alguns dos meus tios participávamos de bate-papos sobre  
a situação política do Brasil. Um dos meus tios, contra todos 
nós, apoiava a UDN, assim, as discussões cavam ainda mais 
acaloradas. Ele tinha grande simpatia por Carlos Lacerda,  
o “de molidor” de presidentes. Pela cidade havia alguns círculos 
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de discussões políticas. Isso contribuía para me deixar ainda 
mais consciente da política tupiniquim. Muitos desses jovens 
liam jornais diários, estando sempre a par da situação política 
do Brasil e do resto do mundo. 

Quadros era apoiado pela coligação PTN-PDC-UDN-
PR-PL e, na eleição presidencial de 1960, a vitória coube a ele. 
Na ocasião, as regras eleitorais estabeleciam chapas indepen-
dentes para a candidatura a vice-presidente. Por esse motivo, 
João Goulart, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), de opo-
sição, foi reeleito. Jânio obteve 48% dos votos válidos, enquanto 
o segundo colocado, o Marechal Henrique Teixeira Lott cou 
com apenas 32%.

Renúncia de Jânio

No inicio do mandato, para combater a in�ação e o dé-
cit público, Jânio reduziu o crédito e congelou o salário míni-
mo. Também aprovou a reforma da política cambial atento às 
demandas dos credores internacionais. Essa política era con-
servadora atendendo à cartilha do bloco capitalista ocidental 
liderado pelos Estados Unidos. A vitória de Quadros quebrou 
a hegemonia do domínio PTB-PSD, de cunho populista, apre-
sentando um discurso conservador, mais à direita, apoiado pela 
UDN liderada por Carlos Lacerda. 

Afonso Arinos foi por ele nomeado para o Ministério 
das Relações Exteriores, encarregando-se de mudar radical-
mente os rumos da política externa brasileira. Paradoxalmente, 
foi adotada a diplomacia de aproximação com os países comu-
nistas, causando-lhe uma avalanche de críticas vindas de todos 
os setores conservadores da Nação. A política externa do seu 
governo ignorou os ditames rígidos da ordem bipolar da guerra 
fria, retomando as relações diplomáticas com a União Sovié-
tica e não comparecendo a um encontro agendado com John  
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F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Para complicar ai-
nda mais a situação, o vice-presidente João Goulart foi enviado 
em missão diplomática à China a m de assinar acordos de 
cooperação comercial com aquele país. 

Jânio foi perdendo cada vez mais a popularidade em 
função de grave crise nanceira alimentada pela in�ação alta, 
pelo décit da balança comercial e pelo crescimento da dívida 
externa. Ocorreu, também, a adoção de medidas drásticas de 
restrição ao crédito e congelamento de salários. Acrescente-se 
a isso a polêmica criada como a proibição de desles de biquíni, 
das brigas de galo e do uso de lança-perfume. 

Ele era permanentemente criticado pela oposição por 
seu comportamento instável, desprovido de projetos políticos 
sérios para superar os graves problemas existentes no Brasil. 
Em agosto de 1961, o seu governo sofreu críticas ainda mais 
severas provindas da mídia e da sua própria base política por 
condecorar com a Ordem do Cruzeiro do Sul o líder revolu-
cionário argentino, radicado em Cuba, Ernesto Che Guevara. 
Sua decisão re�etiu o claro alinhamento do Brasil com o bloco 
comunista, desagradando profundamente os conservadores ci-
vis e militares. Ao completar sete meses de mandato presiden-
cial, Jânio cou isolado política e socialmente, renunciando ao 
seu mandato no dia 25 de agosto de 1961. 

Em minha casa, houve uma rodada de conversa versan-
do sobre a atitude de Jânio ter condecorado Guevara, recebendo 
muita crítica dos meus pais e de uma prima presente. Estes re-
provaram veementemente a condecoração do guerrilheiro Che, 
representante do governo de Cuba, país comunista e mal visto 
por boa parcela da classe média brasileira. Eu, ingenuamente, 
fui o único a aprovar tal atitude. Essa decisão de Jânio o desgas-
tou tremendamente, pois foi contra a sua plataforma política 
conservadora. Seus aliados, indignados, abandonaram-no. 

Eu estava no jardim principal de Capivari, quando o meu 
amigo Toninho apareceu bastante emocionado e agitado co-
men tando:
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– Vocês sabem o que aconteceu?
– O que houve? A maioria perguntou.
Toninho:
– Pois é, ... Jânio fujão renunciou.
Dinho 
– Mas por quê?
Zé:
– Nossa, que loucura, não sei bem por quê!
Dinho:
– O Brasil está mal das pernas. 
Toninho:
– Não sei para onde vai isso tudo!

Todos os presentes caram perplexos querendo saber 
sobre os detalhes do fato. Aí o pessoal começou a especular um 
monte de hipóteses a respeito, na verdade não chegando à con-
clusão clara sobre a renúncia. Depois da renúncia, era bastante 
comum chamar Jânio de fujão, tanto em Capivari, quanto em 
todo o país. Se no meio de jovens adolescentes da cidade está-
vamos espantados, imagine nos setores políticos e midiáticos 
do país. Todo o Brasil estava atônito. 

A renúncia de Jânio provocou grande comoção, perple-
xidade, indignação e espanto em todos os rincões do Brasil, 
mas foi ali em Capivari que pude sentir os efeitos reais de ocor-
rência tão imprevista, intempestiva e prejudicial ao país. Den-
tro de casa, nas ruas e no colégio comentávamos a renúncia de-
sastrada desse ex-presidente temperamental, de olhar estranho  
e comportamento teatral. Mas o que eu ouvia pela cidade a re-
speito de Jânio não é, de jeito nenhum, recomendável escrever 
aqui. O leitor certamente acertará se optar por quaisquer pala-
vrões surgidos na sua cabeça a respeito, mesmo porque todos 
os tipos de impropérios foram proferidos contra Jânio por toda 
a cidade. Pelo Brasil deve ter acontecido a mesma coisa.  
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Ouvi pela cidade análises mais sérias como a conside-
ração de Jânio ter encenado tudo isso para receber adesão do 
povo e do Congresso e, assim, retornar ao cargo tal qual ditador. 
Falava-se que a renúncia traria graves consequências políticas  
e econômicas ao Brasil. 

E foi o que aconteceu. Os analistas políticos, em geral, 
consideram a renúncia como mais um dos atos espetaculares 
característicos do estilo extravagante de Jânio. Com ela, o pre-
sidente pretendia causar grande comoção popular, e o Con-
gres so seria forçado a pedir seu retorno ao cargo de presidente, 
dando-lhe maiores poderes sobre o Legislativo. Junte-se a isso 
o fato de as alas políticas mais conservadoras e os militares não 
terem qualquer interesse em admitir João Goulart como sendo 
presidente da República. Contudo, tal artimanha de Jânio para 
retornar não teve qualquer efeito, pois a renúncia teve aceitação 
geral. O Congresso e a população permaneceram passivos, não 
se manifestando a respeito. 
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06.  JANGO: FRAQUEZAS E INDECISÕES

Parlamentarismo

A renúncia de Jânio criou grave crise politica, agravada 
pela resistência de setores militares e políticos direitistas à pos-
se do vice-presidente Goulart. Pelo Brasil afora havia os contra 
e os a favor à posse do vice-presidente João Goulart; entretanto 
a maioria das pessoas era pela legalidade constitucional, pela 
posse. Lembro-me que no colégio discutíamos com vários pro-
fessores sobre tal situação. Tentávamos entender o que acon-
tecia. 

Professor Carlos:
– Não entendo por que criam tanta celeuma em relação 

à posse de Goulart. A Constituição é bem clara sobre o procedi-
mento a seguir. O vice-presidente deve assumir a presidência. 
O que vocês acham?

Osvaldo:
– Concordo com o senhor, professor.
Outro aluno:
– Não há como discordar, professor.
Professor Carlos:
– Pelo visto, todos aqui na classe concordam com a pos-

se. Quem discordar levante a mão.
Ninguém levantou a mão. 
Professor Carlos:
– Contudo há setores conservadores entre políticos e mi-

litares não concordando com a posse. Que vergonha!
Vários alunos responderam ao mesmo tempo:
– É isso mesmo, professor.



60 Itinerário  Evolutivo de  um  Reciclante

Havia forte resistência de setores militares conservadores 
e de partidos da oposição, liderados pela União Democrata Na-
cional (UDN), contra a posse de Jango, vendo nele uma ameaça 
ao país pelos seus vínculos com o Partido Comunista Brasileiro 
(PCB) e com o Partido Socialista Brasileiro (PSB). 

Para garantir a posse de Jango houve a Campanha pela 
Le galidade liderada por seu cunhado, o Governador do Rio 
Grande do Sul, Leonel Brizola, com o apoio do comandante do 
III Exército, o general Machado Lopes. Estes dois utilizaram-se 
de uma cadeia de emissoras de rádio, apelando para a popula-
ção sair às ruas em defesa da legalidade. Esse movimento tam-
bém recebeu apoio dos governadores Mauro Borges, de Goiás, 
e de Nei Braga, do Paraná. Além disso, boa parte de parlamen-
tares do Congresso apoiaram a posse de Jango.

Goulart retornou da China, aguardando em Montevi-
déu, capital do Uruguai, a solução da crise desencadeada pela 
resistência à sua posse. Pelo fato de os militares persistirem em 
barrar a posse de Jango, o Congresso apresentou a proposta 
do parlamentarismo pela qual ele tomaria posse na função de 
presidente, mas com parte do seu poder transferido para o pri-
meiro-ministro. Em 02 de setembro de 1961, o parlamentarismo 
foi aprovado pelo Congresso e, no dia 08, João Goulart assumiu 
a presidência. Tancredo Neves, do Partido Social Democrata 
(PSD), tornou-se primeiro-ministro. Tancredo demitiu-se do 
cargo em julho de 1962 para concorrer às eleições de outubro 
para renovação do Congresso. Após a saída de Tancredo, Bro-
chado da Rocha, do PSD, assumiu, deixando o cargo em setem-
bro do mesmo ano, sendo sucedido por Hermes Lima. 

Plebiscito

Em Capivari pude presenciar o burburinho dos anta-
gonismos sociopolíticos existentes ali e em todo o território 
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brasileiro. A politização do povo era grande. Eu estava na fase 
da adolescência e já discutia política por todos os cantos da ci-
dade. Durante a fase parlamentarista, recordo-me de uma aula 
no Colégio Augusto Castanho, em Capivari, na qual a professo-
ra Margarida, de Geograa, perguntou aos alunos qual o nome 
do primeiro-ministro do Brasil naquele momento, e ninguém 
soube responder quem era. Ao serem indagados se eram fa-
voráveis ao presidencialismo, cerca de 90% dos presentes re-
sponderam armativamente. Depois, pude constatar que as 
pes quisas de opinião sobre o presidencialismo no Brasil davam 
sempre ampla maioria às respostas armativas. Por aí se pode 
perceber o quanto o parlamentarismo era impopular no Brasil. 

Em janeiro de 1963, foi convocado o plebiscito para de-
cidir pela manutenção, ou não, do sistema parlamentarista. Ha-
via muito burburinho por todo canto sobre a votação. Eu ainda 
não podia votar, contudo era favorável ao presidencia lismo. 
80% dos eleitores votaram a favor do presidencialismo. A partir 
daí, Goulart passou a governar o Brasil no cargo de presidente, 
sem precisar dividir o poder com o primeiro-ministro. O povo 
estava muito empolgado, contudo ainda não desconava das 
turbulências que aconteceriam posteriormente. 

Osvaldo:
– Eu cono muito no presidencialismo. Agora a coisa vai 

melhorar.
Dinho:
– Também acho. O parlamentarismo não deu certo e m 

de papo. 
Zé:
– Primeiro temos que ver direito no que vai dar o presi-

dencialismo. Eu não canto vitória antes do tempo. O Jango não 
me parece rme. Espero que dê tudo certo para o bem do Brasil.

Dinho:
– Também temos que ver se o Congresso vai aprovar as 

propostas de Jango.
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No início do sistema presidencialista, Jango já não dispu-
nha de apoio parlamentar adequado para aprovar seus projetos 
políticos e, por esse motivo, tornou-se rotina a instabilidade no 
seu governo. Para tentar resolver essa situação, Jango adotou  
a estratégia de recorrer constantemente à mobilização popular 
a m de conseguir o apoio necessário para poder governar. Foi 
o modo de ele tentar assegurar a governabilidade, deixando 
de tomar medidas impopulares para atender às demandas dos 
grupos os quais o apoiavam. Um fato ilustrando essa estratégia 
política ocorreu quando o governo enviou ao Congresso a lei 
do 13o salário. O Congresso não a aprovou, contudo os líderes 
sindicais ligados ao governo promoveram uma greve para pres-
sionar os parlamentares a aprovarem a lei.

Professor Flávio:
– O Jango está sem apoio popular e isso é grave. Estou 

muito preocupado com isso.
Um aluno:
– Professor! Será que a situação vai persistir?
Professor Flávio:
– Infelizmente, parece que sim. Ruim para o Brasil.
Outro aluno:
– Também acho que a situação tende a piorar ainda mais.
Dinho:
– Não vamos ser tão pessimistas.
Professor Flávio:
– Não é pessimismo. Os fatos falam mais alto.

As diculdades de Jango para governar tornaram-se 
mais graves após o restabelecimento do regime presidencialis ta.  
A bus ca de apoio social junto à população levou-o a se aproxi-
mar do movimento sindical e dos setores reformistas. Por aí 
foi possível entender as contradições da política econômica 
janguista. Durante a fase parlamentarista, o Ministério do Pla-
nejamento e da Coordenação Econômica, ocupado por Celso 
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Furtado, elaborou o Plano Trienal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social visando combater a in�ação e promover o desen-
volvimento econômico por meio da contenção salarial e con -
trole do décit público. O Plano não teve êxito e o governo foi 
obrigado a negociar empréstimos com o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), este exigindo cortes substanciais nos inves-
timentos. 

Em 1963, Jango abandonou a política de austeridade 
eco nômica, concedendo reajustes salariais para o funcio na lis  -
mo público e aumentando o salário mínimo acima da taxa pré- 
-xada. Concomitantemente, ele tentava obter apoio da direi-
ta realizando reformas ministeriais, oferecendo cargos im por-
tantes a pessoas ligadas ao empresariado e aos inves tidores es-
trangeiros. Posteriormente, cou evidente serem tais medidas 
francamente in�acionárias. E a in�ação foi um fator a mais de-
sestabilizando o Governo Goulart.

Meu pai:
– A carestia está intolerável. Não sei para onde vai tudo 

isso.
Um tio:
– As elites não estão deixando o Jango governar.
Outro tio:
– A instabilidade política é culpa dos poderosos, dos 

“tubarões”. 
Um amigo do meu pai:
– A situação está cando cada vez mais crítica. 
Dinho:
– Existe um confronto sério entre patrões e empregados. 

Os sindicatos reivindicam reformas sociais. As reformas são ne-
cessárias, mas as elites são contra as mesmas. Existe um impasse. 

Durante 1963, o país passou por agitações sociais polari-
zando os setores de direita e esquerda em torno da política go-
vernamental. Em 1964, agravou-se a situação de instabilidade 
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política. O descontentamento das classes menos favorecidas se 
acentuou. Por outro lado, os movimentos sindicais e popula-
res pressionavam para o governo implantar as reformas socio-
econômicas favorecendo as classes menos abastadas.

Crise dos mísseis 

O Brasil vivia sob o regime parlamentarista, o primeiro-
ministro era Hermes Lima e o presidente, João Goulart. Den-
tre as muitas abordagens políticas promovidas pelos profes-
sores no Colégio Augusto Castanho, de Capivari, discutiu-se 
muito a crise dos mísseis em Cuba, ocorrida em outubro de 
1962, quando passamos a focar nossas atenções para a possibi-
lidade de ocorrência da guerra nuclear entre os Estados Unidos 
e a União Soviética em tempos da Guerra Fria. Para quem não 
vivenciou, a Guerra Fria foi o permanente atrito diplomático 
ocorrido – pouco tempo depois de terminada a Segunda Guer-
ra até a queda do Muro de Berlin – entre o bloco ocidental  
e oriental liderados respectivamente pelos Estados Unidos  
e pela União Soviética. Após muita tensão, a Guerra Fria quase 
virou Guerra Quente. O presidente dos Estados Unidos, John 
F. Kennedy conseguiu levar a questão a bom termo, tomando 
uma decisão rme, ameaçando destruir os mísseis instalados 
em Cuba, evitando a guerra nuclear e obrigando Khruhschov, 
primeiro ministro soviético, a retirá-los de lá. Para quem vi-
veu essa época, pode seguir pela mídia a grande possibilidade 
de ocorrência do con�ito nuclear entre as duas maiores potên-
cias bélicas do planeta. A crise dos mísseis tornou-se o assunto 
mais debatido no colégio, tendo havido até alguns alunos e uma 
professora se situando a favor da guerra. Veja só que absurdo. 
Ainda bem que nós, alunos e professores, majoritariamente, 
estávamos radicalmente contrários à de�agração do con�ito 
nuclear. 
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Assassinato de Kennedy

No dia 22 de novembro de 1963, eu estava em casa, no meu 
quarto, e, repentinamente, apareceu meu pai bastante assustado 
e perplexo comentando o assassinato de John F. Kennedy, pre-
sidente dos Estados Unidos da América. Isso proporcionou mui-
tos comentários em casa e no colégio sobre as implicações do fato. 
A mídia estadunidense, em geral, incluía Lee Harvey Oswald, 
militante comunista, como sendo o assassino de Kennedy.
Ha via outra versão de ter sido um complô da direita estadu-
nidense para colocar na presidência Lyndon B. Johnson, vice- 
-presidente. Parte da mídia estadunidense, anos após o aten ta-
do, levantou a hipótese de tudo ter sido arquitetado para in cluir 
Lee Oswald na condição de bode expiatório. Portanto, há muitas 
hipóteses sobre o complô arquitetado para assassinar Kennedy.

Em tempos de guerra fria, no meio de setores de esquer-
da, da época, eu pude ouvir comentários sobre a possibilidade  
do Golpe Militar de 1964 ter sido comandado pelo presidente 
dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, sucessor de Kennedy  
após o assassinato deste. A coparticipação dos Estados Unidos no 
golpe de 1964 cou evidente tendo em vista uma armada naval 
americana estar se dirigindo ao Brasil na época para intervir 
caso a quartelada não desse certo. Também foi comprovada  
a existência de elementos da CIA (Central Intelligence Agency), 
órgão de espionagem estadunidense, participando, durante  
e depois do golpe, na condição de assessores dos órgãos de re-
pres são brasileiros.  
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07.  1964: FIM DA DEMOCRACIA 

Ida para São Paulo

Cheguei em São Paulo no início de 1964, vindo de Ca-
pivari, pouco antes de acontecer o Golpe Militar apeando do 
poder o presidente João Goulart, o Jango. Tal evento foi co nhe-
cido, no meio militar e na mídia da época, como a Re volução de 
1964 e, no meio da oposição, como o golpe de estado de 1964. 

A minha vinda São Paulo signicou verdadeira libertação 
pessoal em relação ao status quo próprio de uma pequena cidade 
interiorana, passando a viver sem a dependência nanceira  
e cul tural dos pais. Comecei a me sentir melhor, comecei a per-
ceber na pele os efeitos positivos da maior liberdade relativa 
conseguida com tudo isso. E o que mais se revelou importante 
para mim foi a primeira grande reciclagem pessoal ocorrida em 
relação às mudanças dialéticas interiores as quais mais tarde se 
revelaram de suma importância para os futuros ciclos de reci-
clagens pessoais. 

Saí de uma cidade de aproximadamente vinte mil habi-
tantes, na época, para a maior cidade do Brasil e isso teve gran-
de impacto, produziu em mim uma reviravolta brusca, uma 
necessidade de adaptação. Esse processo eu chamo de reci-
clagem signicando renovação, requalicação, reordenação de 
mim mesmo.

São Paulo era um burburinho só, aquele movimento 
de veículos e de pessoas produzindo-me um grande impacto. 
Eu era reconhecido por lá como sendo caipira durante alguns 
anos. E eu encarava a expressão caipira sem problemas, ainda 
com certo orgulho de ser do interior. 
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Na megalópole, os veículos motorizados e as pessoas iam 
e vinham em ritmo alucinante, ocorrência que eu ainda não 
estava acostumado a vivenciar. Gostava de apreciar as luzes da 
cidade à noite, luzes dos veículos, dos postes de iluminação, dos 
outdoors, dos hotéis, enm o cintilar das luzes da metrópole. 
Eu ainda gostava muito de admirar os edifícios altos, os aviões 
passando e as ambulâncias e camburões da polícia tocando as 
sirenes. Tudo começou a me impressionar bem. Mas alguns 
meses após o golpe, as sirenes da polícia começaram a soar mal 
aos meus ouvidos. A agitação da megalópole me fazia bem: eu 
não me preocupava com o trânsito, com os engarrafamentos 
de veículos ou com o andar da multidão pelas ruas e praças da 
cidade. Tudo, para mim, era um espetáculo delirante, para do-
xalmente gostoso. Mas o saldo positivo maior, como já dito, foi 
essa reciclagem, essa grande transformação interior resul tante 
da mudança para lá.  

Pensão da Bela Vista

Fui morar numa pensão encravada no bairro da Bela 
Vis ta, mais conhecido como Bixiga, sendo desde aquela época 
um bairro típico italiano de encontro de intelectuais e artistas 
em bares, cantinas, restaurantes e teatros. 

A pensão da dona Deolinda à Rua Jandaia, próxima ao 
início da Avenida Brigadeiro Luís Antônio, cava praticamente 
no centro da cidade, perto da Praça da Sé, tendo eu resolvido 
residir lá por indicação do meu tio Samuel já residindo ali há 
alguns anos. Eu tinha e tenho por esse tio grande apreço e ami-
zade e ele foi o grande incentivador para eu ir morar em São 
Paulo. Para localizar onde cava a pensão, hoje basta observar 
o Muro dos Arcos tombado pela Prefeitura, uma monumental 
obra na Rua Jandaia sobre a Avenida 23 de Maio. 
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Nessa pensão, moravam pessoas de todas as regiões do 
país e isso contribuiu para eu começar a ter visão mais ampla 
de tudo: não apenas na pensão quanto no colégio, no local de 
trabalho, e mesmo na rua, passei a ter contato com pessoas de 
todos os cantos do Brasil, de inumeráveis etnias, contribuindo 
muito para a mudança radical de minha visão de mundo, expe-
ri mentando a rotina da vida de modo gradativamente menos 
local, menos paroquial, menos bairrista. 

Ali moravam onze hóspedes. Havia dois amazonenses, 
três nordestinos, um mineiro e cinco paulistas. Os proprietários 
da pensão eram o seu Alcides e sua esposa dona Deolinda, 
tendo duas lhas e um lho. Chamávamos o lugar de pensão 
da dona Deolinda provavelmente porque ela se colocava mais 
à frente de tudo o que acontecia ali. Já o seu Alcides era mais 
discreto, �cava mais na sua. 

Quartelada

 No dia 1º de abril de 1964, dia da consolidação do Golpe 
Militar, eu trabalhava num cartório do centro da cidade na 
função de escrevente. Fui demitido do trabalho por não me 
adap tar ao ritmo frenético das tarefas, por não ter a mínima 
vocação para ser escrevente, enm por ser bem menos eciente 
em comparação aos funcionários mais antigos que tinham 
agi lidade fora do comum para datilografar os vários tipos de 
documentos cartoriais. Essa foi a única vez na vida na qual fui 
demitido, pois nas outras vezes sempre pedi demissão por livre 
e espontânea vontade. Acho interessante ter sido demitido jus-
tamente no dia do Golpe de�agrado na madrugada de 1º de 
abril. Mas os militares incluíram o dia 31 de março como o dia 
da Revolução Redentora para não car na História como sendo 
1º de abril, o dia da mentira.  
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Nesse dia, eu não tinha nenhum posicionamento, contra 
ou a favor ao Golpe. Passaram-se apenas algumas semanas e eu 
já estava contra a ditadura militar. Entre aqueles com os quais 
eu convivia na pensão, no trabalho e nas ruas havia os contra ou 
os a favor à quartelada instalada, contra ou a favor ao governo 
do marechal Umberto de Alencar Castelo Branco, o primeiro 
presidente do ciclo militar, o qual se prolongaria até 1985, até  
o nal do governo do General João Baptista de Oliveira Figueiredo. 

Comecei, por in�uência do meio e de minhas re�exões, 
a discordar da ditadura por ela cortar muitas das liberdades 
existentes no período democrático e por receber �agrante in-
�uên cia da política estadunidense. Mas ainda era um discordar 
incipiente, ainda sem muita conscientização, sem maior análise 
da realidade dos fatos. Pelas informações de opositores e de 
parte da mídia, pouco a pouco, comecei a ter a visão mais apro-
fundada da atuação do governo autoritário. 

No ambiente no qual eu vivia ocorriam desde os posicio-
namentos mais coerentes até os boatos inconsistentes em rela-
ção ao governo e, na mídia, sempre acontecia o vazamento de 
in formações esclarecedoras contribuindo para eu car, gradati-
vamente, em desacordo com o mando militar. 

Eu recebia as notícias pela mídia, já totalmente controlada 
pelos militares, apresentando um posicionamento favorável às 
ações dos mesmos. Contudo, os meios de comunicação não 
expli cavam claramente que o golpe desmantelou a democracia. 
Apesar de as notícias tentarem explicar ser a quartelada de fun-
damento democrático, a parcela mais politizada da popu lação 
não acreditava um milímetro em tal fato. Comecei a entender 
que o golpe tinha implantado uma ditadura de fato. Passei a não 
acreditar nos motivos propalados pela imprensa explicando  
o golpe ter sido inevitável e necessário. Para a mídia, em geral, 
Jango foi afastado do poder porque havia o perigo premente de 
o comunismo ser implantado no país.    
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Ouvi pelo rádio e no dia 1º de abril li a seguinte notícia:  
“o golpe foi antecipado devido à anarquia reinante no meio sindi-
cal e político”. Na verdade, pude perceber a crise político-econô-
mica por que passava o país, com manifestações engrossadas, 
ora por grupos de esquerda, ora por grupos de direita, além 
da in �ação alta e da economia estagnada. Constatei o Governo 
Goulart bastante enfraquecido. Jango não tinha mais qualquer 
apoio militar. Para mim não havia dúvida quanto ao apoio ao 
golpe recebido de empresários, ruralistas e por parte do cle ro.  
Também, os partidos da oposição liderados pela União De mo-
crática Nacional (UDN) e por grande parcela da classe média 
foram apoiadores determinantes para a ocorrência da quar-
telada.

Comprovei, poucos dias antes do Golpe, a ocorrência 
de manifestações estudantis favoráveis a Goulart e apoiando as 
reformas de base propostas por este. As reformas viriam para 
di minuir a concentração de renda existente, a eliminação do 
anal fa betismo, a nacionalização de empresas e a realização da 
reforma agrária. Constatei, pela imprensa, a rebelião dos sar-
gentos, em Brasília, defendendo o direito à candidatura a car-
gos eletivos. Esse fato foi considerado pela alta cúpula das For-
ças Armadas, como sendo séria ameaça à hierarquia militar. 
Enfraquecido politicamente, Jango reagiu, na verdade, jogando 
mais lenha na fogueira. Promoveu o grande comício de 13 de 
março na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em favor das re-
formas de base, reunindo cerca de duzentos mil manifestantes, 
tendo assinado, no local, decretos nacionalizando as renarias 
privadas de petróleo e a reforma agrária das terras localizadas 
às margens das ferrovias e rodovias federais. 

Em contraposição ao comício da Central do Brasil, ocor-
reu em São Paulo, no dia 19 de março, a Marcha da Família com 
Deus pela Liberdade, quando os manifestantes pediam a Deus 
e aos militares para sal  varem o Brasil da ameaça comunista.  
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O estopim da crise ocor reu quando Jango apoiou a revolta dos 
marinheiros em 30 de março, no Rio de Janeiro, sendo apeado 
do poder no dia seguinte acusado pelo alto comando militar  
de conivência com a insubordinação generalizada, ameaçando 
a hierarquia militar e pela eminência de os comunistas tomarem 
o poder. 

Acompanhei, detalhadamente, o noticiário sobre a su-
blevação militar golpista iniciada a partir de Juiz de Fora, Minas 
Gerais, liderada pelo General Mourão Filho, partindo às três 
horas da manhã em direção ao Rio de Janeiro a m de derrubar 
o governo. Mourão foi recebido tal qual herói na cidade do Rio 
de Janeiro. A consolidação do Golpe teve o apoio decisivo dos 
governadores de três importantes estados do Brasil: Adhemar de 
Barros, governador de São Paulo, Magalhães Pinto, governador 
de Minas Gerais, e Carlos Lacerda, governador da Guanabara. 
Na madrugada do dia 1º de abril, a quartelada obteve êxito. 

A ausência de reação do presidente foi marcante para  
o êxito do golpe. Apenas Leonel Brizola tentou, sem êxito, con -
vencer Jango a enfrentar os golpistas. Também, a greve do Co-
mando Geral dos Trabalhadores (CGT) fracassou. Goulart via-
jou do Rio para Brasília e daí para Porto Alegre onde Brizola 
organizava a resistência. Jango seguiu para o Uruguai na con-
dição de exilado político. A presidência da República foi de-
clarada vaga antes de Goulart partir para o Uruguai. Ranieri 
Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, assumiu de 
modo interino a presidência, de acordo com a Constituição, 
con  tudo o poder real estava em mãos dos militares. No dia 02 
de abril, assumiu o governo o triunvirato representado pelo 
vice-almirante Augusto Rademaker (Marinha), pelo Brigadeiro 
Francisco de Assis Correia e Melo (Aeronáutica) e pelo General 
Artur Costa e Silva (do Exército), este constituindo o homem 
forte do triunvirato. 
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Cumprimentos a Amaury Kruel

Após o Golpe, logo no início de abril de 1964, não con-
segui identicar o dia, eu andava pelo centro de São Paulo, 
pela Avenida Conselheiro Crispiniano, quase na esquina com  
a Avenida São João, perto do Teatro Municipal. Ali cava a se de 
do Comando do II Exército. Fiquei bastante curioso ao vislum-
brar uma multidão de pessoas reunidas. Ao me apro ximar do 
portão do prédio avistei grande la de indivíduos de todas as 
classes sociais esperando a vez para cumprimentar o coman-
dante do II Exército, o General Amaury Kruel, um dos apoiado-
res de última hora do Golpe Militar. O apoio de Kruel foi fator 
decisivo para a consolidação da quartelada militar. O país se 
divi dia entre apoiadores e opositores ao Golpe. Os apoiadores 
estavam mobilizados participando de manifestações pró-dita-
dura e os opositores estavam desmobilizados, conversando ao 
pé do ouvido sua insatisfação contra o Golpe. 

Fui até a la composta por uma multidão de pessoas 
para cumprimentar Amaury Kruel e perguntei a uma delas:

 – O que está havendo?
Desconhecido:
– Estamos aqui para cumprimentar o general Kruel pela 

sua decisão patriótica de apoiar a derrubada de Jango. O go-
verno estava dominado pelos comunistas. Se eles continuassem 
no poder seria a desgraça do Brasil.

Arlindo:
– Quer dizer que toda essa gente aí vai cumprimentar  

o general apoiador do golpe de Estado. A ditadura já está insta-
lada, você não acha?

Desconhecido:
– Tudo bem, há ditadura sim. Mas esse movimento é para 

o bem do Brasil. Imagine o que seria do país se os comunistas 
tomassem o poder?
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Arlindo:
– Eu não imagino nada. Eu apenas lhe digo que derru-

baram um governo legalmente eleito pelo povo. Sou contra 
golpe de Estado. E de que modo você imagina a gente vivendo 
num regime ditatorial?

Desconhecido:
– Na atual conjuntura, devido ao perigo comunista, sou 

favorável à ditadura. E você prefere o comunismo?
Arlindo:
– Não prero não. Não sou comunista. Quero que a 

cons ti tuição seja respeitada. Prero a democracia.
Desconhecido:
– E você não percebe que a democracia iria descambar 

para uma ditadura comunista?
Arlindo:
– Eu concebo que a democracia iria continuar demo-

cracia. Isso de ditadura comunista é invenção da direita golpista.
Desconhecido:
– Por acaso você vai cumprimentar o general?
Arlindo:
– Nem com reza brava. Jamais iria cumprimentar um ge-

neral golpista. 
Desconhecido:
– Você tem seu ponto de vista e eu tenho o meu. Respeite 

a minha decisão. 
Arlindo:
– Ok. Eu respeito a sua opinião e você respeite a minha. 

Agora eu lhe digo uma coisa: eu o respeito na condição de 
cidadão brasileiro. Mas não respeito esse general golpista. Até 
um dia.

Desconhecido:
– Até um dia.
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08.  CASTELO BRANCO: VÃS  
PROMESSAS DEMOCRÁTICAS 

Em 09 de abril de 1964 toda a mídia publicou e eu tomei 
conhecimento do fato de o Comando Militar, representado pelo 
triunvirato dos ministros do Exército, Marinha e Aeronáutica, 
tinha assinado o Ato Institucional Número Um (AI-1), inaugu-
rando ocialmente o ciclo repressivo da ditadura militar. Fiquei 
perplexo ao constatar os termos autoritários do AI-1 dando, 
durante seis meses, plenos poderes para o Executivo suspender 
as garantias de vitaliciedade e estabilidade em cargos públicos; 
para cassar mandatos e suspender direitos políticos por 10 anos; 
e para permitir ao Executivo declarar Estado de Sítio. 

Com base no AI-1, no dia 11 de abril de 1964, o Marechal 
Humberto de Alencar Castelo Branco foi eleito presidente da 
República por eleição indireta, tomando posse em 15 de abril de 
1964. Eu já estava convicto de que a ditadura veio para car ao 
promover o fortalecimento do poder Executivo, estabelecendo 
a ideologia da segurança nacional, criando o Serviço Nacional 
de Informação (SNI). 

Castelo Branco, a pretexto de impedir a ameaça comu-
nista e a corrupção, iniciava a implantação dos in qué ritos poli -
ciais militares, prisões, suspensões de direi tos políti cos de cen -
tenas de cidadãos, censura aos meios de comu  nica ção e cas-
sações de mandatos de parlamentares. Hou ve inter ven ção em 
70% dos sindicatos e federações de tra ba lha do res e grande 
demissão de funcionários públicos. Instituiu o bipar tidarismo, 
incluindo a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) como si-
tua ção e o Movimento Democrático Brasi lei ro (MDB) como 
oposição. Em 1967, o governo impõe ao Con gresso a aprovação 
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de nova Constituição consolidando a legis lação excepcional da 
ditadura.  Conforme os fatos iam se desenrolando eu percebia 
o autoritarismo começando a se xar no Brasil. As minhas 
esperanças se dissiparam. Os civis foram excluídos do poder 
durante os vinte anos seguintes.

Aí conversei com o Domingos, colega da pensão, sobre 
o AI-1:

– O que você acha dessas medidas contidas no AI-1?
Domingos:
– Bem. Você sabe que sou favorável ao governo militar. 

Portanto, eu concordo serem essas medidas necessárias para 
evitar que o país se torne comunista.  

Arlindo:
– Eu considero autoritarismo a suspensão dos direitos 

políticos por dez anos, a cassação de mandatos e a possibilidade 
de o Executivo declarar Estado de Sítio.

Domingos:
– É autoritarismo, sim. Mas no meu ponto de vista são 

medidas necessárias para o país não cair no abismo.
Arlindo:
– Contudo, eu não acho que havia esse tal de perigo co -

mu nista. Isso foi pretexto para derrubar um governo legal men-
te constituído. 

Domingos:
– Aí ocorre um impasse: eu considero ter havido ameaça 

comunista e você não. Eu co com a minha opinião e você com 
a sua.

Arlindo:
– Pois é, cada um com a sua opinião. Não vamos brigar 

por isso.
Domingos:
– É isso aí. Não vamos brigar. Cada cabeça uma sentença.
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Comitiva de Castelo Branco

Uma noite, no ano de 1964, eu andava pela Rua Maria 
Paula, na Bela Vista, perto de onde morava, quase esquina 
com a Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Estava com alguns 
amigos da pensão e, repentinamente, passa por nós com certa 
velocidade, uma comitiva de automóveis pretos. Vimos per-
plexos o presidente da República, o Marechal Humberto de 
Alencar Castelo Branco dentro de um dos carros. Ficamos ad-
mi rados, boquiabertos e o Domingos comentou: 

– Olha só o Castelo Branco! 
Arlindo: 
– É incrível, é mesmo o Castelo Branco, não há dúvida! 
Juvenildo:
– Poxa, que coincidência. O que será que o Castelo veio 

fazer em São Paulo?
Domingos:
– Pode ser que veio inaugurar alguma obra.
Arlindo:
– O noticiário da TV, à noite, vai nos informar o que ele 

realmente veio fazer aqui.

Observamos aquele homem, agora tornado presidente 
da República eleito indiretamente, passar aos nossos olhos. Eu 
não conseguia, naquele momento, ainda assimilar a magnitude 
autoritária do Golpe. Ainda não tinha consciência de que 
modo Castelo ele iria conduzir o seu governo. Depois, os fatos 
indicaram que ele ia dirigir o país com mãos de ferro, com 
base nos AI-1, AI-2, AI-3 e AI-4, tendo poderes para cassar, 
prender, perseguir, censurar e até promulgar estado de sítio. 
E veja bem, com exceção do estado de sítio, todos os outros 
destes tópicos ele utilizou com presteza. Contudo, sempre nos 
vai car a dúvida: Castelo Branco governou autoritariamente 
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por inspiração própria ou por pressão da ala mais radical das 
Forças Armadas? Não tenho certeza, mas provavelmente, as 
duas coisas aconteceram juntas.  Alea jacta est, o país ainda iria 
ter várias ditaduras revezadas por generais por mais 21 anos. 
Essa situação prolongada não fazia, de jeito nenhum, parte das 
nossas expectativas, ainda esperançosos quanto ao desenrolar 
democrático da situação política do país. Isso era reforçado pelas 
declarações iniciais de Castelo Branco armando fazer parte de 
um governo de transição, pretendendo, em pouco tempo, pro -
mover a democracia. Mas a ditadura se prolongou muito mais 
do que o esperado pela sociedade brasileira. Vivendo e apren -
dendo! Mais para frente, durante os demais governos ditato-
riais, a situação cou ainda mais crítica! Que sufoco! Os anos 
vindouros foram se revelando cada vez mais autoritários, os 
anos de chumbo da ditadura militar! 

Circuito Bela Vista-Centro 

Em 1964, eu circulava da Bela Vista até o centro da cidade 
e para outros bairros próximos ao centro, sempre percorrendo 
tais itinerários a pé. Naquele tempo, a vida cultural paulistana 
era mais atuante no centro e em alguns bairros próximos. Na 
área central de São Paulo, nas cercanias da Avenida Ipiranga 
e Avenida São João, localizavam-se os principais cinemas da 
cidade. É bom lembrar que ainda não existiam shopping centers 
na época. Na Bela Vista, concentravam-se os principais teatros. 
Passei a ser cinemeiro e treateiro de carteirinha, achando muito 
bom morar no Bixiga e ter todas aquelas facilidades culturais. 
Apesar das diculdades da megalópole – correria poluição, 
trân sito intenso, trabalhar e estudar – eu me sentia ótimo mo-
rando lá. Para mim, fez muito bem passar por essa mudança 
radical de estilo de vida: rompi o cordão umbilical, libertei-me 
culturalmente do interior do Estado. Eu trabalhava no centro 
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da cidade, no Banco Itaú, à Rua João Brícola, indo da pensão até 
lá a pé. Ia de ônibus ao Colégio Bandeirantes, à Rua Stella, no 
Paraíso, bairro não muito distante do Bixiga, tendo frequentado 
o primeiro ano do curso de Eletrônica, equivalente ao curso 
cientíco da época. Não demorou muito para eu perceber não 
ter vocação alguma para estudar Eletrônica. Completei o pri-
meiro ano de estudos no nal de 1964, decidido a continuar 
estu dando o terceiro ano do curso cientíco.

Volta para Capivari

Em 1965, voltei para Capivari para frequentar o segundo 
ano do curso cientíco, no Colégio Augusto Castanho. Não de-
mo rei muito para perceber ter feito uma grande burrada, como 
se dizia por lá. Sim, seria mais inteligente eu ter cado em São 
Paulo pelo fato dos ganhos culturais e intelectuais obtidos 
por lá. Logo nos primeiros dias em Capivari, comecei a sentir 
vontade de voltar para a megalópole, para a Bela Vista dos meus 
sonhos. Mas já tinha plena convicção de voltar para lá assim 
que completasse o segundo ano do curso cientíco. 

Veriquei existirem focos de oposição ao regime militar 
lá por Capivari. A minha convivência entre amigos, pela cidade, 
era boa, mas havia um certo desgosto por ter vivenciado a vida 
mais complexa, mais politizada, mais cultural e mais agradável 
de São Paulo. No colégio, como era de se esperar, havia alunos 
contra e a favor da ditadura. Não chegava a haver oposição mais 
politizada como pude presenciar em São Paulo. Naturalmente, 
passei a ser porta voz da oposição, contudo ainda sem o radica-
lismo a ocorrer posteriormente em minhas vivências em São 
Paulo. Em Capivari, eu procurava sempre conviver mais com as 
pessoas da oposição ao regime, mas mantinha também contato, 
e até amizade, com alguns apoiadores do golpe. 
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Durante o ano de 1965, em Capivari, veriquei a divisão 
da sociedade: havia entre os professores, amigos e membros da 
família aqueles se pronunciando contra ou a favor do golpe 
derrubando Goulart. Havia outros em cima do muro. Mas  
o in te ressante é ter havido, nos anos sucessivos ao golpe, muita 
dis cussão política em torno do assunto. A minha posição clara 
e explícita nos “anos de chumbo” foi a de ser francamente con-
trário à ditadura, já a partir de 1964. Completei o segundo 
cientíco no Colégio Estadual Augusto Castanho, em Capivari, 
voltando para São Paulo no nal de 1965, para a mesma pensão 
da Dona Deolinda, para a mesma Bela Vista dos meus sonhos. 
Quanta felicidade!

Retorno a São Paulo

Em 1966, retornando a São Paulo, recomecei vida nova 
passando a trabalhar no Banco Nacional da Lavoura e Co mér-
cio à Rua da Quitanda, perto da Praça Patriarca, da Bolsa de 
Valores e da Praça da Sé, no coração de São Paulo, local ao 
qual eu me dirigia a pé desde a pensão localizada na Bela Vista. 
Em 1967, este banco foi incorporado pelo Banespa, tendo eu 
permanecido lá até 1974. Em 1966, terminei o curso cientíco, 
em 1967 frequentei um cursinho e, em 1968, entrei na Faculdade 
de Economia e Administração da Universidade de São Paulo,  
a FEA da USP, tendo me formado em Economia no ano de 1973. 

Em 1966, a minha atuação no Sindicato dos Bancários  
e no movimento estudantil teve seus primeiros momentos, con -
tudo, de modo incipiente. Nesse ano, eu completei o terceiro 
ano cientíco no Colégio Estadual Presidente Roosevelt, na 
Rua São Joaquim, no bairro da Liberdade. Eu ia e voltava da 
pensão ao colégio, da Bela Vista à Liberdade, também a pé, per-
curso de aproximadamente um quilômetro e meio. 
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No colégio, pude vericar serem os alunos geralmente 
apá ticos em relação à política, contudo pude perceber alguns 
bolsões de politização. Presenciei um dos colegas de classe com 
posições abertamente favoráveis à ditadura militar, não sen do 
bem visto pelo grupo por ser pedante e desbocado. Era fascis ta 
declarado, loiro, lho de italianos do norte da Itália, esbanjan-
do superioridade racial. Mas à boca pequena, já havia alunos 
con trários à ditadura. Os professores não se pronunciavam 
nem contra, nem a favor ao governo. Os alunos, normalmente, 
preo cupavam-se mais em serem aprovados no vestibular de in-
gresso às faculdades. A maioria dos alunos completava o ter-
ceiro ano cientíco frequentando conjuntamente o cursinho 
pré-vestibular, não tendo muito tempo para discutir política. 
Dentro do colégio, eu raramente me pronunciava sobre política 
e, quando falava algo, era bem discreto.

No burburinho da Bela Vista

Em 1966, na pensão, já ocorriam discussões políticas 
dos opositores versus os apoiadores ao governo militar. Eu me 
pronunciava abertamente contrário ao governo instalado, ha-
vendo dois amigos, o Domingos e o Zé Maria, favoráveis ao 
mesmo, contudo as discussões transcorriam sem atritos sérios. 
Meu tio Samuel era mais exaltado, bem contra o governo, con-
tudo os embates entre os prós e contras sempre terminavam em 
pizza. Continuávamos amigos, apesar das discordâncias. Era 
co mum, nos ns de semana, sairmos para assistir lmes em 
grupo. 

Eu ia aos teatros da região geralmente só, mas aconteceu, 
algumas vezes, de ir acompanhado de amigos. Atrás da pensão, 
na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, cava o Teatro Paramount, 
no qual, a partir de 1966 ocorreram os famosos festivais da 
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música popular brasileira transmitidos pela TV Record. Ali se 
apresentavam Elis Regina, Caetano Veloso, Geraldo Vandré, 
Chico Buarque, Sérgio Ricardo, Gilberto Gil, Maria Bethânia, 
Nara Leão e Jair Rodrigues, dentre outros. 

Pude presenciar as plateias dos festivais sempre lotando 
o teatro, produzindo um barulho ensurdecedor com assobios, 
gritos, apupos, vaias e faixas. Aplaudiam, impondo no berro 
suas músicas escolhidas e vaiavam as demais. Os cantores, em 
seus camarins, estavam sempre de prontidão para enfrentar 
as “feras” agitadas da plateia. Por ocasião dos gran �nales, os 
aplausos e vaias se misturavam de maneira ainda mais intensa. 
Vi com meus próprios olhos, muitas vezes, a impossibilidade de 
os cantores cantarem, pois o barulho impossibilitava o público 
de ouvir a música. 

Assisti a vários festivais, contudo em um deles, presenciei 
aquele momento antológico quando o cantor Sérgio Ricardo, 
ao cantar a música Beto Bom de Bola, foi vaiado ruidosamente 
pelo público. Em função disso, sentiu-se muito ofendido, cou 
muito nervoso, disse alguns desaforos, quebrou o violão e o jo-
gou na plateia. Esse fato cou famoso no histórico dos festi vais 
e, até hoje, tem sido, por vezes, recordado pela mídia. 

Presenciei outro fato famosíssimo quando o cantor Ge -
ral do Vandré interpretou a música Pra Não Dizer que Não Falei 
das Flores sob os apupos ensurdecedores das torcidas. Essa mú-
sica permaneceu, durante toda a fase ditatorial, como sen do 
“bandeira de luta” da oposição contra a ditadura militar. Con-
rmei, in loco, tais acontecimentos tornados tão relevantes para 
a história dos festivais e para a própria história do Brasil. 

Nessa época, vale lembrar, a ditadura praticava o auto-
ri tarismo cultural particularmente na música, teatro, cinema  
e li teratura, por meio da censura e repressão. Apesar de toda  
a vigilância dos censores, dos agentes do DOPS (Departamento 
de Ordem Política e Social) e dos militantes paramilitares do 
Co mando de Caça aos Comunistas (CCC), em inúmeras ativi-
dades culturais surgiam formas de repulsa contra a dita dura. Os 
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festivais de música popular eram transmitidos por emissoras 
de televisão para todo o Brasil, alcançando grande audiência 
e cando, por isso, sempre na mira dos órgãos de segurança. 
Apesar disso, boa parte dos compositores musicais tinha grande 
jogo de cintura para driblar a censura com can ções de protesto 
em que todo mundo compreendia, menos os censores. 

Autoritarismo político-sindical

De 1964 em diante fui acompanhando pela mídia e pelo 
boca a boca as diabruras da ditadura. O governo Castelo Branco 
justicava suas ações armando continuamente ter restaurado  
a disciplina e hierarquia militar, ter detido a “ameaça comunista” 
e até ter consolidado a democracia. De fato, a ditadura nesse pe-
ríodo continuou reprimindo, censurando, arrochando salários, 
prendendo, torturando e assassinando opositores. O regime era 
comprovadamente autoritário, privilegiando a autoridade do 
Estado em prejuízo das liberdades individuais, privilegiando  
o Poder Executivo em detrimento do Legislativo e Judiciário. 

Como já disse, logo comecei a discordar do governo 
mili tar, contudo ainda iria demorar mais alguns anos para me 
tornar opositor mais ferrenho, de me tornar participante das 
passeatas estudantis tal qual militante do movimento opositor 
de esquerda contra a ditadura.

Hoje, não me arrependo de ter sido contrário à ditadura, 
contudo considero absurda a minha militância política radical 
visando substituir a ditadura de direita pela de esquerda. Ainda 
bem que não participei do movimento armado, apenas protestei 
nas ruas participando de passeatas, de assembleias estudantis  
e de reivindicações trabalhistas no Sindicato dos Bancários.

O funcionamento dos sindicatos estava sob o controle 
rí gido da censura e dos órgãos de segurança. Era comum a pre  -
sença de agentes de segurança e de dedos-duros operando no 
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meio sindical. Em 1968, participei da chapa de oposição do Sin -
dicato dos Bancários, a qual perdeu para a situação por meio 
de eleição direta efetuada na sede do Sindicato e nos bancos. 
Cabe destacar ser essa chapa de oposição formada pelo Parti-
do Operário Revolucionário Trotskista, ao qual eu perten cia, 
pela Ação Popular (AP), pertencente à esquerda cristã, e por  
al guns candidatos da esquerda independente. Na época, a maio    -
ria das facções clandestinas de esquerda era contra a partici-
pação em eleições sindicais, apesar de apoiar a participação 
em comissões de empresas e nos próprios sindicatos. Houve 
casos de compa nheiros de esquerda frequentadores do Sindi-
cato sendo presos, torturados e até assassinados pela ditadura. 
Mas isso fazia parte do jogo repressivo com os sindicatos sen-
do vigiados seve  ramente pelos órgãos de segurança. O governo  
e a mídia di vulgavam que os sindicatos operavam em liberda-
de, com de mocracia! Ora, isso não fazia parte da realidade dos 
fatos, sabíamos ser pura mentira. 

Início de minha militância política

De 1968 a 1970, fui militante do Partido Operário Revo-
lucionário Trotskista (PORT), fundado em 1953. O dirigente 
supremo desse partido era o argentino J. Posadas (Homero 
Cristali), responsável pelo Birô Latino-Americano da IV In ter-
nacional fundada por Trotsky, em 1938, no México. O partido 
editava o periódico chamado Frente Operária, abordando os 
acontecimentos internacionais e nacionais, artigos teóricos so-
bre o marxismo, a vida sexual dos militantes e até a chegada 
de discos voadores ao planeta Terra. Seus militantes eram sub-
metidos à rígida disciplina política conforme os preceitos do 
manual de conduta do partido. 

Logo no início da militância, eu fui um dia almoçar com 
um dirigente do partido num restaurante do centro de São 
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Paulo perto da Praça da República. É bom esclarecer que tínha-
mos “nome de guerra” e eu me chamava Felipe.

Roberto:
– Felipe, viemos hoje aqui para eu lhe explicar algumas 

coisas da militância e tudo o mais que você quiser saber do par-
tido.

Felipe:
– Pois é, não sei direito qual é a diretriz a tomar em re-

lação à militância.
Roberto:
– Estou agora lhe entregando o manual de conduta. Você 

o leva para ler e numa próxima reunião eu vou esclarecer suas 
dúvidas.

Felipe: 
– Roberto, mas seria bom, se você concordar, adiantar- 

-me alguma coisa sobre o assunto.
Roberto:
– Em poucas palavras, nós seguimos uma sistemática de 

clandestinidade bastante rígida. Sendo assim, não podemos, por 
exemplo, saber onde outro militante mora. Mas há exceção: es-
co lhemos “aparelhos” de alguns companheiros para fazermos 
reu niões e apenas alguns dirigentes vão poder ir onde moram 
tais militantes. E o não dirigente não poderá visitar nenhum 
outro “aparelho”. 

Felipe:
– Há mais exemplos em relação ao manual de conduta?
Roberto:
– Há muitos tipos de condutas a serem seguidas. Por 

exem plo, se você encontrar outro militante na rua a orientação 
é não cumprimentá-lo. O cumprimento apenas poderá ser feito 
quando houver um encontro marcado. Você tem alguma outra 
dúvida?

Felipe:
– Qual o procedimento para eu ter uma namorada?
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Roberto:
– Por questões de segurança você apenas poderá namorar 

uma militante. Deverá morar sob o mesmo teto e dormir na 
mesma cama. Bom, eu tenho uma atividade importante para 
fazer agora e “vou me mandar” rápido. Não deixe de ler o ma-
nual. Até logo, Felipe.

Felipe:
– Até logo, Roberto.

Uma semana depois, eu já tendo lido o manual, zemos 
outra reunião em outro restaurante do centro, bem perto da 
Praça da Sé.

Roberto:
– Como é, Felipe, já leu o manual?
Felipe:
– Li todinho e, na medida em que eu tiver dúvida, vou 

lhe perguntando. Tenho a seguinte dúvida: como vou conciliar 
minha atividade no Sindicato dos Bancários e no meio estu-
dantil? 

Roberto:
– Precisamos ter mais reuniões só para tratar disso. Mas 

por enquanto você continua a atuar como já vinha fazendo 
antes, ou seja, vai dividindo o tempo concentrando-se na ati-
vi dade que considerar mais importante, quer seja no meio 
es tudantil, quer seja no meio sindical. Vamos discutir essas 
questões caso a caso à medida que elas forem se desenrolando. 
No caso da invasão do CRUSP, por exemplo, você teve de se 
dedicar aos acontecimentos ocorridos por lá. Falando nisso,  
o Souza me mandou lhe dizer que você está de parabéns por ter 
permanecido por lá para proteger o local. A direção do partido 
elogiou-o muito pelo fato de você não ter medo de ser preso. 
Não é qualquer militante que tem tal coragem. 

O Souza, a partir de certo ponto, passou a comandar as 
atividades e de vários outros militantes.
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Souza:
– Felipe, você tem atuado bem tanto no meio estudantil 

quanto no sindical. Contudo, na ocupação da Faculdade de Eco-
nomia você deve melhorar sua participação, participando das 
atividades junto à direção do movimento. Percebo que lá você  
é muito tarefeiro e menos participativo quanto à organização 
da ocupação. O que você acha?

– Concordo com isso. Vou me empenhar para penetrar 
mais rme junto aos dirigentes de lá.

Souza:
– Estamos conversados. Já que você concorda, vá em 

fren te. Priorize a atuação por lá. 

Em outras ocasiões havia discussões políticas no PORT 
sobre a situação nacional 

Souza:
– Felipe e Rita, a situação do Brasil vai a passos largos 

para um impasse. Vejam as mobilizações estudantis e sindicais 
“correndo soltas” pelo país afora. Mas o que tenho a lhes dizer 
de mais importante é para prestarem atenção nas instruções 
do camarada Posadas orienta-nos: em relação ao ocorrido nos 
setores nacionalistas progressistas das Forças Armadas. Vejam 
o general Albuquerque Lima apegado a essas posições pro gres-
sistas aos moldes de Velasco Alvarado no Peru.  

Rita:
– Explica pra gente o histórico do PORT.
Souza:
– Sim, é lógico, acho bom relatar algo sobre o histórico 

do PORT: a partir da década de 1960, o partido passou a ter 
maior expressão no cenário brasileiro, participando de Ligas 
Camponesas no Nordeste. Logo após o golpe de 1964, sofremos 
forte repressão da ditadura. Em 1966, conseguimos recuperar 
nossos quadros de militantes, orientando-os a atuarem nas fá-
bricas e no Movimento Estudantil. O PORT é contrário à luta 
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armada, na atual fase, por não ser a estratégia adequada para se 
atingir o poder político. A luta armada apenas seria viável após 
maior amadurecimento e organização das massas. 

Felipe:
– E a relação do PORT com o Partido Comunista Bra-

sileiro?
Souza:
– Ao contrário dos grupos trotskistas existentes aqui 

no Brasil e no exterior, o PORT apoia a ideologia do Partido 
Co munista Brasileiro e a da União Soviética. Essa posição  
é rejeitada pelas demais tendências brasileiras de esquerda.

Ouvíamos muitas gozações dos militantes das demais 
ten dências de esquerda, inclusive de dissidentes do próprio 
PORT por este posicionamento considerado por eles esdrúxulo 
e reformista. O partido mostrava-se receptivo às manifestações 
nacionalistas existentes nas Forças Armadas, ignorando o seu 
caráter direitista, autoritário e repressivo. Sustentava, como 
me lhor alternativa política para o Brasil, o apoio aos militares 
na cio nalistas por estarem prestes a assumir o poder político. 
Isso daria fôlego para organizar as massas como a melhor estra-
tégia para a tomada do poder político. 

O PORT sustentava a condição nacionalista progressista 
do general Albuquerque Lima pelo fato de a sua candidatura  
à Presidência da República ter sensibilizado parte da ocialidade 
das três Armas, criando diculdades à eleição do general Me-
dici pelo Alto Comando Militar. Segundo orientação da dire ção 
do partido, o decreto de soberania brasileira sobre as du zentas 
milhas do mar territorial, durante o Governo Medici, eviden-
ciava forte presença nacionalista no meio governamental. Con-
tudo, historicamente, essa posição do partido em sustentar  
a tese do nacionalismo progressista mostrou-se indadequada 
em relação ao Governo Medici e a outros governos direitistas 
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do ciclo militar. Não havia como o PORT tentar igualar o pro-
grama nacionalista direitista do Governo Medici com o do es-
querdista e anti-imperialista do general Alvarado, no Peru. 

O que aconteceu de fato, durante o Governo Medici, 
foi o endurecimento, em grande escala, da repressão política 
contra a oposição, a ponto dele ter sido considerado o mais 
repressivo dentre todos os outros governantes do período dita-
torial no período 1964 a 1985. Esse erro do PORT, de tremendas 
proporções, foi detectado por mim naquela época. Como po-
deríamos conar nessa posição, além de outras, tão fora da 
realidade? Em suma, o partido desprezava a atuação repressiva 
da ditadura, tendo posteriormente, por isso, sofrido quedas de 
militantes. Ainda bem que eu já tinha abandonado a militância 
por discordar de uma série de diretrizes do partido. 

Numa outra reunião sobre política internacional ouvi-
mos o seguinte comentário de Souza:

– Hoje vou discorrer sobre a invasão da Tchecoslováquia 
pelas forças do Pacto de Varsóvia liderada pela União Soviética. 
Nós apoiamos esta invasão porque não concordamos com o mo-
vimento reformista reacionário do dito socialismo huma no li-
derado por Alexander Dubcek. A Primavera de Praga pre ten-
de restabelecer o capitalismo na Tchecoslováquia. A quebra da 
hegemonia da União Soviética pode provocar uma crise sem 
precedentes no âmbito da Europa Oriental socialista.

Eu não concordava com essa posição do partido. Além 
disso, eu tinha de ouvir muitas gozações de militantes de outras 
tendências, achando muito estranho esse apego do PORT ao 
Partido Comunista da União Soviética. Toda a esquerda bra-
sileira, com exceção do PORT e do Partido Comunista Brasileiro, 
eram contrários à invasão soviética. Dubcek promoveu reformas 
políticas, econômicas e culturais, procurando criar um tipo 
de socialismo mais humano, propiciando maior liberdade de 
atua ção aos membros do Partido Comunista em relação às 
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orientações de Moscou. Houve muitas manifestações de apoio 
à Primavera de Praga pelo mundo todo, inclusive por muitos 
partidos comunistas existentes. 

A União Soviética mostrou-se absolutamente contrária 
às reformas tchecas, sendo apoiada pela Polônia e Alemanha 
Oriental. Dubcek recusou o convite para participar de um en-
contro com os líderes dos países do Pacto de Varsóvia (alian ça 
militar entre os países comunistas do leste europeu) recebendo 
um comunicado ordenando-o a conter o movimento contrarre-
volucionário. 

Pela insistência de Dubcek em continuar as reformas, 
em 20 de agosto de 1968, as tropas do Pacto de Varsóvia ocupa-
ram a Tchecoslováquia. Dubcek foi preso e enviado a Moscou. 
Em Praga, houve reação não violenta da população contra  
a invasão. A população se comportou como se as tropas não 
estivessem em Praga. Svoboda e Dubcek retornam a Praga 
para informar que as tropas permaneceriam no país mantendo  
o controle rígido das atividades civis. A linha dura do Partido 
Comunista se fortaleceu, sendo Dubcek substituído por Gustáv 
Husák, em 17 de abril de 1969. 
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09.  COSTA E SILVA: ENDURECIMENTO DA 
DITADURA

Costa e Silva governou o país de 15 de março de 1967 até 
31 de agosto de 1969, promovendo o início da intensicação do 
processo ditatorial. Seu governo eliminou o pouco que restava 
das liberdades democráticas, utilizando a repressão contra to-
dos os grupos de oposição existentes. O aumento dos protestos 
em 1968 contra o regime facilitou a ação dos militares da linha 
dura atuarem desarticulando as oposições a partir do Ato Ins-
titucional Número Cinco (AI-5) em dezembro de 1968. Todos 
nós, da oposição, sentimos na pele a ação da repressão como se 
poderá ver no desenrolar deste capítulo. 

O Governo Costa e Silva aplicou a política de desen-
volvimento econômico convocando Delm Neto para assumir  
o Ministério da Fazenda e Hélio Beltrão para ocupar o Ministério 
do Planejamento. Com o apoio desses dois ministros, o governo 
desenvolveu o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG). 
Esse plano tinha o objetivo de conter a in�ação e retomar  
o crescimento econômico. Para tanto, o governo utilizou-se do 
congelamento salarial e da abertura da economia ao capital es-
trangeiro. Concomitantemente, o governo abriu a concessão de 
créditos à classe média e aos trabalhadores especializados a m 
de aumentar o consumo. 

Passeata dos Cem Mil

 Para o Movimento Estudantil (ME), o assassinato do 
estudante secundarista Edson Luís de Lima e Souto, de 17 
anos, no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, em março 
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de 1968, gerou a primeira manifestação de grandes proporções 
contra a ditadura.

A invasão do restaurante ocorreu quando os estudantes 
protestavam contra a elevação do preço das refeições e Edson 
Luís foi morto pelo comandante da tropa da PM, Aloísio Ra-
poso, com um tiro à queima roupa no peito. Este fato e mais 
uma série de repressões sangrentas culminaram na famosa Pas-
seata dos Cem Mil, também no Rio, com a participação de es-
tudantes, atores, intelectuais e da população em geral. 

Diante da embaixada estadunidense, quando a repres-
são se intensicou, foram assassinados 28 manifestantes, re-
sul  tando em centenas de feridos, mil presos e 15 viaturas da 
po lícia incendiadas. Diante da repercussão negativa desse últi-
mo episódio, a passeata foi permitida pelo regime militar e, já 
pela manhã de 26 de junho de 1968, grande quantidade de ma-
nifestantes ocupavam as ruas da Cinelândia, no centro do Rio. 

No dia 26 de agosto de 1968 nós, eu e mais três amigos 
militantes políticos, chegamos à rodoviária de São Paulo cerca 
de 5 horas e 15 minutos da manhã para pegarmos o ônibus da 
Viação Cometa das 5 horas e 30 minutos. 

Felipe (meu nome de guerra dentro do partido):
– Ainda bem que vamos chegar a tempo no Rio para 

participarmos da manifestação contra as arbitrariedades da 
repressão. 

Jurandir:
– Isso é bom. A nossa conduta deve ser de sempre che-

garmos adiantados a qualquer atividade do partido.
Felipe:
– Também acho e tenho certeza de que a manifestação 

no Rio será bem participativa.
Souza:
– Por isso estamos indo para lá, pois a previsão é da pas-

seata ser engrossada por muita gente de todos os setores da so-
ciedade carioca. 
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O ônibus saiu na hora certa e chegamos à rodoviária 
do Rio por volta das 12 horas. Fizemos uma refeição rápida na 
rodoviária, apanhamos um ônibus urbano e chegamos à Can-
delária às 13 horas e 40 minutos. 

Já havia lá uma grande multidão de manifestantes com 
faixas e cartazes protestando contra as arbitrariedades re pres-
sivas da ditadura, ocorridas nos últimos meses. Estávamos lá 
nós quatro engrossando as leiras daquela massa humana com-
pacta caminhando pela Cinelândia, passando em frente ao 
Tea tro Municipal e indo em direção à Assembleia Legislativa. 
A marcha começou às 14 horas com cerca de cinquenta mil 
pessoas, sendo engrossada gradativamente durante o percurso 
até atingir cem mil manifestantes. 

Seguimos a passeata monstro percorrendo o centro do 
Rio com muitas palavras de ordem pedindo para nos manter-
mos tranquilos e não aceitarmos provocações de pessoas mal-
-intencionadas.

Um líder estudantil falava num megafone: 
– Companheiros e companheiras, o movimento é pací-

 co e vai continuar pacíco até o m. Continuem calmos, evi-
tando desordens, con�itos. Caminhemos em paz até o nal da 
passeata. Companheiros! Existem provocadores prossionais, 
policiais inltrados querendo desvirtuar a nossa concentração. 
Não dê atenção a eles. Continuem tranquilos, numa boa. Vamos 
em frente com calma, companheiros! 

Várias outras palavras de ordem orientando a passeata  
e contra a ditadura foram sendo proferidas até o nal da mes-
ma. A manifestação transcorreu sem incidentes graves, acom-
panhada de forte contingente policial, terminando em frente  
à Assembleia Legislativa. A Passeata dos Cem Mil foi considerada 
a mais importante manifestação popular de resistência à dita-
dura militar, apenas superada pelas concentrações populares da 
Cam panha das Diretas na década dos anos oitenta.  
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Nós quatro tivemos um dia bem agitado participando 
ativamente de evento histórico de tamanha importância. No 
retorno à rodoviária ainda víamos pelas ruas os resquícios da 
manifestação. Aconteciam concentrações de manifestantes aqui 
e acolá aproveitando a oportunidade para espinafrar a ditadura. 
O ônibus saiu da rodoviária do Rio às 21h e 30m e chegamos 
a São Paulo cerca de 4 horas da manhã. Algumas horas depois 
estávamos saindo de casa para nos dirigirmos aos respectivos 
locais de trabalho. 

Dias após, o presidente da República, Costa e Silva, 
mar cou reunião com os líderes estudantis Franklin Mar tins  
e Marcos Medeiros, sendo solicitada a libertação dos estu dantes 
presos, o m da censura e a volta das liberdades demo crá ticas. 
O presidente repeliu tais reivindicações resultando em nova 
manifestação reunindo em torno de 50 mil pessoas. 

Batalha da Maria Antônia

 Em 1968, participei de quase todas as passeatas e assem-
bleias estudantis contra a ditadura ocorridas em São Paulo.  
A Faculdade de Economia e Administração da USP, a FEA, na 
qual eu estudava, localizava-se à Rua Dr. Vila Nova, perto da 
Rua Maria Antônia. Nesta rua estava a Universidade Mackenzie 
e, em frente, a Faculdade de Filosoa, Ciências e Le tras da USP 
centralizando o que de mais organizado, con tur bado e aguer-
rido ocorria, naquele momento, em São Paulo, na luta contra  
a ditadura. 

Nesta faculdade, localizava-se a União Estadual dos 
Es tu dantes (UEE) dirigida por José Dirceu de Oliveira. Neste 
local, em 03 de outubro de 1968, houve o famoso confronto 
entre estudantes direitistas do Mackenzie e os esquerdistas da 
USP. 
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Estive presente no local logo após o estudante secunda-
rista José Carlos Guimarães ser assassinado, aos vinte anos, 
com um tiro na cabeça, vindo de prédio em construção vizinho 
ao Mackenzie. Esse confronto cou conhecido como Batalha 
da Maria Antônia. Mais três universitários foram baleados, so-
brevivendo, e dezenas de estudantes foram feridos. O confronto 
iniciou-se porque alguns estudantes do Mackenzie atiravam 
ovos em universitários da USP cobrando pedágio na Rua Maria 
Antônia, em frente à Universidade Mackenzie. O dinheiro es-
ta va sendo arrecadado para custear o Congresso da União Na-
cional dos Estudantes (UNE).

Os universitários da Faculdade de Filosoa, Ciências  
e Letras da USP defendiam ideias radicais de esquerda e os 
es tu dantes do Mackenzie seguiam as diretrizes da extrema 
direita representadas pelo Comando de Caça aos Comunistas 
(CCC), pela Frente Anticomunista (FAC) e pelo Movimento 
Anticomunista (MAC). Luís Travassos, presidente da UNE era 
ligado à Ação Popular (AP) pertencente à esquerda católica,  
e José Dirceu de Oliveira, presidente da UEE integrava a dissi-
dência do Partido Comunista Brasileiro. Mais tarde, Dirceu 
participou da luta armada contra a ditadura na condição de 
militante da Aliança Libertadora Nacional (ALN), facção da 
es querda radical originária de dissidência com o Partido Co-
munista Brasileiro (PCB). 

Estive presente no local, observando de perto José Dir-
ceu comandando a manifestação contrária ao assassinato do 
es tudante secundarista José Carlos Guimarães. Ao chegar ao 
burburinho de pessoas agitadas pude presenciar José Dir ceu 
discursando aos presentes segurando uma camisa ensan guen-
tada. Aí perguntei a um estudante que encontrei na rua: 

– O que houve? Porque tanto barulho?
Estudante:
– Você ainda não sabe?! Um atirador do Mackenzie ma-

tou um secundarista. 
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Aí comentei:
– Que droga! Esses gorilas do CCC são muito sacanas.
Estudante:
– Companheiro, vamos ver o que será decidido para res-

pondermos à altura essa barbaridade promovida pela direita. 
Essa é a melhor resposta que vamos dar a essa canalhice toda 
dos fascistas paramilitares.

Arlindo:
– É isso aí companheiro. Vamos enfrentar a ditadura nas 

ruas. Mas antes eu vou ouvir o que o Zé Dirceu está falando ali. 

Fiquei observando o José Dirceu em cima de uma bar ri-
cada constituída de tijolos, cadeiras e mesas. Estava ali fazendo 
seu discurso nervoso e in�amado contra a ditadura, contra  
o imperialismo e contra o CCC. Exibia a camisa ensanguentada 
de José Carlos Guimarães como se fosse uma bandeira, um sím-
bolo da resistência. Seu discurso jurava desforra contra todos os 
inimigos, esbravejava vingança contra a repressão fascista! Seus 
seguranças estavam preocupados, pois lá em cima da barricada 
poderia ser alvo fácil dos atiradores do CCC.

José Dirceu:
– Não é mais possível mantermos militarmente a Facul-

dade. Não nos interessa continuar aqui lutando contra o CCC, 
a FAC e o MAC, esses ninhos de gorilas. Um colega nosso foi 
morto. Vamos às ruas denunciar o massacre. A polícia e o exér-
cito de Sodré que quem defendendo a na �or dos fas cistas.  
A polícia está entre os alunos do Mackenzie, ajudando na 
agressão à Faculdade de Filosoa. 

Houve discordância de parte de alguns estudantes pre-
sentes, inconformados em abandonar a Faculdade de Filosoa. 

Continuou o Zé Dirceu:
– Jorge, o rapaz morto, é um segundo Edson Luís (o se-

cundarista morto no restaurante do Calabouço, no Rio). Vamos 
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às ruas! Vamos sair em passeata e mostrar para a população de 
São Paulo o que os homens da ditadura zeram.

Aí, alguém corrigiu:
– O nome do secundarista não é Jorge, é José. 

Houve uma assembleia improvisada e se decidiu pela 
passeata. Com a camisa ensanguentada da vítima nas mãos, 
Zé Dirceu gritou para todos seguirem em frente. Eu segui em 
frente perto de Dirceu e seus guarda-costas.

O roteiro da passeata foi planejado incluindo a Rua da 
Consolação, a Avenida Ipiranga e a São João, a Praça da Sé  
e o Largo São Francisco. A passeata, desde o início, transcorreu 
em clima muito tenso. Os estudantes estavam muito revoltados. 
Na Rua da Consolação eu presenciei faixas exaltando a UNE 
e contrárias ao convênio MAC-USAID. Havia muitos gritos 
contra a polícia e o CCC. Igual a todas as passeatas, nesta 
hou ve muita repetição de slogans já famosos em tais ocasiões: 
Mataram um estudante, podia ser seu �lho!...Abaixo o CCC!...
Abaixo a ditadura!... Assassinos!...Assassinos!

Estive presente na passeata do início ao m. Ela foi bem 
conturbada, passando pelo centro velho de São Paulo. Muitos 
veículos ociais foram queimados. Eu me neguei a participar 
de ações de vandalismo. O trânsito virou um caos e do alto dos 
edifícios havia pessoas contra e a favor do movimento. Quando 
a passeata saía da Praça da Sé para entrar na Rua Senador 
Feijó, a polícia chegou. De início, os policiais acompanharam 
a manifestação à distância. Os estudantes passaram a jogar 
rojões e coquetéis molotov contra a Faculdade de Direito do 
Largo São Francisco, alegando haver ali muitos estudantes 
do CCC. Pretendiam, com isso, desforrar as investidas do 
CCC contra a Faculdade de Filosoa. Nessa altura, as bombas 
de gás lacrimogêneo passaram a ser lançadas pelos policiais 
contra os integrantes da passeata. Aí, a liderança estudantil 
lançou palavras de ordem para a manifestação se dispersar. 
Trinta estudantes e três jornalistas foram presos. Os policiais 
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apreenderam revólveres, porretes, pedaços de ferro, bandeiras 
vermelhas e frascos de ácido sulfúrico. 

Zé Dirceu:
– Acabou, companheiros! A passeata terminou! Vamos 

embora! Vamos voltar à luta durante o enterro do secundarista.

Repressão à cultura

  A repressão à cultura já vinha ocorrendo em anos ante-
riores, intensicando-se em 1968 por meio da censura a peças 
teatrais, músicas e espetáculos em geral. Recebi informações 
diretamente de alguns militantes, antes de sair o noticiário na 
mídia, sobre o atentado terrorista praticado por integrantes do 
grupo paramilitar Comando de Caça aos Comunistas (CCC) 
por ocasião da encenação da peça teatral Roda Viva, escrita por 
Chico Buarque de Holanda e dirigida por José Celso Martinez 
Corrêa em São Paulo. 

Esta peça estreou no Rio de Janeiro no início de 1968, 
criando muita polêmica ao trazer cenas de violência e muitos 
palavrões. Em 17 de junho de 1968, após a apresentação da peça 
em São Paulo, no Teatro Ruth Escobar, na Bela Vista, houve 
a invasão de militantes do CCC espancando e maltratando os 
membros do elenco, destruindo os equipamentos técnicos, 
cenários e camarins do teatro. 

Em Porto Alegre, em 03 de outubro de 1968, no dia 
se guinte à estreia da peça Roda Viva, agentes da repressão 
invadiram o hotel onde estava hospedado o elenco do Teatro 
O�cina, sequestraram dois atores, abandonando-os na periferia 
da cidade. Algum tempo depois, todos os atores da peça foram 
retirados do hotel e embarcados compulsoriamente de volta  
a São Paulo. A censura acabou por proibir o espetáculo. Teatros 
a exemplo do Gil Vicente, no Rio Grande do Sul, e o O�cina, 
no Rio de Janeiro, sofreram atentados a bomba. O ator Flávio 
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Rangel foi parado na rua e teve a cabeça raspada. A atriz Ca-
cilda Becker foi demitida do emprego, na TV Bandeirantes, 
por pressão dos órgãos de segurança. Mas apesar disso tudo, 
o teatro resistia procurando se inovar, inventando linguagem 
cifrada, trocando a palavra pelo gesto e refugiando-se em locais 
onde não era possível praticar a censura prévia. 

Participei de uma assembleia e passeata estudantil em 
protesto contra a repressão do CCC ao Teatro Ruth Escobar. 
Lembro-me de uma assembleia, em meados de 1968, após  
o atentado, realizada no Conjunto Residencial da Universidade 
de São Paulo (CRUSP), na Cidade Universitária localizada no 
bairro do Butantã. Nessa assembleia, foram apresentadas várias 
moções de protesto contra a invasão ao teatro, sendo aprovado 
o envio de um comunicado à imprensa escrita denunciando 
o fato, considerado ato terrorista praticado por militantes do 
CCC. Foi programada uma passeata de protesto. 

Nesta e em outras assembleias estudantis, o clima era 
de muita tensão, muito entusiasmo, muito nervosismo, muita 
gritaria e muita rivalidade entre as várias tendências esquer-
dis tas existentes. Os participantes se candidatavam para o pro -
nunciamento sobre o assunto em pauta, sempre gerando entre-
choques de opiniões das diversas facções, cada qual defendendo 
seus pontos de vista com grande ênfase no calor dos debates. 
No nal da assembleia, as moções aprovadas transformavam-
se em encaminhamentos a serem executados pelos estudantes, 
notadamente focados na manifestação seguinte.

Greve da Belgo-Mineira

  Várias vezes, nós da oposição do Sindicato dos Bancá-
rios, discutimos o quanto foi importante a greve ocorrida na 
Siderúrgica Belgo-Mineira em Contagem, Minas Gerais, ini-
cia da em 16 de abril de 1968. Achávamos que a greve iria se 
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expandir para outras empresas e setores do país. Discutíamos  
a importância do teto salarial oferecido pelo governo indo contra 
a política de arrocho salarial imposta a todos os sindicatos.  

O Ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, surpreenden-
temente, foi a Belo Horizonte disposto a negociar as reivin-
dicações com os sindicalistas. Depois de muita discussão,  
o Governo Costa e Silva concedeu um abono salarial de 10%  
e a greve terminou em 02 de maio de 1968.  Isso iria repercutir 
positivamente na nossa categoria. Ao mesmo tempo, nós ban-
cários, estávamos preparando a comemoração do Primeiro de 
Maio. 

Primeiro de maio de 1968

 Em 1968, eu fazia parte concomitantemente da oposição 
à diretoria do Sindicato dos Bancários de São Paulo e do Movi-
mento Estudantil. As oposições sindicais, em geral, eram com-
postas por segmentos esquerdistas contrários às diretorias si-
tuacionistas, estas com atuação muito moderada em suas rei-
vindicações trabalhistas.

 Eu integrava a Participação Ativa, uma frente composta 
por tendências esquerdistas de oposição à diretoria do Sindicato 
dos Bancários. Os sindicatos de trabalhadores, conforme nossa 
interpretação, eram geridos por pelegos. O termo pelego sig ni-
ca agente disfarçado do governo agindo politicamente nos 
sindicatos de trabalhadores. Além dos pelegos, havia os poli-
ciais à paisana inltrados nos sindicatos.

Alguns dias antes de 1º de maio de 1968 nós, da oposição, 
reunimo-nos várias vezes para preparar a manifestação do 
Dia do Trabalho. Estive, no dia 30 de abril à tarde e à noite, 
ajudando a Martinha da Ação Popular (AP) a preparar uma 
faixa espinafrando os sindicatos pelegos e o regime militar 
durante o primeiro de maio. Nesse dia, lá estávamos nós, eu 
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e a Martinha, segurando uma faixa de protesto bem perto do 
palanque onde se encontrava o governador Sodré. 

Nesta concentração, os confrontos entre policiais e ma-
ni festantes só não se transformaram em carnicina pelo fato de 
o governador não ter ordenado a repressão. A comemoração 
ocorreu de conformidade com o acordo feito anteriormente 
entre os organizadores sindicais e o governador do Estado. 
Entretanto, o Movimento Intersindical Antiarrocho (MIA) não 
concordava em comemorar o dia do trabalho ao lado do gover-
nador Abreu Sodré, organizando uma contramanifestação com 
o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. 

O MIA organizou um grupo de militantes a m de im-
pedir o governador de falar e tomar o palanque. O pessoal do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco chegou depois com uma 
caravana de mil integrantes, todos preparados para um eventual 
confronto com a polícia, portando cartazes sustentados por 
porretes e cabos de aço presos à cintura. 

Os manifestantes repudiaram a fala do governador Sodré. 
Quando os primeiros sindicalistas começaram a discursar, foi 
iniciado um empurra-empurra e alguém começou a bater no 
palanque com um porrete. A multidão avançou em frente der-
ru bando o palanque e um dos manifestantes arremessou uma  
pedra certeira na cabeça do governador. A seguir, a multidão di-
rigiu-se em passeata para a Praça da República gritando slogans 
contra a ditadura militar. 

Antônio Roberto Espinosa, militante político organi-
za dor da greve do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, de-
clarou, em entrevista à imprensa, ter certeza de que a VPR 
(Vanguarda Popular Revolucionária) e a ALN (Aliança Liber-
tadora Nacional) se posicionaram com metralhadoras no alto 
dos prédios cercando a Praça da Sé. As metralhadoras se riam 
disparadas caso a polícia iniciasse o confronto contra os mani-
festantes. Ainda bem que isso não aconteceu, pois a polícia 
militar recebeu ordem para não intervir contra a multidão en-
furecida. 



102 Itinerário  Evolutivo de  um  Reciclante

Greve da Cobrasma

A greve e ocupação da Cobrasma (Companhia Brasileira 
de Material Ferroviário) eclodiu em 16 de julho de 1968, no 
embalo das manifestações de 1º de maio e três meses após  
a greve da Belgo-Mineira. Os grevistas reivindicavam liberdade 
sindical, direito à greve e m do arrocho salarial. Os sindicalistas 
organizaram a greve aos moldes de uma operação militar to-
mando todos os pontos estratégicos da fábrica, a partir das 
comissões internas. 

Dentro do Sindicato dos Bancários e do Partido Ope-
rário Revolucionário Trotskista (PORT), ao qual eu pertencia, 
discutíamos acaloradamente a greve da Cobrasma como mar-
co histórico da luta contra a ditadura. Estávamos muito entu-
siasmados com esse fato e achávamos que, a partir dessa para-
lisação, iria haver espalhamentos de greves por todo o Brasil. 
Nossa esperança era muito grande, contudo isso não aconteceu. 
A ocupação constituiu grande afronta ao governo militar. Hou-
ve intervenção no Sindicato de Osasco e em vários outros sin-
dicatos. 

Depois de todos os acontecimentos de 1968, como as 
manifestações estudantis e greves operárias, a repressão inten-
sicou-se. A ditadura cou ainda mais dura.

Ato Institucional Número Cinco (AI-5)

O Ato Institucional Número Cinco, o AI-5, foi promul-
gado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general 
Arthur da Costa e Silva. Foi o golpe em cima do golpe imposto 
pela ditadura militar, vigorando até dezembro de 1978 e pro-
duzindo uma série de ações arbitrárias. Permitiu o fechamen-
to do Congresso Nacional por quase um ano, dando poderes 
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absolutos ao Poder Executivo. Deniu o momento mais duro 
da ditadura militar, proporcionando poder de exceção para  
o governo punir, de modo arbitrário, os opositores ao regime 
ou assim considerados. A partir do AI-5 a ditadura cou ainda 
mais dura. E os partidos clandestinos tornaram-se mais clan-
destinos, muitos dos quais participando da luta armada como 
meio de luta para derrubar a ditatura. Os anos posteriores -
caram conhecidos como os anos de chumbo da ditadura. E bota 
“chumbo” nisso!

Nós, da esquerda, estávamos perplexos com o desen-
rolar do aumento considerável da fase repressiva da ditadura.  
A linha dura militar tinha prevalecido e nós passamos, cada 
vez mais, a nos precaver contra as investidas do arbítrio impe-
rando em todos os rincões do país. Passamos a discutir, dentro 
das diversas facções de esquerda, de grupos sindicais e estudan-
tis, qual seria a melhor saída diante de situação tão grave para  
a nossa segurança individual e coletiva. Aí eu me lembro de 
uma discussão ocorrida com alguns companheiros do Sindica-
to dos Bancários, contudo fora das dependências do sindicato, 
no início de 1969, já com o AI-5 nos atazanando.  

Cláudio:
– A situação está realmente difícil. Se antes já tínha mos 

grandes diculdades para encaminhar as reivindicações da ca te -
goria, agora está ainda mais difícil. Temos de ter bastante cui da do 
com a atuação sindical. O perigo de prisão aumentou em pro-
gressão geométrica.

Martinha:
– Companheiros! Não há dúvida de que as diculdades 

aumentaram enormemente, mas não é por isso que vamos in-
terromper a nossa atuação sindical por dias melhores. A luta 
continua. Concordo quanto à nossa maior precaução diante dos 
acontecimentos, contudo não podemos paralisar a mobilização 
da categoria. Temos de discutir como vai ser a nossa atuação 
daqui para frente.
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Aí eu dei a minha opinião:
– Companheiros! O AI-5 veio para car. Temos que 

con tinuar mobilizados conforme disse a Martinha. A preven-
ção não pode signicar medo, porém devemos atuar de modo 
a não cairmos na boca do leão. É necessário mudarmos a es-
tratégia para atuarmos no sindicato e no interior dos bancos. 
Sendo assim, eu proponho outra reunião proximamente para 
sabermos o que fazer em termos de organização sindical diante 
desse quadro repressivo. 

Salvador:
– Concordo com o Arlindo da gente ir para casa e pensar 

melhor o que fazer. Vamos marcar outra reunião para a próxi-
ma sexta-feira para discutirmos os detalhes da nova estratégia 
a ser seguida tendo em vista a situação política atual. 

A discussão continuou e no nal todos concordaram 
em fazer essa próxima reunião na sexta-feira. Nesta reunião, 
houve o consenso da atuação dentro do sindicato ser feita com 
muito cuidado. Deveríamos dar muita atenção aos detalhes da 
segurança pessoal e coletiva. Nesse sentido, deveríamos nos 
afastar de qualquer pessoa suspeita e nos precavermos com a 
nossa fala em público durante as assembleias ou quaisquer out-
ras atividades sindicais. Dentro dos bancos, da mesma forma, 
apenas deveríamos participar de atividades puramente reivin-
dicatórias sem nos expor quanto às conotações mais propria-
mente políticas em nossas conversas. 

Invasão do CRUSP

  Quatro dias após a decretação do Ato Institucional 
Nú mero Cinco (o AI-5), na madrugada chuvosa do dia 17 de 
dezembro de 1968, o Conjunto Residencial da Universidade 
de São Paulo (CRUSP) foi invadido militarmente pelo exército 
e cerca de 800 estudantes foram presos, inclusive eu, meu tio 
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Samuel e o Pini, nós três companheiros de apartamento. Nós 
três estudávamos em faculdades da Universidade de São Paulo 
(USP): eu era aluno da Economia, meu tio Samuel era aluno 
da Física e o Pini da Sociologia. O CRUSP é, até hoje, um 
alojamento de estudantes universitários das faculdades da USP. 
Normalmente, os alojamentos eram ocupados por estudantes 
do interior de São Paulo e de outros Estados do Brasil. Mas havia 
casos nos quais os frequentadores eram da cidade de São Paulo 
ou da área metropolitana constituída por cidades localizadas 
no entorno da capital. Naquela época, havia também alguns 
estudantes estrangeiros cursando algumas faculdades da USP. 

Naquela madrugada garoenta, presenciei os soldados 
e os tanques de guerra chegando e cando estacionados em 
frente aos blocos, bem perto da Marginal Pinheiros. O nosso 
apartamento cava no último bloco do conjunto residencial, 
portanto pude presenciar de lá os tanques e os soldados vindo  
e parando a uns trezentos metros dos blocos. Presenciei uma chu -
va e papéis jogados pelas janelas, normalmente pan�etos, jornais 
de partidos clandestinos e livros considerados “subversivos” 
pelos órgãos repressivos da ditadura. Estava sendo jogada fora 
grande quantidade de materiais comprometedores, pois logo, 
logo, sabíamos, a soldadesca iria invadir os apartamentos para 
apanhar tudo o que pudesse parecer suspeito. E foi justamente 
o que aconteceu posteriormente.

Saí do apartamento, desci a escada, fui mais adiante  
e presenciei em cima de um dos tanques, sentado com as mãos 
na cabeça, um estudante de feição oriental, assustado, sendo 
o primeiro prisioneiro da repressão ao CRUSP. Quando os 
tanques chegaram esse estudante se dirigiu até bem perto de 
um deles sendo assim aprisionado. Lembro-me estarem muitos 
estudantes reunidos ali embaixo comentando tratar-se de uma 
ação tresloucada do “japonês”. Aí, um estudante se aproximou 
de mim e me perguntou:

– Será que o “japa” tentou enfrentar o exército sozinho? 
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Respondi:
– Em minha opinião não. Foi ingenuidade dele. Ficou 

curioso e se aproximou do tanque.
Em seguida, lá em cima no apartamento eu comentei:
– Samuel! Em minha opinião devemos jogar para baixo 

todo material que pareça suspeito. Você concorda?
Tio Samuel:
– É lógico que sim, nem há o que discutir. Vamos lá, 

Dinho.
Respondi:
– Vamos jogar, sim, não há o que esperar.

Jogamos uma quantidade enorme de material “suspei-
to” para baixo. Eram livros, jornais, revistas, algumas facas de 
cozinha, canivetes e até um estilingue de estimação. Logi ca-
mente, não deixamos de jogar fora os pan�etos e jornais do 
Movimento Estudantil e de organizações clandestinas de es-
querda. 

Aí aconteceu um fato que hoje, ao me lembrar, acho 
engraçado, mas naquele instante me deixou muito indignado  
e irritado. Foi quando me deparei com o Pini, meu companheiro 
de apartamento, retornando pela escada acima com grande 
parte do seu material “subversivo” que já tinha sido jogado. Ao 
avistá-lo carregando tudo aquilo, falei:

– Que é isso, Pini! Você não bate bem da cabeça?! Quer 
nos comprometer? Volte com esse material e jogue lá em 
embaixo! Daqui você não passa!

Pini:
– Puxa, Arlindo, esse material não representa perigo 

para nós. Eu quero passar.
Respondi:
– Volta lá, cara. Daqui você não passa. Fui claro?!
Pini:
 – Que droga, cara! 
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Aí ele deu meia volta, resmungou, resmungou e jogou 
tudo na lixeira lá embaixo.

Haja paciência!  Pouco depois da bronca, fui em sua di-
re ção e lhe dei um sorriso, contudo ele cou na dele, sério, com 
cara de quem comeu e não gostou.

Fiquei bem de frente a ele e disse: 
– Não podemos cutucar a onça com vara curta, anal  

o AI-5 veio para car. Oh Pini, o mar não está pra peixe. Olha lá 
os tanques e os milicos bem armados. Se toca, cara! 

Samuel:
– Ei Pini, não se brinca com a repressão não! Parece que 

bebe, cara! Que molecagem!

E lá continuava o Pini, desenxabido, parecendo uma 
criança mimada quando quer comer doce e o pai não deixa. Se 
dependesse de sua vontade provavelmente caríamos engaio-
lados por bem mais tempo. Talvez com tortura e tudo. Santa 
ingenuidade!

Naquele momento, enquanto o Pini continuava amuado 
pelos cantos, lembrei-me das suas célebres investidas contra  
a ditadura durante as passeatas estudantis pelo centro da cidade. 
Ele saía com alguns saquinhos cheios de bolinhas de gude  
e jogava no asfalto quando a cavalaria da repressão passava 
pelas ruas do centro da cidade. Com esse espírito de guerrilheiro 
urbano ele passou a derrubar muitos cavalos e cavaleiros da 
polícia montada tupiniquim. A cavalaria avançava para aleijar 
ou matar. Na guerrilha estudantil de rua valia tudo, até atirar 
bolinhas de gude como se fossem arma de guerra. Durma com 
um barulho desses! Naqueles tempos conturbados, essas ações 
eram consideradas sérias por nós. Hoje, quando ouvimos ou 
contamos tais histórias, rimos pra valer!

Enquanto os milicos estavam lá por baixo, ainda sem 
invadir o conjunto residencial, permanecemos dentro do apar-
tamento, ora de papo para o ar, ora pensando, ora conver sando 
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alguma coisa sobre as intenções dos repressores nos próximos 
minutos ou horas. Numa de minhas introspecções, lembrei-me 
daquela foto famosa do Pini, numa passeata, publicada pela 
mídia do Brasil e do mundo. Ele se orgulhava muito de nos mos-
trar sua foto estampada em uma dessas revistas estrangeiras, 
hoje não me recordo o nome, tendo sido jogada pela janela 
abaixo para “não dar bandeira” aos militares invasores. Que dia!

Ficamos algum tempo esperando a repressão chegar. Eu 
estava bem calmo, mas havia pessoas por ali bem tensas, pre-
ocupadas. Os militares vieram com tudo para lutar, supondo 
que fôssemos resistir armados. Logicamente, seria uma loucura 
enfrentá-los com armas nas mãos. Seria suicídio partir para  
a luta armada, ninguém pensou nisso, ainda mais que não tí-
nhamos armas e nem qualquer preparo para tanto. Depois 
eu soube que eles zeram toda uma encenação de guerra em 
volta do CRUSP, entocados, camu�ados, nervosos, mal-inten-
cionados, para nos enfrentar com tanques, brucutus e homens 
armados até os dentes. Santa barbaridade! 

Depois de os soldados penetrarem no CRUSP, inicia-
ram uma varredura nos apartamentos, levando com eles os 
respectivos moradores de cada unidade para prestarem infor-
mações in loco sobre os objetos localizados nos apartamentos. 
Eles vasculhavam todos os cantos esperando encontrar armas 
ou algum material suspeito. Não encontraram muita coisa por 
ali, pois o pessoal já tinha levado embora ou jogado fora todo 
material “subversivo”. Nos apartamentos onde os moradores 
não se encontravam, os soldados arrombavam as portas para 
tentar encontrar tudo o que parecesse suspeito.

No nosso apartamento, os milicos não encontraram bu-
lhu fas, pois jogamos fora todo material suspeito. Fomos bem 
ecientes na “limpeza do apartamento”. Um dos milicos que 
nos acompanhou na busca, olhou-nos, olho a olho, armando: 

– Pois é, vocês conseguiram jogar tudo fora. Vocês não 
são nada bobos.
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Pini lhe respondeu:
– Não, que é isso, nunca tivemos nada de suspeito aqui 

no apartamento.
Soldado:
– Vai enganar outro, cara. Não sou bobo, não! 

Eu cá “pensei com os meus botões”: esse Pini está doido 
querendo argumentar demais com o soldado. Seria melhor se 
casse quieto.

Soldado:
– Até logo.
Nós todos:
– Até logo. 
Em seguida lhe demos um sorriso seco e ele também 

sorriu e disse: 
– Mesmo assim vocês vão ser presos!
E saiu rindo. 
Quando ele se foi eu disse:
– Pô, que milico descarado.
Samuel:
– É só pressão psicológica. Ainda bem que ele não en-

con trou nada.
Respondi:
– Graças a mim, porque se dependesse do Pini, já viu!
O Pini fez de conta que não ouviu nada.

Enquanto os ônibus, transformados em camburões, não 
chegavam, eu estava lá embaixo, no corredor principal que li-
gava os vários blocos, quando pude ouvir um ocial do exér-
cito, não sabia qual a sua patente, dirigindo-se a um grupo de 
estudantes:

– Vocês são subversivos, não me enganam.
Um estudante:
– Estamos aqui apenas para estudar. Nós não nos mete-

mos com política.
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Ocial:
– Vai contar essa pra outro, cara. Vocês não me enganam. 

Vamos prender todos vocês, ativistas da esquerda. 

O que o ocial não sabia é que todos os ativistas impor-
tantes já tinham “dado no pé” dias antes da invasão.

E aí prosseguiu:
– Este dia é muito importante para mim e para o glorioso 

exército brasileiro. Estamos fazendo a limpeza necessária para 
este país não se tornar comunista. Vocês todos são paus-man-
dados a serviço do comunismo internacional. Vocês recebem 
dinheiro e lavagens cerebrais dos cubanos, chineses e russos. 
Vocês são marxistas de carteirinha. São destruidores dos valores 
sagrados da pátria, da família, da propriedade privada e dos 
bons costumes.

 Olhei para ele e não falei nada, só pensei: vá contar essas 
lorotas para os seus subordinados, oh milico! Vocês prendem, 
torturam e matam sem saber o porquê e nós somos os paus- 
-mandados!

 Um bom tempo depois de iniciada a operação, fomos 
conduzidos aos ônibus com destino ao presídio Tiradentes. 
No ônibus havia em torno de 80 pessoas, incluindo eu, o meu 
tio Samuel, o Pini e o Breno, este um antigo colega de classe 
do Colégio Augusto Castanho em Capivari. Dentro do ônibus 
tivemos de ouvir um cara reclamando com muita irritação:

 – Vocês viram que todos os dirigentes estudantis e seus 
apadrinhados foram informados da invasão e não nos disseram 
nada. Que grande sacanagem deles. Esses caras só pensam 
neles. Nós, ó... e fez um gesto obsceno. 

 Aí eu pensei:
 Esse cara está querendo nos confundir. Está parecendo 

algum direitista frustrado ou policial inltrado. Sei lá, acho 
melhor eu car quieto e deixar que ele fale à vontade. Ele só 
não sabe que alguns de nós, eu inclusive, fomos informados 



111Itinerário  Evolutivo de  um  Reciclante

da invasão e aconselhados a car nos apartamentos para não 
deixar o CRUSP “defender” o CRUSP.

Alguns dias depois de ser solto da prisão percebi a pre-
cariedade dessa orientação, pois o que poderíamos fazer ali 
esperando a invasão? Não tivemos qualquer condição de en-
frentar os tanques e os soldados bem armados. Depois soube-
mos que alguns prisioneiros caram presos por muito tempo  
e outros foram torturados. Portanto, a melhor opção seria ter-
mos deixado o CRUSP, vazio. 

Chegamos ao presídio Tiradentes à tarde daquele dia 
agi tado. Ao entrarmos no presídio, tivemos de ouvir de um 
carcereiro o seguinte:

– Vocês não devem saber o que está ocorrendo em mui-
tas prisões pelo país afora. A situação está muito feia por aí. Eu 
acho que vocês “entraram numa fria” tremenda.

Nós ouvimos aquilo calados. Aí pensei o seguinte:
Esse cara está fazendo uma pressão psicológica danada 

para nos assustar. Sei lá se ele não recebeu recomendação dos 
seus superiores para dizer tudo isso.

 Em seguida, percebi que muitos dos estudantes ali por 
perto caram muito impressionados e nervosos ao ouvir aquela 
patacoada toda. A guerra psicológica fazia parte da índole dos 
repressores. Era preciso ter muita paciência e controle mental 
para não entrar em pânico.  

Cada cela era um cubículo pequeno, sem camas, com 
um sanitário à vista, sendo ocupado por prisioneiros aos bor-
botões, permanecendo bem acima da sua capacidade de lota-
ção. Havia muitos estudantes espalhados pelo chão úmido, mal 
acomodados, espremidos uns nos outros. O carcereiro for ne-
ceu um cobertor velho e rasgado para cada prisioneiro. Ten ta-
mos dormir diretamente no chão úmido, sujo e mal cheiroso, 
abrigados por aquele cobertor parecendo mais um trapo, um 
andrajo. Na verdade, não conseguíamos dormir direito. Muitos 
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cavam acordados a noite inteira. Pelo que me lembro, eu dormi 
muito pouco. Acontecia também muita la de prisioneiros para 
ir ao banheiro. Enm, era uma cela horrenda, deplorável. 

 A refeição era uma gororoba de “fazer gosto”, uma lava-
gem insossa esparramada num prato de alumínio de péssimo 
aspecto. Foi muito difícil engolirmos aquela coisa pastosa, mis-
tura de arroz com feijão mal feito, da pior qualidade, com algu-
mas lascas de carne de segunda bem duras, difícil de mastigar. 
Muitos estudantes não conseguiam comer aquele grude sem 
gosto. Eu nunca, antes de entrar naquela espelunca, tive ceri-
mônia para comer, contudo comi bem pouco daquela pasta in-
digesta. O café da manhã era também sem condições de ser 
tomado. Recebemos uma caneca de alumínio amassada, cheia 
de café com leite bem doce, de morno para frio, difícil de beber. 
Junto, vinha um pedaço de pão arreganhado com manteiga, 
difícil de engolir. Eu, meu tio Samuel, Pini e Breno tivemos  
a sorte de sermos liberados logo na primeira leva de soltura. Ao 
sairmos do presídio Tiradentes, fomos a um bar ali em frente 
comer alguma coisa, pois tínhamos muita fome. 

Samuel:
– Que bom! Fomos soltos. Como estão gostosos esses 

sal gadinhos comparados com aquela gororoba nojenta!
Comentei:
– Poxa. Está muito gostoso mesmo. Quero mais.
Pini:
– Que delícia!
Breno:
– Também quero mais.

A fome era tanta que comemos dezenas de salgadinhos. 
Depois, nos dirigimos a um alojamento de estudantes da Es-
cola Politécnica da Universidade de São Paulo localizada ali 
por perto. Dormimos a noite toda em camas confortáveis, tran-
quilos, felizes, agora sem medo da tortura. Bye, bye presídio. 
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Nos dias seguintes continuamos bem “livrinhos da Sil-
va” para continuarmos a importunar a ditadura militar. Além 
dis so, já estávamos no m do ano e poderíamos participar 
das festas com a família. Menos mal. Contudo, a repressão do 
AI-5 continuou atazanando a vida dos opositores à ditadura.  
E ponha repressão nisso. 

Exposição do material apreendido  
no CRUSP

Alguns dias depois da invasão do CRUSP, os “homens” 
dos órgãos de segurança e o Assis Chateaubriand, proprietá-
rio dos Diários Associados, promoveram, no saguão do Chatô, 
uma exposição do material apreendido no CRUSP, situado 
à Rua Sete de Abril, no centro de São Paulo, bem perto da 
Praça da República. A exposição foi inaugurada com ampla 
cobertura da mídia, com as redes de TV fazendo inserções  
o tempo todo. Neste local, anteriormente, logo após o golpe de 
1964, já tinha sido feita a campanha “Dê ouro para o bem do 
Brasil”. Os telejornalistas Tico-Tico e Maurício Loureiro Gama 
esta vam sempre por lá, já tendo coberto todas as campanhas 
an te riores nesse mesmo estilo, ao vivo, papagueando aos teles  -
pectadores, de modo histérico e exagerado, os abusos da atua-
ção dos “subversivos comunistas”. Proferiam apoio eufórico  
à “Revolução Democrática Redentora”. Que negócio é esse de 
chamar a ditadura militar de democrática? Vai contar essa lo-
rota pra outro. Costumávamos, isso sim, chamar a ditadura de 
“democradura”!

Eu estava por ali para ver o material exposto quando um 
indivíduo se aproximou de mim e disse:

– Pô, cara, que loucura! Isso aqui tudo parece um circo 
montado para enganar a população. O que você acha desta 
palhaçada toda?
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Respondi:
– Já vi muita gente por aqui criticando essa exposição 

ridícula. Percebe-se que é uma montagem mal feita.
Estudante:
– Você é bom observador e me deu uma boa ideia. Vou 

procurar ouvir o que as pessoas dizem. 
Arlindo:
– É bom você ouvir o que dizem por aí. Contudo, não 

se esqueça de que há muitas opiniões a favor a essa palhaçada 
toda. Fique atento. Cuidado com os alcaguetas. 

Não quis mais prolongar a conversa, pois esse cara, quem 
sabe, poderia ser um dedo-duro. Aí, eu disse subitamente:

– Tchau, cara. Vai em frente.
Estudante:
– Tchau, amigo. 

O material apreendido no CRUSP foi classicado na 
exposição em setores de armas, literatura e subversão da moral 
e dos bons costumes. Pela lógica, era remota a possibilidade 
de os estudantes terem deixado em seus apartamentos armas, 
materiais “subversivos” clandestinos, livros marxistas e asse me-
lhados. Mais do que provável, eles já tinham se des feito deles 
durante o período entre 13 de dezembro, data da promulgação 
do AI-5, até o dia 17 de dezembro, data da invasão.  

No setor de armas, estavam expostas muitas facas do-
mésticas, canivetes, estiletes e algumas garruchas, peças antigas 
usadas para decoração de ambientes, portanto inúteis para 
serem empregadas em combate. Em destaque, foram expostas 
quatro pistolas automáticas, meia dúzia de revólveres calibre 32 
e 38 e algumas espingardas tipo winchester. Provavelmente, tais 
armas não foram encontradas nos apartamentos dos estudantes, 
sendo colocadas na exposição pelos órgãos de segurança para 
impressionar os visitantes. 
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No setor literatura, era exibido farto material “subversivo”. 
No meio de documentos clandestinos e das obras marxistas, 
havia pilhas de livros a exemplo de O Vermelho e o Negro, de 
Stendhal, Manual de Bombas Hidráulicas, dentre outros do 
gênero. Também eram encontradas revistas estrangeiras como 
Les Temps Modernes, New Le� ou Cahiers du Cinéma. Todo 
esse material estava ali como “prova da conspiração promovida  
a partir de países comunistas” interferindo nos assuntos inter-
nos do Brasil. 

No setor de subversão da moral e dos bons costumes havia 
caixas de pílulas anticoncepcionais e preservativos tentando 
“pro var a promiscuidade” reinante nos alojamentos invadidos 
do CRUSP. As moças eram “acusadas” de terem experiências 
sexuais pré-matrimoniais, como se isso fosse crime, e de serem 
orientadas e aliciadas por estudantes “criptocomunistas” nan-
ciados por Moscou, Havana e Pequim, consoante rezava o jar-
gão da Guerra Fria. 
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10.  MEDICI: DITADURA ESCANCARADA

No rastro do AI-5

Depois da edição do AI-5, a repressão aumentou, in-
ten sicou-se ainda mais por todo o país, prolongando-se por 
mais de 10 anos, de 1969 a 1979, durante todo o período dos 
governos de Emílio Garrastazu Medici e Ernesto Geisel. É ló-
gico que durante o Governo Figueiredo, até 1985 também hou-
ve repressão, mas de maneira bem mais amenizada do que nos 
anos anteriores.

O general Emilio Garrastazu Medici, terceiro presi-
dente depois do golpe militar, assumiu a presidência em 30 de 
outubro de 1969, governando o Brasil até 1974, constituindo  
o governo mais autoritário e repressivo dentre todos os outros 
do ciclo ditatorial do período 1964-1985.  Foi um período mar-
cado pela rígida censura à mídia, por forte repressão ao movi-
mento estudantil, aos sindicatos e demais setores opositores 
ao regime militar. Na época, os opositores, armados ou não, 
foram combatidos a mão armada pelo mando militar, muitos 
dos quais presos, torturados e assassinados pelos órgãos de 
segurança. Por opção de várias organizações da esquerda, dis-
sidentes em relação à política conciliatória do Partido Comu-
nista Brasileiro, proliferava-se a luta armada contra o sistema 
militar, em grande parte pela impossibilidade da esquerda se 
manifestar abertamente contra a ordem estabelecida. 

O sistema repressivo do Governo Medici, fundamenta-
do no AI-5, desencadeou ações repressivas contra os opositores 
ao regime militar. As organizações guerrilheiras foram o prin-
cipal alvo da repressão violenta. Dentre essas organizações ar-
madas, destacaram-se a Aliança Libertadora Nacional (ALN), 
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o Movimento Revolucionário 8 de outubro (MR8), o Partido 
Comu nista do Brasil (PC do B) e a Vanguarda Armada Revolu-
cionária (VAR-Palmares).

A partir de 1969 e início da década de 1970, as orga-
nizações políticas esquerdistas realizaram ações armadas de 
impacto a exemplo de assaltos a bancos para expropriar recur-
sos nanceiros, sequestros de embaixadores para serem bar-
ganhados por presos políticos, atentados contra autoridades  
e empresários ligados à repressão. Objetivavam derrubar a dita-
dura militar e instaurar um tipo de governo socialista revolu-
cionário no país. Contudo, todas as organizações guerrilheiras 
foram aniquiladas, sendo a maioria dos seus militantes mortos 
em combate ou assassinados durante as sessões de torturas. Os 
sobreviventes foram encarcerados ou exilados. O último foco 
guerrilheiro destruído foi o da Guerrilha do Araguaia coman-
dada pelo PC do B. 

Tortura e morte de Olavo Hansen

A conança do PORT (Partido Operário Revolucionário 
Trotskysta) no suposto nacionalismo progressista do governo 
mi litar levou-o a baixar a vigilância facilitando a atuação da 
re pressão dos órgãos de segurança. Uma triste consequência 
de o partido subestimar a repressão foi o ocorrido com Olavo 
Hansen, dirigente do PORT. No dia 1º de maio de 1970, du-
rante a comemoração do Dia do Trabalho no estádio Maria 
Zélia, Olavo, junto com um grupo de militantes posadistas, 
distribuíam pan�etos assinados pela organização. O estádio foi 
fechado pelas forças de segurança, sendo presos 18 militantes da 
organização, transferidos para o DOPS. Todos foram liberados 
algum tempo depois, com exceção de Olavo Hansen, militante 
visado pelos órgãos de segurança por atuar na oposição à di-
re toria do Sindicato dos Metalúrgicos e por ter sido preso, 
anteriormente, várias vezes. No dia 5 de maio, Olavo foi retirado 
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da cela e conduzido à sala de torturas, onde permaneceu por 
mais de 6 horas. Na volta, os companheiros de cela de Olavo 
ouviram dele o relato das torturas sofridas: obrigado a despir-se, 
sofreu queimaduras com cigarros e charutos, choques elétricos, 
palmatórias nos pés e nas mãos, espancamentos e pau-de-arara 
com afogamentos. Olavo não abriu nenhuma informação aos 
torturadores e estes intensicaram ainda mais os suplícios. Os 
presos políticos promoveram muita gritaria exigindo a presen-
ça de um médico para prestar assistência a Olavo, o que só foi 
feito no dia 6 de maio. Além dos ferimentos visíveis por todo 
o corpo, ele apresentava sinais evidentes de complicações re-
nais, anuria e edema nas pernas. O médico que o assistiu, Dr. 
Geraldo Ciscato, recomendou apenas a ingestão de água, reali -
zando, supercialmente, alguns curativos em ferimentos es pa-
lhados pelo corpo. O estado de Olavo agravava-se a cada dia. 
Pouco antes do seu passamento, companheiros de cela rea li za-
ram muito barulho, exigindo seu imediato transporte para um 
hospital.

Apenas no dia 8 de maio, quando Olavo já se encontrava 
em estado de coma, o Dr. Ciscato voltou a vê-lo, dando ordens 
para ser removido para o Hospital do Exército, no Cambuci, 
esclarecendo não ter nenhuma chance de sobrevivência. Olavo 
foi levado às pressas para o hospital, morrendo logo depois. 
Ten tando fugir à responsabilidade do assassinato, os agentes 
injetaram nele o inseticida Paration, comunicando à imprensa 
a falsa versão de Olavo ter se suicidado. No dia seguinte, a mídia 
comunicou a farsa para o Brasil e o mundo. No dia 13 de maio, 
a família de Olavo foi informada do “suicídio” ocorrido no dia 
9. No atestado de óbito fornecido pelo IML, a causa mortis foi 
explicada pela intoxicação por inseticida.   

A tentativa de dissimular o assassinato foi denunciada 
na Câmara Federal por 27 sindicatos, 5 federações sindicais, 
pela Igreja, por intelectuais e estudantes, além de organizações 
sindicais latino-americanas. Frente a tais denúncias, o governo 
viu-se na obrigação de abrir inquérito para apuração de possíveis 
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irregularidades, tendo sido o mesmo encerrado em dois meses 
com o seguinte parecer: “Olavo Hansen praticara o suicídio com 
Paration, mantendo-o escondido em suas vestes após a prisão”. 
O desprezo das autoridades para apurar a morte de Olavo evi-
denciou-se pelo fato de nenhum dos seus companheiros de cela, 
de onde ele foi retirado em estado de coma, serem arrolados 
para serem testemunhas. Contudo, em denúncia pública, todos 
os presos políticos do DOPS testemunharam ter sido a bruta-
lidade das torturas a verdadeira causa mortis, acusando os de-
legados Ernesto Milton Dias e Josecyr Cuoco como sendo os 
torturadores.

Olavo foi detido numa comemoração pública legal e no 
máximo poderia ser acusado de distribuir pan�etos. Era o auge 
da repressão do Governo Medici e, apesar de rigorosa cen su-
ra, o seu caso ganhou destaque na imprensa, provocando inu-
meráveis manifestações de protesto pelo país. 

Na ocasião, quei muito triste com a morte de Olavo, meu 
amigo, participando de inúmeras atividades para divulgar seu 
assassinato, denunciando os pronunciamentos das autoridades 
dos órgãos da repressão os quais obrigaram a mídia a publicar, 
de modo absurdo, a versão do suicídio. 

Eu estava no estádio Maria Zélia, no 1º de maio, na con-
dição de militante do PORT e, alguns minutos antes da re pres-
são, fui convidado por alguns companheiros da diretoria do 
Sindicato dos Bancários para ir à casa de um deles, a um con-
junto residencial localizado em Guarulhos, perto da Via Dutra.

Jairo:
– Arlindo, venha conosco visitar o meu apartamento 

localizado em Guarulhos ali na Dutra. 
Fiquei admirado com o convite, mas resolvi ir junto com 

o Jairo e mais três companheiros da diretoria. Respondi:
– Vamos lá, Jairo.

O Estádio Maria Zélia cava na Marginal do Tietê perto 
da entrada da Dutra. O apartamento cava a uns 8 quilômetros 
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do lado esquerdo da Dutra para quem vai na direção do Rio 
de Janeiro.  É provável que eles enham sido avisados sobre  
a repressão no estádio, não tendo me contado. Com isso livrei-
me de ser preso pelos policiais do DOPS junto com outros 18 
militantes do PORT. Posteriormente, passei a re�etir, cada vez 
mais, sobre a atuação do PORT, o qual, por grande teimosia, 
continuou insistindo na tese do “nacionalismo progressista” do 
Governo Medici, apesar do assassinato do Olavo. Este governo 
mostrou a verdadeira face, a face negra da repressão, torturando 
e assas  sinando militantes da oposição. Era comum eu receber 
críti cas e mais críticas misturadas com gozações vindas dos 
com panheiros de outras tendências de esquerda do Sindicato 
dos Bancários e do movimento estudantil pelo fato de eu militar 
no PORT. 

Taça do Mundo 

Em 1970, o escrete brasileiro venceu o Campeonato 
Mun dial de Futebol, no México, e Medici se aproveitou dis-
so para receber pessoalmente, em Brasília, os futebolistas 
brasileiros campeões do mundo. Existe uma foto famosa de 
Medici tentando “fazer embaixadinha” diante dos jogadores 
heróis da copa. A recepção aos campeões mundiais ocorreu em 
várias cidades brasileiras, aumentando ainda mais a populari-
dade do governo. O povo festejava nas ruas, durante vários dias,  
a vitória do Brasil no México. A mídia aproveitou-se disso para 
promover, com grande estardalhaço a vitória do Brasil, pa-
pagueando o fato de modo insistente, tocando, a todo instante,  
a música de “Os Incríveis” tornada bem popular pelo Brasil 
afora: “A taça do mundo é nossa e “Este é um País que vai pra 
frente”. Esta última música era tocada pela mídia para mostrar 
o êxito econômico do país, encaixando-se direitinho para ser 
ainda mais propagada depois da vitória da seleção brasileira so-
bre a italiana. Viva o Brasil! Ame-o, ou deixe-o!
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No dia 21 de junho de 1970, num domingo, quando 
houve a decisão do jogo entre a seleção do Brasil e a Itália, eu fui  
à casa do meu tio Samuel, no bairro de Pinheiros, para assistir 
ao jogo. Lá estavam presentes, além do tio Samuel, a sua esposa, 
a tia Luzia, o tio Adônis e os primos Totico, Antônia e Caeta-
ninho. Lá estávamos nós para vermos o nal da copa do mundo, 
o jogo dos jogos, a decisão entre o Brasil e a Itália. Lembro-me 
bem de todos nós espalhados pela sala em frente à TV vendo  
o jogo, nervosos, agitados, eufóricos. Era uma tagarelagem só. 
No campo estavam Pelé, Tostão, Gerson, Rivelino e demais 
craques do escrete brasileiro. Todos os presentes na sala esta-
vam eufóricos e decididos a torcer pela seleção brasileira, me-
nos eu, armando categoricamente a intenção de torcer pela 
Itália, contra o Brasil. É bom recordar que grande parte da es-
querda radical propagou tal intenção de torcer contra a seleção 
brasileira, pois caso o Brasil se tornasse campeão o Governo 
Medici sairia ainda mais fortalecido. 

O jogo começou no estádio Asteca, na cidade do Méxi-
co, transmitido, de maneira inédita, a cores. Eu, no início do 
jogo, z toda uma encenação, estando convicto para torcer  
a favor do escrete italiano. O povo na sala fazia grande algazarra 
chamando-me de italiano. Todos exaltavam a seleção canarinha 
e eu, depois de algum tempo, entrei na onda, não conseguindo 
car contra o time brasileiro. Comecei a torcer, também, pela 
seleção brasileira sob os apupos dos presentes dirigindo-me go-
zações de eu estar, no fundo, torcendo pela Itália. Na verdade, 
eu não estava torcendo pela equipe italiana e, no íntimo, eles 
sabiam disso.  

O Brasil saiu na frente com Pelé cabeceando um cru-
zamento de Rivelino para o fundo da rede aos 18 minutos do 
primeiro tempo. Fizemos um barulho daqueles, pulando e gri-
tando diante da TV pela sala:

–  Pelé,... Pelé,... Pelé,... goooollllll,... goooolllll,...  goooolllll!  
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Aos 37 minutos do primeiro tempo a sala cou muda 
quando Roberto Bonisegna marcou o primeiro gol da Itália de 
fora da área. Ao longe, ouvimos um ou outro foguetório, pro-
vavelmente de italianos morando em São Paulo ou, quem sabe, 
de opositores ao regime militar. Na sala, todo mundo permane-
ceu mudo, uma tristeza só.

Aos 20 minutos do segundo tempo, Gerson desempata 
com uma bomba chutada de fora da área. São dois a um para 
o Brasil. A barulheira foi geral pela cidade, o pipocar de fogos 
foi ensurdecedor, a sala virou uma bagunça só, as pessoas ber-
ravam comemorando a vitória parcial do Brasil:

– Gerson, ...Gerson,..., é goooollll! É goooollll! 

Ali, naquela hora feliz, a turma começou os xingamen-
tos contra a Itália e os italianos. No meio da algazarra, ouvi 
alguém sussurrando atrás de mim:

– Olha aí o italiano quarta coluna torcendo pela Itália. 
Em seguida eles foram rindo, rindo, sem parar, todos olhando 
para mim. 

Aos 25 minutos do segundo tempo, Jairzinho marca um 
golaço e o barulho se torna ainda mais ensurdecedor, dentro  
e fora da casa. Três a um para o Brasil. A vitória estava prati-
camente selada. Aí, o povo todo, da cidade toda, produzia ba-
rulho sem parar.

A vitória do Brasil já estava sendo comemorada aos altos 
berros, quando Carlos Alberto, entrando pela direita, estreme-
ceu a rede da Itália aos 41 minutos do segundo tempo. A vitória 
estava mais do que assegurada. A barulheira foi aumentando 
sem parar, num ritmo ensurdecedor, por todos os cantos, por 
toda cidade, por todo Brasil. A festa iria se prolongar por mui-
tas horas, iria entrar pela noite adentro, pela madrugada aden-
tro! Dá-lhe Brasil! Ninguém segura esse país! O Medici estava 
vibrando como nunca vibrou na vida, mostrando nas aparições 



124 Itinerário  Evolutivo de  um  Reciclante

da TV e nas fotos dos jornais um sorriso na face, coisa nada 
comum para aquele presidente sério e sisudo, agora ainda mais 
popular. 

Ali mesmo na sala houve uma algazarra de fazer gosto. 
O Totico e o Samuel eram os mais eufóricos. Eu acompanhei 
a bagunça, entrando na onda com tudo, comemorando o tri 
do Brasil. Apesar disso, sempre me vinha à mente o Governo 
Medici com todas as suas barbaridades repressivas. Perguntava 
a mim mesmo: será que é certo comemorar tanto essa vitória? 
Entrei na farra e fui em frente, apesar de saber de todas as con-
sequências políticas da promoção desse governo malcheiroso. 
De fato, eu não deveria comemorar a conquista da copa, mas 
comemorei, dei força ao Medici. Que vergonha! Eu tinha cons-
ciência disso, fazer o quê! Na verdade, eu estava com a consciên-
cia pesada! Que diabo de revolucionário era eu? 

Algum tempo depois de terminado o jogo, o meu tio 
Samuel retirou da garagem aquele seu Citröen velho, cheio 
de gente até o teto, e subimos a Rua Augusta até chegarmos 
à Avenida Paulista. Ali, já havia uma innidade de veículos  
e pedestres fazendo um barulho ensurdecedor ao som das bu-
zi  nas e dos gritos comemorando a Copa do Mundo ganha pelo 
es crete brasileiro. Era uma imensidão de carros e pessoas car-
regando bandeiras verde-amarelas tremulando por todos os 
lados. Era comum, também, as pessoas gritarem aquela ex-
pressão muito difundida nos estádios de futebol: “chupa Itália”. 
Foram inumeráveis os palavrões berrados contra os italianos  
e os gritos de “viva o Brasil”, “é isso aí, Brasil”, “eu sou brasileiro, 
ninguém segura o Brasil”, além de tantas outras expressões ex-
altando o país do futebol e achincalhando os italianos. Que dia! 
Cheguei, por algum tempo, a esquecer as agruras da ditadura! 
Mas o esquecimento durou pouco! Medici continuou a “deitar 
e rolar”, ainda com mais força repressiva. Durma com um ba-
rulho desses! A Copa do Mundo era nossa, mas a repressão 
também, quer dizer, dirigida contra nós da oposição ao regime!  
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E aquela musiqueta dos Incríveis continuava a importunar nos-
sos ouvidos: esse é um país que vai pra frente, ou, ou, ou, ou, 
ou...!

Meu rompimento com o partido

Os dias que se seguiram após a conquista da Copa 
Mundial de Futebol foram dias bem agitados para a situação 
política do Brasil e para o meu relacionamento com o PORT. 
O país vivia o clima da guerrilha urbana por meio de ações de 
impacto a exemplo dos assaltos a bancos a m de expropriar 
recursos nanceiros, sequestros de embaixadores a serem bar-
ga nhados por presos políticos, atentados contra agentes da re-
pressão e empresários nanciadores dos órgãos de segurança. 
Essas organizações clandestinas de esquerda pretendiam derru-
bar a ditadura militar e substitui-la por outro regime socialista 
autoritário. Em suma, derrubar uma ditadura para im plan tar 
outra. Contudo, todas as organizações guerrilheiras foram ani-
quiladas, sendo seus militantes mortos em combate, assassina-
dos em tortura, mortos a sangue frio pelas ruas e, os que so bra-
ram, permaneciam na condição de presos políticos ou vi vendo 
no exílio. 

Passei a discordar tanto das ações armadas das facções 
guerrilheiras, quanto estratégia política do PORT, conando no 
nacionalismo progressista dos militares brasileiros no poder.  
A discordância política com o PORT levou-me ao rompimento 
ideológico com o mesmo. Diante desse clima de insatisfação, 
pedi uma reunião com Souza para comunicar minha decisão 
de deixar o partido.

Felipe:
– Pois é, Souza, resolvi afastar-me do partido por não 

con cordar com muitas das diretrizes da direção a exemplo do 
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apoio à invasão da Tchecoslováquia pela União Soviética; do ape-
go ao suposto nacionalismo progressista existente nas Forças 
Ar madas Brasileiras; e da simpatia do PORT pelo Par tido Co-
munista Brasileiro (PCB). 

Souza:
– Pelo que vejo, sua decisão é denitiva. Você tem outras 

divergências?
Felipe: 
– Sim, Souza. Também não concordo com a postura do 

partido em não aceitar quaisquer divergências de opinião vindas 
dos seus militantes. Não concordo com o fato de recebermos as 
orientações incontestáveis de J. Posadas. Toda diretriz deve ser 
seguida rigidamente, incluindo o manual de procedimentos do 
militante. Não há liberdade de expressão, de opinião. 

Souza:
– Mas quando armamos alguma coisa, sempre pergun-

tamos se o militante concorda.
Felipe:
– Sim, mas sempre todos concordam com tudo. 
Souza:
– Mas permitimos que o militante discorde.
Felipe:
– Nas raras vezes em que a gente discorda, nada muda. 

São discordâncias isoladas, sem in�uência nenhuma nas dire-
trizes do partido. 

Souza:
– Bem, Felipe. Não vamos criar polêmica.
Felipe:
– Souza, é o que vocês sempre dizem para evitar o debate.
Souza:
– Acho que a discussão termina aqui. Se você pensa as-

sim, também acho bom não permanecer militando no par tido.
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Felipe:
– Nisso estamos de acordo.
Souza:
– Pois é, Felipe, sua decisão foi para mim uma grande 

surpresa. Estamos conversados. 
Felipe:
– Sim, nossa última conversa.
Souza:
– Preciso ir rápido para outra reunião. Tchau, Felipe.
Felipe:
– Tchau, Souza.

O rompimento com o partido conduziu-me à re�exão 
sobre as reais condições das tendências esquerdistas autoritárias 
da época. Havia o mito de essas tendências serem democráticas. 
Contudo, de fato, visavam a ditadura. Assim, cou evidente para 
mim que essas tendências iriam substituir a ditadura militar 
por outra ditadura espelhada nos regimes da União Soviética, 
China ou Cuba. O PORT e outras tendências de esquerda, caso 
assumissem o poder, constituiriam uma ditadura totalitária. 
Era o que acontecia no mundo comunista e iria acontecer no 
Brasil, caso essas facções tomassem o poder. 

Minhas preocupações embasavam-se na realidade dos 
fatos. Não havia como não ser. Eu saí do partido para não cair 
nessa armadilha. Em 1985, a ditadura militar desmoronou-se 
inserida em crise político-econômica. Ela foi substituída pela 
democracia representativa que, apesar de todos os defeitos, oxi-
genou o Brasil. Felizmente, a ditadura não caiu devido à luta 
armada das facções esquerdistas, mas pelo movimento pacíco 
embalado pelas Diretas Já. 

No dia do rompimento com o partido eu disse não con-
cordar mais com nada, não havendo qualquer possibilidade de 
eu continuar militando. Saí em 1970, discordando da pro posta 
de “ditadura do proletariado”, do absolutismo das deci sões  
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im postas de cima para baixo, permanentemente, que ocor ria na 
estrutura partidária. Saí achando ser a democracia repre sen -
ta tiva, naquele momento, a melhor solução para a crise bra si-
leira. Contudo, a transição para a democracia apenas ocor reu 
15 anos depois. Pouco antes da democracia vingar, eu já tinha 
participado de praticamente todas as mobilizações pelas Diretas 
Já. 

A transição para a democracia foi tumultuada; tivemos 
de enfrentar a morte de Tancredo Neves, de aturar o Sarney 
e as diabruras do Collor. Mas valeu a pena. A democracia foi 
indo em frente aos trancos e barrancos. E até hoje ela continua 
de pé, apesar de tantas crises políticas ocorridas. A democracia 
persiste e, apesar de todos os defeitos, continua superior à di-
tadura.

Pouco antes de eu sair do partido passei por várias revi-
ravoltas de ideias, todas me conduzindo para maior liberdade 
de pensamento e de manifestação. Comecei a discordar de toda 
parafernália existente no bloco comunista. “Soprei algum vento” 
de democracia em mim mesmo. Após isso, ainda passei por 
muitos mata-burros, mas não tão grandes quanto à imposição 
ideológica do partido de base ditatorial. Dei forte guinada 
em mim mesmo rompendo com o partido que já me corroía 
a alma. Meus pensamentos mais claros foram sucientes para 
me conduzir a atividades mais amenas, mais racionais, uma 
reciclagem pessoal, uma reviravolta de fato. 

Tortura e morte de Alexandre Vannucchi Leme

Durante o Governo Medici, houve signicativa amplia-
ção do emprego da tortura como método ecaz para identi-
car as ações dos opositores ao governo militar. A prática da 
tortura revestiu-se de grande sosticação, existindo instalações 
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e equipamentos apropriados para tanto. Os torturadores eram 
rigorosamente treinados a torturar. As técnicas de castigos cor-
porais e psicológicos faziam parte do dia a dia dos agentes da 
repressão, a exemplo de choques elétricos, pau-de-arara, afo-
gamentos, queimaduras, pancadas por todo o corpo e sevícias 
nos órgãos sexuais, dentre outras. Muitos militantes políticos 
saíram dos martírios com graves sequelas físicas e grande parte 
deles morreu em consequência dos maus-tratos corporais. 

Do nal de 1971 a início de 1974, eu morava em uma 
República de estudantes localizada a Rua Camargo, Butantã, 
perto do campus da Cidade Universitária da USP. Até 1973 fre-
quentei a Faculdade de Economia e Administração da USP. Ali 
eu morava com Totico, Tonhão, Bichão, Márcio, João Jerônimo 
e Diogo, dentre outros, todos estudando Geologia na USP.

Apareceram na República, pouco antes do assas sinato 
de Alexandre Vannucchi Leme (Minhoca), três ho mens da re-
pressão de metralhadoras em punho. Tocaram a cam pai nha 
e foram atendidos por João Jerônimo. Vasculharam todos os 
cômodos da República a procura de Alexandre, sem, con tudo, 
encontrá-lo por lá. Eles foram embora deixando Jerônimo vi-
sivelmente traumatizado por muitos dias. Por alguns dias, ele 
passou por uma espécie de paranoia, sempre achando que 
poderia ser preso, embora não tivesse qual quer relacionamento 
de militância política com Alexandre ou com quaisquer orga-
nizações políticas de esquerda, o mesmo aconte cendo com to-
dos nós moradores da República. Contudo, ele e muitos de nós, 
inclusive eu, éramos simpatizantes da esquerda. 

Pude observar Alexandre visitando a República algumas 
vezes para tratar de assuntos pessoais com seus amigos da Geo-
logia, contudo eu não sabia, de modo algum, que ele perten-
cesse ao quadro de militantes da Aliança Libertadora Nacional 
(ALN), organização política clandestina de esquerda combat-
endo a ditadura militar por meio da luta armada. Apenas de-
pois do seu brutal assassinato, quei sabendo de sua militância 
política.
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Alguns dias depois, em 16 de março de 1973, Alexandre 
(Minhoca) foi preso por agentes do Departamento de Opera-
ções do Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) 
pertencente ao Exército. Foi encaminhado ao DOI-CODI da 
Rua Tutoia, tendo sido barbaramente torturado durante dois 
dias. Após tantos maus-tratos, Alexandre morreu. Quando foi 
preso, ele estava se convalescendo de uma cirurgia de apendi-
cite não estando, no momento em que foi preso, praticando ne-
nhum tipo de ação ilegal contra o regime militar. Foi preso, tor-
turado e morto nos porões do DOI-CODI. Não era novidade 
para ninguém a prática de tortura no DOI-CODI e no DOPS. 
Esses órgãos rotineiramente torturavam presos políticos, mui-
tos dos quais foram assassinados. Em função da grande reper-
cussão do seu assassinato, o DOI-CODI encaminhou à mídia 
uma versão mentirosa declarando tratar-se de suicídio por 
meio do uso de uma lâmina de barbear. Diante da mobilização 
estudantil desmentindo a inconsistência do suicídio, a polí-
cia política inventou outra versão mentirosa armando ter  
o mesmo sido atropelado por um caminhão ao tentar fugir dos 
policiais pelas ruas de São Paulo.

Os diálogos seguintes aconteceram entre vários estu-
dantes de Geologia amigos de Alexandre: 

Eram quase 7 horas da noite da quinta-feira dia 22 de 
março quando Bombom chegou em casa. Morava com a família 
do Ruy, colega da Geologia, na Rua Alvarenga, antigo número 
430, pertinho da universidade. Entrou e foi direto para o quar-
to que dividia com o amigo. Ruy estava em casa, ou melhor na 
cama!

– Na cama, Ruy? – não era comum o rapaz deitado àquela 
hora. Bombom percebeu-o deprimido, mas Ruy conseguiu falar: 

– O pessoal tá falando... saiu uma notícia no rádio, o Mi-
nhoca foi morto, não sei o quê, estão falando em atropelamento.

– Não podemos �car aqui – Bombom foi �rme.
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– Claro que não é atropelamento.
– Vamos para a USP.
Bombom arrancou o amigo da cama, e os dois saíram 

apressados, a pé, em direção ao reduto da Geogra�a, o Geraldi-
nho os recebeu sem saber de nada:

– Ei, acabou a pinga na Geologia! – levou menos de um 
segundo para perceber a �sionomia muito séria de ambos, bran-
cos:

– Mataram o Minhoca. 
– Minha nossa! 
Um garrafão de pinga então foi aberto na sala do centri-

nho. Pior notícia, impossível. Providências deviam ser tomadas. 
– Amanhã cedo nós vamos fazer uma assembleia na Geo-

logia, vamos fazer greve – prometeu Bombom, presidente do cen-
trinho da Geo.

– Não sai sozinho. A Geo não deve sair sozinha. Precisa 
estar todo mundo junto. 

– É greve. Amanhã ninguém entra em classe.
– Segurem um pouco até organizar todo mundo.
– Vamos falar com o pessoal das Ciências Sociais, vamos 

procurar a Laís – disse Bombom. Laís era do centrinho das Ciên-
cias Sociais, prima do Ruy.

No estacionamento da Geogra�a, Geraldinho notou um 
silêncio tipo “ensurdecedor”. Nas Ciências Sociais, não havia 
mais gente do centro acadêmico.

– O pessoal saiu pra fazer um balanço da semana de trote 
– informou alguém. 

– Não sei, talvez pra casa da Sílvia.
– Então vamos lá.
A casa de Sílvia Lenzi �cava na Rua Manduri, perto da 

Avenida Faria Lima, a poucos quilômetros da Cidade Universi-
tária, no bairro de Pinheiros. Realmente, estavam todos lá, no 
�nal de uma avaliação da semana de recepções aos calouros. 
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Ruy e Bombom irrompem na sala sem dar tempo para 
um oi:

– O rádio está dando que o Minhoca foi morto.
Quem respondeu o quê não dava nem para perceber direi-

to. Havia por volta de dez pessoas, sem contar o Ruy e o Bombom.
– Putz!
– Precisamos fazer alguma coisa.  (Vide Túlio Caio, Costa; 

Cale-se; páginas 69 a 70). 

No dia 17 de março de 1973, o João Jerônimo, estudante 
da Geologia e companheiro da república, informou-me:

– Arlindo, infelizmente o Minhoca, grande amigo nos-
so, aquele que já circulou por aqui na República não faz muito 
tempo, foi assassinado no DOI-CODI. Os milicos disseram ter 
sido suicídio, mas ninguém acredita.

– Caramba, respondi, que grande sacanagem! O que po-
demos fazer para responder a esse absurdo?

– Quando houver novidade eu lhe informo, disse-me  
o Jerônimo. Vou ao Centrinho da Geologia ver o desenvolvi-
mento da coisa. Eles devem tomar alguma providência a res-
peito. 

– Deixe-me informado de tudo porque quero participar 
de alguma manifestação, caso ocorra!

– Deixa comigo, você vai car sabendo.

Permaneci estarrecido, embora não tivesse intimidade 
com Minhoca. Apenas o vi uma vez na República há alguns 
dias. Aquilo não me saía da cabeça. Que caramba! 

Dois dias após seu assassinato ter se tornado público, os 
pais de Alexandre foram informados pelas autoridades poli ciais 
sobre o seu sepultamento tal qual indigente no cemitério de Pe-
rus, em São Paulo, numa cova rasa e comum. As autoridades co-
briram seu corpo de cal para impossibilitar a identicação das 
marcas de torturas. 
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A sua morte foi um grande choque para seus colegas da 
Geologia, tendo sido estes os primeiros a iniciar a mobilização 
denunciando a atrocidade. O assassinato dele teve repercussão 
imediata entre seus amigos, espalhando-se para todo o movi-
mento estudantil. Todos os centros acadêmicos das faculdades 
da Cidade Universitária da USP se mobilizaram, tendo havi-
do manifestações de solidariedade pelo campus universitário  
e fora dele. Daí, para a mobilização mais ampla pelo Brasil in-
teiro foi questão de alguns dias. 

Os centros acadêmicos da USP pressionaram o reitor 
Miguel Reale a tomar uma atitude séria contra a ocorrência, 
tendo este enviado um ofício à Secretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo, solicitando informações sobre a morte 
de Alexandre. A resposta recebida pelo reitor repetiu as falsas 
armações já divulgadas pela mídia, conrmando o atropela-
mento por um caminhão. 

Missa pela morte de  
Alexandre Vannucchi Leme

Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo, foi 
convidado pelos estudantes para realizar uma missa pela morte 
de Alexandre, o que de fato aconteceu. No dia 30 de março de 
1973, foi celebrada a missa por Dom Paulo na Catedral da Sé. 

Eu trabalhava na Rua da Quitanda, no Banco do Esta-
do de São Paulo (Banespa) bem perto da Praça da Sé e, assim, 
pude ir facilmente à Catedral onde seria realizada a missa. Por 
ali, sem ter marcado encontro com ninguém, encontrei alguns 
dos amigos da República se dirigindo à missa. Eu me dirigi ao 
Jerônimo, da Geologia, e disse:

– Olá João, os milicos estão por aí bem armados, con-
tudo existe a parte positiva da história. Veja só quanta gente 
chegando!
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João:
– A orientação é para termos muito cuidado com os pro-

vocadores de plantão, esses mesmos a serviço da polícia, vesti-
dos a paisana e dando uma de estudante radical. Todo cuidado 
é pouco, companheiro.

Respondi:
– Ok, concordo. Todo cuidado é pouco. Veja só, há mui-

tos policiais de metralhadoras em punho.
João:
– Não aceite nenhuma provocação, a manifestação deve 

ser pacíca do começo ao m. 
– Não há dúvida, respondi.

Eu e alguns amigos da Geologia, nos dirigimos à Ca te-
dral da Sé. Eles me disseram ter observado, por toda a cidade,  
o forte esquema repressivo montado a partir da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de São Paulo. Por to do o itinerário 
percorrido, disseram eles, em todos os cantos, pu demos ver 
grupos de policiais armados concentrados aqui e ali, muitos 
dos quais com cães policiais alemães ou dentro de brucutus. 
Ao nos aproximarmos mais da Catedral, pudemos constatar in 
loco o forte esquema de segurança montado pela repressão para 
amedrontar os manifestantes.

A organização de defesa policial da cidade foi preparada 
muitas horas antes do início da missa. Houve a operação con-
junta da Polícia Militar, investigadores civis e Exército. Quem 
passava pela Praça da Sé não sabia nada sobre a missa, pois  
a comunicação da cerimônia restringiu-se ao campus da Ci-
dade Universitária, a sindicatos de trabalhadores e a setores da 
Igreja Católica. A censura não deixou vazar informação para  
o restante da sociedade local. 

A polícia cercou a Cidade Universitária a partir das 16 
horas. O povo, dirigindo-se à missa, enfrentou barreiras poli-
ciais montadas nas diversas pontes do Rio Pinheiros. Na Praça 
Panamericana, na saída de uma das pontes perto da Cidade 
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Universitária, estavam postados policiais de motocicletas e um 
camburão para recolher os presos. Quem caía no “pente no” da 
polícia era levado pelo camburão para o DOPS para averigua-
ção. Muitos estudantes foram detidos na Praça Paname ricana. 

Tivemos muita diculdade para entrar na Igreja, ten-
do assistido à missa transformada em ato de protesto contra 
a morte de Alexandre. A cerimônia foi realizada de maneira 
organizada e pacíca com a grande participação de estudantes, 
sindicalistas, jornalistas e de representantes de outros setores 
representativos da sociedade. 

O ato reuniu cerca de três mil pessoas na Catedral da Sé, 
começando às 18 h e 30 m, na hora marcada, transformando-
-se na primeira grande manifestação contra a ditadura militar 
desde as mobilizações ocorridas em 1968. Os 24 religiosos es-
colhidos para fazerem parte da cerimônia subiram ao altar. No 
centro estava Dom José Melhado Campos, bispo de Sorocaba, 
na qualidade de celebrante. Dom Paulo Evaristo Arns cou 
sentado no trono cardinalício. Um estudante foi encarregado 
de entoar um cântico. Logo após, iniciou-se a cerimônia reli-
giosa feita por Dom José:

– Irmãos, estamos aqui reunidos porque somos cristãos 
e, por conseguinte, desejamos rezar pelo nosso irmão Alexan-
dre Vannucchi Leme, morto misteriosamente. Aqui estamos 
para ouvir a palavra de Deus, que, especialmente nesta hora, 
nos convida a nos libertar de nosso egoísmo, para vivermos 
uma vida sempre mais cheia de amor. Em comunhão com nos-
so Deus e nossos irmãos, criaremos um mundo onde reine paz, 
justiça, verdade e amor. 

No decorrer do tempo, conrmou tratar-se do início de 
nova onda oposicionista contra o regime militar de grande im-
portância para incentivar as futuras mobilizações populares.

Depois falou Dom Paulo:
– Só Deus é dono da vida. D’Ele é a origem, e só Ele pode 

decidir o seu m. O próprio Cristo quis sentir ternura da mãe  
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e do calor da família ao nascer. E mesmo depois de morto,  
o cadáver foi devolvido à mãe e aos amigos e familiares. Esta 
justiça lhe fez o representante do poder romano, embora total-
mente alheio à sua missão de Messias.

– Os homens sofrem prisões! Quem os pôde visitar e de 
lá os tirou? Por todos os familiares de Alexandre, para que, 
acre ditando na ressurreição dos mortos, tenham certeza de que 
ele já se encontra junto de Deus, intercedendo para que o nosso 
mundo seja realmente mais humano, mais fraterno, rezemos 
ao Senhor.

– Senhor, que o nosso amor nos liberte. 
– Pelo nosso irmão Alexandre, para que sua vida e morte 

não tenham sido em vão, mas que seu exemplo permaneça sem-
pre entre nós, para que também a nossa vida esteja compro-
metida com o serviço do bem e da verdade, rezemos ao Senhor. 

– Senhor, que o vosso amor nos liberte. 
– Pelo primo Paulo de Tarso Vannucchi para que se en-

contre em breve entre nós e possa continuar com sua família na 
amizade e no trabalho, rezemos ao Senhor.

– Senhor, que o vosso amor nos liberte. 

Em seguida, Sérgio Ricardo cantou a música Calabouço 
em homenagem ao assassinato de Edson Luiz de Lima Souto 
no Restaurante Calabouço, Rio de Janeiro, em 28 de março de 
1968. Na saída, passamos a cantar dentro da igreja, a música 
Pra não dizer que não falei das �ores, de autoria de Geraldo 
Vandré, puxada por Sérgio Ricardo. Essa música trazia uma 
mensagem impactante contra os desmandos da ditadura. Nós 
já sabíamos de cor a letra. Foi uma alegria só:

Caminhando e cantando e seguindo a canção 
Somos todos iguais braços dados ou não 
Nas escolas, nas ruas, campos e construções
Caminhando e cantando e seguindo a canção
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Vem, vamos embora, que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer

Pelos campos a fome em grandes plantações 
Pelas ruas marchando indecisos cordões
Inda fazem da �or seu mais forte refrão
E acreditam nas �ores vencendo o canhão 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora não espera acontecer

Há soldados armados, amados ou não
Quase todos perdidos de armas na mão
Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição 
De morrer pela pátria e viver sem razão 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer

Os amores na mente, as �ores no chão 
A certeza na frente, a História na mão
Caminhando e cantando e seguindo a canção
Aprendendo e ensinando uma nova lição

Vem, vamos embora, que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer

A missa reforçou a música de Geraldo Vandré, tornan-
do-a hino obrigatório das futuras manifestações estudantis. 

Quando saímos da catedral vimos os soldados apontan-
do metralhadoras para a porta principal. Por isso, não desc-
emos a escadaria de frente, saímos de lado olhando os soldados 
de armas nas mãos. Continuamos a cantar a música do Vandré. 
Tínhamos pressa em sair rápido da catedral. Temíamos a ocor-
rência de alguma provocação possibilitando aos policiais pu-
xarem o gatilho. A ordem dos organizadores era para sairmos 
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logo, logo, dali. Depois soubemos ter havido algumas prisões 
nas cercanias da igreja. 

Em 31 de março de 1973, dia seguinte à missa, o Go ver-
no comemorou o aniversário do Golpe Militar de 1964, ocor-
rendo jogo da seleção brasileira de futebol, desle das Forças 
Armadas e discurso do general Medici, presidente da Repúbli-
ca. Nesse dia, a mídia publicou nota ressaltando a condição de 
terrorista de Alexandre Vannucchi Leme, incluindo-o tal qual 
militante da Ação Libertadora Nacional (ALN). Na nota, ele 
aparece como tendo, no dia da sua morte, enfrentado os órgãos 
de segurança com arma em punho, fugindo correndo pelas 
ruas da cidade e, assim, sendo atropelado por um caminhão. 
Quanta mentira, quanta força bruta!

Milagre brasileiro

De 1969 a 1973, o Brasil viveu o chamado Milagre Bra-
sileiro, quando o PIB crescia, em média, 11% ao ano, consti-
tuindo uma das maiores taxas de crescimento econômico do 
mundo. Essa performance ocorreu como re�exo da expansão 
econômica mundial e dos empréstimos estrangeiros. A propa-
ganda governamental aproveitava-se da mídia controlada para 
divulgar a façanha econômica.

O Milagre Brasileiro representou a melhoria da eco-
no mia brasileira, a qual, além da forte expansão, viveu a es-
tabilização da in�ação, a diminuição nos níveis de desem prego 
e o crescimento do mercado interno. O forte crescimento 
econômico possibilitava, em especial, a expansão da indústria 
automobilística e de demais setores industriais. Houve aumento 
signicativo da arrecadação tributária a nível municipal, esta-
dual e federal. O comércio exterior crescia em níveis recordes  
e os bens industriais brasileiros ganhavam maior participação 
no mercado mundial. 
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Os recursos energéticos, principalmente petróleo, eram 
comprados no exterior a preços baixos, alavancando ain da 
mais a economia brasileira. A expansão econômica gerou um 
clima de euforia e ufanismo na sociedade brasileira em geral. 
A propaganda ocial elaborou slogans os quais se xaram na 
épo ca: “Ninguém segura este país”, ou ainda, “Brasil, ame-o ou 
deixe-o”.

O forte crescimento econômico ocorreu, basicamente, 
em função dos seguintes fatores: entrada maciça de empréstimos 
estrangeiros; fortalecimento das grandes empresas estatais 
como a Petrobrás, Eletrobrás, Telebrás e Companhia Vale do 
Rio Doce; expansão do mercado interno; apoio à indústria na-
cio nal; facilitação à vinda de multinacionais atraídas pela mão 
de obra barata.

No período 1970-1973, a produção automobilística cres-
ceu 25% ao ano e a indústria eletroeletrônica, 28%. As expor-
tações passaram de três bilhões de dólares, em 1969, para 6,4 
bilhões, em 1973.

Esta fase foi o auge do melhor desempenho econômico 
da ditadura e foi quando um governo militar atingiu o maior 
índice de popularidade. Também foi quando o Governo Medici 
promoveu uma forte repressão política. Eu e o Godói tivemos 
uma discussão a respeito do quadro político-econômico brasi-
leiro:

Arlindo:
– Godói, você não acha que existe um baita paradoxo 

no quadro da política brasileira ao confrontarmos o bom 
desem penho econômico com o maior índice de repressão do 
presidente Medici, considerado o governo mais repressivo  
do ciclo militar?

Godói:
– Mas não se esqueça de que a repressão política advém 

mais da entrada de várias organizações de esquerda na luta 
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armada contra a ditadura. Em cima disso, a popularidade do 
Medici lhe dá mais cacife para reprimir como nunca se viu 
antes no país. 

Arlindo:
– Sou obrigado a concordar com você. Sua análise foi 

perfeita. Assim, eu lhe pergunto: onde vai desembocar esse 
pro cesso político?

Godói:
– Isso se torna bastante imprevisível, pois vai depender 

muito da situação social, política e econômica de cada momento. 
Por exemplo, se a situação econômica se mantiver como está 
é uma coisa, contudo se piorar é outra. Se a luta armada for 
contida é uma coisa, contudo se ela se intensicar é outra. 

Arlindo:
– Concordo com você novamente.

Crise do petróleo

Muita gente chegou a acreditar que o Brasil, em pouco 
tempo, iria entrar no grupo dos países mais ricos do mundo. 
Mas o sonho não durou muito, surgindo os primeiros sinais 
da crise, em 1974, com a alta signicante no preço do petróleo. 
Ficou patente ter a fase de prosperidade da economia brasileira 
muito mais causas externas e menos internas. Tudo con�uía 
para uma crise econômica de grandes proporções. E foi o que 
aconteceu no nal do Governo Medici: o forte re�uxo da eco-
nomia brasileira gerada pela Crise do Petróleo. A alta dos pre-
ços do petróleo provocou grave crise de energia no país em 
consonância com o que já vinha acontecendo pelo mundo afora. 
Na época, o Brasil importava 80% do combustível consumido. 
A redução drástica do crescimento econômico apontava o m 
do “Milagre Brasileiro”, freando, assim, o ímpeto consumista da 
população.
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Em consequência da crise, em 1974, a in�ação atingiu 34 
%, depauperando o poder aquisitivo dos assalariados. A crise 
internacional do petróleo afetou seriamente o desenvolvimento 
industrial brasileiro e, consequentemente, diminuiu o nível de 
emprego. A dívida feita junto aos bancos internacionais para 
nanciar as grandes obras crescia desproporcionalmente dev-
ido aos juros altos. A dívida externa, de quase dez bilhões de 
dólares em 1973, iria crescer mais nos anos seguintes. A Crise 
do Petróleo foi um grande baque para a ditadura. A crise sep-
ultou o “Milagre Brasileiro” tão exaltado pelos militares e seus 
aliados. No nal do mandato, apesar da crise, Medici ainda teve 
cacife para indicar Ernesto Geisel para a sua sucessão. 

Eu e o Godói novamente conversamos:
Arlindo:
– Godói, a crise econômica é de grandes proporções. Di-

ante disso o que poderá ocorrer?
Godói:
– Já está ocorrendo. A crise do petróleo ocasionou a alta 

da in�ação, além do mais a dívida externa cresceu, o emprego 
diminuiu e o cres cimento econômico decaiu. O próximo go-
verno vai herdar uma batata quente.

Arlindo:
– Será o começo do m da ditadura?
Godói:
– Parece que sim, contudo os militares não vão entregar 

o poder aos civis de mão beijada.
Arlindo:
– Concordo. 
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11.  GEISEL: AÇÕES PARALELAS  
DA LINHA DURA

Em 15 de março de 1974, o general Ernesto Geisel assu-
miu a presidência da República, tendo de enfrentar a crise 
eco nômica sepultando o tão decantado Milagre Brasileiro. 
A enorme dívida contraída para nanciar as grandes obras 
do Governo Medici atingia 9,5 bilhões de dólares. Em 1974, 
a in�ação era de 34%, havendo pressão sindical para corrigir 
os salários. Geisel optou por dar continuidade à política eco-
nômica expansionista, investindo ainda mais para manter alto 
o crescimento econômico. O endividamento externo do Brasil 
continuava a crescer devido à expansão do investimento na 
indústria.

Em 08 de abril de 1974, demiti-me do Banco do Estado 
de São Paulo (BANESPA), passando a trabalhar na Associação 
Brasileira da Indústria de Fundição (ABIFA), na qualidade 
de economista recém-formado pela Faculdade de Economia  
e Ad ministração (FEA) da Universidade de São Paulo (USP). 
A ABIFA localizava-se no Viaduto Dona Paulina, bem perto da 
Praça João Mendes e da Praça da Sé. 

O Governo Geisel programou a política econômica ob-
jetivando atingir altas taxas de crescimento até o nal de seu 
mandato. Implantou o Plano Nacional de Desenvolvimento 
(PND), para reduzir as importações e amenizar a crise ener-
gética. O seu governo iniciou o programa para acelerar a pro-
dução de álcool como substituto da gasolina, estabelecendo  
o Programa Nacional do Álcool (Proálcool) e o racionamento 
do consumo de combustíveis. 

Ele criou o Programa Nacional de Carvão (Procarvão), 
visando a substituição do óleo combustível. Ainda na área de 



144 Itinerário  Evolutivo de  um  Reciclante

energia, foi aprovado em 1975, o Programa Nuclear Brasileiro, 
prevendo a instalação de usina de enriquecimento de urânio 
e de centrais Termonucleares. O programa nuclear, acordado 
com a Alemanha Ocidental, provocou a ameaça de os Estados 
Unidos cortarem o crédito de cinquenta milhões de dólares 
para ns militares. Geisel não aceitou a ameaça, rompendo  
o acordo militar com os Estados Unidos. Ocorreu, também,  
a política de aproveitamento do potencial hidráulico brasileiro, 
sendo construídas as grandes hidrelétricas de Tucuruí, no rio 
Tocantins, e de Itaipu, no rio Paraná. Esta permanece, até hoje, 
sendo a maior usina hidrelétrica do mundo. 

Diante da crise, Geisel propôs um projeto de abertura 
política “lenta, gradual e segura”. Contudo, continuou a cassar 
mandatos políticos e, devido ao crescimento da oposição nas 
eleições de 1974, promulgou, em junho de 1975, a Lei Falcão, 
impedindo o debate político na mídia. 

Meu primeiro casamento

O meu primeiro casamento ocorreu em 22 de dezembro 
de 1974 com a Maria Luíza Catto, a Malu. Eu a conheci em abril 
de 1974, quando comecei a trabalhar na ABIFFA e ela era fun-
cionária da Fundição de Ferro Foz. Na ocasião, o presidente da 
ABIFFA era diretor desta empresa e a Malu frequentava muito 
aquela entidade. 

O casamento aconteceu num dia chuvoso quando houve 
a decisão do Campeonato Paulista de Futebol por meio do jogo 
Corinthians x Palmeiras, tendo este se tornado campeão. In-
teressante é que uma parte do pessoal presente torcia pelo Co-
rinthians e outra pelo Palmeiras. Durante a festa de casamento 
todo o pessoal presente permaneceu o tempo todo “antenado” 
no jogo. Quando o jogo terminou, com a vitória do Palmei-
ras, os palmeirenses zeram a maior algazarra e os corintianos 
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permaneceram cabisbaixos, tristes com a derrota. Houve um 
princípio de discussão entre duas pessoas, contudo logo con-
tornada pela turma do “deixa disso”. 

Breve histórico da filha Stella

Em 30 de abril de 1975, minha vida foi agraciada com 
o nascimento da Stella na Maternidade São Paulo, na Rua Frei 
Caneca, bem perto da Avenida Paulista. Foi o ano dos últimos 
resquícios da violência da repressão promovida pela linha dura 
das Forças Armadas. Ela viveu o início das aberturas democráti-
cas durante o Governo Figueiredo e, com seus dez anos, passou 
a viver num país democrático. Ainda bem. 

A Stella sempre foi carismática desde o tempo da esc-
ola infantil, sendo muito querida por todo mundo. Terminou  
o curso secundário no Colégio Bandeirantes. Depois, iniciou 
Psicologia na Universidade de São Paulo (USP) e concluiu  
o curso na Universidade Católica do Rio de Janeiro. Hoje, atua 
na área de terapia infantil. 

Tortura e morte de Vladimir Herzog

Em 24 de outubro de 1975, quando era diretor de 
jornalismo da TV Cultura de São Paulo, Vladimir Herzog 
(1937–1975) foi convocado por agentes do DOI-CODI, órgão 
repressivo do II Exército, para prestar depoimento sobre as 
suas ligações com o Partido Comunista Brasileiro (PCB). No 
dia seguinte, numa manhã de sábado, Herzog atendeu à convo-
cação, comparecendo ao prédio do DOI-CODI localizado 
à Rua Tomás Carvalhal, 1030, no bairro do Paraíso em São 
Paulo, por volta das 9 horas. No mesmo dia, o interrogatório de 
Herzog transcorreu por meio de intensa tortura. Ele foi preso 
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junto com mais dois jornalistas, George Benigno Duque Es tra-
da e Rodolfo Konder, os quais conrmaram a brutalidade das 
torturas praticadas. 

No dia seguinte à prisão, em 25 de outubro de 1974, 
ocorreu a morte de Herzog em consequência de bárbaras tortu-
ras praticadas. Mais uma vez, um órgão de repressão emitiu 
nota ocial mentirosa de suicídio por enforcamento, montando 
cenário no qual o prisioneiro aparecia na cela enforcado com  
o cinto da própria roupa.

Embora a nota indicasse suicídio, havia consenso geral 
na sociedade de que a sua morte resultou de bestial tortura. 
Ao se analisar as fotos divulgadas sobre a ocorrência há várias 
incongruências. Uma delas é o fato de ele ter se enforcado com 
um cinto, porém não era permitido aos prisioneiros usarem 
cinto no DOI-CODI. Também, as suas pernas apareceram do-
bradas e o pescoço apresentava marcas, indicando a morte ter 
sido causada por estrangulamento. 

Vlado não vivia na clandestinidade, pois tinha emprego 
xo e endereço conhecido, casado e com dois lhos, entregando- 
-se às autoridades de livre e espontânea vontade depois de con-
vidado a comparecer ao DOI-CODI. Foi preso por suspeita 
de pertencer ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), partido 
clan destino contrário à luta armada. Isso contribuiu muito para 
a indignação de amplos setores da sociedade brasileira. 

O general Geisel, ao assumir a presidência da Republica, 
em março de 1974, prometeu a distensão, palavra utilizada com 
intenção de promover as aberturas democráticas. Entretanto, 
em função da crise econômica e da derrota da Arena, partido 
da situação, na câmara e senado, para o MDB, partido da 
oposição, ocorreu a radicalização de setores militares da linha 
dura, passando a encarar os opositores tais quais subversivos 
perigosos, portanto sujeitos à tortura e assassinato. Essa era  
a orientação passada por militares da linha dura aos DOIs de 
todo o país. 
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Missa pela morte de Herzog

Prontamente, Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo de 
São Paulo, aceitou celebrar missa em memória de Vladimir 
Herzog. Uma semana após a morte do jornalista, no dia 31 de 
outubro de 1975, ocorreu a missa ecumênica organizada por 
Dom Paulo com a presença do reverendo James Wright e do 
rabino Henri Sobel.

Desde 1974 eu trabalhava na Associação Brasileira de 
Fundição (ABIFA). No dia 31 de outubro de 1975, eu me dirigi 
à Catedral da Sé para assistir à missa pela morte de Herzog 
em companhia do jornalista Manoel Gomes dos Santos, coor-
denador geral da ABIFA, tendo em vista sermos opositores ao 
regime militar e, também, pelo fato de Gomes já ter sido colega 
de trabalho de Herzog no jornal O Estado de São Paulo. 

Quando nos aproximávamos da Catedral, pudemos 
ver todo o esquema montado pelos órgãos de segurança para 
ten tar impedir a ocorrência de manifestações pela morte de 
Herzog. Todas as ruas em volta da Catedral estavam apinhadas 
de policiais, muitos dos quais com cachorros pastores alemães 
e armas em punho. Nas cercanias da escada de entrada da 
igreja havia uma multidão de pessoas não conseguindo entrar 
na mesma. Era uma verdadeira praça de guerra montada 
pela repressão para tentar amedrontar a população e impedi- 
-la de participar da missa. Depois, soubemos ter ocorrido esse 
esquema repressivo por toda a cidade, organizado pelo se cre-
tário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, coronel 
Eras mo Dias, pertencente à linha dura do regime militar. 

Gomes comentou:
– A situação por aqui está feia. Devemos ter cuidado 

com os policiais e com as possíveis provocações do pessoal 
circulando por aqui.
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Aí eu respondi:
– Devemos ter cuidado, sim. Não se brinca com esses 

policiais armados “até os dentes”. E muitos deles portam me-
tralhadoras.

Gomes:
– Vamos car atentos. Todo cuidado é pouco.

Nós dois, eu e o Gomes, tivemos muita diculdade para 
entrar na Catedral pelo fato de ela já estar apinhada de ma-
nifestantes. Fizemos um esforço muito grande, pedindo licença 
aqui e ali, até en contrarmos um local no qual pudéssemos 
observar a cerimônia ecumênica. 

Gomes:
– Apesar de toda diculdade em entrar na catedral, pe-

gamos um bom lugar.
Respondi
– Pois é, ainda bem.

Apesar do forte esquema repressivo, a missa transcorreu 
em paz até o nal, tendo sido estimada a presença de cerca 
de oito mil pessoas no interior da Catedral e mais milhares 
delas em frente à mesma gritando slogans a favor da volta  
à democracia. Terminada a missa, policiais à paisana no interior 
de carros sem placas jogaram bombas de gás lacrimogêneo 
contra os manifestantes nas cercanias da Catedral. As pessoas, 
ao tentarem sair da igreja em passeata, foram impossibilitadas 
pelo forte esquema de segurança po licial existente e pelas 
bombas de gás explodindo por todos os cantos. 

A missa ecumênica em memória de Vladimir Herzog 
foi mais uma grande manifestação da sociedade civil contra 
os desmandos da ditadura. A sua morte provocou uma grande 
questão religiosa. Os judeus não enterram suicidas em seus ce-
mitérios. Entretanto, ele foi sepultado normalmente. Deduz-se 
daí a convicção das autoridades religiosas judaicas de que ele 
não se suicidou. 
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No Cemitério Israelita, os responsáveis pelo funeral 
apres saram tanto a cerimônia, por pressão da polícia política, 
a ponto de a mãe de Herzog não conseguir chegar a tempo 
para presenciar o sepultamento. Tanto o enterro de Herzog, 
acontecido no Cemitério Israelita do Morumbi, quanto a missa 
ocorrida na Catedral, tornaram-se atos de protesto contra o re-
gime militar. 

Queda da linha dura

Da mesma forma que Herzog, Manuel Fiel Filho, operário 
metalúrgico, foi preso em 16 de janeiro de 1976 no local de tra-
balho, por dois agentes do DOI-CODI. Fiel foi acusado de per-
tencer ao Partido Comunista Brasileiro (PCB). No dia seguinte 
à prisão, os órgãos de segurança emitiram nota ocial relatando 
ter Manuel se enforcado, por volta das 13 horas, na sua cela 
com as próprias meias. O corpo todo apresentava sinais de he-
matomas. A alegação de suicídio constituiu mais uma mentira 
arquitetada pelos órgãos de repressão. Em ação judicial movida 
pela família de Fiel Filho, a União foi responsabilizada pela sua 
tortura e assassinato. Os agentes da segurança ordenaram que 
seus familiares sepultassem seu corpo rapidamente, sendo impe-
didos de fazerem quaisquer comentários sobre a causa mortis 
durante o velório e o enterro.  Os setores mais radicais da dita-
dura fomentavam esses excessos repressivos.

Eu iniciei a conversa sobre as atrocidades do governo 
Geisel com o Gomes:

 – Gomes, o que você acha dessa investida do governo 
assassinando seu amigo Herzog e agora o Fiel Filho?

Gomes:
– Arlindo, eu fui jornalista político de O Estado de São 

Paulo por muitos anos e percebo que a linha dura do Exército 
está botando as manguinhas pra fora. 
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Arlindo: 
– E para onde você acha que vai caminhar o processo de 

endurecimento da ditadura?
Gomes: 
– Para mim, o endurecimento da repressão tem muito 

a ver com o Sílvio Frota. O Eduardo D’Ávila parece-me mais 
“pau-mandado”. Se o Geisel não botar m nessa carnicina,  
o regime vai endurecer cada vez mais. Aí a “coisa vai car bem 
feia”.

Arlindo:
– Você acha que o Geisel vai engolir essa?
Gomes:
– A questão não é ver se vai engolir, mas se vai ter força 

para abortar o processo. O futuro dirá, porém, em minha opi-
nião, o Geisel vai “botar pra quebrar”.

Arlindo:
– Espero que o Geisel tenha força e intenção de acabar 

com a crise. 
Gomes:
– Eu também espero. Os fatos dirão. 

Poucos dias após essa conversa, Geisel ordenou a exon-
eração do general da linha dura Eduardo d’Ávila Melo, coman-
dante do Segundo Exército, ocorrida em 20 de janeiro de 1976. 
Ele foi substituído pelo general Dilermando Gomes Monteiro. 
Em 12 de outubro de 1977, também foi exonerado o ministro do 
Exército, general Silvio Frota por sua oposição aberta à política 
de liberalização do regime proposta por Geisel, desmantelando 
as suas articulações para concorrer à presidência da República.

Nova conversa com o Gomes após as decisões do Geisel.
Gomes:
– O “alemão” teve atitude de grandeza. Teve muito pulso 

rme para acabar com a crise. Deu um “chega pra lá” no Frota. 
Ainda bem!
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Arlindo:
– Puxa. A situação melhorou muito para o bem do Bra-

sil. Neste caso, o Geisel está sendo “ponta rme”. Não “deixou 
barato”.

Gomes:
– É isso aí.

Pacote de abril

Prevendo a vitória da oposição nas eleições de 1978, 
Geisel fechou o Congresso por duas semanas e decretou, em 
1977, o Pacote de Abril, estipulando a impossibilidade de as 
ban cadas estaduais da Câmara ultrapassar 55 deputados, não 
podendo ter menos de seis representantes. Com isso, os estados 
das regiões Norte e Nordeste, menos populosos e controlados 
pela Arena, garantiram maior representação no Congresso. Em 
contraposição, foram diminuídas as bancadas do Sul e Sudeste, 
onde a oposição era mais expressiva e a quantidade de eleitores 
maior.

O Pacote de Abril manteve as eleições indiretas para 
governadores. O MDB apresentou seu candidato ao colégio 
eleitoral, o general Euler Bentes, recebendo 266 votos, contra 
355 votos do candidato situacionista João Baptista Figueiredo. 
Nas eleições legislativas de 15 de novembro, a Arena teve 13,1 
milhões de votos para o Senado e 15 milhões para a Câmara. Em 
contrapartida, o MDB teve 17 milhões de votos para o Se nado  
e 14,8 milhões para a Câmara. O governo garantiu o intento de  
a democratização seguir o itinerário de acordo com o planejado.  

Geisel teve a necessidade de administrar o avanço da rep-
resentação parlamentar oposicionista diante da crise política. A 
eleição do novo presidente foi programada para ser decidida 
em pleito indireto. O MDB lançou os nomes de Ulysses Gui-
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marães concorrendo com o candidato da ARENA, João Bap-
tista Figueiredo. Mesmo não tendo nenhuma chance de ganhar,  
a chapa do MDB promoveu a campanha denunciando as falhas 
e arbitrariedades do regime militar. Isso foi muito importante 
para intensicar o avanço da oposição parlamentar.

Para melhor compreender o Pacote de Abril, nova con-
versa ocorreu com o Gomes.

Arlindo:
– O que você acha do Pacote de Abril?
Gomes:
– Pois é, o Geisel fez uma coisa boa abafando a linha 

dura do Exército e ao mesmo tempo editou o Pacote de Abril 
constituindo verdadeiro retrocesso. Com isso, ele adiou a pas-
sagem do poder militar para os civis. Botou um freio na tran-
sição democrática. 

Arlindo:
– Concordo com isso. Contudo, pelo fato dele impedir  

o endurecimento maior do regime, apesar do Pacote de Abril,  
o processo teve um balanço positivo. Você não acha?

Gomes:
– Também concordo. O afastamento de D’Ávila Mello  

e de Frota foi bem positivo, apesar do Pacote de Abril. Eu 
acredito que a transição para a democracia foi apenas adiada.

Arlindo:
– É isso mesmo. A oposição, de qualquer forma, está 

bastante fortalecida. Sendo assim, a democracia vai vingar.  
É só esperar pra ver.

Gomes:
– Meu prognóstico é que teremos dias melhores, apesar 

disso. A crise econômica e o fortalecimento da oposição vão 
colaborar para isso. Vai ser muito difícil haver um retrocesso 
de grandes proporções.
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12.  FIGUEIREDO: MOBILIZAÇÃO  
PELA DEMOCRACIA

João Baptista de Oliveira Figueiredo (1918-1999), geó-
grafo, político e militar, foi o 30º presidente da República do 
Brasil, o último da ditadura militar. Governou o país de 15 de 
março de 1979 a 15 de março de 1985. Ao terminar o man-
dato, pediu ao povo para esquecê-lo e retirou-se da política. 
Figueiredo foi indicado para ser sucessor do general Ernesto 
Geisel, concorrendo na eleição de 1978, pela Aliança Renova-
dora Nacional (ARENA). O general Euler Bentes Monteiro foi 
candidato a presidente pelo Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB), partido político da oposição. Figueiredo e Aureliano 
Chaves foram eleitos pelo colégio eleitoral com 355 votos, con-
tra 226 dados a Euler Monteiro. 

Anistia

A anistia tornou-se a principal bandeira de luta contra  
o autoritarismo do regime. O movimento favorável à anistia 
começou a fazer parte, cada vez mais, do noticiário da mídia. Já 
eram mostrados vários segmentos da sociedade brasileira mo-
bilizando-se em favor da anistia ampla, geral e irrestrita. Desde 
1977, a anistia passou a ser o carro-chefe das manifestações es-
tudantis, agregando vários segmentos sociais, notadamente os 
da classe média. Aí se concentravam os setores oposicionistas 
mais combativos ao regime. Em fevereiro de 1978, surgiu o Co-
mitê Brasileiro pela Anistia. Em abril de 1977, em Porto Ale-
gre, vericou-se a primeira manifestação pública pela volta dos 
exilados em ato de protesto contra prisões políticas. Em julho,  
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a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) di-
vulgou manifesto reivindicando o retorno de cientistas cassados 
às suas instituições de origem. Concomitantemente, ocorria em 
São Paulo o I Encontro Nacional pela Anistia. Em 1979, houve, 
por todo o país, uma série de manifestações a favor da anistia. 
Em 14 de agosto de 1979, foram realizados dois comícios e uma 
grande passeata no Rio de Janeiro, reunindo cerca de 20 mil 
pessoas, reivindicando a anistia ampla, geral e irrestrita. 

Em função dessas manifestações, batia meus bate-papos 
com o Gomes.

Arlindo:
– Gomes, o que você acha de todas essas manifestações 

pela anistia? Você vê uma luz no m do túnel?
Gomes:
– Vejo sim, Arlindo. Essas manifestações políticas pela 

anistia vão permitir dias melhores para o Brasil. Veja bem, de-
pois que as facções esquerdistas armadas foram extintas, o mo-
vi mento pacíco tomou conta das ruas. As manifestações pa-
cícas das ruas encurralaram a ditadura. Agora eles não têm 
mais o pretexto da luta armada para endurecer o regime. Foi 
um xeque-mate nas pretensões da linha dura. 

Arlindo:
– Também acho. Vai ser muito difícil eles endurecerem 

o regime pra valer. Poderá haver medidas autoritárias, mas não 
a ponto de endurecimento sério do sistema.

Gomes:
– Estou antevendo a anistia. Em minha opinião o go-

verno vai ceder.
Arlindo:
– É isso aí, Gomes.

Nesse clima político, em 28 de agosto de 1979, o presi-
dente João Figueiredo assinou o decreto da anistia geral, depois 
de aprovado pelo Congresso por 206 votos contra 201, contudo 
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com restrições. A anistia não era irrestrita, pois não anistiava 
os que foram condenados pela prática de crime de terrorismo, 
assalto, sequestro e atentado. A reintegração de funcionários 
públicos cava a critério de comissões formadas nos ministé-
rios ou instituições, sujeita a estudo de cada caso. Apesar das 
restrições, voltaram do exílio guras políticas importantes  
a exem plo de Leonel Brizola, Miguel Arraes e Carlos Prestes.  
A anistia foi de grande importância para intensicar o proces-
so de redemocratização do país. Ela possibilitava aos partidos 
políticos e demais segmentos da sociedade se organizarem.

Os nossos comentários após o decreto sobre a anistia 
continuaram.

Arlindo:
– Gomes, você é bom de prognóstico. A anistia não  

é irrestrita, mas de qualquer forma aconteceu. O que você de-
duz de tudo isso?

Gomes:
– Eu acertei o prognóstico em cheio. Vou dizer mais: ago-

ra sim, a abertura vai vingar em pouco tempo. A minha previ-
são é de que o próximo governo, depois do Figueiredo, vai ser 
dos civis. O m da ditadura são favas contadas. 

Arlindo:
– Poxa. Que coisa bonita, estamos começando a respirar 

os ares da abertura. Estou me sentindo melhor.
Gomes:
– Com exceção de uns poucos gatos pingados da extre-

ma direita, o Brasil já está respirando ar mais puro. Vejo que, 
apesar dos destemperos do Figueiredo, ele é o grande respon-
sável pelas aberturas democráticas. Você não acha?

Arlindo:
– Nesse ponto, eu não concordo inteiramente com você. 

O Figueiredo contribuiu para sair a anistia, contudo as pressões 
pacícas do povo são as principais causas para isso. 
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Gomes:
– Não há dúvida, a pressão popular contribuiu muito 

para a anistia, mas se o Figueiredo fosse da linha dura haveria 
retrocesso. Você não acha?

Arlindo:
– Continuo achando terem sido as manifestações popu-

lares os principais fatores para sair a anistia, sem excluir a im-
portância da participação do Figueiredo, é claro.

Gomes:
– Não vamos brigar. Os dois fatores foram importantes.

Crise econômica

Durante o Governo Figueiredo, a economia ia muito 
mal e o povo também. Em 1980, a in�ação atingia, pela pri-
meira vez, durante todo o ciclo militar, o índice de 100,2%, 
su perior aos 81%, em 1963, e aos 92%, em 1964, usados ar-
gumentos para o golpe de estado ocorrido naquele ano. “Não 
haverá recessão, o país vai continuar crescendo e será capaz de 
superar seus principais problemas”, garantiu Delm, como se 
ainda estivesse vivendo em tempos do milagre brasileiro. Achei 
essa declaração do Delm uma grande piada e a aceleração da 
in�ação, mais adiante, conrmou minha armação. 

Li na Gazeta Mercantil e na Folha de São Paulo a in-
�ação atingindo 95,2%, em 1981, sendo saudada pelo gover-
no como grande feito. Em 1982, a taxa in�acionária alcançou 
99,7% e também sendo bem vista pelo governo. Delm, com  
a maior “cara de pau”, disse estar tudo sob controle. Na ver-
dade, a crise econômica estava bem longe de ser controlada 
pela equipe econômica comandada por Delm. Em 1983, a na-
ção se alarmou com os 221% anunciados, recorde brasileiro de 
in�ação. No meu meio prossional de economistas achávamos 
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absurdo o Ministério da Fazenda, ocupado por Delm Netto, 
não ter tomado providências severas para conter a in�ação.  
A turbulência econômica era tanta a ponto de a política tam-
bém “entrar em parafuso”. 

O comentário mais ouvido por mim, no círculo de eco-
nomistas, era de a crise econômica intensa contribuir, sem 
dúvida, para a desestabilização do regime militar. A crise eco-
nômica fortalecia a crise política e os militares já anunciavam  
a intenção de passar o bastão aos civis. Comentávamos ser uma 
das maiores crises econômicas da história do Brasil, não só 
pela in�ação galopante como pelo empobrecimento crescente 
do povo brasileiro. Um estudo do Instituto de Planejamento 
Econômico e Social (IPEA) revelava, em 1984, a fome atingin-
do 86 milhões de brasileiros. 

Eu e o Gomes continuamos a conversar.
Gomes:
– Arlindo, agora sou eu a começar a conversa perguntan-

do: o que você, na condição de economista, acha dessa gigan-
tesca crise econômica por que passa o Brasil? Existe solução 
para ela?

Arlindo:
– Bem, primeiro vou conrmar o óbvio: as estatísticas, 

por si só, mostram a proporção da crise econômica. Eu nunca 
vi a economia brasileira indo tão mal. Isso todo mundo sabe.  
O fato é que o Delm não conseguiu sair do atoleiro econômi-
co. E você sabe, quando a economia vai mal, a crise política  
é inevitável.

Gomes:
– E o que você acha que vai acontecer com a economia.    

Arlindo:
– A crise econômica provém da crise do petróleo e foi 

se acumulando, alimentada por outros fatores. O governo 
Figueiredo herdou uma crise econômica “cavalar” e não soube 
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como sair da mesma. Sendo assim, em minha opinião ela vai 
demorar muito a ser debelada. E essa continuação da crise 
econômica vai fazer o regime militar se desmantelar.

Gomes:
– Concordo com você. A entrega do poder político dos 

militares aos civis é inevitável. Vamos ver de qual forma ela vai 
ser conduzida.

Os fracassos político-econômicos e as pressões recebi-
das por todos os cantos levaram Figueiredo a assumir um sem-
blante mais severo. Em novembro de 1979, quando viajou para 
Florianópolis, foi vaiado na rua por um grupo de estudantes. 
Ele partiu para a briga distribuindo palavrões e quase chegou 
às “vias de fato” com os estudantes. As notícias sobre os des-
temperos do presidente com suas célebres palavras de efeito 
tornaram-se ontológicas, revelando seu estilo. “Cheiro do povo? 
Para mim é melhor o cheiro de cavalo”, armou em agosto de 
1978. 

Breve comentário sobre o filho Marcus

Em 23 de março de 1979, a minha vida foi agraciada com 
o nascimento do meu lho Marcus. Ele veio ao mundo num cli-
ma de manifestações políticas e greves. Nasceu na maternidade 
do Hospital Cruz Azul, no Cambuci, São Paulo. Já a partir dos 
6 anos de idade o Marcus pôde crescer num país democráti-
co. Armo com convicção ser a democracia bem melhor em 
comparação à ditadura, apesar de todos os desmandos com os 
políticos gerando um “mar de corrupção”. 

O Marcus iniciou seus estudos do secundário no Colé-
gio Bandeirantes, em São Paulo, terminando o último ano no 
Co légio Dinâmica, em Foz do Iguaçu. Iniciou o curso de Psico-
logia na Universidade de São Paulo (USP), desistindo depois de 
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completar o primeiro ano. Posteriormente, entrou no cur so de 
Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 
Completou a residência na mesma UNIFESP, aperfeiçoando-
-se em Anestesiologia. Atua na condição de anestesiologista há 
alguns anos. 

Greves sindicais

O movimento sindical organizava-se cada vez mais, fo-
mentado pelas altas taxas de in�ação defasando os reajustes 
salariais. As paralisações se espalharam pelo país em 1979, 
quando mais de 3 milhões de trabalhadores entraram em greve. 
Foram paralisações de metalúrgicos, professores, bancários, 
médicos e construção civil, dentre outros. O governo reprimiu 
violentamente as greves, intervindo nos sindicatos e prendendo 
as principais lideranças.

Um dia após o início da greve dos metalúrgicos de São 
Paulo e Guarulhos, no dia 30 de outubro de 1979, a polícia 
reprimiu com violência uma manifestação em Santo Amaro, 
zona sul de São Paulo, matando o operário Santo Dias da Silva. 
Estive presente no cortejo do enterro, no dia 31 de outubro. 
Eu gritava junto com 30 mil pessoas palavras de ordem contra  
a ditadura e a favor do direito de associação sindical e de greve. 

Estive também presente, na condição de observador, 
numa assembleia sindical no Estádio de Vila Euclides, em São 
Bernardo do Campo, após o início da greve ocorrida em 1º de 
abril de 1980. Dias após, acompanhei pela imprensa a ocupação 
do estádio e do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC pela polí-
cia. Dia 19 de abril, Lula e todos os diretores do sindicato foram 
presos com base na Lei de Segurança Nacional. A greve de 1980 
provocou o custo de 41 dias de trabalho não pagos aos metalúr-
gicos, choques com as forças da Polícia Militar e do Exército  
e centena de demissões. 
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Discuti com o Gomes o desenrolar da crise sindical.
Arlindo:
– As greves estão ocorrendo aos borbotões e o governo 

tem reprimido com brutalidade as mesmas. O que você acha 
disso?

Gomes:
– Para mim, nada disso é novidade. Apesar de Figueire-

do ser favorável às aberturas democráticas, ele não vai permitir 
a ocorrência de greves. De mais a mais, o Brasil ainda é gover-
nado por uma ditadura. Eu já previa isso. 

Arlindo:
– Mas a repressão não está sendo exagerada?
Gomes:
– Está dentro do prognóstico. Muitas vezes a brutalidade 

ultrapassa a própria intenção do governo, que não espera cer-
tos excessos das forças de segurança. O governo não teve inter-
esse na ocorrência da morte do Santo Dias. Neste caso, a morte 
aconteceu mais por desequilíbrio do policial.

Arlindo:
– Nesse sentido, você acha que as aberturas democráti-

cas não estão comprometidas?
Gomes:
– Sim. Tenho certeza disso.
Arlindo:
– Concordo. 

Diretas Já

  No período 1983-1984 ocorreu, em várias cidades bra-
sileiras, o movimento pelas Diretas Já reivindicando a substitui-
ção das eleições indiretas pelas diretas para eleger o presidente 
da República como solução mais eciente para democratizar  
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o país. A ideia de criar o movimento pelas eleições presiden-
ciais diretas foi lançada pelo senador Teotônio Vilela do PMDB, 
em 1983, no programa Canal Livre da TV Bandeirantes. A pri-
meira manifestação pelas diretas ocorreu na cidade de Abreu 
e Lima, em Pernambuco, em 31 de março de 1983, organizada 
pelo PMDB, PT e PDT. Em junho e novembro ocorreram out-
ras manifestações em Goiânia e Curitiba. 

As várias manifestações pelas diretas ocorridas pelo país, 
em 1983, foram classicadas como subversivas por Figueiredo. 
Em função disso, o governo aumentou a repressão e a censura  
à imprensa. No inicio de 1984, o movimento ganhou massa crí-
tica conseguindo promover mobilizações abertamente. A cam-
panha ganhou grande força em São Paulo, havendo uma con-
centração monstro, em 25 de janeiro de 1984, aniversário da 
cidade, reunindo cerca de um milhão e meio de participantes. 
O ato foi liderado por Tancredo Neves, Fernando Henrique 
Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Franco Montoro, Orestes 
Quércia e Pedro Simon, além da participação de cantores, ato-
res e intelectuais apoiadores da causa. Houve mais duas con-
centrações importantes pelas diretas com a participação de mi-
lhares de pessoas: uma no Rio de Janeiro em 10 de abril de 1984,  
e outra em São Paulo em 16 de abril do mesmo ano.

Eu estive presente, com alguns amigos, inclusive o Go-
mes, nas concentrações do Vale do Anhangabaú e da Praça da 
Sé, em São Paulo. Pude constatar, in loco, toda a força das mobi-
lizações populares nessas concentrações. Eram muitas bandei-
ras brasileiras e de partidos políticos tremulando em todos os 
cantos. A cor amarela era o símbolo da campanha, renovando 
as esperanças da população. Havia muito entusiasmo das pes-
soas cantando e gritando palavras de ordem pelas Diretas Já.  
O locutor Osmar Santos foi responsável por organizar os even-
tos, orientando os discursos das personalidades presentes e as 
palavras de ordem eram repetidas pela multidão. Fafá de Belém 
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costumava cantar o Hino Nacional Brasileiro, passando a ser 
conhecida como sendo musa das diretas.

No dia 25 de abril de 1984, o Congresso se reuniu para 
votar a emenda Dante de Oliveira pretendendo tornar possível 
a eleição direta ainda naquele ano. O governo militar, temendo 
manifestações em Brasília, reforçou a segurança em torno do 
Congresso Nacional. Muitos soldados armados de metralha-
doras e tanques de guerra se xaram por lá para amedrontar 
qualquer iniciativa de apoio da população à vitória da emenda 
pelas diretas. Eu estive presente no dia da votação na Praça da 
Sé onde havia muitos manifestantes diante de um grande placar 
eletrônico mostrando a contagem dos votos. A cada voto a fa-
vor da emenda a população vibrava de contentamento e a cada 
voto contra gritava vaias de decepção. No nal, foram conta-
dos 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções. Para a emenda 
ser aprovada precisava de 320 votos equivalendo a 2/3 dos vo-
tantes. A falta de quórum ocorreu devido à manobra dos políti-
cos da situação, não comparecendo 112 deputados ao plenário 
da Câmara no dia da votação.  

Com aprovação da emenda frustrada, restava ainda  
a eleição indireta. O Governo Figueiredo promoveu a primeira 
eleição civil brasileira desde 1964. O cargo presidencial foi dis-
putado por dois civis. Por Paulo Maluf do Partido Democra-
ta Social (PDS), da situação, e Tancredo Neves do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), da oposição.  
A dissidência formada por insatisfeitos do PDS passou a pro-
mover campanha ferrenha contra a candidatura de Paulo Maluf. 
Tancredo Neves acabou ganhando a eleição devido à migração 
de votantes da situação para a oposição. Assim aconteceu a tão 
esperada passagem do poder político dos militares para os ci-
vis. Foi o m da ditadura. Houve muitas manifestações sau-
dando o resultado pelo Brasil afora. 
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13. SARNEY: COMPLICADA TRANSIÇÃO 
PARA A DEMOCRACIA

Morte de Tancredo 

Tancredo Neves se submeteu a uma estressante agenda 
de campanha durante o período no qual articulava apoio do 
Congresso e dos governadores estaduais para a sua candida-
tura. Dias antes da posse, ele já vinha sofrendo fortes dores no 
abdômen, não aceitando a orientação dos médicos para tratar 
os sintomas. Armou que apenas tomaria tais providências de-
pois da posse. 

No dia 13 de março de 1985, antes da posse presidencial, 
Tancredo Neves apresentou sintomas in�amatórios com fortes 
dores abdominais diagnosticados como sendo apendicite. Con-
tudo, ele descartou a possibilidade de internação. No dia se-
guinte, véspera da posse, houve agravamento do seu quadro 
clínico, sendo internado no Hospital de Base de Brasília. Ao se 
aproximar o dia da posse, foi constatado ele não ter qualquer 
condição de assumir a presidência. A solução constitucional foi 
o melhor caminho para superar a crise.

Em 15 de março de 1985, o vice-presidente José Sarney 
assumiu interinamente a Presidência da República. Pelo fato  
de Sarney ter rompido com o regime militar, Figueiredo se 
re cusou a passar a faixa presidencial a ele por considerá-lo 
impostor. Até que Figueiredo tinha razão, pois o oportun-
ismo político do Sarney deixou toda nação perplexa. Sarney  
é daquelas pessoas que sempre estão no poder, um “vira casaca 
de carteirinha”.           
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A tensão da população e do meio político era grande te-
mendo a possibilidade de interrupção do processo de abertura 
democrática em curso. As complicações cirúrgicas ocorridas 
no Hospital de Base de Brasília agravaram ainda mais o seu 
quadro clínico de Tancredo, concorrendo para isso as péssimas 
condições da UTI do hospital em obras. Em 26 de março, Tan-
credo foi transferido para o Instituto do Coração (INCOR) an-
exo ao Hospital das Clínicas de São Paulo com o quadro clínico 
ainda mais agravado. 

Na véspera da sua morte estivemos nós – minha esposa 
Maria Luíza, minha lha Stella e meu lho Marcus – em frente 
ao Instituto do Coração (INCOR). A nossa intenção era partici-
parmos da concentração em frente ao hospital para torcer pela 
sua melhora. Contudo, o nosso principal objetivo era contri-
buir para fortalecer o movimento favorável à continuidade das 
aberturas democráticas, 

Entramos na Avenida Enéas Carvalho de Aguiar. Tive 
de estacionar o carro distante do INCOR, em frente do qual se 
concentrava uma multidão de pessoas.

Aí eu disse: 
– Vamos a pé até onde está aquela multidão em frente ao 

INCOR, é o jeito. 

Chegando lá, presenciamos um grupo de freiras e algu-
mas outras pessoas rezando o terço. Havia muita gente portan-
do faixas e cartazes desejando o restabelecimento de Tancredo. 
O clima era de muito nervosismo. Chamou nossa atenção uma 
senhora apavorada, chorando sem parar, rezando ajoelhada em 
cima da calçada. Se dependesse da vontade do povo brasileiro, 
Tancredo não morreria. Contudo, o povo estava descrente, ou-
vindo de tempos em tempos os boletins médicos sobre o estado 
cada vez mais crítico de Tancredo. Havia morte no ar. Havia ex-
pressão de morte nos semblantes das pessoas. Havia fortes in-
dícios de morte nos boletins médicos transmitidos pela mídia. 
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Após carmos em frente ao INCOR durante cerca de 
meia hora, eu disse aos meus lhos e à Maria Luiza:

– Vamos embora pessoal, pelo visto, infelizmente, Tan-
credo não vai resistir à infecção generalizada pelo corpo.

Entramos no carro e com muita diculdade consegui-
mos sair daquela confusão toda, formada no entorno do IN-
COR. Dentro do carro era uma tristeza só. Não havia qualquer 
esperança.

Depois de se submeter a sucessivas cirurgias, o quadro 
de infecção generalizada conduziu-o à morte um dia depois de 
irmos ao INCOR. Seu falecimento ocorreu em 21 de abril de 
1985, num domingo, dia de Tiradentes. O porta-voz ocial da 
Presidência da República, Antônio Britto, leu o seguinte bole-
tim médico: “Lamento informar que o Excelentíssimo Presidente 
da República Tancredo de Almeida Neves faleceu esta noite no 
Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos”. Em função dis-
so, Sarney tornou-se presidente de maneira denitiva.

A morte de Tancredo foi um grande choque para a gran-
de maioria do povo brasileiro, que botava muita fé no futu ro de 
seu governo. Desde a Campanha pelas Diretas Já, nos sa espe-
rança vinha aumentando em relação à democracia bra sileira. 
Tancredo foi um ativo participante das mobilizações pela de-
mocracia. Apesar de as eleições diretas não terem sido apro va-
das, ele foi eleito indiretamente com ampla vantagem de votos 
em relação ao candidato adversário, Paulo Maluf.

Ocialmente, a morte de Tancredo foi atribuída a um des-
cuido por ele não tratar a tempo a sua doença. Contribuiu para 
agravar o quadro as condições precárias do Hospital de Base de 
Brasília, onde ocorria muita falta de higiene. Houve suspeitas  
de que Tancredo, na verdade, foi assassinado por ex-situacio-
nistas, entretanto não apareceu qualquer prova a respei to. 

 Houve muitos comentários sobre a incompetência mé-
dica no tocante às cirurgias realizadas nele. As análises sobre  
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o assunto feitas pela imprensa mesclavam-se aos boatos expli-
citados nas conversas das pessoas. As consequências da morte 
de Tancredo não foram nada boas para o país. A situação se 
tornou mais indenida pelas dúvidas existentes em relação  
a Sarney. Ele foi bandeado da situação passando de última hora 
para a oposição ao governo militar. A nação se via assustada, 
temendo uma suposta reação negativa dos setores militares da 
linha dura. 

Diante de situação tão embaraçosa, conversei com meu 
amigo Gomes sobre o assunto.

Arlindo:
– O que você acha desse imbróglio todo depois da morte 

do Tancredo.
Gomes:
– A situação está muito confusa e preocupante. Veja  

o Sarney. Esse homem até pouco tempo era da ARENA e assu-
miu a presidência da República. Nós botávamos tanta fé no 
Tan credo e ele morreu. Não sei o que o Sarney vai aprontar.  
A transição para a democracia corre o risco da não acontecer. 

Arlindo:
– De fato há muitas dúvidas quanto à idoneidade do Sar-

ney. Mas não há nenhuma luz no m do túnel?
Gomes:
– É melhor darmos tempo ao tempo para tirarmos con-

clusões mais abalizadas. 
Arlindo:
– Isso é verdade, mas qual a opinião você dá, seguindo  

o seu instinto de jornalista político?
Gomes:
– É uma boa pergunta. Eu arrisco a dizer, fundamentado 

na intenção dos militares em passar o bastão do poder aos ci-
vis, que, apesar dos pesares, a transição para a democracia vai 
prosseguir. 



167Itinerário  Evolutivo de  um  Reciclante

Arlindo:
– Conforme você armou, a situação não é tão crítica 

assim. A luzinha do trem no túnel começa a aparecer. 
Gomes:
– Não se exalte. É apenas uma opinião e estou sendo 

otimista. Não posso armar ser uma previsão certeira. Ainda 
existe a linha dura no meio militar. Não se esqueça disso.

Arlindo:
– Isso é verdade, mas começo a acreditar que os milita-

res não vão querer enfrentar toda essa crise econômica depois 
de todo desgaste por que passaram. Eles não vão querer “pegar 
o rojão” de novo. Você não acha?

Gomes:
– Estou começando a perceber que é por aí.
Arlindo:
– Nada como um bom diálogo para se tirar conclusões 

mais abalizadas.
Gomes:
– Isso mesmo. A dialética ajuda demais.

Redemocratização

Sarney conduziu o processo de redemocratização do 
país, sendo legalizados, em 1985, os partidos políticos clandes-
tinos, recebendo no Palácio do Planalto os principais líderes da 
esquerda brasileira. No nal do ano, foram realizadas elei ções 
diretas para prefeito das capitais dos Estados. Sarney enviou 
mensagem ao Congresso, em junho de 1985, convocando  
a Assem bleia Nacional Constituinte. O país estava sendo go-
ver nado por um ex-arenista que apoiou os governos militares. 
Nós, da oposição, não tínhamos conança no presidente Sar-
ney. A maioria dos que se opuseram à ditadura militar, como 
no meu caso, também passou a ser oposição ao governo Sarney.
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O PMDB conseguiu ampla vitória nas eleições de 1986, 
elegendo governadores em 22 dos 23 Estados do país. Em fe-
vereiro de 1987, foi instalada a Constituinte presidida pelo de-
putado Ulysses Guimarães. A nova Constituição foi promul-
gada em 5 de outubro de 1988. Em 1988, ocorreram as eleições 
municipais diretas. 

Em 1989, foram realizadas as primeiras eleições diretas 
para presidente da República. 

Na época, conversei com meu amigo Gomes.
Arlindo:
– Apesar de Sarney ter tomado medidas promovendo  

a abertura política, eu continuo com paúra de seu governo tri-
lhar um itinerário continuísta em relação à ditadura militar.  
que você acha disso?

Gomes:
– O pior do governo Sarney, eu analiso, é que ele, de 

qualquer forma, não vai promover a “ruptura” com a ditadura 
como seria de se esperar para qualquer mudança digna em re-
lação ao ancien régime. Não vai ser propriamente uma ditadura, 
mas vai ser um regime governado, em parte, por uma elite que 
já foi aliada dos militares.

Arlindo:
– Puxa, infelizmente é isso mesmo. Concordo com você. 

Será que há alguma luz no �m do túnel?
Gomes:
– Bom, eu não tenho grandes esperanças em mudanças 

substanciais da estrutura viciada do sistema político brasileiro. 
Parece mais um tipo de jeitinho brasileiro, entretanto as ab-
erturas políticas têm acontecido, veja, por exemplo, o cresci-
mento do PMDB e a nova constituição surgindo. 

Arlindo:
– Então existe uma mudança parcial. Nem tudo está per-

dido. O que você acha?
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Gomes:
– É isso aí. Pelo que eu disse trata-se de uma melhoria 

parcial. Não é uma mudança dos nossos sonhos, mas nem tudo 
está perdido como você disse. 

Arlindo:
– E a estrutura caduca não é, de certa forma, um retro-

cesso?
Gomes:
– Ah isso é, mas há certo “progresso” nessa história toda. 

Não devemos desanimar. Há também a atuação da oposição de 
fato. A Campanha das Diretas Já está presente no nosso íntimo. 
Não podemos esmorecer. 

Arlindo:
– Vamos em frente, mas sempre discordando de muita 

coisa desse governo meio pra cá e meio pra lá. Temos que ter 
paciência, nem tudo é como a gente quer.

Gomes:
– Pois é, vamos continuar mobilizados contra o tradicio-

nalismo arenista. 
Arlindo:
– A luta continua. Vamos car alertas. Agora coloco  

a questão da economia. Os militares passaram aos civis uma 
crise econômica de grandes proporções.

Gomes:
– De fato, mas como superar a crise econômica?
Arlindo:
– Toda grande crise econômica costuma levar anos para 

ser debelada. Em minha opinião, a crise econômica vai perdu-
rar por outros governos. 

Gomes:
– Não vai ser nada fácil para os civis.
Arlindo:
 – Nada fácil mesmo. 
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No início de 1986, o ministro da Fazenda, Dílson Funaro 
lançou o Plano Cruzado I visando, principalmente, o controle 
da in�ação. O Plano previa as seguintes medidas: criação de 
uma nova moeda denominada cruzado em substituição ao cru-
zeiro; congelamento do preço das mercadorias; congelamento 
de salários, adotando o “gatilho salarial” (reajuste de salários 
quando a in�ação atingisse valor igual ou maior que 20%); m 
da correção monetária. 

Este Plano foi muito criticado. Os empresários, preju-
dicados pelo congelamento de preços, condenavam os gastos 
abusivos do governo como causa da superin�ação. A popula-
ção, contudo, aprovou a iniciativa do governo. Os consumidores 
passaram a scalizar os preços e a denunciar as remarcações de 
preços. Mas a euforia durou pouco. Os produtos começaram  
a sumir das prateleiras, o preço dos aluguéis disparou e a in�a-
ção voltou a subir.

Foram lançados outros planos para combater a in�ação: 
o Plano Cruzado II, o Plano Bresser e o Plano Verão. Mas todos 
fracassaram. Sarney deixou a presidência em 1990, sem, con-
tudo conseguir equilibrar as contas do país e a in�ação.

As reservas de divisas atingiram níveis críticos. Em vista 
disso, o governo decretou a moratória unilateral em janeiro de 
1987, após forte pressão da população e de setores políticos. 
O país deixou de pagar a dívida – e  os juros das mesmas, so-
frendo fortes pressões dos credores internacionais. Os capitais 
estrangeiros migraram para outros países.

Gomes:
– Arlindo, a economia continua mal. Para mim houve 

muitas trapalhadas econômicas. O que você acha?
Arlindo:
– De fato houve muita “maluquice”. Ora, o congelamen-

to de preços apenas é viável por um período curto. Mas não foi  
o que aconteceu. O governo congelou os preços por um período 
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longo e, ao mesmo tempo, incentivou o consumo por meio do 
aumento real do salário. Não tinha como dar certo. Os “scais 
do Sarney” caram bem desapontados. Sentiram-se inúteis.  

Gomes:
– E você previu que o saneamento da economia não se-

ria fácil. Mas você não acha que o Governo Sarney contribuiu 
para uma piora ainda maior da economia?

Arlindo:
– Infelizmente, sim. Ele conseguiu contornar razoavel-

mente a questão política, contudo não soube resolver a crise 
econômica. 

Gomes:
– O saneamento econômico vai car para o governo se-

guinte.
Arlindo:
– Se o próximo governo conseguir reparar a economia, 

já será uma grande coisa para o Brasil.
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14.  COLLOR: DIABRURAS RESULTANDO  
EM IMPEACHMENT

Fernando Collor de Mello (1949-) foi o primeiro presi-
dente eleito diretamente após o regime militar, governando  
o Brasil de 1990 a 1992, sucedendo o presidente José Sarney. 
Collor representava a nova geração. Sua campanha foi bem 
agressiva contra Lula e seu principal slogan era a caça aos mara-
jás. Obteve, no segundo turno, 5,71% mais votos em relação  
a Lula. O vice da sua chapa era Itamar Franco.   

Por meio de medida provisória, a ministra da Fazenda, 
Zélia Cardoso de Mello, bloqueou todas as importâncias su-
pe riores a 50 mil cruzados novos depositados em caderneta 
de pou  pança e conta corrente, e 80% das aplicações no over  
e de mais produtos nanceiros. Fez voltar a moeda do cruzei ro, 
congelou preços e salários e demitiu funcionários públi cos. Foi 
a maior captura de dinheiro do público promovida na his  tória 
brasileira. Esse dinheiro foi transformado em papel e colocado 
aos cuidados do governo, prometendo devolver com juros e cor-
reção monetária após 18 meses. O governo bloqueou o equi-
valente a oitenta bilhões de dólares. O congelamento cau sou 
forte retração na produção de bens e serviços. Promoveu o en-
xugamento radical da liquidez objetivando estabilizar a moe da. 

Naqueles dias, eu acompanhei o noticiário mostrando as 
pessoas alucinadas com o bloqueio das contas bancárias. Houve 
relatos de empresários armando estarem suas empresas sem 
capital de giro para as operações do dia a dia. Toda a população 
cou alarmada com a ausência de dinheiro. O efeito foi trau-
mático, tanto para quem tinha dinheiro em conta corrente, 
nas aplicações ou na poupança. Esta sempre foi considerada 
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como reserva a salvo de qualquer interferência. Por onde eu 
andava ouvia pessoas reclamando do consco. Essas medidas 
não tiveram o sucesso desejado, causando profunda recessão, 
desemprego e insatisfação popular.

Iniciei a conversa com Correia, um pequeno empresário 
meu amigo:

– Eu soube que você passou apuro com esse blo queio 
das contas bancárias. Você poderia me contar algo a res peito?

Correia:
– Nem me fale, Arlindo. Passei muito apuro,  pois essa 

“ex torsão” do governo me pegou desprevenido. Que loucura!
Arlindo:
– Ah é! Conte-me direito essa história.
Correia:
– Assim que eu soube da notícia do bloqueio das contas, 

corri até o banco na tentativa de sacar dinheiro. Fiquei horas 
por lá tentando convencer o gerente a me arrumar dinheiro. 
Depois de um tempão o gerente disse-me ser impossível sacar 
dinheiro, caso contrário ele sofreria processo administrativo. 
Saí do banco muito decepcionado. Os dias seguintes foram 
ainda mais amargos, pois eu não tinha capital de giro para mo-
vimentar a empresa.

Arlindo:
– E aí, o que aconteceu para sua empresa não “fechar as 

portas”?  
Correia:
– Usei a técnica do jeitinho brasileiro. Fui movimentando 

a empresa pagando e recebendo cheques. Os cheques trans for-
maram-se em moeda corrente. Penhorei todas as joias da minha 
mulher. Vendi o carro da minha mulher. Vendi o violoncelo 
do meu lho. Meu sogro vendeu sua lancha e me repassou  
o dinheiro. E assim foi, consegui sobreviver. 
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Arlindo:
– Poxa. Você é um bom exemplo de como administrar  

a empresa sem cash, “pisando em ovos”, e se utilizando do ca-
pital alheio. Parabéns!

Correia:
– O bom da história é o seguinte: “estou vivo”.
Arlindo:
– Agora outra coisa, Correia. Você conheceu empresários 

que se deram mal?
Correia:
– Arlindo, naturalmente eu conheci vários empresários 

encerrando as atividades das empresas.
Arlindo:
– Então, me conta um caso desses.
Correia:
– Veja o caso do meu amigo Ferreirinha. Ele cou muito 

apavorado com o bloqueio das contas e não teve inspiração 
para administrar a crise. Não conseguiu aplicar a técnica do 
“jei tinho brasileiro” em tempo de “vacas magras”. Coitado!... 
Quando soube como saí da crise, ele pôs as mãos na cabeça, 
soltou alguns palavrões e disse assim: eu sou mesmo é burro! 

Arlindo, rindo:
– A gente ri, mas a coisa foi muito triste!
Correia, rindo:
– Põe tristeza nisso!

O Plano Collor II iniciou-se em janeiro de 1991, incluin-
do novos congelamentos de preços e a substituição das taxas 
de overnight. O Plano produziu apenas curto período de queda 
in�acionária, tornando a se elevar em maio de 1991. Em 10 
de maio de 1991, a ministra Zélia foi substituída por Marcí lio 
Marques Moreira, um economista ocupando o cargo de em bai-
xador do Brasil nos Estados Unidos. O plano, executado por 
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Marcílio, elevou as taxas de juros, liberou os preços e em preen -
deu política scal restritiva. Recebeu empréstimo de 2 bi lhões 
de dólares do Fundo Monetário Internacional (FMI) para co-
brir a baixa reserva interna. Houve retorno da hi per in �ação.

Caras pintadas

Com muito carisma e se utilizando da mística marque-
teira, Collor foi eleito. Contudo, seu governo teve péssimo ren-
dimento econômico e foi marcado por escândalos de corrup-
ção. Antes tinha condenado a intenção de Lula de conscar  
o di  nheiro do povo, mas foi ele quem o fez. 

Com o consco monetário, a população se indignou  
e muitas empresas faliram. Seu go verno tornou-se bem impo-
pular. A mídia reprovou as privatizações de empresas estatais, 
a desativação do apoio nanceiro à cultura e o recrudescimen-
to da in�ação. Para piorar ainda mais o quadro, o seu irmão, 
Pedro Collor, denunciou esquema de corrupção envolvendo  
a presidência da República. Havia a participação ativa de Paulo 
César Farias, tesoureiro da campanha presidencial de Collor.  
Foi a gota d’água para a desmo ralização total do seu governo. 
O con sco causou grande impacto negativo na sociedade, pre-
judi can do praticamente todos os cidadãos brasileiros. Ainda 
não me saiu da cabeça o fato de muitas empresas fecharem as 
portas por falta de capital de giro. 

Eu acompanhava pela mídia a indignação popular con-
trária ao consco, à crise econômica e à corrupção. A in�ação, 
em alta, produzia a desesperança do povo. 

As manifestações dos caras pintadas foram-se engros-
sando, tomando conta das ruas. Os protestos exigiam o im-
peachment de Collor. 



177Itinerário  Evolutivo de  um  Reciclante

A primeira manifestação de porte aconteceu no dia 11 
de agosto de 1992 por meio de passeata saindo de frente do 
MASP (Museu de Arte de São Paulo) com 10 mil pessoas. De-
pois entrou na Avenida Paulista, dobrou a Avenida Brigadeiro 
Luiz Antônio e terminou em frente à Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco. Esta  
e outras passeatas ocorreram com apartidarismo. Neste dia, eu 
estive na Avenida Paulista e segui o deslocamento dos caras-
pintadas gritando slogans contra Collor. Na frente deles havia 
uma grande faixa com os dizeres Fora Collor. Impeachment Já. 

No dia 14 de agosto de 1992, presenciei Collor, diante 
do televisor, com aquela “cara de pau”, convocando a população  
a vestir verde e amarelo e a sair pelas ruas no domingo, 16, para 
mostrar apoio incondicional ao seu desempenho presidencial. 
A população não aceitou a recomendação do presidente. No 
mesmo dia, os manifestantes saíram às ruas vestindo roupas 
negras e rostos pintados em sinal de luto contra seus desmandos. 

No dia 25 de agosto, de manhã, eu estive junto aos 400 
mil manifestantes, quase todos com os rostos pintados, sain-
do do MASP e seguindo em direção ao Vale do Anhangabaú. 
Em Salvador, Bahia, 80 mil pessoas participaram de protesto, 
enquanto outras 100 mil protestaram em Recife. No dia se-
guinte, em Brasília, 60 mil pessoas aguardavam a aprovação 
do relatório da CPI feito pelo senador Amir Lando (PMDB-
RO), recomendando a abertura de impeachment. O relatório foi 
aprovado por 16 votos a 5. O passo seguinte foi a redação do 
pedido de impeachment a ser entregue na Câmara no dia 1º de 
setembro. 

Depois de todos esses acontecimentos, um dia tive um 
bate-papo com meu amigo Godói.

Arlindo:
– Godói, pelo “andar da carruagem” o Collor já era. Vo-

cê não acha?
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Godói:
– Ah!... Nem é preciso ser adivinhão. Depois de todos 

esses acontecimentos, ele não tem “salvação”. Tá na cara. Ele 
não permanece na presidência nem “com reza brava”. 

Arlindo: 
– Também tenho certeza. O impeachment é inevitável. 

Quanta sujeira dessa gente.
Godói:
– O Itamar deve assumir logo.
Arlindo:
– É isso aí! Xô Collor.
Godói:
–Ufa! Que alívio.

Em 29 de setembro de 1992, cerca de cem mil mani-
fes tantes acompanharam a votação do impeachment de Collor 
em torno do Congresso. A principal manifestação ocorreu em 
São Paulo com 750 mil pessoas permanecendo no Vale do 
Anhangabaú até às 21 horas. Neste dia, a Câmara dos depu-
tados votava a abertura do impeachment. Em transmissão 
ao vivo, 448 deputados votaram a favor, 38 contra, 23 não 
foram à sessão e 1 se absteve. Eu e alguns amigos estivemos 
no Anhangabaú assistindo a votação pelo telão. A cada voto  
a favor do impeachment a população vibrava. As pessoas abra-
çavam-se umas às outras, gritavam de alegria. Com o passar 
do tempo a euforia de todos aumentava, percebia-se muita 
alegria estampada em seus rostos. Quando os manifestantes 
perceberam ser inevitável a vitória contra o Collor e seus com-
parsas, a algazarra tornou-se ensurdecedora.

No dia 29 de dezembro de 1992 Collor renunciou ao 
mandato, abrindo espaço para seu vice, Itamar Franco, assumir 
a presidência. O Senado prosseguiu com o processo, retirando-
-lhe o cargo e o deixando inelegível por oito anos. Acompanhei 
pela TV Collor deslando pela plateia em frente ao Palácio do 
Planalto sendo vaiado durante a retirada. 
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O itinerário em direção à Conscienciologia

Em 1990, antes de eu conhecer a Conscienciologia (ciên-
cia pesquisando a consciência, por si própria, nas múlti plas 
di mensões conscienciais, de maneira integral, bioenergética  
e con forme a ética cósmica) li o livro Minhas Vidas de Shirley 
MacLaine o qual discorre, dentre outras coisas, sobre o que ela 
denominava viagem astral e que a Conscienciologia denomina 
projeção da consciência (saída do indivíduo para fora do corpo 
físico; desdobramento).

Posteriormente, em 1991, li o livro O Andarilho das Es-
trelas, de Jack London, inspirado em relatos de um detento, 
usando a vontade para escapar dos sofrimentos das torturas 
enquanto aguardava sua execução, saindo do corpo e rememo-
rando vidas passadas. 

Em 1992, pouco antes de conhecer o Instituto Interna-
cional de Projeciologia (IIP) de São Paulo, li o livro Projeções da 
Consciência – Diário de Experiências Fora do Corpo Físico do 
professor Waldo Vieira, relatando 60 desprendimentos cons-
cientes selecionados por ele. 

A minha busca pela viagem astral ocorreu, por hipótese, 
sob a in�uência de um amparador extrafísico (auxiliar técnico 
desencarnado) orientando-me a conhecer a Conscienciologia. 
Quando isso aconteceu, em 1992, não deixei de interessar-me 
por política, agora vendo-a de maneira diferente, analisando- 
-a com olhos de lince. Não é novidade para ninguém a grande 
falta de ética prevalecendo no meio político. 
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15.  MEU INÍCIO NA CONSCIENCIOLOGIA

Chegada à sede do IIP – São Paulo

Numa sexta-feira de setembro de 1992, eu estava no 
carro e ouvi uma entrevista com a coordenadora da unidade 
do IIP de São Paulo, pela Rádio Eldorado. Isso, de imediato me 
provocou um interesse muito grande em localizá-lo. Na entre-
vista, a coordenadora disse que no dia seguinte, sábado, o pro-
fessor Waldo Vieira iria dar uma palestra gratuita sobre Proje-
ciologia. Naquela hora, não tive tempo de anotar o endereço  
e telefone do Instituto, apenas me lembrando de se localizar na 
Rua Augusta. 

No dia seguinte, sábado de manhã, percorri toda a Rua 
Augusta do m ao início, no sentido bairro-centro, não conse-
guindo localizar a sede do Instituto nessa primeira tentativa. 
Voltei do início ao m da rua e comecei a percorrê-la diri gin-
do o carro mais devagar e olhando mais detalhadamente seus 
imóveis. Os carros iam e vinham naquela famosa rua paulista-
na. Como era sábado, as pessoas andavam mais descontraídas 
e menos agitadas pelas ruas. Eu continuei a dirigir, subindo 
no sentido centro-bairro. Eu estava esperançoso em encontrar  
o procurado. Estava interessado em frequentar algum curso so-
bre projeção astral. Finalmente, avistei do lado direito da ave-
nida a inscrição no 1º andar de um pequeno prédio, uma placa 
estampando as palavras do IIP. Pensei, cá com meus botões,  
é aqui. 

Desde o dia anterior, eu já tinha sentido enorme impulso 
para encontrar o IIP. E naquele instante eu o tinha encontrado. 
Eu estava ali em frente ao prédio e minha intenção de momento 



182 Itinerário  Evolutivo de  um  Reciclante

foi obter informações sobre como poderia vivenciar a projeção 
astral; eu estava realmente bem interessado em sair do corpo 
físico. Naquela manhã, havia espécie de calmaria relativa para 
uma megalópole do porte de São Paulo. Permaneci um instante 
diante do Instituto, tendo uma intuição de ir em frente, de ser 
de grande importância eu obter informações sobre como pro-
jetar-me. 

Não hesitei mais, desci do carro, subi um lance de escada 
e dei de cara com a recepção da instituição. 

Fui recebido pela mesma professora que deu a entrevista 
na rádio:

– Oi, tudo bem? Qual é o seu nome?
Arlindo:
– Tudo bem e você? Meu nome é Arlindo.
Professora:
– Prazer, Arlindo. Por favor, preencha a nossa cha ca-

dastral. 
Arlindo:
– Ah, sim, é lógico.
Professora:
– O que mais você quer saber? 
Arlindo:
– Quero saber sobre a programação dos cursos existen-

tes aqui. 
Professora:
– Tudo bem. Aqui está um prospecto de como funciona 

a instituição e os cursos programados para este mês. 
Arlindo:
– Ok, obrigado. Vou ler tudo e ver o que faço em relação 

às palestras e cursos programados.
Professora:
– Eu vou lhe adiantar outra coisa importante, Arlindo, 

hoje às 14 horas vai haver uma palestra do professor Waldo 
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Vieira, o fundador e presidente do IIP. Seria bom você compa-
recer.

Arlindo:
– Não há dúvida, vou vir sim. Vou convidar minha es-

posa e lhos.
Professora:
– Ok Arlindo. Contamos com a presença de vocês. Ah, 

outra coisa, essa palestra é gratuita. Ah, eu ia me esquecendo de 
dizer que além dessa palestra, ocorrerá a partir da semana pró-
xima, os cursos de Projeciologia 1 (P1), o Projeciologia 2 (P2),  
o Projeciologia 3 (P3), o Projeciologia 4 (P4), o curso Avançado 
de Conscienciologia do professor Waldo, o curso de Extensão 
em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1) e o curso em Ex-
tensão de Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2). 

Arlindo:
– Esses cursos vão acontecer um logo em seguida ao 

outro?
Professora:
– Isso mesmo. Tudo vai ocorrer bem em seguida um do 

outro. Veja aí a programação. 
Arlindo:
– Ok, vamos fazer todos esses cursos, não há dúvida.
Professora:
– Sucesso e parabéns. 
Arlindo: 
– Ok, obrigado. Até logo.
Professora:
– Até logo, Arlindo. 

Obtive, assim, todas as informações necessárias da pro-
fessora sobre a palestra a se realizar à tarde e dos cursos pro-
gramados por lá. Ela me explicou o fato de o professor Waldo 
apenas aparecer à unidade São Paulo esporadicamente e de ser 
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aquela palestra uma oportunidade ótima para eu ter meu pri-
meiro contato com a Projeciologia. Aí quei pensando como 
deveria ser o Instituto, como seriam esses tais cursos. Eu estava 
ansioso por frequentá-los e algo me dizia ser muito bom eu con-
hecer de perto aquela instituição. Eu estava convicto de voltar  
à tarde para a palestra. Com certeza seria um evento impor-
tante. Brotava, em mim, a intuição de eu estar no caminho cer-
to. Seria, quem sabe, a busca mais importante de toda a minha 
vida. O bom mesmo seria eu constatar, in loco, o conteúdo dos 
cursos. Havia, em mim, muita esperança para isso, muita von-
tade de ir em frente. 

Palestras públicas

No apartamento onde eu morava, no bairro do Paraíso, 
conversei com a Maria Luiza, a Stella e o Marcus e eles se inter-
essaram em ir assistir à palestra do professor Waldo. 

Eu lhes disse:
– Hoje eu achei um local onde há cursos sobre viagem 

astral e eu vou assistir à palestra do professor Waldo Vieira. 
Você também está interessada em assistir?

De pronto a Maria Luiza respondeu: 
– Estou sim, vou junto. Isso me interessa.
Arlindo:
– Vamos sim. Isso já estava nos meus planos.
Cheguei perto do Marcus e da Stella e lhes perguntei:
– Vocês estão interessados em ir à palestra de projeção 

astral a ser proferida pelo professor Waldo Vieira, hoje às 2h da 
tarde?

– Quero sim, disse a Stella e o Marcus.
Aí eu falei entusiasmado:
 – Tudo bem. Vamos lá.
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Eu estava ansioso para chegar à Rua Augusta. Lembro-
-me de que a Stella convidou o seu namorado para também ir 
para lá. Eu me lembro de alguns detalhes ocorridos na mesma. 
Houve um grande impacto em mim quando “dei de cara” com 
o professor Waldo Vieira pela primeira vez, tendo a sensação 
de já tê-lo conhecido sei lá de onde. Tratava-se de pessoa com 
força presencial, olhar penetrante, muita didática e grande agi-
lidade de expressão. Durante a palestra, ele deu grande ênfase 
à projeção consciente (saída do corpo físico com lucidez), além 
de outros vários parafenômenos (fenômenos paranormais) 
correlatos a exemplo da clarividência facial (vislumbre de ima-
gens ou aquisição de informações de fatos paranormais na face 
dos seres humanos ou desencarnados), retrocognição (acesso 
da memória a experiências de vidas passadas) e precognição 
(per cepção extrassensorial ou conhecimento antecipado de fa-
tos futuros), dentre outros.

Na ocasião, o professor Waldo, de barba branca com-
prida e todo vestido de branco, fez uma demonstração de 
clarividência facial (vislumbre paranormal do rosto do profes-
sor)  e pediu aos presentes relatarem o visto em sua face. Muitos 
relataram terem percebido mudanças faciais nele, referindo-se 
a consciexes (desencarnados; espíritos) acopladas, outros dis-
seram vê-lo sumir e também houve quem dissesse ter presen-
ciado muita nuvem branca no campo. Eu vi a tal nuvem branca 
e a sua face sumir, tendo me causado grande impacto positivo 
misturado à forte sensação de espanto e admiração. 

O pessoal cou muito interessado no conteúdo da pal-
estra, fazendo perguntas mais variadas. Eu, na oportunidade, 
z muitas perguntas. Isso foi se repetindo em outras palestras  
e cursos. Fui ganhando, assim, a fama de perguntador invetera-
do, fato recorrente até os dias de hoje. Eu pedia esclarecimen-
tos ao professor Waldo em relação a todas as dúvidas surgidas. 
Posteriormente, frequentei outras palestras e cursos do profes-
sor, sentindo-me sempre afeiçoado às ideias conscienciológicas 
por ele transmitidas. E sempre perguntando muito. 
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 Arlindo:
– Professor Waldo, porque eu percebi essa nuvem bran-

ca quando olhei em sua direção?
Professor Waldo:
– Isso nós chamamos de dimener (dimensão energética). 

Essa dimensão extrafísica (dimensão não física; plano astral)  
é a mais próxima de nós e se caracteriza por ser esfumaçada. 
Essa fumaça branca que você viu por aqui já é o processo ener-
gético da dimener.

Arlindo:
– Porque você também sumiu quando eu xei meu olhar 

em sua face?
Professor Waldo:
– É a própria manifestação da dimener fazendo meu ros-

to sumir. Às vezes, é comum sumir tudo. Entendeu?
Arlindo:
– Ok. Entendi em princípio. Mas para eu me aprofundar 

mais tenho de frequentar os cursos de Projeciologia e outros 
mais.

Professor Waldo:
– Vá em frente, Arlindo, você tem todo o meu apoio

Num outro sábado fui assistir a outra palestra do pro-
fessor Waldo. Eram palestras bem abertas e os presentes iam 
fazendo perguntas. Às vezes, o tema perguntado se prolonga-
va de maneira encadeada com o pessoal debatendo o mesmo. 
Outras vezes apareciam perguntas várias, incluindo temas ao 
acaso. E o professor Waldo respondia tudo com muita paciên-
cia. Em certa altura da palestra, depois de eu já ter feito várias 
perguntas indaguei o seguinte:

– Professor, o que você acha do anarquismo?
Antes de o professor responder, um dos presentes falou:
– Ei. Essa palestra aqui não existe para tratar de assuntos 

políticos.
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Arlindo:
– Eu tenho direito de perguntar qualquer coisa. Anal,  

o ambiente aqui é bem democrático.
Aí o professor interveio:
– Sabe, anarquia como existe por aí não faz parte dos 

nossos planos. Achamos que o planeta ainda não tem condições 
de adotar um sistema desses de maneira pacíca hoje em dia. 
Talvez, futuramente quem sabe. Historicamente, os anarquistas 
tanto na teoria como na prática, são indubitavelmente belicistas. 
Nós somos contra qualquer proposta belicista.

Arlindo:
– Mas professor, como deve saber, o anarquismo não  

é um sistema deixado “ao deus dará” como diz o senso comum.
Professor Waldo:
– Isso eu sei, mas você há de convir que historicamente 

houve muitos anarquistas doidinhos, inclusive terroristas.
Arlindo:
– Isso eu sei professor. Mas eu estou falando do sistema 

em si, isto é, tudo funcionar no esquema de autogestão.
Professor:
– É. Mas isso ainda é utopia. O sistema político ainda 

não está preparado para funcionar dessa forma. No futuro  
é provável que aconteça algo parecido. Contudo, tudo de modo 
pacíco.  

Arlindo:
– Ok, professor. Obrigado. 

Se for ou não para tratar de problemas políticos, o prof. 
Waldo Vieira chegou a comentar, nesse dia, as barbaridades co-
metidas por Collor e sua entourage.

Aluno:
– Professor, o que o senhor acha do governo Collor?
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Professor Waldo: 
– Vejam só cada barbaridade vem ocorrendo no gover-

no do Collor. É corrupção para “ninguém botar defeito”. Eu 
presenciei muita coisa louca como esse bloqueio de contas 
bancárias. Vi empresários em situação crítica e muitos deles 
falindo. 

Eu costumava ir muito às palestras públicas gratuitas 
rea li zadas na Unidade São Paulo aos sábados à tarde. Várias 
dessas palestras foram dadas pelo professor Waldo, tendo sido 
comum a presença de um italiano chamado Giuseppe. Ele dava 
contra em tudo o que o professor falava. O Waldo tinha muita 
paciência com ele na condição de contestador inveterado. Um 
dia, o Waldo lhe disse: 

– Você dá o contra em tudo, mas sempre está aqui. O que 
o atrai tanto são nossas ideias? 

Giuseppe:
– Não sou contra a Conscienciologia. Dou contra em 

tudo como maneira de esquentar os debates. 
Waldo:
– Tudo bem, você tem todo direito de discordar. Somos 

da democracia.
Giuseppe:
– Democracia é comigo mesmo.
Waldo:
– Vamos em frente. Vocês têm mais perguntas?

Na verdade, Giuseppe não queria assumir em público 
a sua condição de dissidente. No fundo, no fundo, sabíamos 
ser ele totalmente do contra. E como pôde uma pessoa ser tão 
antípoda às nossas ideias e frequentar por tanto tempo as pa-
lestras de sábado? 

Em outra palestra na Rua Augusta, ministrada por uma 
professora, não me recordo seu nome, vinda da unidade do Rio 
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de Janeiro, levantou a questão dos empecilhos provocados pelo 
apego ao dinheiro. Houve muita exposição de ideias dos pre-
sentes e eu me pronunciei com as seguintes palavras:

– É muito comum os judeus serem bem apegados ao 
dinheiro.

Moshe:
– Eu não concordo com você se referindo aos judeus 

dessa maneira. Isso apenas piora a situação deles. Isso aumenta 
a descriminação em cima deles. Você é muito preconceituoso.

Giuseppe:
– Eu também acho um grande preconceito contra um 

povo já tão perseguido há séculos. Os judeus são muito inteli-
gentes, trabalhadores e de muita bra.

Arlindo:
– Escuta. Eu apenas estou falando o óbvio ululante. Todo 

mundo sabe serem os judeus muito apegados ao dinheiro. 
Moshe:
– Não é bem assim, Arlindo. Você fala do povo judeu  

e suas intenções não são nada boas.
Arlindo:
– Não tenho nenhuma má intenção contra os judeus.
Moshe:
– Você tem muito preconceito contra os judeus. 
Arlindo:
– Não tenho preconceito não. Apenas falo o que é real.
Moshe:
– Você é muito preconceituoso, sim. Isso é coisa de na-

zista.
Arlindo: 
– Ei! Não sou nazista coisa nenhuma. Você já está come-

çando a apelar. Que acusação radical e sem sentido. Sou bem 
contra o nazismo.
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Giuseppe:
– Não parece.
Moshe:
– Não parece mesmo.
Arlindo:
– Espera aí, Moshe, você é judeu?
Moshe:
– Isso não lhe interessa.  

Aí permaneci calado para não prolongar a discussão, 
mesmo porque a professora começou a falar:

– Vamos parar com essa discussão, isso não tem mais 
sentido. Vocês estão atrapalhando a minha palestra.

Depois disso houve silêncio por alguns instantes e a pro-
fessora continuou a dar a palestra. Posteriormente, quei sa-
bendo ser o Moshe realmente judeu. Vivendo e aprendendo!

Curso De Projeciologia 1 (P1) a Projeciologia 4 (P4)

Fizemos os cursos de P1 a P4 – cursos básicos de Pro-
jeciologia e Conscienciologia – de modo sequencial após  
a pri meira palestra do professor Waldo. Eu, a Malu, a Stella  
e o Marcus, frequentamos esses cursos à noite. Eles enfocavam 
a projeção da consciência fora do corpo, não deixando de tratar 
de muitas noções da Conscienciologia propriamente dita. Em 
cada aula havia sempre a parte de exercícios energéticos. Esses 
exercícios constavam de absorção, exteriorização e circulação 
fechada de energias (movimentação das energias conscienciais 
da cabeça aos pés e vice-versa) visando a melhoria das para-
percepções. Era bastante comum encontrarmos alunos e alunas 
com parapsiquismo (percepção extrassensorial; paranormali-
dade) destacado. 



191Itinerário  Evolutivo de  um  Reciclante

 Uma dessas alunas, a Maria, contava sempre se projetar 
(sair do corpo) em tais exercícios. Para comprovar a veracida-
de do fato uma das professoras começou a fazer com todos os 
alunos e alunas um teste. Este era realizado escolhendo-se um 
local oculto onde existia um objeto. Quem se projetava tinha 
de descrever onde estava e qual era tal objeto. Essa aluna sem-
pre acertava na mosca, comprovando, portanto, tratar-se de 
pro jeção de fato. Foram identicados outros alunos e alunas 
comprovadamente projetores e projetoras através da realização 
desses testes. 

Maria:
– Hoje eu saí do corpo (projetei-me) e presenciei to-

dos vocês por aqui. Foi interessante eu ter visto todos vocês de 
modo bem nítido.

Arlindo:
– Há muito tempo você se projeta com facilidade?
Maria:
– Desde muito novinha saio do corpo quando eu quero.
Arlindo:
– Puxa, o interessante foi você localizar a caixinha de 

maquiagem bem em cima do armário. Sua projeção foi com-
provada. Ninguém agora vai falar que você inventou tudo aqui-
lo. Foi “batata”, não há jeito de darem o contra.

Maria:
– Ah isso é.
Arlindo:
– Maria, qual o motivo a trouxe para fazer os cursos?
Maria: 
– Eu quero explicações sobre as minhas saídas do corpo. 
Arlindo:
– Veja tudo isso com tranquilidade. Isso é muito bom 

para você. Você é projetora lúcida. Isso não é para qualquer um. 
Dê valor a isso.
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Maria: 
– Como já disse, co intranquila com tanta projeção.
Arlindo:
– Deixa disso, é uma bênção ser projetora consciente. 

Vai em frente, menina. Você poderá tirar muito proveito dessas 
projeções

Maria:
– Você pode me explicar quais são as vantagens que pos-

so tirar das projeções? 
Arlindo:
– Em primeiro lugar, você vai ter condições de perceber 

que não é apenas o corpo físico e que poderá vê-lo estando fora 
dele, raciocinando em local distante do mesmo. 

Maria:
– Mas isso vai me beneciar em que?
Arlindo:
– O mais importante é que você vai acessar outras di-

mensões além da dimensão física, podendo inteiragir-se com 
outras consciências. E fora do corpo poderá assistir (ajudar) 
grande parte dessas consciências a superarem suas patologias.

Maria:
– O que mais?
Arlindo:
– Ao acessar outras dimensões com melhor desempenho 

evolutivo você poderá ainda dialogar com consciências de alto 
nível evolutivo, frequentar cursos, visitar hospitais extrafísicos, 
dentre outros benefícios. 

Maria: 
– Obrigada. Suas informações vão ser muito úteis para 

mim, não tenho dúvida quanto a isso. 
Arlindo:
– Com as aulas que você ainda vai assistir poderá intei-

rar-se de mais detalhes a respeito da saída do corpo físico.
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Observei ter havido um número razoável de alunos  
e alu nas com bastante parapsiquismo (paranormalidade) fre-
quentando esses cursos em São Paulo. Infelizmente, a grande 
maioria não permaneceu dentro da Conscienciologia. A Maria 
foi uma delas. Após os cursos nunca mais a vi. 

Curso de Extensão em Conscienciologia  
e Projeciologia 1 (ECP1)

O Curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciolo-
gia 1 (ECP1) é a atividade de imersão ocorrida, normalmente 
no nal de semana, em ambiente otimizado para o aluno rea-
lizar autoanálises objetivando melhorar seu desempenho na to-
mada de decisões evolutivas críticas. 

Após concluir o ciclo de cursos regulares, o meu pri-
meiro ECP1 ocorreu no Município de Jarinu, perto de Jundiaí, 
num hotel-fazenda. O curso iniciou-se com cada aluno e aluna 
expondo abertamente seus problemas pessoais. 

Depois de cada aluno comentar sua situação, havia uma 
abertura para as análises dos membros da coordenação e dos 
alunos. Cada questão levantada pelo aluno era debatida exaus-
tivamente até car bem clara. O ECP1 continua sendo uma ver-
dadeira seção de terapia em que cada aluno é sabatinado pelos 
presentes, tirando suas próprias conclusões a partir dos fatos 
levantados. 

A minha exposição evidenciou o meu temperamento 
agressivo interligado à tendência belicista de vidas passadas. 
Trouxe à tona meu interesse político no histórico de vida. Ser-
viu-me, em muito, para continuar, após o curso, investigando 
meus entraves pessoais, notadamente aqueles ligados à agres-
sividade. Havia a necessidade de eu ser mais afetuoso no dia  
a dia. 
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Lembro-me de considerar-me teoricão de mão cheia no 
sentido de não me empenhar para colocar em prática os meus 
conhecimentos. 

Em seguida, um lme era projetado para a análise de 
cada aluno, servindo de espelho para tirar suas conclusões  
a res peito. Como é de praxe no ECP1, foi projetado um lme 
de fenômeno paranormal. Neste dia, assistimos e debatemos o 
lme Campo dos Sonhos. Discutimos toda a trama ocorrida na 
película abordando a vida de Ray Kinsela (Kevin Costner) e sua 
esposa Amy Madigna que se conheceram quando estudavam 
nos anos sessenta. Continuaram eis às ideias de vida simples  
e liberdade. Compraram uma fazenda em Iowa, Estados Uni-
dos, tornando-se agricultores. A calmaria de Ray termina 
quando ele, ao estar sozinho em sua plantação de milho, ouve 
uma voz lhe dizendo “se construir, ele virá”. Mais tarde, Ray tem 
uma visão de um campo de beisebol iluminado e percebe ser 
esta a construção dita pela voz. Imediatamente, Ray recorda-se 
do seu falecido pai e todas as histórias dos antigos jogadores 
contando-lhe sobre o maior dos seus ídolos, Joe “Descalço”, 
famoso jogador de beisebol, que teve a carreira interrompida 
por um caso de suborno. Ray estava certo ao achar que quem 
viria seria Joe. Ao construir o campo, Joe se materializa, per-
guntando a Ray se poderia trazer outros jogadores para com 
ele jogarem no campo. Ray concorda, cando feliz em ver de 
novo seus ídolos de infância. Eles jogavam da mesma maneira 
de quando disputavam as partidas em plena atividade e no auge 
da fama. Contudo, ao construir o campo, ele cou sem recursos 
para quitar a hipoteca da fazenda. Seus parentes pedem para 
ele vender a propriedade para não perdê-la. Ray ca indeciso 
ao continuar a ouvir vozes e a ter sonhos e visões pedindo-lhe 
para procurar o escritor Terence Mann e um médico de Mine-
sota, cujo sonho de juventude era ser jogador prossional de 
beisebol. 
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No nal do lme aparecem muitos carros se dirigindo 
ao campo de beisebol denotando tratar-se de pessoas indo até 
lá para assistir a uma partida de beisebol com essa patota toda 
de consciexes materializadas. 

A discussão do lme levou em conta os aspectos mais 
relevantes para os presentes, tendo cada aluno exposto seu pa-
recer a respeito de situações mais marcantes.

O lme Campo dos Sonhos continuou a ser passado em 
muitos ECP1 posteriores. 

Professor:
– O que vocês acharam do lme?
Houve muitos comentários sobre a voz ouvida por Ray 

por meio de psicofonia (mediunidade permitindo a comuni-
cação oral de um espírito através do médium): “se construir, 
ele virá”. Depois cou evidente tratar-se da vinda do seu pai, 
já falecido, também ex-jogador de beisebol. Quase no nal do 
lme, Ray pratica algumas jogadas com o seu pai, fato muito 
emocionante para eles.

Arlindo:
– Achei interessante a passagem em que os jogadores 

(espíritos materializados), depois de terminado o jogo, sumi-
ram ao entrarem no milharal. Mudaram de dimensão e ainda 
estavam muito ligados à época áurea tais quais jogadores de 
beisebol na qualidade de consciências extrafísicas (desencar-
nados).

Professor:
Mais alguma coisa Arlindo?
Arlindo:
– Todos os jogadores estavam muito condicionados em 

jogar beisebol, denotando estarem evolutivamente atrasados.  
Veja também quando um deles perguntou ao Ray se ali era  
o céu e ele respondeu tratar-se de Yowa, demonstrando a sua 
precariedade cognitiva.  
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Curso de Extensão em Conscienciologia  
e Projeciologia 2 (ECP2) 

O ECP2 é um curso objetivando, primordialmente,  
a “limpeza energética” dos alunos para que tenham condições 
de prosseguirem nos estudos da Conscienciologia.  

O nosso primeiro ECP2 ocorreu num hotel fazenda per-
to de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. O curso foi ministra-
do pelo professor Waldo Vieira, sendo, na ocasião, incorporado 
pela consciex (consciência extrafísica; espírito desencarnado) 
EM. 

Logo no início do curso, o professor ia passando pelos 
alunos, um por um, transmitindo energia com a palma da mão 
próxima à nuca e outra perto da testa para eliminar bloqueios 
energéticos. 

Quando se dirigia aos alunos consulentes, o EM era bem 
breve em suas considerações, sintetizando ao máximo o diag-
nóstico sobre cada aluno. Aí o professor Waldo explicou ser 
esse comportamento o mais correto: falar de modo objetivo ao 
se referir aos aspectos mais importantes de cada um. 

Os que conseguiam ver o EM descreviam-no com apa-
rência de lagarto. Houve um ECP2 no qual o EM continuou 
incorporado ao Waldo, deslando diante dos alunos admirados 
com aquela sua maneira estranha de caminhar pela sala. 

À tarde, dirigíamo-nos à mesma sala agora preparada 
para o debate com o professor Waldo. Primeiramente, ele nos 
explicava tudo o que ocorreu durante o desenrolar dos traba-
lhos a exemplo do desempenho de amparadores extrafísicos 
(auxiliares técnicos desencarnados) e as respectivas assistências 
feitas por estes às consciexes carentes e aos alunos presentes. 
Depois, cada pessoa inquiria o professor Waldo e ele ia respon-
dendo às suas perguntas. 
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A exposição ao ambiente saudável do local ajudou-me 
muito. Estive muito tranquilo, tanto deitado no colchonete, 
quanto no debate da tarde. O debate da tarde serviu para me 
inteirar do ocorrido durante os trabalhos, da mesma forma 
dando a oportunidade para expor os meus problemas pessoais 
a serem superados. Concluí que os meus defeitos pessoais de 
comportamento estavam interligados ao temperamento agres-
sivo conforme já tinha dito no ECP1. O professor Waldo, após 
a exposição de cada aluno, opinou sobre a condição de cada 
um. No meu caso, lembro-me de ele ter armado estar correta  
a consideração do EM para eu ser mais afetuoso com as pes-
soas, especialmente com a esposa Maria Luíza e os lhos.  

Bioenergias sem muro

Nesse início também nós – eu e a família – assistimos  
a um curso de Bioenergias Sem Muros no Parque do Ibirapuera 
dado pela professora Sandra Tornieri. Uma das coisas prati-
cadas no Bioenergias Sem Muros (curso dado ao ar livre em 
contato com a natureza) era carmos de pé em torno das ár-
vores para sentirmos suas energias. Era comum circularmos 
pelo Ibirapuera, surgindo pessoas nos observando. Algumas 
riam, outras cavam sérias, outras cochichavam ao pé do ou-
vido. Depois dos exercícios, comentávamos o ocorrido durante 
a experimentação. 

Durante o curso, muitos alunos e alunas comentavam 
outros fenômenos parapsíquicos (paranormais) ocorridos. Eu 
me lembro de um caso no qual uma das meninas disse ter visto 
uma construção extrafísica (fora da dimensão física) no meio 
do parque.

Menina:
– Professora. Eu avistei uma construção coberta com uma 

cúpula. Ela me parecia antiga. 
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Sandra:
– O que você acha ser essa construção? Poderia nos de-

talhar?
Menina:
– Apenas consegui ver a construção antiga, mas não sei 

interpretar a realidade da mesma. Deve haver um motivo pelo 
qual ela apareceu, contudo não sei o porquê de tudo isso.

Sandra:
– O mais importante de uma aparição dessas é saber  

o porquê do vislumbre. Apenas ver não basta, você deve pro-
curar saber os detalhes da observação.

Menina:
– Concordo,  professora. 

Outro diálogo.
Sandra:
– Agora eu quero saber o ocorrido com a percepção das 

energias sentidas por vocês no entorno das árvores. Alguém 
quer comentar?

Aluno:
– Bem, professora, eu senti nitidamente as energias da-

quela árvore ali.
Sandra:
– O importante é você narrar mais detalhes sobre isso. 

Você, por exemplo, sentiu qual tipo de energia?
Aluno:
– Foi uma energia, digamos assim, suave. As palmas das 

minhas mãos sentiram isso com precisão.
Sandra:
– Que mais? As energias eram positivas, negativas, agra-

dáveis ou desagradáveis?
Aluno:
– Ah..., bem agradáveis, positivas, professora.
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Sandra:
– Ótimo. Alguém mais quer comentar mais experiên-

cias?
Houve o prosseguimento das narrativas ocorridas no 

par que por mais alguns alunos.

Outros cursos 

Durante o período de 1992 a 1994, era comum eu,  
a Malu, a Stella e o Marcus irmos ao Rio de Janeiro para as-
sistirmos cursos e palestras ministrados pelo professor Waldo 
e por outros professores do IIP. Mesmo depois de eu me mudar 
para Foz do Iguaçu, em 1995, fui a diversos cursos e eventos 
realizados no Rio de Janeiro. 

A sede do IIP era no bairro da Glória e nós, quando 
íamos ao Rio, cávamos hospedados ali por perto. Cheguei  
a assistir a diversos cursos e palestras na sede. Contudo, os cur-
sos com a presença maior de participantes ocorriam em outros 
locais mais amplos, a exemplo de hotéis e clubes. Assistíamos, 
em ambientes mais amplos, aos ECP1s, ECP2s e ao curso de 
Sexossomática, dentre outros. 

Em São Paulo, assisti duas vezes ao curso de Sexossomá-
tica ministrado pelo professor Waldo Vieira. Ele dividia o curso 
em duas partes separadas: uma para os participantes do sexo 
feminino e outra para o masculino. Durante a aula, o profes-
sor esclarecia aspectos importantes da sexualidade. Tratava- 
-se de impactoterapia objetivando a prática sadia da sexuali-
dade.
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16.  INÍCIO DO VOLUNTARIADO EM  
SÃO BERNARDO DO CAMPO

Fiquei conhecendo o Otto Guenther – até hoje voluntá-
rio da Conscienciologia no ABC – no primeiro curso de Pro-
jeciologia 1 (P1) assistido no Instituto na Rua Augusta em se-
tembro de 1992. Em outubro de 1993, em conversa com o Otto, 
quei sabendo sobre a unidade São Bernardo do Campo a ser 
fundada proximamente. Ele me informou a iniciativa da Zu-
leica, que seria a coordenadora de lá, convidando-me a fazer 
parte daquela unidade.

Otto:
– Arlindo, a Zuleica o convidou para fazer parte do vol-

untariado da Unidade São Bernardo.
Arlindo:
– Vou pensar no assunto, Otto. Daqui a alguns dias eu 

lhe informo a decisão.

Alguns dias depois o Otto perguntou:
– Como é Arlindo, decidiu?
Arlindo:
Sim, Otto. Tudo ok, vou ser voluntário de São Bernardo.
Otto:
– Que bom, Arlindo, eu co contente com sua decisão.
Arlindo:
– Vamos lá, Otto. 
Otto:
– Vamos lá, Arlindo. 

Iniciei, em outubro de 1993, meu primeiro voluntariado 
na Conscienciologia, no dia da fundação da unidade do IIP 
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de São Bernardo. Nesse dia, contamos com a presença do pro-
fessor Waldo Vieira e da sua esposa Graça Razera, sendo feita  
a cerimônia de inauguração num restaurante ali da Avenida 
Maria Servidei Demarchi, perto da unidade do IIP. Visitamos  
a unidade São Bernardo e de lá partimos para o restaurante 
onde o professor Waldo fez um breve discurso de inaugura-
ção, comparando a unidade a uma plantação, a qual iria crescer 
muito no decorrer do tempo. 

No primeiro dia atuando na condição de voluntário após 
a inauguração da unidade, estive numa padaria na Avenida Ser-
videi Demarchi para comer um lanche. Era começo da noite, os 
carros iam e vinham ali fora, as luzes da avenida apareciam colo-
ridas diante de mim, eram lanternas rosadas emitindo raios 
penetrantes, inspirando-me a re�etir como seria a minha atua-
ção por lá. Eu estava contente, minha vida começava a mudar, 
sabia ser tudo aquilo bom para mim. Eu ainda não dispunha de 
parâmetros para saber como seria voluntariar. A minha von-
tade em colaborar era muito grande. A explicação mais plau-
sível desse ímpeto em colaborar era, por hipótese, o “toque” do 
amparador extrafísico (auxiliar técnico desencarnado). De fato, 
eu me dei muito bem na função de colaborador da unidade. 
Hoje, quando me lembro de tais fatos sinto certa nostalgia, sau-
dades daquela fase inicial da Conscienciologia.

A re�exão de como seria meu desempenho começou  
a fervilhar na minha cabeça dentro daquela padaria com o mo-
vimento de pessoas chegando e saindo. A introspecção não tem 
hora nem local para acontecer. Havia todo um clima de expec-
tativa, pois eu estava entrando num mundo novo, iria se iniciar 
certamente uma revolução pessoal. São Bernardo seria o início 
do começo de uma nova era de possíveis transformações em 
mim. E como seria isso? Eu não fazia a menor ideia dos detal-
hes, mas algo me dizia que tudo em mim e no meu entorno iria 
avançar, progredir, melhorar. 



203Itinerário  Evolutivo de  um  Reciclante

Continuei a pensar nas perspectivas futuras e pude en-
xergar algo de esperançoso em mim mesmo, encerrado em meu 
interior, falando de mim para mim. Assim, cheguei à conclusão 
ainda não clara quanto à possibilidade de mudanças profun-
das as quais nem eu mesmo conseguia decifrar como seriam. 
Mas sabia da grande possibilidade de ocorrerem alterações im-
portantes, verdadeiras reciclagens internas e externas. As revo-
luções em mim e no meu derredor deveriam acontecer num 
itinerário convergindo para a evolução. Eu sabia ter de ir reso-
lutamente em frente, com muita vontade, na minha caminhada 
em busca de dias melhores. Caso contrário eu caria na mes-
mice, na estagnação. 

Saí da padaria, apanhei o meu carro e fui direto à uni-
dade São Bernardo localizada numa praça, ali por perto, bem 
atrás de um grande pátio da Volkswagen. Chegando lá dei de 
cara com a Zuleica, coordenadora da unidade, e de alguns ou-
tros voluntários e voluntárias. 

Zuleica:
– Olá, Arlindo. Seja bem-vindo à unidade São Bernardo.
Arlindo:
– Oi, Zuleica. Espero ser útil por aqui.
Zuleica:
– Com certeza você vai ser bem produtivo por aqui. Tra-

balho não falta.
Arlindo:
– Zuleica, eu soube que você e o Aparecido (seu esposo) 

doaram essa casa ao Instituto. Que bom!
Zuleica:
– Pois é Arlindo. Nós zemos muito sacrifício para doar 

esse sobrado ao Instituto. Venha aqui, vou lhe mostrar todos os 
seus cômodos.

Arlindo: 
– Vamos lá, Zuleica. 
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O sobrado era grande. Na parte debaixo havia um audi-
tório improvisado para cursos e palestras com banheiro e seu 
espaço era amplo. Depois fomos em direção a uma cozinha ao 
lado de uma salinha. No piso acima havia um amplo espaço 
funcionando o escritório de contabilidade do Aparecido.

Zuleica:
– E aí, Arlindo, gostou?
Arlindo:
– Ótimo. Vai ser um bom espaço para a gente atuar.
Zuleica:
– Pois é, Arlindo. Vamos em frente.
Arlindo:
– Em frente, Zuleica. 

Esse primeiro dia não deixou de ser uma verdadeira fes-
ta, um se apresentando ao outro e a Zuleica, depois de mostrar 
os cômodos da unidade, foi dizendo para cada um ir escolhen-
do sua função. 

Normalmente eu ia à unidade São Bernardo do Campo 
pela Rodovia dos Imigrantes e pouco antes de seu primeiro 
pedágio, entrava à esquerda até chegar à Servidei Demarchi  
e logo em seguida dobrava à direita para chegar à Praça Fortu-
nata Lentini, onde se localizava o imóvel do IIP de São Bernar-
do do Campo. Na volta, eu fazia o caminho inverso pela Rodo-
via dos Imigrantes, pegando a Avenida Bandeirantes, e dali me 
dirigia ao Paraíso, a Rua Carlos Stein, perto do prédio da IBM, 
onde eu morava. Essa rotina de ir à unidade São Bernardo eu  
a z de 1993 a 1995 quando me mudei para Foz do Iguaçu.

Fiz parte de uma equipe de voluntários bastante uni-
dos. A equipe era formada, além da Zuleica, pelo Otto Guenter  
e sua esposa Áurea, Hernande Leite, Marco Antônio e sua es-
po sa Silvana Helal, Zenaide, Jacó, Peninha (compositor), Clau-
dinei, Pedro, Clineo, Vera Versolato e Bernardo, dentre outros. 
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Senti muita satisfação em fazer parte dessa equipe de colabora-
dores, tendo boa amizade com todos. Alguns meses após a in-
auguração da unidade a Maria Luiza, minha esposa, transferiu- 
-se da unidade São Paulo para a de São Bernardo do Campo. Eu 
nunca fui voluntário da unidade São Paulo do IIP.

Era comum sairmos aos sábados para divulgarmos os 
cursos e palestras, percorrendo alguns pontos comerciais do 
centro da cidade, com destaque para as livrarias, lojas de ven-
das de produtos naturais e de artigos exotéricos. Era mais co-
mum eu sair junto com a Izilda. 

Na época em que frequentei a unidade São Bernardo,  
a coordenação esteve quase todo o tempo com a Zuleica, apre-
sentando liderança sobre a equipe de colaboradores. Um dia, 
enquanto a Zuleica dava uma palestra na sala principal eu es-
tava voluntariando ali na recepção. De repente, ouvi um baru-
lhão na porta da entrada. Foi um chute daqueles. Corri, logo 
em seguida, para fora e a pessoa já tinha sumido pela praça.

Arlindo:
– Pois é, Zuleica, um maluco veio aqui correndo pela 

praça e deu um pontapé na porta. Foi um barulho estranho, 
forte e nos pegou de surpresa.

Zuleica:
– É, Arlindo. Para mim não foi nenhuma coincidência 

esse pontapé na porta. Eu estava na sala de aula dando uma 
palestra sobre o tema assédio e esse indivíduo fez isso.

– O estranho, Zuleica, é eu ter corrido imediatamente 
até a porta e ele já ter sumido. Ele deve ter muito fôlego para 
correr tanto.

Zuleica:
– Veja só, Arlindo, parece incrível ele ter sumido tão rá-

pido. 
Arlindo:
– Seria um corredor de maratona? 
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Zuleica:
– Olha, é bem possível!

Tornou-se rotina todos os sábados sairmos por São Ber-
nardo para a divulgação de cursos e palestras. Além da Izilda 
e eu, algumas vezes isso ocorria com vários outros voluntários. 
Houve ocasiões nas quais o Peninha, compositor famoso, saiu 
conosco. Na época, eu não sabia ser o Peninha personagem tão 
famoso. Muito tempo depois de sua saída da unidade, quei sa-
bendo da sua condição de pop star. Mais para frente, ele compôs 
uma música muito cantada por Caetano Veloso, cando muito 
tempo nas primeiras posições das paradas de sucesso.

Aos sábados, tornou-se rotina a Zuleica e a Zenaide or-
ganizarem, na unidade, uma espécie de Dinâmica Parapsíquica 
(trabalho energético para acessar fenômenos extrassensoriais  
e desenvolver a paranormalidade) com a participação dos vo-
luntários. 

Certa vez, ouvimos uma cantilena de evangélicos dan-
do impressão de ser proveniente de algum templo evangélico 
vizinho. Contudo, certicamo-nos não existir nenhum templo 
por ali. Logo em seguida, a Zuleica nos informou ter perce-
bido serem consciexes (espíritos desencarnados) recentemente 
falecidas em acidente de carro em algum lugar de São Bernar-
do. Um dos voluntários passou perto do acidente, atraindo tais 
consciexes para serem assistidas ali na unidade. 

O curso Bioenergias Sem Muro (trabalho bioenergético 
visando acessar fenômenos extrassensoriais e desenvolver o pa-
rapsiquismo) ocorria na periferia de São Bernardo num local 
muito bonito e arborizado na Serra do Mar com vista para  
a bai xada santista. Nessa atividade, fazíamos acoplamento ener-
gético com árvores e plantas. Eu e a Zenaide levávamos os alu nos 
até o local. Anteriormente, em São Paulo, tive a oportuni dade 
de participar, na condição de aluno, da atividade Bioenergias 
Sem Muros no Parque do Ibirapuera. 
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Governo Itamar Franco

Meu início na Conscienciologia coincide com o nal do 
governo Collor governando o Brasil até outubro de 1992, quan-
do sofreu impeachment, sendo substituído pelo vice-presiden-
te Itamar Franco. Eu não tinha mais participação na política.  
A última atividade política de que participei foram as já citadas 
passeatas referentes ao Movimento Fora Collor. Contudo con-
tinuava a ter muito interesse em acompanhar os acontecimen-
tos políticos. 

Conforme eu me inteirava pela mídia, pude vericar 
que, após crise política tão profunda provocada pelo des go-
verno de Collor, Itamar Franco, vice-presidente, assumiu in-
te rinamente a presidência da República em outubro. Ele to-
mou posse denitivamente em 29 de dezembro de 1992 após  
o impeachment de Collor. Seu mandato durou até o nal de 
1994. O novo presidente herdou um país inserido em profunda 
crise política e econômica. O Brasil vivia um momento muito 
difícil com recessão prolongada, in�ação alta e desemprego.  
O povo estava descrente das instituições públicas. Itamar pas-
sou a realizar uma gestão transparente para atender aos anseios 
populares. Em abril de 1993, conforme a Constituição, ele rea-
lizou um plebiscito para a escolha do sistema de governo. Entre 
o parlamentarismo, monarquia e presidencialismo, o povo re-
solveu manter este último. 

No meu círculo de amizade, entre economistas, havia 
certo consenso de que Itamar deveria orientar o seu governo 
objetivando debelar a crise econômica. Era in�ação para nin-
guém botar defeito. Reduzir a in�ação, fortalecendo a moeda, 
deveria ser sua diretriz principal. Se houvesse diminuição da 
in�ação ele automaticamente iria abafar a crise política. Achá-
vamos isso possível. Se a febre econômica diminuísse ele iria 
se consagrar tal qual herói, caso contrário iria colocar o Brasil 
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numa espécie de “buraco negro.” E o Itamar, neste caso, seria 
considerado pelo povo e pela mídia mais um governante in-
competente igual a tantos outros.

Para nós uma previsão exata seria impossível. Contudo, 
prevíamos, sem tanta certeza, a possibilidade de Itamar debelar 
a in�ação pelo fortalecimento da moeda. Poderia começar pela 
desindexação monetária. A dolarização da moeda poderia ser 
outra medida. Provavelmente, ele deveria iniciar uma política 
de redução do décit público.  Ele não iria repetir a loucura de 
congelamento em longo prazo. Poderia haver algum congela-
mento de curto prazo para frear a chamada in�ação inercial. 

Plano Real 

No nal de 1993, quando eu já era voluntário em São 
Bernardo, o Governo Itamar iniciou os primeiros detalhes de 
um plano econômico objetivando controlar a hiperin�ação 
existente. Itamar deu “carta branca” ao Ministro da Fazenda, 
Fernando Henrique Cardoso para liderar o plano. Este foi as-
sessorado por uma equipe de economistas de destaque: Pér-
sio Arida, André Lara Resende, Gustavo Franco, Pedro Malan  
e Edmar Bacha. O Plano Real, como cou conhecido. Iniciou- 
-se ocialmente em 27 de fevereiro de 1994 por meio da Me-
dida Provisória 434 publicada no Diário Ocial da União.  
O Plano passou por 3 etapas: o equilíbrio das contas públicas, 
a criação da Unidade Real de Valor (URV) e o lançamento da 
nova moeda denominada Real. Um real valia um dólar. O Real 
possibilitou a desindexação da economia, as privatizações de 
empresas estatais, o equilíbrio scal, a abertura econômica  
e as políticas monetárias restritivas. Outras medidas do Plano 
foram: liquidação ou venda da maioria dos bancos estaduais,  
a renegociação da dívida pública e aumento da abertura comer-
cial para o exterior. 
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O Plano permitiu o aumento da capacidade de consumo 
da população, o controle da in�ação caindo de 50% para 3%, 
fortalecendo a popularidade de Fernando Henrique Cardoso, 
Ministro da Economia. Para muitos analistas econômicos, o Real 
tornou-se a mais importante e ecaz medida econômica da his-
tória brasileira, reduzindo drasticamente a in�ação, aumen-
tan do o poder aquisitivo da população e remodelando a eco-
nomia do país. Em 1º de março de 1994, começou a vigorar 
a Emenda Constitucional número 10, criando o Fundo Social 
de Emergência. Produziu a desvinculação de verbas orçamen-
tárias, direcionando os recursos para um fundo, dando ao go-
verno o poder de reduzir gastos supér�uos. A redução dos gas-
tos governamentais foi decisiva para derrubar a hiperin�ação.

Mais para o m do Governo Itamar Franco, após o êxito 
do Plano Real, conversei com um amigo sobre o desenrolar dos 
acontecimentos.

Amigo:
– Ainda bem. Tudo deu certo, nós acertamos em nossos 

prognósticos sobre o Plano Real. Comente mais alguma coisa.
Arlindo:
– Bem, acertamos no geral, não exatamente nos detalhes. 

Mas isso já é grande coisa. Eu considero ter sido mais torcida 
nossa para tudo dar certo do que propriamente um prognóstico 
ecaz. Mas já foi alguma coisa. A economia estabilizou-se e es-
tamos aqui nos beneciando disso. É muito bom vivermos com 
estabilidade monetária. Estamos felizes. 

Amigo:
– Pois é, o nosso otimismo deu certo e “para o bem  

e felicidade geral da nação” isso é que importa.
Arlindo:
– Mas o destaque maior recaiu sobre Fernando Henrique 

Cardoso. Ele ganhou popularidade e já pensa em sua candida-
tura para presidente. São os “louros” da vitória.
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Amigo:
– A estabilização monetária é uma beleza. Estamos res-

pirando ar mais puro. 
Arlindo:
– Põe ar puro nisso. Que alívio!

Algum tempo depois, quando nos encontramos de novo, 
comentamos sobre futuro do Plano Real.

Amigo:
– Bem, Arlindo, o Plano Real parece-me ter vindo para 

car. Como se comportará no futuro?
Arlindo:
– O Plano estabilizou a moeda e esperamos ser isso, hi-

poteticamente, um equilíbrio de longo prazo.
Amigo:
– Concordo com você sobre a esperança de a estabiliza-

ção ser de longo prazo. Você se arrisca a armar a longevidade 
do Plano como sendo denitiva?

Arlindo:
– Eu apenas arrisco fazer um prognóstico hipotético so-

bre o mesmo. Armar com certeza, isso eu não faço. O futuro 
vai nos mostrar se o prognóstico está correto ou não. 

Amigo:
– Eu também arrisco considerá-lo persistente por mui-

tas décadas.  
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17.  MUDANÇA PARA FOZ: ESPERANÇAS 
RENOVADAS

Preparativos da mudança para Foz do Iguaçu

Em setembro de 1994, eu e a Maria Luíza morávamos 
em São Paulo. Viajamos ao Rio de Janeiro para participar de 
uma reunião na sede matriz do IIPC para a formação de uma 
unidade conscienciológica em Foz do Iguaçu, Paraná. Lá es-
tavam, além da Greice, o Tadeu, o Júlio César e sua esposa, den-
tre outros. A reunião destacava a importância de voluntários se 
mudarem para Foz. O professor Waldo Vieira deu o maior apoio  
à iniciativa. Falou-se na intenção de uma voluntária da unidade 
Foz estar disposta a doar uma área nas proximidades da cidade 
para a construção de um campus destinado à pesquisa da Con-
scienciologia. Todos os presentes estavam interessados em par-
ticipar desta atividade pioneira. 

Em 14.04.1995 houve um encontro do GPC-Socin (Gru-
po de Pesquisas Conscienciais da sociedade intrafísica), em Curi-
tiba, na qual não pude estar presente, quando foi apresentado 
um projeto para a criação do que viria a ser a Cooperativa dos 
Colaboradores do IIPC (CEAEC), tendo sido feita a doação do 
terreno lá. Em 15.07.1995, foi fundado o CEAEC.

Depois dessa primeira reunião no Rio de Janeiro, co-
meçou a “fervilhar” nas nossas cabeças a possibilidade de nos 
mudarmos para Foz do Iguaçu. Durante muitos dias discuti-
mos o assunto em família e nalmente decidimos ir para lá 
apenas quando as nossas pendências em São Paulo fossem re-
solvidas. Assim, tive de acelerar meu pedido de aposentadoria 
na Prefeitura do Município de São Paulo onde eu trabalhava 
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e colocar à venda nosso apartamento localizado no Bairro do 
Paraíso. Planejamos outros detalhes como no caso de combi-
nar a transferência da Stella e Marcus para as escolas de Foz do 
Iguaçu. Estávamos acertando todos os ponteiros. Já estávamos 
decididos a nos mudarmos para Foz. 

Esse processo todo, após setembro de 1994, durou mui-
tos meses até estarmos aptos à mudança. Ocorreu muito tempo 
para eu vencer a burocracia do INPS, o qual me solicitou uma 
innidade de procedimentos para serem somados ao tempo 
trabalhado anteriormente em outras empresas e dar entrada na 
Prefeitura para conseguir a tão sonhada aposentadoria. Quan-
do eu consegui me aposentar foi um alívio muito grande, pois 
isso iria representar minha independência nanceira e, assim, 
teria tempo livre para me dedicar à futura empreitada cons-
cien ciológica. As coisas foram caminhando a contento apesar 
da morosidade da burocracia. Também, a venda do apartamen-
to demorou cerca de 7 meses para se concretizar. Finalmente, 
estávamos aptos para a tão esperada mudança, que se concre-
tizaria em pouco tempo.

Um dia de setembro de 1995 eu estava no apartamento 
de São Paulo todo desmobiliado, sentado no colchonete e re-
�etindo sobre a nova empreitada planejada com tanta rmeza 
e determinação, sem receio de me arrepender. Não sabia di-
reito o que me aguardaria em Foz, mas tinha a esperança de 
conseguir pleno êxito no empreendimento. Pensava em todos 
os aportes para a superação dos meus trafares (traços-fardos; 
defeitos) conseguidos, até o momento, dentro da Consciencio-
logia e focava nas novas tarefas pioneiras me aguardando na 
“terra das Cataratas”. Seria outra grande reviravolta em minha 
vida, em nossas vidas. Pensei, pensei, pensei, e concluí estar no 
caminho certo. Eu já não tinha dúvidas quanto à decisão. Alea 
Jacta Est, logo eu estaria em Foz de “mala e cuia” e não haveria 
mais possibilidade de volta.
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Foz do Iguaçu

O município de Foz do Iguaçu encontra-se no extremo 
Oeste do Estado do Paraná, Brasil, a 23º 32’ 49” de latitude Sul, 
e 54º 35’ 11” de longitude Oeste. Está a 164 m acima do nível 
do mar. Contava com 256 mil habitantes em 2010, conforme  
o censo do Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE)
e a população estimada hoje (2013) é de 263 mil habitantes.  
A distância rodoviária até Curitiba (capital do estado) é de 643 
quilômetros. Sua localização é privilegiada, encontrando-se 
na tríplice fronteira do Brasil com Argentina e Paraguai, no 
centro geográco do MERCOSUL (Mercado Comum do Sul).  
Sétimo município mais populoso do Estado do Paraná, É o se-
gundo destino de turistas estrangeiros no Brasil e o primeiro 
da região Sul. A parte brasileira das Cataratas do Iguaçu, lo-
calizadas no Parque Nacional do Iguaçu faz fronteira com 
a Província de Misiones, no município de Puerto Iguazú, Ar-
gentina. Elas são conhecidas mundialmente, tendo vencido  
o concurso que as escolheu entre as 7 Maravilhas da Natureza 
de todo o mundo. Foz do Iguaçu também possui a Usina Hi-
drelétrica de Itaipu, a primeira maior do mundo em geração de 
energia elétrica.   

Foz do Iguaçu, a “cidade das águas”, é muito agradá-
vel em função de ter o povo acolhedor, a natureza exuberante, 
sendo bastante arborizada e de ruas e avenidas largas. O trân-
sito �ui de modo a não provocar congestionamentos. O grande 
a�uxo de turistas para as Cataratas do Iguaçu (lado brasileiro 
e argentino), para a Itaipu binacional (parte brasileira e para-
guaia), para o comércio de Ciudad Del Leste, no Paraguai,  
e Puerto Iguazú, na Argentina, resume o itinerário turístico da 
região. A vinda de turistas melhora muito o comportamento 
dos iguaçuenses, tornando-os mais afáveis e receptivos. Trata- 
-se de cidade média com todas as vantagens decorrentes disso, 
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tem praticamente todas as benesses de uma megalópole sem os 
inconvenientes do trânsito congestionado, da poluição ambien-
tal e sonora, não havendo necessidade de muito tempo para  
se deslocar de um lugar para outro. A população de Foz do 
Iguaçu, no Brasil, Ciudad Del Este, Ciudad Franco e Hernan-
daria, no Paraguai, e Puerto Iguazú, na Argentina, atingem 873 
mil habitantes. 

A cidade conta com um dos maiores parques hoteleiros 
do Brasil, com mais de 23 mil leitos, possuindo uma das melho-
res infraestruturas do país para a realização de eventos. Com 
mais de 24 voos diários, o Aeroporto Internacional de Foz do 
Iguaçu vem apresentando, nos últimos anos, uma das maiores 
taxas de crescimento do país. Recebe, por ano, mais de 5 mi-
lhões de turistas dirigindo-se às Cataratas  do Iguaçu, à Itaipu 
Binacional, aos eventos e às compras no Paraguai e Argentina.  
Além disso, dispõe de ótimos bares, restaurantes e lojas. O Ca-
taratas JL Shopping é o maior shopping do oeste paranaense, 
dispondo de 140 lojas, restaurantes, salas de cinema e ampla 
garagem. As pessoas visitando o Centro de Altos Estudos da 
Cons cienciologia (CEAEC) sempre arrumam um jeitinho para 
ir às cataratas do lado brasileiro e argentino, além de fazerem 
compras em Ciudad Del Leste e Puerto Iguazú. É comum se 
di rigem também a essas cidades para frequentarem bares, res-
taurantes e demais atrativos turísticos. 

O multiculturalismo iguaçuense é pujante, possuindo 72 
nacionalidades provenientes dos seguintes países: Alemanha, 
Angola, Argélia, Argentina, Austrália, Áustria, Bangladesh, Bél-
gica, Birmânia, Bolívia, Canadá, Chile, China, Colômbia, Core-
ia do Sul, Cuba, República Dominicana, República Árabe Uni-
da, El Salvador, Equador, Espanha, Estados Unidos da América, 
Etiópia, Filipinas, França, Gana, Grã-Bretanha, Grécia, Holan-
da, Hong Kong, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Israel, Itália, Iugos-
lávia, Japão, Jordânia, Kuwait, Letônia, Líbano, Libéria, Lituâ-
nia, Macau, Malásia, Marrocos, México, Nicarágua, Noruega, 
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No va Zelândia, Palestina, Panamá, Paquistão, Paraguai, Peru, 
Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, Senegal, Singapura, Síria, 
Suécia, Suíça, Tonga, Turquia, Uruguai, Venezuela e Vietnã do 
Sul. Em Foz se localiza a segunda maior comunidade libanesa 
do Brasil. É encontrada pela cidade a gastronomia de várias na-
cionalidades, a exemplo da italiana, libanesa, alemã, argenti-
na, paraguaia e, notadamente a brasileira. Também, há muitas 
chur rascarias e pizzarias espalhadas pela cidade. 

Localizam-se em Foz do Iguaçu o Parque Tecnológico 
Itaipu (PTI) e a Universidade Federal da Integração Latino-
Ame ricana (UNILA), objetivando criar um ambiente multi-
cul  tu ral e multidisciplinar capaz de produzir prossionais para 
aten der às necessidades dos países latino-americanos. A UNILA  
é um projeto único na história do ensino superior da América 
Latina. Deverá contribuir para o desenvolvimento e integração 
por meio do conhecimento dos mais diversos tipos de cadeiras 
universitárias. É uma universidade aberta prevendo-se chegar 
a 10 mil alunos e 500 professores.

Foz do Iguaçu foi escolhida a dedo pelo professor Waldo 
Vieira para centralizar as atividades conscienciológicas do pla-
neta. Várias Instituições Conscienciocêntricas (ICs concentran-
do atividades de pesquisa em certas áreas da Conscienciologia) 
estão no entorno do CEAEC, situado a 8 quilômetros do centro 
da cidade, centralizando as pesquisas inéditas da consciência. 
O bairro Cognópolis, onde se situa o CEAEC, atrai pesquisa-
dores do Brasil e do mundo. O bairro abriga área de preserva-
ção ambiental, moradias, centro empresarial, funcionando 17 
instituições voltadas ao estudo da Conscienciologia. O CEAEC 
foi fundado, em 1995, por uma equipe de voluntários com  
o apoio do professor Waldo Vieira. A instituição está aberta para 
a visitação pública com entrada franca. Atualmente, ano-base 
2014, mais de 700 conscienciólogos moram em Foz do Iguaçu. 
Ela reúne prossionais de diversas áreas atuando de modo vo-
lun tário, realizando pesquisas e ofertando cursos teóricos e prá-
ticos à comunidade sobre os mais variados temas. 
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A cidade tem muita energia imanente (energia situada 
em toda a natureza e no universo e ainda não codicada pela 
consciência) em função do Parque Nacional do Iguaçu abrigan-
do as Cataratas, o Rio Paraná, o Rio Iguaçu, o Aquífero Guarani 
e o Lago de Itaipu. Mas o mais importante, segundo o professor 
Waldo Vieira, é a existência de um dos maiores chacras da Terra 
(fulcro de energia ascendente proveniente do solo) do planeta. 

Destino Foz do Iguaçu

Em setembro, Maria Luíza e Stella mudaram-se para Foz 
do Iguaçu, algumas semanas antes de mim e do Marcus, porque 
tive que acertar os últimos detalhes para concretizar a transfe-
rên cia do imóvel ao comprador. Também precisei car por lá 
para providenciar a remessa dos móveis para Foz no mesmo dia 
da mudança das duas. Finalmente, depois de dormir no aparta-
mento por alguns dias desprovido de móveis, dispondo apenas 
de dois colchonetes e algumas roupas de cama, eu, o Marcus  
e a nossa cachorra Pretinha, partimos de carro para Foz. Saímos 
de São Paulo de manhã e chegamos a Foz à tardinha. A viagem 
foi tranquila, apesar de a Pretinha chegar por lá estressada.

Quando chegamos a Foz, fomos direto à Cooperativa dos 
Colaboradores do IIPC (CEAEC), de “mala e cuia” dirigindo- 
-nos à tardinha ao nosso apartamento da Rua Santos Dumont, 
atrás do Colégio Dinâmica. Ao chegar ao CEAEC, lembro-me 
de ter encontrado a Maria Luíza, a Stella, o Moacir, o Bernardo 
e o Alexandre, dentre outros. Existia ali apenas uma pequena 
casa com uma garagem na qual nós costumávamos nos reunir. 
O Moacir e o Bernardo foram os primeiros a se instalarem nes-
ta casa. 

Neste dia, quando cheguei ao apartamento do Edifício 
San Ignácio, na Rua Santos Dumont, onde morávamos, veri-
quei tratar-se de um local agradável. De lá se podia ver o Colégio 
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Dinâmica. Estávamos situados no centro da cidade com todas 
as regalias disponíveis em função disso. Havia padarias, pape-
larias e restaurantes em nossa vizinhança e o Marcus poderia ir 
a pé ao colégio. Era um local privilegiado e foi muito bem es-
colhido incentivando a nossa xação em Foz. Dali, poderíamos 
ir rapidamente ao CEAEC em função de o trânsito �uir sem 
problemas na cidade. Em mais ou menos 15 minutos comple-
távamos o percurso do apartamento ao CEAEC e vice-versa. 
Nunca enfrentávamos qualquer tipo de congestionamento du-
rante o percurso.

Naquele primeiro dia, permaneci conversando com os 
presentes com muito interesse em saber das necessidades lo-
cais. O Alexandre disse-me ainda existir muito a ser planejado 
para a concretização das obras civis necessárias ao CEAEC. 
Estavam faltando acomodações para as pessoas se xarem lá. 
Também não existia nenhum local adequado para acomodar 
escritórios, biblioteca e salas de aula. Em função disso, os cur-
sos conscienciológicos ocorriam em hotéis. O público de fora, 
ao se dirigir a Foz para participar de eventos, hospedavam-se 
em hotéis, albergues ou residências de amigos. Enm, teríamos 
muito, muito trabalho por lá. Tudo estava por fazer. 

Num dos primeiros dias em que eu estava em Foz, em 
certo momento, dirigi-me a um canto do CEAEC, concentrei 
em mim mesmo e comecei a pensar no que poderia acontecer 
comigo e conosco por aquelas plagas. Era uma nova etapa do 
nosso itinerário evolutivo. A esperança era grande e eu estava 
pensando, pensando sobre os futuros acontecimentos a se de-
senvolverem na Conscienciologia. O que eu iria “construir” em 
mim mesmo para ajudar na formação da Cooperativa? Como 
deveria ocorrer o meu voluntariado? Como deveria ser todo  
o desenvolvimento da vida por lá? Tudo para mim era novo, eu 
tinha grandes esperanças de dar tudo certo, eu estava jogando 
tudo de mim para ser útil. 
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Depois de alguns dias morando em Foz e voluntariando 
no CEAEC achei muita graça de um fato curioso contado para 
mim pelo Moacir. Nos primeiros dias em que ele esteve moran-
do num quarto da casa existente no CEAEC, teve uma projeção 
da consciência.

Arlindo:
– Conta direito essa história das consciexes das bananei-

ras, Moacir.
Moacir: 
– Pois é, Arlindo, logo que cheguei ao CEAEC, quei 

mo rando em um local apenas com quarto, banheiro e cozinha. 
Havia por lá, um paiol, garagem, baia para animais, muitas ga-
linhas e uma moita de bananeiras. Num desses dias, veriquei 
que cachos de bananas estavam no ponto de cortar e foi o que eu 
z. Cortei e os deixei na calçada em frente à porta da cozinha. 

Arlindo:
– E aí Moacir, o que mais?
Moacir: 
– Uma noite tive uma projeção pesadelar (saída do corpo 

de modo a�itivo) e vislumbrei um grupo de consciexes. Uma 
consciex queria-me fazer de picadinho com um facão enorme 
na mão, apoiada por um grupo delas. Ao mesmo tempo, havia 
outro grupo do “deixa disso”. Voltei ao corpo sentindo a re-
percussão do ocorrido.

Arlindo:
– Conta mais, Moacir.
Moacir:
– No outro dia, logo pela manhã, chegaram o Bernardo 

Farina e o Celso Lückmann, voluntários do CEAEC, tendo eu 
previsto antecipadamente qual seria a reação deles se eu lhes 
oferecesse bananas depois de lhes ter contado o que acon teceu 
com a tal projeção pesadelar. 
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Arlindo: 
– Eu até imagino o que aconteceu. Mas me conrma  

o que eles responderam?
Moacir:
– É isso mesmo que você está pensando, Arlindo. Os 

dois responderam um “não” de “alto e bom som” com ar de 
es panto, demonstrando grande receio nos seus semblantes. Eu 
achei graça porque acertei na reação que tiveram. 

Arlindo:
– O que você fez com as bananas, Moacir?
Moacir:
– Não achei mais ninguém que quisesse comê-las. Eu tive 

de comê-las até carem pintadinhas, quer dizer, madurinhas. 
Umas apodreceram e eu as joguei às galinhas. 

Arlindo:
– Mas será que as galinhas comeram? 
Moacir:
– Sabe que não sei!
Arlindo:
– Quá, quá, quá, quá, quá! É muito engraçado, Moacir.

Até hoje, é comum o Moacir contar essa passagem co-
nhe cida como o caso das consciexes das bananeiras.

Primeiro mandato de FHC

Antes de me mudar para Foz, em 1995, acompanhei os 
sete primeiros meses do mandato de Fernando Henrique Car-
doso (FHC), eleito para governar o país devido ao sucesso do 
Plano Real encabeçado por ele na condição de Ministro da Fa-
zenda do Governo Itamar Franco. O seu primeiro mandato in-
cluiu o período 1995-1998. A partir de setembro de 1995, eu 
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acompanhei o mandato de FHC morando em Foz do Iguaçu. 
Nesse período, pude seguir pela mídia as principais medidas de 
seu governo. 

Em 1997, o Congresso aprovou emenda constitucional 
permitindo a reeleição para cargos de presidente da Repúbli-
ca, governadores e prefeitos. Essa medida favoreceu FHC nas 
eleições de 1998. O seu governo foi acusado de comprar parla-
mentares em troca de votos favoráveis à proposta de reeleição. 
A oposição instalou CPIs para investigar denúncias da compra 
de parlamentares para a aprovação da proposta de reeleição. 
Mas o “mensalão” do Governo FHC não foi para frente por 
falta de provas. As suspeitas caram “pairando no ar”. Houve 
muita indignação, inclusive minha e de tantos meus amigos 
com os quais eu conversava.

Durante a permanência no CEAEC, naquela época, 
pude participar de bate-papos sobre os benefícios da estabiliza-
ção da moeda. A gente sentia o quanto era “bom para o bolso” 
estar convivendo com a moeda estável. A in�ação baixa permi-
tia-nos, tanto a nível individual quanto nos investimentos do 
CEAEC, estarmos vivenciando um maior alívio nanceiro. 

Havia grande mal-estar pelo Brasil afora, pelo fato de  
a imprensa ter denunciado a venda de estatais a preços inferio-
res aos valores de mercado, favorecendo empresas estrangei-
ras. Na época, também achei que tais privatizações ocorreram 
bem abaixo do que as empresas valiam. A Companhia Vale do 
Rio Doce, a maior exportadora de minério de ferro do mun-
do, foi privatizada em 06 de maio de 1997. O consórcio Bra-
sil, liderado pela Companhia Siderúrgica Nacional, adquiriu  
o controle acionário da Vale. As ações preferenciais (sem di-
reito a voto) continuaram em mãos de acionistas privados.  
A acusação mais séria foi de a Vale ter sido subavaliada ao ser 
vendida por 3,3 bilhões de reais, quando o valor estimado do 
leilão era de 92 bilhões de reais. Circularam na Justiça mais de 
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107 ações questionando a legalidade do leilão. Havia um clima 
geral de mal-estar no Brasil pela venda da Vale.

Lembro-me da privatização da Telebrás ocorrida no 
leilão de 29 de julho de 1998 na Bolsa de Valores do Rio de Ja-
neiro. Foi arrecadado, neste leilão, 22 bilhões de reais pelos 20% 
das ações em poder do governo, constituindo a maior privati-
zação ocorrida no Brasil, Em seguida, houve investimentos de 
100 bilhões de reais pelo setor privado, modernizando a posse 
da linha telefônica xa e celular. Entretanto, também houve 
aumento signicativo das tarifas telefônicas, chegando a car  
5 vezes mais caras. Essas tarifas continuam a estar dentre as 
mais caras do mundo. Até hoje, eu converso com pessoas es-
trangeiras e elas acham absurdamente caras as taxas do tele-
fone celular. Trata-se de mais um item, dentre tantos outros, 
“pesando no nosso bolso”.   

Equipe de voluntários e ampliação física do CEAEC 

Quando chegamos (eu e a família) ao CEAEC, no nal 
de setembro de 1995, estava tudo por fazer. Havia apenas uma 
casinha construída pelos proprietários anteriores num lote bem 
menor em comparação a hoje. O fator desencadeante da exis-
tência material da Instituição foi a doação desse lote pela pro-
prietária voluntária do IIPC de Foz do Iguaçu. Essa casinha foi 
a primeira a ser ampliada para tornar-se escritório para todos 
nós e alojamento para o Moacir. Por lá permaneci por muito 
tempo fazendo parte da equipe de voluntários da Cooperativa, 
“amassando barro” como era comum se dizer na época.

A Cooperativa construiu e administrou a primeira eta-
pa do CEAEC, de julho de 1995 a julho de 2002. Durante esse 
período foram edicados, dentre outras obras, o Salão de Even-
tos, o escritório da administração, a basecon (base consciencial 



222 Itinerário  Evolutivo de  um  Reciclante

ou conjunto de moradias dos voluntários da Instituição), parte 
dos laboratórios conscienciológicos (locais tecnicamente pre-
parados para a realização de experimentos pessoais com base 
nos princípios da Conscienciologia) e a casa do professor Wal-
do, dentre outros.

O Salão de Eventos, inaugurado em 11.12.1996, inicial-
mente passou a funcionar para acolher cursos e palestras em 
geral. Foi esse o local onde o professor Waldo ministrou muitos 
cursos conscienciológicos para alunos de todos os cantos do 
Brasil.

Em setembro de 1997, foi inaugurado o primeiro labo-
ratório conscienciológico com a proposta de autopesquisa da 
Técnica da Imobilidade Física Vígil (permanecer imóvel por  
3 horas ininterruptas sentado em poltrona, olhando para um 
anteparo branco, mantendo os olhos semicerrados; evitando-
se engolir ou piscar). Em seguida foram construídos os demais 
laboratórios localizados naquele círculo central do CEAEC. Eu 
era responsável pelo setor de compras de materiais da institui-
ção, podendo assim participar da construção de todas as obras 
já citadas. Frequentei muitas vezes todos esses laboratórios.

A Holoteca foi inaugurada em 01.01.2000, sendo am-
biente cultural destinado à pesquisa e exposição de artefatos 
do saber: livros, lmes, conchas, fotos e registros sobre person-
alidades e invenções. O Holociclo também foi inaugurado em 
01.01.2000, constituindo laboratório técnico de pesquisa espe-
cializado na elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia, 
sendo formado por dicionários, enciclopédias, recortes de jor-
nais, revistas e outros periódicos. Os dois locais são usados até 
hoje como ambientes de pesquisa com acesso livre para todos. 
Com o tempo, o Holociclo e a Holoteca foram ganhando mais 
e mais livros e outros artefatos do saber. Fui um frequentador 
assíduo do Holociclo, participando de muitas pesquisas por ali. 

 A Cooperativa, inicialmente, foi administrada pela nos-
sa equipe de voluntários, sendo a Izabel a Coordenadora Geral, 
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assessorada por Greice, Tadeu e demais voluntários. A equipe 
administrativa contava também comigo, Maria Luíza, Moacir, 
Bernardo, Celso Lückmann, Ângela Luckmann, Wildenilson, 
Alexandre, Everton, Nara, Daniel Iria, Denise Paro, Ivanilda, 
João Ricardo Yamasita e Marcelo Paskulin, dentre outros. Du-
rante muito tempo, permaneci na condição de comprador geral 
da Cooperativa. Eu saía todos os dias de carro pela cidade para 
fazer compras, quer fossem materiais de escritório, ou para as 
obras civis em andamento. Havia muito serviço para todo mun-
do. Eu trabalhava muito preparando os orçamentos de compras 
e efetuando as mesmas, fazendo o orçamento em três locais, no 
mínimo, para concretizar as compras.

Greice e Tadeu permaneciam parte em Foz do Iguaçu 
e parte no Rio de Janeiro coordenando a Cooperativa com  
a Isabel. Esta morava em Foz. A Maria Luiza cuidava do nan-
ceiro, o Alexandre e Everton da Arquitetura, o Wildenilson 
do desenho, o Moacir da administração interna. Havia outros 
voluntários desempenhando funções administrativas várias.  
A Nara, naquela época, começou a fazer chamento de li vros 
com a ajuda do Everton e de alguns outros colaboradores. Du-
rante muito tempo, o Bernardo permaneceu na função de co-
ordenador nanceiro, depois substituído pelo João Ricardo 
Yamasita. Eu e o Daniel, inicialmente, cuidávamos de serviços 
ligados ao nanceiro. Posteriormente, o Daniel e a Ivanilda 
passaram a cuidar da pesquisa. A Denise Paro sempre foi asses-
sora de imprensa desde aquela época. 

Posteriormente, passei a administrar as compras da Co-
operativa. Atender às pequenas compras solicitadas pelos mes-
tres e empreiteiros de obras era um “deus nos acuda”. Muitas 
vezes eles cavam solicitando para eu buscar esse ou aquele 
material para essa ou aquela obra, a exemplo de pregos, parafu-
sos, latas de tintas, fechaduras, lâmpadas, tomadas e até mate-
rial de limpeza, dentre tantas outras coisinhas. Havia dias nos 
quais eu cava o dia inteiro comprando diversos materiais para 
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a obra. Eu chegava e eles me pediam para comprar isso ou aqui-
lo, voltava e eles continuavam a pedir mais material, e assim 
continuava pelo dia todo. Na verdade, toda essa parafernália 
de idas e vindas fazendo comprinhas devia-se à total desorga-
nização dos empreiteiros. Não havia planejamento algum para 
a aquisição desses materiais. E com esse pessoal não adiantava 
reclamar de nada, mesmo porque eles não tinham nenhum jogo 
de cintura para conversa. Haja paciência! Contudo, posterior-
mente, a coisa melhorou muito pelo fato de outros empreiteiros 
serem mais organizados.   

Era frequente, no nal da obra, eu ir buscar amostras 
de pisos, azulejos, materiais elétricos e hidráulicos, dentre ou-
tros. Esses materiais eram trazidos geralmente para o arquiteto,  
o en genheiro e, algumas vezes, para o mestre de obra. Eles es-
colhiam o material considerados adequados e eu fazia o pedido 
conforme a quantidade solicitada. Em muitos casos eu pre-
cisava trazer várias vezes as amostras requisitadas. Sempre en-
trei no circuito de compras com muita disposição, pois gostava 
muito de realizar tais tarefas.  

Evidentemente, também as grandes compras passavam 
pelas minhas mãos. Paradoxalmente, essas compras mais volu-
mosas eram mais fáceis de serem feitas. Eu, normalmente, as 
fazia por telefone, fax, e-mail ou diretamente com o vendedor. 
Havia casos nos quais os arquitetos e engenheiros entravam no 
circuito por questões técnicas ou estéticas para a escolha de al-
guns materiais de acabamento. A administração eciente das 
compras contribuía em muito para a Cooperativa diminuir os 
custos. Essa foi a minha contribuição mais signicante para  
a Coo perativa em termos de voluntariado. 

Eu ia muito às obras para vericar as necessidades de 
com pras de materiais. Numa dessas vezes, eu estava por ali con-
versando com o mestre de obras e veriquei um laboratório 
sendo construído numa espécie de depressão.
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Arlindo:
– Ei, Irineu, o que você acha desse laboratório sendo 

cons truído numa espécie de buraco?
Irineu:
– É, Arlindo, tenho certeza que ele vai ser inundado na 

primeira chuva.
Arlindo:
– Eu também estou certo disso.
Irineu: 
– Seria melhor eu falar com o responsável para ver se ele 

toma alguma providência.
Arlindo:
– Vai lá, Irineu, você explica sobre a grande possibili-

dade de inundação no local. 

Não adiantou nada eu e o Irineu avisarmos sobre o peri-
go de inundação. Nenhuma providência foi tomada. O labo-
ratório foi concluído e na primeira chuva ocorrida realmente 
ele cou inundado. O professor Waldo estava por lá no dia da 
inundação e pediu para tomarem providências. Em poucos 
dias a falha foi corrigida. Vivendo e aprendendo.

Nesse período inicial da Cooperativa do CEAEC, foi 
construída a casa do professor Waldo, tendo de início, 35 me-
tros quadrados. Essa casa foi sendo ampliada gradativamente, 
atingindo, hoje em dia, 152 metros quadrados. Mais ou menos 
na mesma época, bem perto desta residência, foi construído  
o Village, atualmente Casa dos Pesquisadores, servindo até hoje 
para alojar os visitantes em trânsito pela instituição. Pouco 
depois, foi construída a basecon (base consciencial; alojamen-
tos para voluntários) servindo de residência para alguns vol-
untários da Cooperativa. Recentemente, depois de ampliada,  
a basecon se transformou no Residencial Intermissivo, compon-
do quatro residências para quatro duplas evolutivas volun tárias 
da Conscienciologia: Moacir e Rose, Loche, Pedro e Cristiane, 
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João e Kátia. No ano 2000, antes da cons trução da basecon,  
o professor Waldo e a professora Graça mudaram-se para Foz 
do Iguaçu, passando a residir nessa casa denitivamente.  

Cursos do professor Waldo no CEAEC

Eu fazia parte da equipe de apoio ao professor Waldo 
nos cursos ministrados por ele em Foz. Desse modo, na época, 
eu pude assistir a praticamente todos os cursos ministrados 
por ele. Houve um tempo no qual o professor comentou sobre  
a vinda frequente da consciência extrafísica (consciex; espírito 
desencarnado) de Jean Jacques Rousseau (1712-1778), lóso-
fo, político e escritor suíço radicado na França. O professor 
nos informou o fato de Rousseau estar, desde 1778, na inter-
missão (período entre duas vidas terrenas) recompondo-se da 
condição francóla in�uenciadora da Revolução Francesa. 

Um dia, a Serena, cachorra de estimação do CEAEC, 
teve uma ninhada de cachorrinhos. Um deles permaneceu na 
Coo perativa e resolvemos botar um nome nele:

Arlindo:
– Graça. Precisamos dar um nome para esse lhote tão 

bonito.
Graça:
– Vamos pensar no assunto. O que você sugere, Arlindo?
Arlindo:
– Não me surgiu nada na cabeça ainda. Mas pelo que sei 

você é especialista em dar nome aos bichinhos.
Graça:
– Estou pensando, Arlindo.
Arlindo: 
 – E aí, Graça?
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Graça, pensou, pensou e respondeu de pronto:
– Jean Jacques Rousseau.
Arlindo:
– Nossa, porque não pensei nisso antes. Você é boa nis-

so. Eu “tiro meu chapéu”. 
Graça:
– Olha como é bonitinho o Rousseau.
Arlindo:
– Também! Ele foi escolhido a dedo tal qual o melhor da 

ninhada.
Graça:
– Arlindo, ele é muito bonitinho, uma gracinha, muito 

fonho.
Arlindo:
– Ah...isso é mesmo, Graça.

Um dia desses (abril de 2014) a Rose (revisora do meu 
livro) avisou-me que o Rousseau tinha dessomado (morrido). 
Antes disso, ele cou vários anos aos cuidados da professora 
Cristina Arakaki.

Um dia, durante um curso do professor Waldo, um alu-
no perguntou:

– Professor. O Rousseau (consciex) já sabe o nome do 
cachorro?

Professor Waldo:
– Sabe sim. 
Aluno:
– Interessante, professor. 

O professor Waldo vinha sempre do Rio de Janeiro  
à Cooperativa do CEAEC para dar cursos. Esses cursos eram 
de alto nível, abordando as principais especialidades da Cons-
cienciologia. Nessa época, assisti praticamente a todos os cur-
sos ministrados por ele.
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Nós, voluntários da Cooperativa, éramos assíduos fre-
quen tadores desses cursos. Tivemos, dessa forma, uma con di-
ção privilegiada quanto ao aprendizado de Conscienciologia 
na época. Possuíamos pouco tempo para nos dedicarmos às 
pesquisas na Holoteca e Holociclo. Apesar disso, já havia cons-
cienciólogos realizando pesquisas por lá. É bom destacar que 
os prédios da Holoteca e Holociclo passaram a funcionar em 
2000.

Motorista do professor Waldo e da  
professora Graça

De 1995 a 2004 tive o prazer de ser motorista do profes-
sor Waldo e da Graça. Eu ia buscá-los no aeroporto de Foz, 
levava-os para as compras, restaurantes e eventos ocorridos 
pela cidade. Eu transportava muito a Graça para diversos locais 
da cidade. Também buscava jornais e revistas para o professor.  
O professor Waldo gostava de conversar muito durante as idas 
e vindas pela cidade. 

Um dia, eu e o professor, estávamos andando pela Ave-
nida Felipe Wandscheer e ele começou a cantar a famosa músi-
ca italiana: 

– Il sole mio...
Eu cantando junto: 
– Il sole mio...

Depois do ocorrido disse o professor Waldo: 
– Cantei essa música e apareceu uma consciex (espírito 

desencarnado) minha conhecida há muito tempo. O nome dela 
é Veronesa.

Aí eu comentei:
– Puxa vida. Se você não me contasse...
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 O professor concluiu:                                                                                                                                        
 – Ela faz parte do meu passado na Itália.

 Depois eu soube que ele cantou tal música para fazer 
rapport com a Veronesa, consciex bastante evoluída e ex-mu-
lher dele há muitas vidas em Verona, Itália. Essa consciex esteve 
por algum tempo no carro enquanto nos dirigíamos à cidade. 
Ela foi a Santa Lucia Fillipini (1672-1732) dedicada à educação, 
à interassistência (assistir e ser assistido). Em São Paulo existe 
um colégio católico com seu nome. 

Anos depois, o professor Waldo comentou:
– Viajei à Itália para fazer pesquisa na biblioteca de Ve-

rona. Estive ali por dez dias para tal m. Um dia, eu estava visi-
tando a cidade e, ao passar perto do Rio Adige, tive um grande 
banho de energia, aparecendo em seguida a Veronesa diante de 
mim. A paisagem da cidade mudou e eu passei a ver as margens 
do rio toda �orida, cenário diferente do existente por lá. Era  
o mesmo cenário de quando eu estive casado com ela. Uma 
especialidade da Veronesa é transformar a paisagem extrafísica. 
Ela foi ajudada evolutivamente por mim no passado, quando fui 
seu marido, sendo por isso muito grata. Ela é muito evoluída, 
estando na reurbanização extrafísica – reurbex (mudança para 
melhor dos ambientes e comunidades extrafísicas doentias, an-
ticosmoeticamente degradados, patrocinada pelos Serenões, 
com a nalidade de higienizar o holopensene intrafísico das 
áreas das Sociedades Intrafísicas (Socins) sobre as quais exer-
cem in�uência antievolutiva e deletéria para a Humanidade) 
desde 1100.

Os restaurantes mais frequentados por nós – eu, o pro-
fessor Waldo e a professora Graça – era o Rafain Churrascaria, 
na Avenida Cataratas, a Churrascaria Búfalo Branco, na Rua 
Engenheiro Rebouças, a Churrascaria Cabeça de Boi, na Aveni-
da Brasil, o Restaurante Zaragoza, na Rua Quintino Bocaiuva, 
dentre outros.
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Tornou-se rotina levar e buscar o Waldo e a Graça ao 
Aeroporto, restaurantes e hotéis. Certa vez, fui ao Hotel das 
Ca taratas buscá-los para serem conduzidos a Foz. Durante  
o tra jeto fomos conversando e o Waldo contou uma passagem 
in teressante ocorrida na varanda do seu quarto de hotel:

– Eu estava na varanda do apartamento e de repente 
ouvi um ruído diferente vindo das árvores em minha direção. 
Logo a seguir, vi uns macaquinhos fazendo estripulias no local 
onde eu estava. 

Arlindo:
– E aí? 
Waldo:
– Eles caram por ali bem perto de mim por uns mo-

mentos.
Arlindo:
– Foram agressivos com você?
Waldo:
– Não, eles permaneceram lá, estavam inofensivos, 

dóceis. Foram atraídos pelo barulho da esteira.

As energias do professor Waldo funcionaram, junto com 
o barulho da esteira, tal qual ímã para atrair os macacos. Até 
hoje, às vezes, ele nos conta tais peripécias dos macacos visi-
tando a varanda do Hotel das Cataratas.

Outra vez estávamos andando de carro pela Rodovia BR 
469 em direção ao Hotel das Cataratas, eu, o professor Waldo  
e a professora Graça. A noite estava bonita e íamos conversan-
do dentro do veículo. Entramos no Parque Nacional do Iguaçu, 
na rodovia cercada por mata cerrada exuberante, e a conversa 
continuava de “vento em popa”.  Estávamos mais ou menos no 
meio do caminho entre a entrada do Parque Nacional e o hotel, 
quando o professor Waldo me alertou:

– Arlindo!  Vai devagar, pois logo ali na frente existe um 
animalzinho no asfalto. Desvie do bichinho. 
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Arlindo: 
– Deixa comigo, professor.
Waldo:
– Isso mesmo, Arlindo.
Passamos ao lado do bicho e demos uma espiada.
– Olha lá, é um tatu. 
Waldo:
– Muitos tatus devem ser atropelados nesta estrada.
Arlindo:
– É mesmo.
Waldo:  
– Quando um tatu xa os olhos no farol aceso de um 

carro, ele ca estático olhando-o, “pedindo para ser atropela-
do”. A tendência é sempre ele car assim, paradão. Já sei desse 
comportamento do tatu há tempo. Isso não é novidade para 
mim, disse o Waldo.

Arlindo:
– Vivendo e aprendendo. 
Graça:
– Que bom, ainda bem que não atropelamos o bichinho. 

Pobre tatuzinho.

Continuamos em direção ao hotel comentando o ocor-
rido e o professor Waldo me deu uma recomendação para nun-
ca correr muito naquela estrada para não atropelar nenhum 
animal. Aí pensei: há tempos eu verico ao longe se existem 
bichos no meio das ruas e estradas por onde rodo. 

Um dia, fomos à Churrascaria Ra fain da Avenida Cata-
ratas almoçar. No nal do almoço o pro fessor recomendou-nos 
comer de sobremesa um doce bem gostoso. 

Waldo: 
– Ei, Arlindo e Graça, vão à mesa das sobremesas e pe-

guem o doce de chuchu. Experimentem como é gostoso.
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Arlindo:
– Waldo? Doce de chuchu?
Waldo:
– Ah. Vocês nunca comeram? Ele é muito bom, sabe.
Arlindo:
– Mas Waldo, doce de chuchu não existe!
Graça:
– Doce de chuchu? Waldo! Doce de chuchu não existe.
Waldo:
– Existe sim. É doce de chuchu e m de papo. Vocês du-

vidam?
Arlindo:
– Duvidamos, sim. Isso é brincadeira. 
Graça:
– Só pode ser brincadeira.
Waldo:
– Ah! Eu vou chamar o garçom para ele nos conrmar 

ser o doce realmente feito de chuchu.

Aí veio o garçom e o Waldo perguntou: 
– Conrme para eles. Esse doce aqui é ou não de chu-

chu?
O garçom olhou, pensou e disse:
– É sim, é doce de chuchu.
Arlindo: 
– Eu continuo descrente. 
Waldo:
– Saibam perder, armou com ênfase.
Arlindo:
– Você combinou isso tudo com o garçom, armei.
Graça:
– É isso mesmo.
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Waldo:
– Vocês são duros na queda, retrucou. É doce de chuchu 

e está acabado.
Arlindo: 
– Não acredito. 
Graça:
– Eu também não acredito.
Waldo:
– Vocês perderam o jogo. Saibam perder com dignidade.

Até hoje, de vez em quando, o Waldo toca no assunto do 
doce de chuchu e nós dois continuamos a dizer que não acre-
ditamos. – Doce de chuchu não existe, Waldo!

 Final do primeiro mandato de FHC

Acompanhei pela mídia que, ao m de seu primeiro 
man dato (1995–1998), a dívida externa alcançou 30% do pro-
duto interno bruto (PIB). Além disso, a moeda brasileira es-
tava num patamar elevado, quando 1 dólar valia 1 real, di -
cul  tando a exportação brasileira. Como já armei no início 
deste capítulo, o processo de privatização da Vale do Rio Doce 
e da Telebrás não era bem vista pela mídia e por boa parte da 
população brasileira. 

Apesar disso, o êxito da política de estabilidade econô-
mica do Plano Real contribuiu para que Fernando Henrique 
Cardoso (FHC) fosse reeleito presidente da República em 1998, 
já no primeiro turno, somando 53% dos votos válidos. Derrotou 
o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, governando o país 
de 1999 a 2002. 
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18.  MUDANÇA PARA O RIO

Antes de me mudar para o Rio, eu me separei da Maria 
Luíza em virtude dos desentendimentos ocorridos entre nós. 
Contudo, o troco recebido da vida, cada vez mais, me fazia pen-
sar, raciocinar, re�etir sobre as inutilidades das minhas ações 
agressivas. Com isso, eu era o principal prejudicado na história. 
A minha irritabilidade, o meu pavio curto, a minha belicosi-
dade eram prejudiciais ao meu convívio dentro da instituição. 
Eles também tinham lá os seus defeitos e não eram poucos. Nós, 
eu e a direção da Cooperativa do CEAEC, tínhamos que vencer 
os nossos defeitos, cada um por si. Num dos ECP2 (Curso de 
Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2) o professor 
Waldo me disse que eu deveria ser mais “doce” comigo e com 
as pessoas. Comecei a fazer força para isso, apesar das recaídas 
diuturnas. Tinha grandes esperanças de o Rio de Janeiro con-
tribuir para arejar o meu “espírito”.

De mala e cuia para o Rio

Era setembro de 1999. Arrumei as malas, peguei o avião 
de Foz ao Galeão, parti para o Rio de Janeiro. Eu ia em busca de 
nova empreitada na cidade maravilhosa. Do aeroporto do Ga-
leão peguei o ônibus “frescão” e me dirigi à sede matriz do IIPC, 
localizada na Avenida Visconde de Pirajá. 

 Mais uma fase de minha vida se iniciava. Mudei-me 
para lá em função do meu temperamento explosivo. Não soube 
conviver em grupo. Um dia tive um entrevero com a Isabel, 
coordenadora da Cooperativa e me afastaram da basecon (base 
conscienciológica), um conjunto de moradias dos voluntários 
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do CEAEC. Permaneci apenas 3 meses na basecon, voltando 
a morar por uns dias no apartamento da Rua Santos Dumont, 
perto da UDC, mudando-me alguns dias depois para o Rio.

No Rio, eu passei a morar num apartamento em frente 
ao Instituto, na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema. Com isso, 
foi sendo cada vez mais fácil eu voluntariar no IIPC. Indicado 
pela Marina, diretora nanceira da instituição, passei a volun-
tariar no setor nanceiro, tendo o Rui Pedroso na função de 
coordenador nanceiro. Quando eu cheguei, o Rui se mostrou 
bastante contente por eu ter vindo voluntariar no nanceiro, 
pois havia muita falta de colaboradores no setor. Passei a fazer  
a conciliação bancária todas as manhãs e à tarde eu fazia os pa-
gamentos no Bradesco e Itaú localizados na mesma rua. 

Posteriormente, passei a morar na Rua Canning, no Ar-
poador, vizinho a Copacabana e Ipanema. Embora um pouco 
mais longe do outro apartamento, eu ia dali até o Instituto a pé. 
Era uma boa caminhada, porém era muito prazeroso ir pela 
Vieira Souto, beirando a praia, assim me possibilitando ter  
a melhor vista marítima de Ipanema. Recebia a brisa do mar, 
ouvia o barulho das ondas e podia apreciar a paisagem da praia 
até o posto nove. Ali já estava perto do Instituto. Ali eu conti-
nuava a trabalhar na condição de voluntário e a vida continua-
va nesse ritmo. A beleza de Ipanema me acalentava o “espírito”  
e o trabalho voluntário continuava a fazer parte da minha roti-
na diária. O lazer acontecia à noite pela ciclovia da Vieira Souto 
e, às vezes, pela Avenida Atlântica, em Copacabana.

Comecei a caminhar na praia todos os dias de manhã 
e, meses depois, passei a caminhar à noite. Era um show dife-
rente caminhar ao lado do mar. As pessoas iam e vinham aos 
borbotões pela ciclovia e pelo calçadão. Eu caminhava junto 
aos ciclistas, outros caminhantes e corredores pela ciclovia.  
A nova vida estava começando. O panorama da zona sul do Rio 
me alegrava os olhos.  Re�eti sobre a possibilidade da melhoria 
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consciencial ajudada por paisagem tão linda. Fui percebendo 
ser a melhoria alcançada mais em função de “suar sangue” em-
penhando-me na reciclagem interior. Pude, assim, vericar em 
mim mesmo o quanto era difícil me aprimorar, reciclar. Tive al-
guns resultados, é lógico, mas poderia ser melhor. Pensei!... Há 
alguma coisa fácil em termos de evolução consciencial? Tudo  
é difícil. Devemos sempre ir vencendo as diculdades pessoais. 
Não há outro jeito. As pessoas mais persistentes e ecientes  
em vencer os obstáculos evoluem mais rápido. O temperamen-
to irascível provocava grandes diculdades em meu convívio  
social.  

Continuei a contestar a minha falta de ação para superar 
as ineciências pessoais, posicionando-me tal qual teo ricão (ati-
tude apenas teórica) inveterado. Passei a ver com outros olhos 
a necessidade de resolver as próprias deciên cias relacionadas 
ao temperamento belicoso. Deveria posicionar-me a favor da 
reciclagem intraconsciencial (mudança pessoal para melhor)  
a m de aprimorar meu comportamento e, antes de tudo, aper-
feiçoar os próprios pensamentos, superar-me. Passei a enfren-
tar com mais ardor as barreiras em mim mesmo. As diculda-
des do presente são as mesmas do passado e eu necessitava 
transpô-las. O apaziguamento de mim mesmo seria a melhor 
saída para amenizar a índole agressiva. Para isso, necessitava de 
uma autoterapia na busca da harmonização do espírito. 

 O Rio de Janeiro continuava lindo, por certo me deu 
novo alento. Eu tinha muita atividade no nanceiro do Insti-
tuto e isso, junto com os aportes da cidade, faziam-me ir em 
frente. De manhã eu ia ao IIPC; à tardinha ia à Livraria Letras 
& Expressões ali já perto de Copacabana, na Visconde de Pi-
rajá. Quase todos os dias eu andava na ciclovia de Ipanema. 
“Carregava as baterias” para enfrentar mais adequadamente as 
próprias adversidades. A vida ia andando, mas o bom da his-
tória era minha continuidade no voluntariado da Institui ção. 
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Antes de mudar-me para o Rio, tive várias crises de re-
lacionamento no CEAEC, abalos pessoais provocados pelos 
atritos com a direção da Instituição – além da minha separação 
da Maria Luíza – quase me levando a abandonar a Conscien-
ciologia. Mas consegui superar as adversidades. Depois percebi 
que essas crises provinham do meu comportamento inadequa-
do, brotavam mais de mim mesmo. No Rio, as coisas começa-
ram a melhorar, passei a ter mais tranquilidade. Fui em frente  
e a estada de pouco mais de dois anos lá me ajudou a melhorar. 
O nanceiro do IIPC contribuiu para eu xar a atuação na fun-
ção de voluntário. Havia também a convivência cultural com  
a cidade por meio das livrarias e pelo estudo das ideias de ponta 
da Conscienciologia. 

Vivia mais dentro do burburinho de Ipanema; de suas 
belas praias e paisagens. A caminhada pela ciclovia me fazia 
bem. A brisa do mar era alentadora. Mas não se pode viver de 
boa vida a maior parte do tempo. O voluntariado, ainda bem, 
ocupava grande parte de minhas atividades; as leituras também. 
Saí do voluntariado da Cooperativa, em Foz, e iniciei as ativi-
dades no Instituto, no Rio. Percebi de fato a intelectualidade 
de Ipanema se fazer presente nos locais frequentados, princi-
palmente nas livrarias e nos cursos do IIPC. Pelo bairro pude 
perceber as pessoas com facilidade de expressão, analisando as 
notícias do Brasil e do mundo. Discutiam nas livrarias assuntos 
mais profundos do dia a dia. Por meio dos cursos de Conscien-
ciologia eu assimilava as ideias conscienciais de ponta. Em Ipa-
nema, fervilhava a atividade intelectual. Com isso, meu tempo 
era razoavelmente aproveitado. Disso eu não posso reclamar. 

Durante todo tempo no qual permaneci no Rio conti-
nuei indo à Letras & Expressões. Acontecia, quase sempre, de 
eu ir à tardinha permanecendo lá até a noite. Eu memorizava 
a página na qual eu parava em tal dia e continuava a lê-la no 
outro dia e assim sucessivamente. Fiquei bastante conhecido 
na livraria a ponto de uma atendente um dia dizer à outra: não 
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perca tempo com esse cara, pois ele vem aqui para ler e nunca 
compra nada. Não era bem assim, vez ou outra eu comprava 
livros lá. Chegava a comprar até livros lidos por mim ali. 

Nos ns de semana, tornou-se comum passearmos em 
grupo em outros bairros, ao BarraShopping, por exemplo. Lá 
frequentávamos cinemas, restaurantes e a Livraria Saraiva. Por 
outras vezes íamos a cinemas do Leblon e a restaurantes nas 
cercanias. Também organizávamos festas na casa de algum vo-
luntário do Instituto. Nesses locais era comum eu ir com Ro-
berto Resende, Áurea Andriolo, Tatiana Mota, Eduardo Catala-
no, Fábio Ferrari, Sônia Cerato, Cristiane Aranda, Ana Bonm, 
dentre outros e outras.   

As festas nas residências eram marcadas para se iniciar 
normalmente às 19 horas. Contudo, o normal era o pessoal co-
me çar a chegar por volta das 21 horas. Isso era a rotina. Na pri-
meira festa marcada para as 19 horas eu cheguei na hora certa 
e o pessoal começou a me olhar assustado. 

Amiga:
– Ei, Arlindo, você já chegou!? 
Arlindo:
– Mas a festa não foi marcada para as 19 horas? 
Amiga:
– Bem, você não sabia, mas todo mundo chega às nossas 

festas umas duas horas depois do horário marcado.
Arlindo:
 – É bom saber, pois vou chegar a outras festas bem de-

pois do horário marcado.
Amiga:
– É isso aí, Arlindo. Que bom que já aprendeu.

Nas próximas festas eu também cheguei depois do 
horário mais ou menos junto com o pessoal. Eu não sabia ser  
o atraso tão normal por lá. “Entrei na onda”. 
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Um dia, fui a uma festa no Leblon e por lá estava a mes-
ma turma de sempre. Aí comecei uma conversa mais séria com 
o Fábio Ferrari sobre losoa. O bate papo continuou por al-
gum tempo e de repente o Roberto “entrou de sola” na con-
versa iniciando umas “pegadinhas”: ele fazia certas pergun-
tas e algumas pessoas “caíam na dele”. Chegou certa hora na 
qual aconteceu o mesmo comigo, “caí tal qual um patinho”;  
a pegadinha fez todo o povo rir sem parar. E assim a festa con-
tinuou com as pegadinhas do Roberto. Houve umas danças por 
lá, o povo estava animado e o Roberto sempre insistindo com 
suas pegadinhas. 

Mais tarde, comprei um apartamento na Avenida Nossa 
Senhora de Copacabana, no posto 6, bem pertinho de Ipane-
ma. Dali era comum eu ir a pé ao Instituto, normalmente pela 
Visconde de Pirajá. Contudo, havia dias nos quais eu apanhava 
ônibus para ir ao IIPC. Na volta ao apartamento era comum eu 
ir até á livraria Letras & Expressões para ler jornal e livros. De-
pois de passar a morar ali, era mais frequente eu fazer a cami-
nhada diária pela ciclovia da Avenida Atlântica. Havia dias nos 
quais eu me dirigia até a Avenida Vieira Souto, em Ipanema,  
e Delm Moreira, no Leblon. Uma noite, numa dessas camin-
hadas, eu ultrapassei um pessoal parado na ciclovia e, logo em 
seguida, entrei de frente numa bicicleta vindo em sentido con-
trário. Em suma, fui atropelado por uma bicicleta; quei algum 
tempo caído no chão e algumas pessoas vieram me socorrer. 
Depois saí andando, sem grandes problemas, contudo com 
certa dor na testa. Fui ao pronto socorro, a pé, e lá o médico de 
plantão disse não haver nada de grave. Ele me receitou um me-
di camento contra a dor e, realmente, não houve nada sério com 
a lesão da testa. 

Na época em que morei na Avenida Nossa Senhora de 
Copacabana iniciei meu namoro com a Lourdes Pinheiro e to-
das as atividades ocorridas nas livrarias, cinemas e passeios  
em geral eu passei a fazê-las com ela. Pouco antes de eu me 
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mudar provisoriamente para Capivari, eu rompi o namoro com  
a Lourdes. Quando voltei a Foz do Iguaçu, telefonei-lhe mui-
tas vezes para ela morar em Foz. Iniciei novo namoro com ela  
e posteriormente, em 2003, nos casamos quando ela se mudou 
para Foz do Iguaçu, onde eu já vivia há algum tempo. 

Segundo mandato de FHC

Em 1999, no primeiro ano do segundo mandato de FHC, 
eu já morava no Rio de Janeiro, O país estava mergulhado em 
grave recessão econômica: houve forte desvalorização do Real 
– até então supervalorizado em relação ao dólar – provocado 
pela crise nanceira no México, Rússia e Ásia. Essa crise re-
percutiu negativamente no Brasil, ocasionando a maior alta de 
juros da sua história e aumento da dívida externa. Os investi-
dores transferiram bilhões de dólares para o exterior. O gover-
no recorreu ao Fundo Monetário Internacional para obter em-
préstimos visando cobrir o décit público. Eu podia ler e ouvir 
em Ipanema sobre a repercussão negativa da crise econômica. 

Eu acompanhava pela imprensa e me preocupava muito 
com o baixo crescimento econômico do Brasil, apresentando 
altas taxas de desemprego, piorando ainda mais a situação dos 
trabalhadores. Além disso, historicamente, o Brasil continuava 
a apresentar indícios de corrupção  política. A imprensa cor-
roborava para tais denúncias, constituindo fator determinante 
para os baixos investimentos no setor público. O desemprego 
e a corrupção no governo pipocavam por todos os cantos por 
onde eu andava pelo Rio. 

A qualidade de vida estava entre as piores do mundo, 
re�etindo os sérios problemas econômicos ocorridos no país. 
As desigualdades sociais eram graves: baixo nível de esco la ri-
dade, má distribuição de renda, condições sanitárias e de saúde 
precárias.  



242 Itinerário  Evolutivo de  um  Reciclante

Segundo um relatório da ONU de 1999, os 20% mais 
pobres do Brasil detinham apenas 2,5% da renda nacional, ao 
passo que os 20 % mais ricos possuíam 63,4%. 

A estagnação econômica também atingia amplos setores 
da sociedade. Uma pesquisa realizada pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde) revelou que os serviços da saúde pública 
brasileira eram piores do que os de alguns países periféricos, 
como Paraguai e El Salvador. Entre 191 nações, o Brasil ocupava 
a 125º posição em qualidade do sistema de saúde. Na América, 
o Brasil ocupou a 30º posição entre 35 países.

Com tantas diculdades, o candidato José Serra do PSDB, 
do mesmo partido que elegeu FHC por dois mandatos, não 
conseguiu se reeleger em 2002. O ex-trabalhador siderúrgico 
do ABC, Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores 
(PT) conseguiu, em sua quarta tentativa, a tão esperada vitória 
nas eleições para se tornar o primeiro presidente de origem ope-
rária a assumir a presidência da República do Brasil em 2003.
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19.  DE VOLTA A CAPIVARI

No ano 2000, o professor Waldo e a professora Graça 
mudaram-se para Foz do Iguaçu. Eu permaneci morando no 
Rio até agosto de 2001. Vendi meu apartamento, móveis e ele-
trodomésticos, botei o que sobrou no carro e parti para minha 
cidade natal. Saí do Rio, peguei a Dutra e, nas imediações de 
São José dos Campos resolvi ir a Campos do Jordão. Permaneci 
dois dias naquela cidade e parti para Capivari. O tempo pas-
sado em Campos do Jordão foi importante para eu recarregar 
as energias. 

Fui para passar alguns dias, mas passei seis meses mo-
rando em Capivari na casa da minha mãe Stella, convivendo 
com meu irmão Lellis, sua esposa Maria Clara, minha irmã Sil-
vana, seu esposo Márcio, sobrinhos e sobrinhas. Rez vários 
amigos na cidade natal. Passei dias inesquecíveis por lá. 

Tornou-se comum eu bater papo com minha mãe e co-
mer sua deliciosa comida. Depois do almoço eu sempre com-
prava o jornal Folha de São Paulo e ia lê-lo no principal jardim 
da cidade. Às vezes, eu lia o jornal de manhã. Cinco vezes por 
semana eu fazia caminhadas pelas ruas da cidade e, em cer-
tos casos, fazia exercícios no Capivari Clube. Posteriormente, 
passei a fazer ginástica numa academia dali. Quase todos os 
dias, eu ia à casa do meu irmão Léllis, cando por lá parte da 
tarde. Algumas vezes, eu saía com o Léllis na sua van e viajá-
vamos para entregar roupas da sua confecção para atacadistas 
de São Paulo. Em São Paulo, aproveitávamos sempre para nos 
alimentar bem em restaurantes do Shopping Norte. Bons tem-
pos aqueles. 

Era comum eu ir ao bar do meu irmão Léllis localizado 
no Clube de Campo de Capivari. Muitas vezes, eu assistia a jo-
gos de futebol ocorridos ali. O Léllis jogava num dos times.  
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O pessoal jogava e berrava muito no campo. Às vezes, ocorriam 
discussões, mas no nal tudo “acabava em pizza”. Sempre havia 
a confraternização do “vira copo” e dos papos dos mais varia-
dos sobre assuntos da cidade. Durante a bebedeira deles ocorria 
“uma alegria geral” traduzida em fofocas várias. Eu bebia ape-
nas refrigerante, e o pessoal bebia cerveja aos borbotões. Havia 
muita discussão sobre os times de futebol, cada um defendendo 
o seu clube do coração e espinafrando o time do outro. Falavam 
alto, gritavam pedindo mais bebidas e tira-gostos. Eu cava por 
ali observando tudo de dentro do bar na tentativa de ajudar 
meu irmão. Contudo, eu mais atrapalhava do que ajudava. 

Atentado às Torres Gêmeas

  Na manhã de 11 de setembro de 2001 eu ainda estava 
morando na casa da minha mãe em Capivari. Entrei na sala  
e sentei-me no sofá. Logo em seguida meu irmão Lellis entrou 
bastante agitado me informando que dois aviões colidiram com 
as Torres Gêmeas em Nova York. Ele foi me dizendo para eu 
ligar a televisão. Liguei a TV e camos assistindo às cenas fan-
tasmagóricas do edifício soltando aquela fumaça preta conse-
quente do impacto dos aviões.

Em seguida perguntei ao Lellis:
– O que houve em Nova York?
Lellis:
– Veja na TV o edifício incendiando-se, soltando a fu-

maça. Foi um avião que se chocou com o edifício e está provo-
cando tudo o que você está vendo.

Dinho:
– Porque está acontecendo isso, foi apenas um acidente?
Lellis:
– Não! Está sendo comentado na TV o seguinte: foram 
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terroristas da Al-Qaeda, sob o comando de Bin Laden, que efe-
tua ram tal atentado.

Dinho:
– Puxa! É um atentado e tanto. Que loucura! 
Lellis:
– Põe loucura nisso.
Dinho:
– Vamos continuar a ver na TV o que está acontecendo.
Lellis:
– Vamos sim. 
Dinho:
– Poxa, vamos assistir os detalhes.
Lellis:
– Veja só quanta poeira e o povo correndo pelas ruas!

Após uns quarenta minutos em que estávamos ali senta-
dos, uma das torres desmoronou-se apresentando uma grande 
poeira cobrindo parte de Manhattan. As pessoas apavoradas 
corriam pelas ruas de Manhattan fugindo do desmoronamento 
e a grande poeira formada os alcançando. A cena de desmo-
ronamento repetiu-se com a outra torre caindo alguns minutos 
após a primeira. 

Os repórteres da TV comentaram ao vivo, passo a passo, 
os detalhes dos atentados suicidas contra os Estados Unidos 
da América, tendo apresentado a hipótese de que foram coor-
denados pela Al-Qaeda. Os terroristas sequestraram quatro 
aviões comerciais de passageiros: dois colidiram com as Tor-
res Gêmeas do complexo empresarial do World Trade Center, 
matando todas as pessoas a bordo e muitas pessoas dentro dos 
dois edifícios; o terceiro avião colidiu contra o Pentágono, sede 
do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, nos arredores 
de Washington; a quarta aeronave caiu num local próximo  
a Shanksville, na Pensilvânia, após alguns de seus passageiros  
e tripulantes tentarem tomar o controle do avião que estava 
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indo em direção à capital estadunidense. Cerca de 3 mil pes-
soas morreram nesses 4 ataques terroristas. Ficamos ali no sofá, 
eu e meu irmão, comentando a todo o instante as cenas passa-
das sobre os ataques. Ambos os prédios desmoronaram 2 horas 
após as colisões. 

Após assistirmos os acontecimentos pela TV continua-
mos a conversa:

Dinho:
– Pelo que vi foi um big atentado.
Lellis:
– Esses terroristas muçulmanos são bem lelés da cuca. 

Eles não têm medo de morrer. É muito sangue frio. 
Dinho: 
– Quando praticam atentados em nome de Alá e mor-

rem, os terroristas muçulmanos dizem que vão ao paraíso e se 
casam com 72 virgens. Matam e se matam e cam numa boa.

Lellis:
– É muita maluquice.
Dinho:
– É doideira pra ninguém botar defeito.

Desgaste do Governo FHC

De meados de 2001 até inicio de 2002, enquanto per-
maneci em Capivari, acompanhei pela mídia o Governo Fernan-
do Henrique Cardoso (FHC) se desgastando ainda mais em vir-
tude da crise política envolvendo os senadores Jader Barbalho, 
Antônio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda, da base alia-
da. Estes foram obrigados a renunciar em virtude de uma série 
de denúncias de corrupção. No mesmo ano, houve grave crise 
no fornecimento e distribuição de energia elétrica provocando 
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vários apagões. Esse quadro de crise econômica e denúncias de 
corrupção propiciou vitória da oposição na eleição presidencial 
seguinte, sob o comando do Partido dos Trabalhadores (PT). 
Lula ganhou a eleição de 2002, assumindo o cargo no início de 
2003, quando eu já morava em Foz do Iguaçu.

Pensei “cá com meus botões”: a corrupção no Brasil  
é endêmica e vem desde o descobrimento. Mas a questão é que 
ela persistiu e ainda persiste até os dias atuais.  A pergunta de 
todos nós brasileiros é esta: Quando toda essa “pouca vergonha” 
da corrupção terá �m? E vejam que a corrupção se estendeu até 
os dias atuais dos governos da base aliada do PT. 

Adeus Capivari

Passei dias muito agradáveis em Capivari. Foi a última 
vez que estive vários meses ao lado da minha mãe, dos meus 
irmãos, sobrinhos, amigos e demais parentes capivarianos. Eu 
programei car apenas um ou dois meses por lá e acabei can-
do seis meses. Soube que muita gente da Conscienciologia já 
tinha mudado para Foz do Iguaçu. Eu tinha certeza que voltaria 
para Foz. Também quei sabendo que o movimento de pes-
soas frequentando os cursos da Cooperativa tinha aumentado 
muito. O CEAEC ia de “vento em popa” e isso incentivava ain-
da mais a minha volta à “penates consciencial”. No nal do ano 
de 2001 já estava certa minha volta à Foz para o início de 2002.  
E foi assim que eu z. 
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20.  DE VOLTA À FOZ 

No início de 2002, retornei a Foz para retomar minhas 
atividades no voluntariado do CEAEC. Enchi meu carro de 
roupas, livros e demais objetos pessoais e parti rumo a Foz do 
Iguaçu. Depois de 12 horas de viagem cheguei a Foz e liguei 
para o Moacir para ver se havia vaga no Village. Ele me disse 
que não e aí perguntei a uma pessoa de lá para me dar opi-
nião sobre um hotel para me hospedar. Fiquei hospedado em 
um hotel da Avenida Almirante Barroso, no centro da cidade. 
Pouco tempo depois, permaneci uns dias no apartamento onde 
morava o Loche, no centro da cidade. Posteriormente, mudei-
-me para um apartamento alugado no condomínio Megavila, 
local onde morei mais de um ano. Em 2003 comprei um aparta-
mento localizado na Rua 18 de Junho perto da Avenida Paraná. 

Voltei para Foz com a intenção de me superar dos en-
traves da vida. A pretensão era realizar maior transformação 
interior para melhor. A vida entrava em novo ritmo e a análise 
intraconsciencial evidenciava um conjunto de diculdades ai-
nda não superadas. Apenas a intenção não era suciente para  
a mudança de mim mesmo. Ainda haveria a necessidade de 
maior vontade para tanto, a partir da atuação rme. Eu sabia 
muita teoria sobre a necessidade de reciclagem, mas ainda não 
punha as “mangas de fora” para atuar concretamente em cima 
da mesma. Acontecia muito de eu “empurrar com a barriga”  
a teática da reciclagem interior. As mudanças aconteciam muito 
lentamente. O meu parapsiquismo (atividade paranormal) não 
era dos me lhores, era insuciente. Como dizia o professor Waldo:  
o parapsiquismo é o maior décit do pessoal por aqui; ele é grande 
facilitador para a pessoa ir em frente, vivenciando a multidimen-
sionalidade e favorecendo a evolução. E o meu grande décit 
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era e é justamente o parapsiquismo. Eu tinha de me empenhar 
de maneira rme a m de desenvolver as percepções extrassen-
soriais para me inteirar das realidades não físicas. Além disso, 
havia outros pontos os quais eu teria de trabalhar para efetuar  
a requalicação interior, a exemplo do temperamento explo-
sivo, do pavio curto, da falta de tranquilidade. Em suma, eu 
tinha de me tornar mais imperturbável, vencer o temperamen-
to agressivo. Faltava eu imprimir maior determinação ao pro-
cesso de autossuperação. 

Minhas esperanças tomavam pé novamente no CEAEC 
onde eu deveria contribuir na condição de voluntário. Pouco 
tempo após minha volta, em 2002, houve a transformação do 
nome da Cooperativa dos Colaboradores do Centro de Altos 
Estudos da Conscienciologia – CEAEC, para a Associação do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, mantida com 
a mesma sigla CEAEC. Houve a mudança de uma estrutura 
de cooperativa para outra de associação com novo estatuto  
e nova diretoria.  Iniciava-se uma nova fase na instituição com 
o professor Waldo morando denitivamente no local. Na épo-
ca, começou a aumentar substancialmente o a�uxo de inter-
missivistas para Foz do Iguaçu. A presença do professor Waldo 
e sua equipe passaram a funcionar como importante fator de 
atração para, cada vez mais, voluntários transferirem-se para 
esta cidade.  

As atividades do CEAEC foram tomando corpo, expan-
dindo-se quantitativa e qualitativamente com a vinda do pro-
fessor Waldo Vieira e de intermissivistas. Eu pude acompanhar 
in loco a evolução de tudo isso. Além do mais, o ambiente foi 
reurbanizado, houve a limpeza energética de todo o cenário 
da Instituição. O professor Waldo Vieira e os amparadores ex-
trafísicos  promoveram essa limpeza energética de todo o ambi-
ente. Tudo mudou e eu estava inserido neste avanço qualitativo. 
A minha ida diária ao Holociclo me fez bem, vi toda a mudan-
ça de perto. Essa expansão teria de me atingir, contudo ainda 
faltavam muitos anos para eu alcançar a melhoria relativa dos 
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meus atributos conscienciais, do meu temperamento, do meu 
desempenho em geral. E assim mesmo, até hoje, eu ainda tenho 
décits de desempenho evolutivo. Isso é fato. 

Naquela fase inicial do CEAEC frequentei várias vezes 
todos os laboratórios conscienciológicos (ambientes tecnica-
mente preparados para a otimização das autoexperimentações 
ex trassensoriais) e cursos existentes. Mais adiante, fui várias 
ve zes ao Acoplamentarium (laboratório conscienciológico para 
po tencializar a paranormalidade por meio da técnica do aco-
plamento energético ou a interfusão de energias entre dois ou 
mais indivíduos). Mais posteriormente comecei a frequentar 
as primeiras tertúlias, de início no Holociclo e depois no re-
feitório. Apenas bem mais tarde foi inaugurado o Tertuliarium 
(laboratório técnico utilizado para a realização das tertúlias 
diárias). A minha frequência e participação nas tertúlias se evi-
denciaram. Foi a frequência assídua às tertúlias (debates gru-
pais sobre temáticas da Conscienciologia) o início de minha 
me lhoria teática. Contudo, ainda há muito a fazer. A evolução 
consciencial é inndável.

Alguns meses antes de iniciarmos o namoro, pela segun-
da vez, quei ligando continuamente para Lourdes Pinheiro. 
Finalmente ela se mudou para Foz do Iguaçu e recomeçamos 
o namoro algumas semanas antes de nos casarmos em 27 de 
junho de 2003. Em 11 de fevereiro de 2005 nos separamos con-
sensualmente por desavenças pessoais. Mais um choque indi-
cando a necessidade de eu renovar a vida. 

Primeiro governo Lula

Entrementes, durante a minha volta ao CEAEC, 2002 foi 
o último ano do mandato FHC. Ao mesmo tempo em que teve 
um desempenho econômico razoável e denúncias de corrup-
ção, foi uma gestão conseguindo manter a moeda estável. Neste 
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nal de mandato, a gestão de FHC estava bem desgastada pela 
crise econômico-nanceira, levando o candidato José Serra, da 
situação, perder a eleição para o candidato Lula, da oposição 
petista. Em 2003, haveria o início do mandato de um petista. 
Comecei a vislumbrar a futura gestão de Lula na condição do 
primeiro ex-operário a governar o país.

Eu era voluntário do CEAEC, em Foz do Iguaçu, quan-
do ocorreu o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, durante o período 2003-2006, na sua quarta tentativa 
para chegar à presidência. No segundo turno, o ex-operário  
e ex-retirante nordestino conseguiu realizar um feito histórico 
na trajetória política do país, ganhando as eleições, competindo 
com o senador José Serra, candidato da situação. 

O Governo Lula deu sequência à política econômica de 
FHC, nomeando Henrique Meirelles, deputado federal eleito 
pelo PSDB de Goiás em 2002, para dirigir o Banco Central do 
Brasil continuando a usar os juros altos, a contenção da deman-
da e a abertura comercial e nanceira como instrumentos para 
combater a ]. Nomeou Antônio Palocci, pertencente ao Partido 
dos Trabalhadores (PT), para ser Ministro da Fazenda. Após 
denúncias feitas pela mídia, Palocci pediu demissão em março, 
quando foi substituído pelo economista Guido Mante ga, tam-
bém do PT. Os casos de corrupção, sempre ocorrendo no Bra-
sil, continuou a me espantar na medida em que ela se mantinha 
a ocorrer posteriormente.

O Partido dos Trabalhadores (PT), paradoxalmente, 
trans formou-se num partido neoliberal, no “partido do Lula”. 
Quan do eu pensava nisso cava abismado pelo fato de os petis-
tas combateram tanto o governo FHC por este seguir uma linha 
neoliberal e Lula continuou praticando a mesma política na 
questão macroeconômica. Para mim era muito estranho tam-
bém esse “culto à personalidade” do presidente Lula da Silva. 
Persiste até os dias atuais o fato de Lula ser quem “dá as cartas” 
no PT.
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Nesse seu primeiro mandato foram aprovadas a Reforma 
da Previdência e a Reforma Tributária. Realizou o leilão anual 
de áreas de exploração de petróleo e conseguiu pagar a dívida 
externa em detrimento das políticas sociais e dos investimentos 
para o desenvolvimento do país. A dívida interna foi aumen-
tada chegando à cifra de 1 trilhão de reais. Comecei a re�etir no 
fato de o aumento dos juros no combate à in�ação ter propicia-
do grande enriquecimento dos banqueiros num governo dito 
de esquerda. A saída mais eciente para o combate à in�ação, 
em minha opinião e de muitos outros economistas, deveria ser 
executada por meio da redução do décit público. Contudo, 
este continuou “fora do controle”.  

O salário mínimo real aumentou 40% entre dezembro 
de 2002 e setembro de 2006, beneciando os trabalhadores de 
baixa renda e os beneciários do piso previdenciário. Contudo, 
os três primeiros anos do governo Lula caracterizaram-se pela 
redução do rendimento médio real habitual dos desocupados. 
Em relação ao combate à pobreza destacaram-se o Programa 
Fome Zero, o Programa Bolsa Família e o Sistema Único de Assis-
tência Social. Eu concordo com a crítica da oposição e de parte 
da imprensa de que o Fome Zero e a Bolsa Família são medidas 
paliativas, sem contudo atacar o problema de modo consistente 
pela melhoria da educação e da distribuição de renda, além do 
fomento do crescimento econômico sustentável. 

Foram nomeados ministros da Agricultura três grandes 
proprietários patrões de agroindústrias a favor da agricultura 
patronal apoiando as exportações agrícolas. Essas nomeações, 
conforme minha opinião e de parte da mídia, não estavam con-
dizentes com as diretrizes ideológicas do PT. 

No primeiro mandato do Governo Lula, a economia 
brasileira melhorou seu desempenho, tendo como “carro chefe” 
as exportações. Também, no período, houve aumento da oferta 
do ensino superior, com destaque para o público. Entretanto, 
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o ensino público, em geral, destacando o ensino básico, con-
tinuou “batendo o pino” em termos qualitativos. 

Em outubro de 2006, apesar das denúncias de corrupção, 
Lula se reelegeu no segundo turno com 60% dos votos válidos 
para a presidência da República, derrotando Geraldo Alckmin, 
do PSDB. Permaneceu na presidência de 1º de janeiro de 2007 
a 31 de dezembro de 2010, obtendo, no nal do governo, 80% 
de avaliação positiva.

Mensalão

A ação política do Governo Lula estava seguindo um 
itinerário considerado de razoável para bom. Estava atendendo 
a algumas das necessidades sociais da população necessitada, 
entretanto não conseguiu se desvencilhar de práticas políticas 
obscuras. Abismado, eu acompanhava o noticiário transmitido 
pela mídia sobre o mensalão, neologismo utilizado para a com-
pra de votos de parlamentares no Congresso visando a aprova-
ção de emendas favorecendo a base aliada liderada pelo Partido 
dos Trabalhadores (PT). 

Em 2005, o Brasil assistiu atônito a mais grave sucessão 
de escândalos, envolvendo desvio de dinheiro público, ocorri-
da na história do Brasil. O caso se desenrolou a partir de alguns 
integrantes do governo Lula.

Tudo começou com o deputado federal Roberto Je�er-
son, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), sendo 
acusado de envolvimento em ilicitudes praticadas por fun-
cionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 
Em maio de 2005, li perplexo as primeiras denúncias da Revista 
Veja, divulgando a gravação de um vídeo em que o chefe de 
departamento dos Correios, Maurício Marinho, foi �agrado 
embolsando uma quantia de 3.000 reais de Joel Santos Filho. 
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Este foi contratado por 5 mil reais por Athur Wascheck Neto, 
fornecedor dos Correios, para lmar o citado funcionário pú-
blico corrupto. Para colher prova material do delito, Joel pas-
sou-se por empresário interessado em negociar o pagamento 
da propina a Maurício. Este expôs em detalhes o esquema de 
corrupção existente naquela empresa pública. 

Os dirigentes dos Correios, praticantes da maracutaia, 
foram conduzidos aos cargos por indicação do PTB. Acuado, 
Je�erson denunciou as entranhas do petismo, desencadeando 
a maior crise política do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ele 
divulgou pela mídia os detalhes do esquema de corrupção de 
parlamentares da base aliada recebendo recursos do PT para 
apoiar o governo nas votações do Congresso. Je�erson acusou 
José Dirceu, então ministro da Casa Civil, como sendo o men-
tor do esquema de corrupção. Dirceu foi afastado do cargo de 
Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República e, em 
2012, foi condenado a 10 anos e 10 meses de detenção. 

Continuei lendo a reportagem sobre Je�erson revelando 
que, em troca de apoio político, o governo petista pagava uma 
mesada a deputados da base aliada. Delúbio Soares, então tesou-
reiro do PT, comandava os pagamentos feitos pelo empresário 
Marcos Valério, com recursos desviados de empresas estatais. 
Várias fontes conrmariam a Veja a existência das propinas, 
veementemente negadas pelos envolvidos no esquema. 

Antes de ser instaurada uma CPI para apurar o caso, 
Je�erson, acuado pelas denúncias da corrupção dos Correios, 
denunciou o mensalão, acusando deputados da base aliada ao 
PT de receberem a importância de 30 mil reais para votarem 
conforme os interesses do governo. Esses parlamentares seriam 
do Partido Liberal (PL), Partido Progressista (PP) e do Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB).

Num daqueles dias em que as falcatruas foram aparecen-
do, parei para pensar: começa a “pintar” coisa brava depois da 
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eclosão do escândalo da compra de votos de parlamentares 
para aprovação de emendas favorecendo o PT. As falcatruas do 
desvio de dinheiro público foram pipocando nas “entranhas da 
nação”. O �o da meada da corrupção foi sendo puxado mais  
e mais. A cada dia apareciam novidades. O pessoal do PT -
cava, paulatinamente, mais “enrolado” com o dinheiro da cam-
panha. Haja cueca para tanto dinheiro. Houve muita gente da 
base alia da desmentindo tudo, mas as evidências foram cons-
tatando, passo a passo, as falcatruas. O partidário comporta-se 
tal qual torcedor de futebol: apoia seu time até as últimas con-
sequências com muita paixão e irracionalidade

Gradativamente, a revista Veja nas edições seguintes, foi 
acrescentando mais fatos nessa “história tenebrosa”, a exemplo 
da agenda da secretária de Valério, conrmando sua proxi-
midade com a cúpula petista, também mostrando que este em-
presário foi avalista de um empréstimo milionário do Banco 
BMG ao PT. Posteriormente, foi divulgado o movimento de 
suas contas bancárias, mostrando vultosos saques feitos por ele 
e por petistas.

Foi �agrada a existência de 100 mil dólares na cueca de 
um assessor do irmão de José Genoíno; suspeitas de ligações 
de José Dirceu com a empresa de telefonia Portugal Telecom 
e o caixa dois de campanha eleitoral para pagar o publicitário 
Duda Mendonça. A permanência de Lula na presidência esteve 
ameaçada, ainda mais que a Veja mostrou o presidente, apesar 
das sucessivas negações, tendo conhecimento da existência do 
mensalão.

Em 14 de setembro de 2005, Je�erson teve o seu man-
dato de deputado federal cassado pela Câmara dos Deputados, 
perdendo os direitos políticos por 8 anos. Em 1º de dezembro 
de 2005, o deputado federal José Dirceu também teve o seu 
mandato cassado. 
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Em agosto de 2007, o Ministério Público entregou ao 
Supremo Tribunal Federal(STF) a denúncia contra a quadri lha 
do mensalão. Iniciou-se o julgamento de 40 nomes denun cia-
dos pelo procurador geral da República em crimes de formação 
de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, 
gestão fraudulenta e evasão de divisas. O ex-ministro José Dir-
ceu foi apontado como sendo o “chefe do organograma delit uo-
so”. José Genoíno, ex-presidente do PT, foi incluído na con dição 
de “interlocutor visível da organização criminosa”. Delúbio 
Soares foi considerado o “elo com as ramicações ope racionais 
da quadrilha”.

José Dirceu, ministro da Casa Civil, foi acusado de ser 
o chefe do esquema mensalão, sendo Delúbio Soares, tesou-
reiro do PT, o responsável pelo pagamento das propinas. Se-
gundo versão de Je�erson, o dinheiro arrecadado, além de 
pagar parlamentares, seria utilizado para saldar dívidas do PT  
e gastos de campanha. Marcos Valério Fernandes de Souza, pu-
blicitário, seria o operador do mensalão. Ele arrecadava propi-
na de empresas estatais e privadas, e bancos. A ex-secretária 
de Valério foi testemunha do caso conrmando o esquema de 
corrupção. José Genoíno, presidente do PT, Sílvio Pereira, se-
cretário do PT, Luiz Gushiken, ministro dos Transportes, e An-
tônio Palocci, ministro da Fazenda, também participaram do 
mensalão. Todos os acusados foram afastados dos seus cargos. 
Lula negou envolvimento no caso, conseguindo manter o cargo 
de presidente e, assim mesmo, foi reeleito em 2006. 

Minha desesperança em relação ao PT já tinha aconte-
cido há muito tempo. O esquema do mensalão contribuiu para 
conrmar toda a demagogia do partido ao pregar, durante as 
suas campanhas, o combate incessante à imoralidade pública. 
Fazia apologia de ser uma agremiação bem diferente entre to-
das as demais. Pregava sempre o combate severo à corrupção, 
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apresentando-se como detentor de conduta moral ilibada. Ou-
vi de alguns petistas ser o mensalão uma torpe invenção da 
oposição mancomunada com parcela da imprensa. Entretanto, 
isso se revelou não ser verdade. Estavam �agrantemente em 
desacordo com a realidade dos fatos. Tanto assim, que 25 dos 
38 réus do processo do mensalão foram condenados pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF) por corrupção e formação de 
quadrilha. No maior julgamento de sua história, o STF aplicou 
penas somando 270 anos além de prisão e multas de 22 mi-
lhões de reais. O mensalão constituiu um divisor de águas na 
luta contra a impunidade antes sempre beneciando crimino-
sos de colarinho-branco. 
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21.  TERTÚLIAS DA CONSCIENCIOLOGIA

Em 2002, iniciaram-se as tertúlias conscienciológicas 
(debates grupais, coordenados pelo professor Waldo Vieira, 
sobre temáticas da Conscienciologia) informais no Holociclo 
sem dias e horários prexados. A gente estava por lá e de re-
pente o professor Waldo Vieira começava a conversar sentado 
à megamesa e o pessoal todo por ali se aglutinava para ouvi-lo 
e fazer perguntas. Mais para frente, no nal de 2002, iniciaram- 
-se as tertúlias conscienciológicas no horário após o almoço, no 
refeitório do CEAEC, ainda sem dias prexados.

No nal de 2007, iniciei namoro com Rosa Maria Ra-
malho e estamos juntos até hoje. Em 2008 passei a residir na 
casa em que me encontro até hoje, no Condomínio Residencial 
Serenologia, bem perto do CEAEC.

Em setembro de 2008, as tertúlias começam a ocorrer 
todos os dias. Aconteciam no Salão Verde (parte baixa do re-
feitório) até a inauguração do Tertuliarium (laboratório técnico 
utilizado para a realização das tertúlias diárias). No mês de fe-
vereiro de 2008, iniciarem as gravações das tertúlias em áudio 
e, durante março, em vídeo. Posteriormente, elas caram dis-
poníveis no site Tertúlia Conscienciológica, na TV Compléxis 
e no You Tube. 

Segundo mandato de Lula da Silva

Durante a fase inicial da tertúlia, dentre os inumeráveis 
assuntos tratados, costumávamos discutir os aspectos da políti-
ca governamental de Lula da Silva. Apesar de todas as denúncias 
do esquema do mensalão, Lula foi reeleito em 2006, mantendo 



260 Itinerário  Evolutivo de  um  Reciclante

bom índice de aprovação nas pesquisas de opinião, principal-
mente entre a população de baixa renda. Assumiu a presidên-
cia em janeiro de 2007. Naquela época eu ia acompanhando  
o desenrolar de certos aspectos envolvendo o mandato de Lula.

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi 
planejado e lançado em 28 de janeiro de 2007, pelo presidente 
Lula, englobando as políticas econômicas programadas para os 
próximos quatro anos do seu mandato. O PAC visava acelerar 
o crescimento econômico do país, priorizando o investimento 
em infraestrutura, no saneamento básico, habitação, transpor-
tes e energia, dentre outros. No entanto, pude vericar perplexo 
que o PAC não cuidou a contento da infraestrutura do país,  
a exemplo dos portos, estradas e aeroportos. A infraestrutura 
até hoje, no Governo Dilma, necessita de investimentos.

No seu segundo mandato, também alguns dos serviços 
públicos pioraram se comparados ao que eram no passado,  
a exemplo dos Correios e da Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC). Para complicar ainda mais o quadro quei abismado 
porque apareceram novos escândalos de corrupção envolvendo 
aliados do governo comprometendo a aprovação da reforma 
política, trabalhista, tributária e previdenciária. O Brasil sem-
pre foi um caso de polícia no tocante à corrupção. 

Eu e todo mundo ao meu derredor nos espantávamos 
com novas corrupções O presidente do senado, Renan Calhei-
ros, aliado de Lula, governadores do nordeste, a exemplo da 
Jacques Wagner do PT, envolveram-se com grandes emprei tei-
ras como no caso da Mendes Júnior Engenharia S.A. e a Cons-
trutora Gautama Ltda. Estima-se que mais da metade do Con-
gresso Nacional teve suas campanhas políticas nanciadas por 
empreiteiras envolvidas em pagamentos de propina a vários 
in tegrantes do governo. A Polícia Federal comprovou o paga-
mento de 100 mil reais ao ministro das Minas e Energias, Silas 
Rondeau, que foi obrigado a renunciar. 
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Tertuliarium

Em maio de 2008, inicia-se a transmissão online das 
tertúlias. Em 30 de novembro de 2008, o Tertuliarium foi in-
augurado com o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia 
número 1035: Senso de Urgência.

Em 09 de fevereiro de 2009, o professor Waldo ini-
ciou, no Tertuliarium, a técnica do arco voltaico craniochacral                             
(transmissão intensa de energia consciencial com uma palma 
da mão próxima à nuca e a outra próxima à testa a m de elimi-
nar bloqueios energéticos) em pessoas sorteadas entre os pre-
sentes. Em 29 de abril de 2010, em substituição ao arco voltai-
co, o professor Waldo, às quintas-feiras, deu inicio à técnica da 
megaeuforização (ocorrência, pela vontade, da exaltação máxi-
ma das energias conscienciais produzindo o ápice da harmoni-
zação íntima do indivíduo), com duas pessoas sendo sorteadas 
e estas convidando outras duas.  

Em 16 de outubro de 2011, é debatido o primeiro ver-
bete, denominado Volitaciologia, do Dicionário de Argumentos 
da Conscienciologia – DAC. Os verbetes do DAC passam a ser 
apresentados diariamente junto ao verbete da Enciclopédia. 
Em 13 de abril de 2012, os verbetes de colaboradores da Enci-
clopédia passam a ser discutidos diariamente.  

Em 07 de abril de 2012, inicia-se o Círculo Mentalsomá-
tico constituindo a reunião técnica semanal de pesquisadores 
conscienciológicos coordenada pela Mabel Teles, objetivando 
debater temas de interesse da Comunidade Conscienciológica 
Cosmoética Internacional – CCCI, aos sábados pela manhã no 
Tertuliarium. 

Em maio de 2012, iniciam-se as minitertúlias (debates 
grupais matutinos, coordenados pelo professor Waldo Vieira, 
sobre temáticas da Conscienciologia), constituídas por debates 
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a respeito de quaisquer assuntos da Conscienciologia, ocorridas 
na re cepção do CEAEC, antes do almoço, passando para o Salão 
Verde, durante breve período, Posteriormente migrou para  
o Ter tuliarium. Os debates da minitertúlia não são gravados 
nem transmitidos online. 

Sou perguntador inveterado desde os primeiros cursos 
e palestras da Conscienciologia no início dos anos 90. Com  
o tempo ganhei certa popularidade no âmbito da Comunidade 
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) não ape-
nas em Foz do Iguaçu, mas também em outras cidades. Os fre-
quentadores das tertúlias e os internautas me conhecem a par-
tir da minha participação nas mesmas, sempre fazendo muitas 
perguntas. Quando ando pelo CEAEC, pelo Discernimentum 
(campi voltados para a educação, pesquisa, cultura, ciência, em-
preendedorismo e entretenimento) e pelos condomínios cons -
cienciológicos é comum os teletertulianos não conhecidos pas-
sa  rem por mim dizendo: 

– Oi Arlindo, como vai? Tudo bem? 
Arlindo:
– Tudo bem. Seja bem-vindo.
Teletertuliano:
– Arlindo, você é formado em Filosoa?
Arlindo:
– Bem, eu me formei em Economia e Administração de 

Empresa. Sou autodidata em Filosoa.
Teletertuliano: 
– De que parte da Filosoa você mais gosta?
Arlindo:
– Pesquiso mais a Epistemologia.
Teletertuliano:
– Por quê? 
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Arlindo:
– Porque a Epistemologia analisa o conhecimento e o mais 

importante, para mim, é o exame do conhecimento cientíco.  
E ainda mais importante é a Parepistemologia; analisando o co-
nhecimento conscienciológico.

Teletertuliano:
– Você estuda tudo da Filosoa?
Arlindo:
– Quem sou eu. O estudo da Filosoa é muito vasto. Mas, 

por exemplo, já li muito sobre a losoa de Platão, Sócrates, 
Aristóteles, Descartes, Kant, Nietzsche, Kuhn, Koiré, Popper, 
den tre outros. E não se esqueça também que eu estudo a Holo-
losoa, a Filosoa da Conscienciologia.

Teletertuliano:
– Quantos verbetes para a Enciclopédia da Consciencio-

logia você já fez?
Arlindo:
– Até agora, já produzi dez verbetes.
Teletertuliano:
– Todos sobre Filosoa?
Arlindo:
– De Filosoa cerca de 70%.
Teletertuliano:
– Você pretende escrever mais verbetes?
Arlindo:
– Sim. Pretendo escrever mais. Desculpe-me, mas agora 

te nho que ir para casa, tchau, depois a gente conversa mais.
Teletertuliano:
– Tchau, tchau, até.
Arlindo:
– Até. 
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No Salão Verde, na fase inicial das tertúlias, eu era bas-
tante participativo das mesmas. Lembro-me de um dia no qual 
quei com a mão levantada por muito tempo e o professor 
Waldo me perguntou por que eu me comportava assim? Em  
seguida armou sobre eu estar parecendo a estátua da liber-
dade. O pessoal presente riu muito e eu �quei na minha. Acon-
tecia também de algumas pessoas se incomodarem pelo fato 
de eu fazer tantas perguntas. Eu não me preocupei com isso, 
continuei a perguntar sempre. Naquele tempo eu fazia mais 
perguntas em relação à média da sala, sendo talvez por isso 
incluído na condição de integrante do trio parada dura junta-
mente com o Adélio Conter e o Jarbas D’Urso. De uns tempos 
para cá eu faço menos perguntas, contudo procurei melhorar  
a qualidade das mesmas. Atualmente (ano-base 2014), é mais 
comum eu fazer questionamentos mais nas minitertúlias (de-
bates grupais matutinos, coordenados pelo professor Waldo 
Vieira, sobre temáticas da Conscienciologia). 

Eu cava, nessa fase inicial das tertúlias, muito ansio-
so em fazer perguntas. Não atuo mais dessa forma. Sou mo-
derado com as  interrogações, procurando selecionar mais os 
questionamentos a serem feitos. Houve época em que se tor-
nou rotina eu fazer a primeira pergunta nas tertúlias da tarde. 
Isso nem sempre foi possível, contudo, na maioria dos casos 
aconteceu. Ganhei fama de perguntador inveterado e isso me 
fez popular principalmente entre os internautas. Já houve ca-
sos de internautas em trânsito pelo CEAEC tirar fotos comi-
go. Logicamente, isso não me torna melhor do que ninguém.  
E, em função disso, chego até a car encabulado quando al-
guém me chama para tirar foto. Já vi muita gente por perto rir 
muito disso. Mas é mesmo assim, nós todos por aqui rimos de 
tudo e o fato de me chamarem para tirar fotos em conjunto 
não deixa de ser engraçado. Entendo isso e não me incomodo.  
É a vida. 
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Nas minitertúlias, tornou-se comum ocorrerem pergun-
tas de diversos temas se sucedendo uns após outros. Porém, às 
vezes, ocorre de um só assunto monopolizar por mais tempo os 
debates tertulianos. Como sempre, o professor Waldo vai elu-
cidando tudo sobre as questões perguntadas com sua paciência 
de sempre. 

É muito comum o professor Waldo revelar a exis tência 
de equipes extrafísicas (equipexes; equipes de espíritos des-
encarnados) presentes no Tertuliarium. Normalmente, tais 
equipexes vêm acompanhadas por consciexes intermissivistas 
o local para as suas pesquisas ligadas ao Curso Intermissivo 
(disciplinas administradas às consciexes depois de certo nível 
evolutivo, durante o período entre duas vidas terrenas, objeti-
vando cumprir sua missão no planeta) sob o comando de para-
preceptores (consciexes educadoras). Essas consciexes provêm 
da comunex Interlúdio, interligada à CCCI. Normalmente, 
as consciexes vêm até nós para observarem o desenrolar das 
tertúlias. Elas fazem estudo de campo, inclusive examinando  
o comportamento dos tertulianos presentes. Acontece, tam-
bém, de recebermos visitas de consciexes de alto nível, auxili-
ares técnicos do professor Waldo Vieira. 

Virou rotina o Laênio Loche levar por escrito, diaria-
mente, alguns questionamentos respondidos pelo professor 
Wal do Vieira e discutidos nas minitertúlias. Depois de algum 
tempo, o André Shatalo�, a Patrícia Alves, a Rosa Ramalho  
e o Eliel Queiroz e eu passamos a compor juntos ao Loche  
a equipe de questionadores da tertúlia. Isso as tem enriquecido 
muito. 

Até o início de 2014, foram respondidas mais de mil 
perguntas do Loche relativas a várias especialidades da Cons-
cienciologia. 

O professor Waldo vai lendo e respondendo essas per-
guntas e as colocando para debate no Tertuliarium. Há muita 
discussão sobre elas. 
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Dilma Rousseff: anomia nas ruas

Nas minitertúlias, tornou-se rotina discutirmos a crise 
de governabilidade por que passa o país, mergulhado, cada vez 
mais, em permanente estado de anomia. Os crimes horrendos 
de morte e o vandalismo tornaram-se rotinas. A economia está 
estagnada e a popularidade da Dilma tem caído. O Estado, na 
esfera federal, estadual e municipal, não está tendo o empenho 
necessário para resolver a anomia que tomou conta das ruas.

Lula conseguiu nalizar seu mandato com popularidade 
em alta apesar da corrupção pesando sobre os “homens” da sua 
equipe. Conseguiu eleger sua sucessora Dilma Rousse�, sua com-
panheira de conança no PT. Apesar de eu discordar dos vários 
governos petistas, devo respeitar a decisão democrática da pop-
ulação. Continuo, permanentemente, a acompanhar todos os 
acontecimentos políticos do Brasil, focado nos seus principais 
aspectos, por meio das informações obtidas na mídia escrita  
e televisada.

Dilma Rousse�, do PT, tomou posse, na condição de 
presidente do Brasil, em 1º de janeiro de 2011, após derrotar  
o candidato José Serra, do PSDB, no segundo turno das eleições 
de 2010 com 56% dos votos válidos. Dilma já tinha sido minis-
tra das Minas e Energias e ministra chefe da Casa Civil do Bra-
sil do governo Lula. Seu mandato vai até 1º de janeiro de 2015. 

O governo Dilma deu continuidade à política econômi-
ca do governo Lula. No nal do seu mandato, a in�ação tem 
aumentado, atingindo recordes e o crescimento do produto in-
terno bruto (PIB) tem diminuído. Enquanto este autor escrevia 
este parágrafo (16.10.2014) havia um empate técnico entre as 
candidaturas de Aécio Neves e Dilma Rousse� na disputa pela 
presidência da República (dados do IBOPE e da Data Folha). 
A eleição será em 26 de outubro de 2014. Torço pela vitória de 
Aécio e aguardo ansioso a sua vitória. Espero que, quando este 
livro estiver editado, isso ocorra.
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Li indignado a notícia do dia 27.01.2014 no Globo On-
line que a maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) absolveu 
os mensaleiros Delúbio Soares (ex-tesoureiro do PT), José Dir-
ceu (ex-ministro da Casa Civil), José Genoíno (ex-presidente 
nacional do PT), José Roberto Salgado (ex-dirigente do Banco 
Rural), Kátia Rabello (ex-presidente do Banco Rural), Marcos 
Valério (operador do mensalão), Ramon Hollerbach e Cristia-
no Paz (ambos ex-sócios de Marcos Valério), do crime de for-
mação de quadrilha. O placar nal foi de 6 a 5 a favor dos réus 
do mensalão que vão ter as penas reduzidas. Como disse uma 
analista política da Globo News: isso tudo vai “acabar em pizza”, 
ao se referir que mais recursos deverão beneciar ainda mais os 
mensaleiros. Como diria Boris Casoy apresentador do Jornal da 
Noite da Band: “isso é uma vergonha”. 

Há muitos anos, referindo-se ao Brasil, o presidente da 
França, Charles De Gaulle, disse: “este não é um país sério”.  
A armação foi bastante pedante, provocando grandes transtor-
nos na mídia e nos dirigentes políticos bra sileiros, contu do, in-
felizmente, o país realmente não é nada sério com a cor rupção, 
a segurança, a educação, a saúde, os transportes e tantos outros 
itens freando o desenvolvimento político, econômico, moral 
e intelectual da nação. Faço votos para o país melhorar, não 
compartilhando com a tese ultrapassada do quanto pior melhor. 
Mas sei que será uma tarefa difícil para se concretizar a curto 
e médio prazo. Mesmo porque a melhoria consistente de tais 
atributos apenas será possível com a transformação interior dos 
governantes e governados da nação. 

Tenho assistido perplexo o índice de violência, com des-
taque para a taxa dos homicídios nas alturas. Dentre os países 
não con�itantes, o Brasil é um dos mais violentos. Há muitos 
assaltos acompanhados de homicídio de maneira torpe, sem 
reação da vítima. Há caixas eletrônicos de bancos sendo estou-
rados por dinamites aos borbotões. Essas quadrilhas organiza-
das de assaltantes a banco continuam operando impunes num 
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país afora onde a lei é impotente para combater os criminosos  
e as instituições desaparelhadas para enfrentá-los. 

As manifestações de rua, que deveriam ser importante 
instrumento de fortalecimento da democracia, têm descam-
bado para o vanda lismo de grupos denominados black blocs 
destruindo pelo país a propriedade pública e privada, apedre-
jando vitrines, queimando ônibus e enfrentado a polícia por 
meio de rojões, pedras e pauladas. Essa onda de violência tem 
atingido as ruas das principais cidades brasileiras. Uma ocor-
rência re�etindo tal estado de coisas foi o cinegrasta Santiago 
Andrade ser atingido por um rojão arremessado em sua direção 
por um black bloc durante uma manifestação de protesto contra 
a alta da tarifa de ônibus no centro do Rio de Janeiro.   

A cena do cinegrasta Santiago sendo atingido pelo pe-
tardo explodindo bem perto da sua cabeça, foi mais um acon-
tecimento, dentre tantos outros, mostrando a total anomia por 
que passa o país. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do 
Rio de Janeiro, Santiago, de 49 anos, teve morte cerebral no dia 
10.02.2014 no Hospital Souza Aguiar. A explosão foi registrada 
por fotógrafos, cinegrastas e câmeras de vigilância instaladas  
nas imediações da manifestação. Depois da divulgação das ima-
gens na mídia, Fábio Raposo apresentou-se na 17ª DP de São 
Cristóvão, em 08 de fevereiro, conrmando ter passado o ro-
jão ao indivíduo que o acendeu e soltou em direção a Santi-
ago, armando não conhecer o suspeito de lançar o petardo. 
No dia 09.02.2014, depois de expedido o mandado de prisão 
pela Justiça do Rio, Fábio Raposo foi detido em casa e levado  
à cadeia pública de São Gonçalo. 

Já vem de muito tempo a situação crítica da educação 
brasileira, contudo tanto nos dois governos do presidente Lula 
quanto neste da presidente Dilma, nada se fez para melhorá-
-la. Ao contrário, a educação brasileira é ainda pior do que era, 
tendo feito feio em recente pesquisa internacional. A empre-
sa Pearson constatou que o índice de qualidade da educação 
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brasileira situa-se na penúltima posição, dentre 39 países anali-
sados. Apenas a Indonésia gura atrás do Brasil. Aí re�eti como 
era melhor a educação durante os governos anteriores à dita-
dura militar. A partir daí ela foi piorando muito, estando hoje 
em situação ainda mais crítica. A democracia dos civis nada fez 
para melhorá-la.

Os portos e aeroportos brasileiros estão congestionados, 
sendo seus custos bem superiores ao padrão médio encontrado 
nas nações mais desenvolvidas. Com a retomada da economia, 
houve aumento da demanda pelos serviços portuários, haven-
do atrasos crescentes nos embarques e desembarques de mer-
cadorias, reduzindo a competividade dos produtos brasileiros. 

O governo atual e os anteriores não têm dado tratamen-
to priori tário aos investimentos para a melhoria da infraestru-
tura portuária. As obras do Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), estabelecida durante o governo Lula, ainda não 
foram executadas. Continuo pasmo assistindo a todo esse des-
caso com a situação precária dos portos. 

Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) o Brasil deverá passar vexame com os aeropor-
tos na Copa de 2014. O estudo prevê que nove dos treze aeropor  - 
tos a serem reformados para 2014 não carão prontos a tempo 
para  o evento. Apesar da situação dos aeroportos estarem em 
melhores condições do que os portos ocorrem muitos atrasos 
de aviões. As áreas de embarque e desembarque estão sempre 
congestio    nadas. 

As grandes cidades sofrem enormes congestionamentos 
com os transportes coletivos bem aquém de suas necessidades. 
As pessoas têm de dispor de tempos, enormes, para se loco-
moverem em função do décit nos sistemas de metrô, trens  
e ônibus. As obras públicas de transportes são executadas com 
grande morosidade em função da ocorrência, em grande me-
dida, de investimentos superfaturados. Por exemplo, no Mu-
nicípio de São Paulo existem apenas 70 quilômetros de linhas 
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de metrô, quando o seriam necessárias 400 a 500 quilômetros 
como ocorre em Pequim, Shangai, Londres, Paris, New York 
dentre tantas outras metrópoles existentes pelo mundo. 

A falta de opção pelo transporte ferroviário é estarre-
cedora. Este reduziria muito o custo de transportes de carga, 
aliviando os altos custos dos produtos brasileiros importados.  
É um problema que já vem de muito tempo e não há perspectiva 
de melhoria substancial a partir da intenção dos governantes. 
Também neste caso, a abertura de trilhos para o transporte fer-
roviário tem sido feito a passo de tartaruga.

Não pretendo aqui dizer que tudo o que ocorre de ruim 
no Brasil é responsabilidade apenas da gestão da base aliada 
do PT, contudo, em muitos pontos, ela foi igualmente incom-
petente para repará-los. Logicamente, os governos anteriores  
a esses três mandatos da base aliada também têm grande res-
ponsabilidade para este estado de coisas. O desgoverno já vem 
de muito tempo.

Em todos os governos, faz muito tempo, têm ocorrido 
corrupções e mais corrupções. O PT e seus aliados não foram 
diferentes. Pasmem, foi neles que apareceram mais casos de fal-
catruas. Antes de ser governo, o PT anunciava por toda parte 
ser incorruptível. E vejam no que deu: esse pessoal todo pro-
duziu a maior onda de corrupção da história do Brasil. 

Desejo ver um Brasil melhor, próspero. Contudo, temo 
que esse estado de coisas – que essa violência provinda da im-
punidade do Judiciário, dos bandidos, dos black blocs, das atua-
ções mal paradas dos advogados, dos policiais, dos presos e dos 
corruptos – leve o país a uma guerra civil. Tomara que isso não 
aconteça, mas infelizmente é possível ocorrer.

É bom salientar que no início dessa onda de manifes-
tações houve uma passeata bem participativa, pacíca e, por-
tanto, positiva protestando contra o aumento da passagem de 
ônibus em São Paulo. Em seguida aconteceram outras mani-
festações sem quebra-quebras e houve uma adesão muito grande 



271Itinerário  Evolutivo de  um  Reciclante

da po pulação em geral. Eram manifestações apartidárias, não 
conavam nos partidos políticos. Depois começaram a apa-
recer passeatas aonde, depois de certo tempo, vinham os black 
blocs  e começavam a praticar vandalismos. Hoje, não se discute 
as causas dessas manifestações que são a carestia, a deciência 
da educação, da saúde, da segurança e assim por diante. Atual-
mente, ao invés de estarmos discutindo as causas das agruras 
brasileiras, discutimos seus efeitos, centralizamos em cima do 
vandalismo dos black blocs. Estes são duplamente negativos por 
promoverem as quebradeiras e por mudarem o foco das aten-
ções em cima deles.  E quais são as verdadeiras intenções desses 
vândalos? 

O custo Brasil tem impossibilitado as empresas de se-
rem mais competitivas. O desenvolvimento econômico do país  
é, e tende a permanecer, capenga. O fato de o Brasil ter uma 
das maiores cargas tributárias do mundo contribui para elevar, 
em muito, o custo Brasil. Torço para que o futuro do país seja 
promissor. Contudo, apenas torcer não basta, o país somente 
vai deslanchar para melhor se as cabeças pensantes da nação se 
reciclarem para uma moral mais elevada, planejando melhor 
suas ações, usando nosso dinheiro de modo a zerar a corrupção 
que tanto nos humilha. 

É bom ressaltar que muitos desses parâmetros negativos, 
aqui expostos nos governos Lula e Dilma, também se referem 
a governos estaduais e municipais nem sempre pertencentes 
à base aliada do PT. Também, muitos desses índices batendo 
o pino provêm, historicamente, de outros governos federais, 
estaduais e municipais, hoje da oposição à base aliada petista 
como no caso do PSDB e dos governos militares sustentados 
pela antiga Aliança Renovadora Nacional (ARENA).

Grande parte dessas questões da política nacional tem 
sido discutida nas tertúlias e minitertúlias, sendo ideias corro-
boradas pela Conscienciologia e não são apenas opinião deste 
autor. Por todo seu histórico político, o Brasil tornou-se acéfalo 
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pelo crescente aumento de mando dos bandidos, a ponto de 
estes controlarem grandes áreas das periferias das grandes ci-
dades a exemplo do Rio de Janeiro e São Paulo.  

Outra questão importante, que vez ou outra se discute 
na minitertúlia, é essa visão ultrapassada do PT em apoiar as 
ditaduras de Cuba e da Venezuela. Isso depõe muito contra  
o PT pelo simples motivo de sua direção se dizer democrata, 
mas apoiar ditaduras. Ora, se eles apoiam o regime cubano  
e o venezuelano é porque almejam ditadura também para  
o Brasil. Não há como dizer o contrário. Se eles vão conseguir 
implantar um regime autoritário por aqui é outra história.

Durante o nal do julgamento do mensalão pelo STF 
no início de 2014, decidiu-se pela prisão de vários dirigentes 
da base aliada do PT. Foi quando José Dirceu, ex-ministro da 
Casa Civil da Presidência da República e José Genuíno, ex-
presidente do PT, foram presos aparecendo na TV de punhos 
cerrados numa postura típica dos comunistas da velha guarda. 
O simbolismo desses gestos leva-nos a concluir que esses dois 
integrantes do PT pretendem implantar regimes políticos ultra-
passados da esquerda sectária em nosso país. Isso também tem 
sido muito comentado na minitertúlia. 
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22.  RUMO AOS RESGATES

A Conscienciologia tem ncado as bases na vida terrena 
para nós conscienciólogos nos prepararmos para a vida post 
mortem a m de resgatarmos (libertarmos) consciexes (espíri-
tos desencarnados) deixadas para trás na baratrosfera (colônias 
espirituais menos evoluídas; umbrais). A maioria de nós pen-
sava em ir às dimensões não físicas, no post mortem, para dar-
mos continuidade às aulas do Curso Intermissivo. Esta infor-
mação de resgatar consciexes nos provocou uma grata surpresa 
e, ao mesmo tempo, nos deu muita responsabilidade. Durante 
as tertúlias, até hoje, esse assunto sempre vem à tona. As per-
guntas vão acontecendo aos borbotões e o professor Waldo vai 
tendo sempre a paciência em explicá-las da melhor forma pos-
sível. Esse preparo realizado nesta vida seria para melhorarmos 
nosso desempenho assistencial para efetuarmos esses futuros 
resgates.

A tranquilidade íntima seria o primeiro passo para 
“voarmos mais alto”, alavancando a nossa própria evolução.   
E o melhor itinerário para a evolução seria a autoimpertur-
babilidade. Isso cou evidente nas minitertúlias. A consciência 
mais serena (tranquila) pensa corretamente, assim adquirindo 
maior discernimento.

A Megafraternidade é o sentimento magno ocorrido pri-
mordialmente com as consciências das dimensões mais avan-
çadas. Seria o verdadeiro amor bem superior ao propagado 
pela sociedade em verso e prosa. É a evidência efetiva da mani-
festação do discernimento sobrepujando as emoções. Apenas  
a consciência veterana na assistência começará a passar por 
esta condição.
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O tempo em que permanecemos tranquilos, serenados, 
nos dá mais elã para permanecermos re�etindo e vivencian-
do as particularidades do foco evolutivo. Devemos priorizar 
o comportamento equilibrado. Assim, a real felicidade, o fato 
de estarmos bem conosco, resume-se em raciocinar de modo 
tranquilo, sem rancores, assistindo os necessitados e sendo as-
sistidos pelos amparadores extrafísicos (espíritos desencarna-
dos auxiliares técnicos).

Com o tempo, fui assimilando tudo isso nas tertúlias 
fre quentadas. Aprendi, também com elas, enfocar sempre as 
prioridades da evolução. Nunca devo perder a meta estipula-
da, nunca devo ir para o acostamento. As minhas prioridades 
na condição de conscienciólogo frequentador levam-me a ad-
quirir teorias a m de serem vivenciadas, atuando, “suando  
a camisa” para evoluir. Tudo isso fui compreendendo aos pou-
cos, depois de muita insistência e repetição dos debates tertu-
lianos de todos os dias, de segunda a domingo.

Vou tendo minhas diculdades a serem superadas no 
itinerário em direção à meta prexada. A vida na Terra tem de 
ser aproveitada da melhor maneira possível focada na evolução. 
E tudo sendo executado com muita força de vontade e deter-
minação. O caminho a percorrer deve ser cumprido conforme  
a meta prexada. Terei de descobrir os detalhes dessa programa-
ção e percorrê-la da melhor forma possível. Não existem mila-
gres, quem não sua a camisa de modo prioritário ca à mercê 
de entrar no acostamento evolutivo, no desvio, quase sempre 
resultado da mesmice, da repetição dos entulhos do passado, 
da tradição repercutindo no presente. Água mole em pedra dura 
tanto bate até que fura. A insistência na prioridade assistencial 
é a alma do negócio evolutivo. 

Hoje, quando analiso as minhas metas evolutivas, perce-
bo a viabilidade de serem atingidas ainda nesta vida. Tenho de 
alcançá-las paulatinamente. Nesse sentido, perguntei-me o que 
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seria necessário para avançar evolutivamente de modo com-
petente. Repete-se a interassistencialidade de alto nível como 
sendo a base sólida para acelerar a evolução. 

O importante para evoluir é fortalecer os trafores (tra-
ços-fortes da personalidade; caracteres positivos do indivíduo), 
vencer os trafares (traços-fardos; entraves pessoais) e conquis-
tar os trafais (trafores faltantes). Isso pode ser concretizado pri-
mordialmente pela atuação autoconscienciométrica (medição 
dos atributos evolutivos pessoais com base na Conscienciolo-
gia) e autoconsciencioterápica (autoterapia fundamentada na 
Conscienciologia). A reciclagem intraconsciencial (recin; re-
ciclagem pessoal) é fator primordial para alavancar a evolução. 
A recin é o triunfo sobre os meus travões, concretizada pela 
atuação incessante sobre mim mesmo. A vontade se insere em 
todo esse circuito de reciclagem por fundamento para dina-
mizar o processo autoevolutivo. Reciclar-me, assistir e ser as-
sistido de modo efetivo está ínsito nesse processo evolutivo.  
O caminho é esse. A evolução é inndável. 

O rumo à “estratosfera evolutiva” compreende um iti-
nerário bem longo, mesmo nos casos mais ecientes. Tenho de 
percorrer a meada evolutiva por meio de etapas. Tenho de estar 
mirando sempre o próximo foco a ser alcançado. Tenho de vis-
lumbrar os platôs mais altos como sendo metas a serem atin-
gidas. Nesse instante, e para efeito do próprio título do livro, 
tenho de ir em frente através das sucessivas reciclagens. Essas 
reciclagens vão sendo feitas superando as minhas deciências 
pessoais. 

Num dia desses, durante a minitertúlia, o professor Wal-
do Vieira levantou a questão da reciclagem. Todo frequentador 
do Tertuliarium sabe da importância da reciclagem intracon-
sciencial (recin). Ele informou ao pessoal sobre os obstáculos 
de cada um serem de origem emocional. Houve muita gente 
fazendo perguntas e ele foi respondendo as inquirições de cada 
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um. Destacou o nó górdio individual tendo a ver com as emo-
ções provindas do passado (de outras vidas). Respondendo  
à minha pergunta, o professor Waldo informou a condição dos 
frequentadores dali terem plena consciência do entrave mais 
grave no caso pessoal. Comentou o fato de as pessoas terem 
grandes diculdades para superarem tal obstáculo. Há muita 
gente patinando no barro. O que pega mais para cada um não 
eliminar suas diculdades é o monoideísmo. É pura questão 
emocional conjugada ao egocentrismo. Isso pode levar, tam-
bém, os tertulianos a não se exporem, havendo grande dosa-
gem de autoculpa. 

Minha reciclagem é a pedra de toque inspiradora para 
a redação deste livro. Com certeza, esta obra escrita ainda está 
longe de ser a obra-prima dos meus sonhos, mas quem sabe, 
poderá ser a inspiração inicial para eu atingir a mesma um dia. 
Conseguir escrever a obra-prima é grande pretensão. Mas quem 
vive sem pretensão? Pretender atingir a obra-prima escrita  
é pos sível também para mim. Por certo, vou ter de suar sangue 
para tanto. O suar sangue faz parte da evolução consciencial 
e a obra escrita a maior deve estar dentro dessa condição. As 
minhas esperanças são grandes nesse sentido. 
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CONCLUSÃO

Esta obra escrita, por si só, constitui uma reciclagem pes-
soal. Dessa forma, ela certamente ampliará minha compreen-
são, objetivando realizar mais e mais reestruturações de vida.

Na infância e adolescência, ainda de modo embrioná-
rio e inconsciente, passei por reciclagens superando a fase do 
porão consciencial (período infantil e adolescente caracterizado 
por traços primitivos herdados de outras vidas). Na fase adulta 
mais recente, as reciclagens têm ocorrido basicamente na ab-
sorção e aplicação das ideias de ponta da Conscienciologia. 

Continuo a acompanhar o desenrolar da política bra-
sileira tendo um posicionamento mais coerente de análise ao não 
me envolver com o partidarismo político. Preocupo-me com  
a política, contudo ela não é mais meu principal foco de atenção. 
Verico o Brasil passando por turbulências políticas e sociais 
agravadas pelo aumento da criminalidade e incompetência da 
Justiça em resolver problemas gravíssimos ocorrendo por “todo 
canto”. A corrupção sempre fez parte do métier histórico do 
país e tem se intensicado como nunca se viu. A impunidade  
é a marca indiscutível retratando o desgoverno existente há 
tempo no país. 

A política serviu como ponto de referência dialética 
para eu realizar minhas reciclagens, passando da concepção 
mar xista autoritária para a etapa de maior abertura política 
pessoal voltada para a democracia representativa. Ainda que 
imperfeita, a democracia representativa mostrou-se supe-
rior ao ancien régime totalitário impregnado em mim mes-
mo. Hoje, vislumbro o futuro político devendo passar por 
trans formações de excelência a ponto de atingir dias melhores 
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para a Humanidade. Essa visão maior de mundo tem me le-
vado a tomar como hipótese a sociedade humana atingindo, 
futuramente, a etapa evolutiva avançada do Estado Mundial 
(política de cooperação, intercâmbio e integração universalista 
entre as nações).   

Após minha entrada na Conscienciologia, em 1992, 
a qualicação das renovações pessoais foi se desenvolvendo 
ex ponencialmente. Passei a entender mais a fundo pertencer  
a um mundo de múltiplas vidas evidenciadas por experimen tos 
parapsíquicos pessoais. E que teria de melhorar o desempenho 
pessoal, requalicando meus princípios. Descobri também, den-
tre tantas outras coisas, a Ética Cósmica, o Pacismo e o Uni-
versalismo como sendo losoa de vida antevendo um mundo 
melhor. A política inescrupulosa dos partidos políticos cou 
minúscula para mim. Minha visão de mundo se ampliou. 

A atuação na Conscienciologia tem me facilitado as re -
novações pessoais por meio da aplicação de princípios de pon-
ta, reciclando-me diuturnamente. Mas meu itinerário de re  -
ciclagens pessoais ainda deverá ser longo para ir atingindo pa -
tamares de top na escala evolutiva conforme a questão moral, 
in telectual, parapsíquica e assistencial. Ainda tenho muito tra-
balho para frente para galgar novos degraus evolutivos inde-
nidamente nas múltiplas vidas a serem percorridas. Com-
pre endo a interassistência (assistir e ser assistido) como sendo  
o principal fator gerador da evolução. 

Tenho que continuar a “reestruturar” meu temperamento 
a m de superar os inumeráveis entraves trazidos do passado 
milenar. E um dos focos dessas incorreções é, sem dúvida, 
minha índole agressiva. Durante a militância política, e mes mo 
na Conscienciologia, esses traços belicistas têm a�o ra do. Sem 
dúvida, eles têm sido amenizados na atuação do dia a dia, ao 
assimilar e aplicar princípios mais evoluídos da Cons  cien cio-
logia e ao interagir mais fraternalmente com os se melhantes. 
Contudo, ainda há muito caminho a percorrer, um itinerário 
inndável rumo à eterna melhoria de mim mesmo.  
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estudantis  71, 102, 137, 153
nacionalistas  88
pacícas  154
políticas  154, 158
popular(es)  93, 156
pró-ditadura  73
pública  153

Manifestantes  92, 93
Manifesto  154
Manual de conduta  85
Marcha da Família com Deus pela 

Liberdade  71
Marinha  75
Marxismo  84
Material subversivo  115
Medicina  159
Medida Provisória 434  208
Megafraternidade  273
Megalópole  68, 214
Meio(s)

de comunicação  70
estudantil  86
governamental  88
sindical  86

Mensalão  13, 14, 220, 254, 255, 256, 
257, 258, 267, 272

Mercado
interno  138, 139
mundial  138

Metralhadoras  101, 129
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Mídia  47, 56, 67, 70, 75, 82, 83, 84, 
98, 113, 117, 119, 120, 121, 
130, 138, 144, 153, 164, 176, 
207, 220, 252, 253, 254, 255, 
266, 267

estadunidense  65
Milagre brasileiro  10, 138, 140, 143, 

156
Militância  85, 89

política  83, 84, 129, 278
Militantes posadistas  118
Militares  45, 58, 69, 70, 71, 72, 88, 

141, 158, 166, 167, 169
Minério de ferro  220
Minitertúlia(s)  261, 265, 266, 272, 

273
Missa  133, 134, 135, 137, 147, 148
Mobilização(ões)  103, 133

estudantil(is)  87, 130
popular(es)  62, 135, 161
sindicais  87

Moções de protesto  99
Moeda  170, 173, 207, 208, 210, 251

  220
brasileira  233
dolarização da  208
estabilização da  13, 220

Monoideísmo  276
Moratória  170
Morte  160, 165, 166
Movimento(s)  93, 97, 153, 161

armado  83
contrarrevolucionário  90
Estudantil (ME)  80, 87, 91, 100, 

106, 117, 121, 133
Fora Collor  207
opositor  83
pacíco  127, 154
populares  64
reformista  89
sindical(is)  62, 64, 159
sociais  11

Mudança  211

Multiculturalismo  214
Multinacionais  139
Muro de Berlin  64
Música  136, 137, 228, 229

popular brasileira  82

N
Nacionalismo

populista  47
progressista  118, 121, 125, 126

Namorada  85
Natação  31
Nome de guerra  92

O
Obras marxistas  115
Ocupação  102
Óleo combustível  143
Operação Pan-americana  45
Oposição(ões)  55, 56, 67, 79, 89, 91, 

99, 100, 121, 124, 144, 150, 
151, 152, 162, 166, 220, 247, 
252, 258

parlamentar  152
sindicais  100

Opositores  117, 123
Ordem do Cruzeiro do Sul  56
Organização(ões)

clandestinas  106
da esquerda  117
de esquerda  139
guerrilheiras  117, 118, 125
políticas de esquerda  129
sindical  104

Órgão(s)
da repressão  120
de repressão  65, 146, 149
de segurança  83, 84, 99, 113, 114, 

117, 118, 125, 138, 147, 149
repressivos  105

Over  173
Overnight  175
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P
Pacismo  278
Pacote de Abril  151, 152
Pacto de Varsóvia  89, 90
Padre  18, 19
Pai(s)  21, 40, 46, 56, 63
Países comunistas  55
Palestra(s)  181, 183, 184, 185, 186, 

188, 205
Pan�etos  106
Parafenômenos  185
Paralisação(ões)  102, 159
Parapsiquismo  190, 193, 249
Paration (inseticida)  119, 120
Parentes  247
Parepistemologia  263
Parlamentarismo  59
Partido(s)  43, 125, 126, 128, 257

clandestino(s)  103, 105, 146
comunistas  90
da oposição  71, 146
da situação  146
de base ditatorial  128
do Lula  252
neoliberal  252
políticos  11, 16, 54, 155, 161, 167, 

271
Passeata(s)  92, 93, 94, 97, 98, 101, 

154, 177, 270
de protesto  99
dos Cem Mil  91, 92
estudantil(s)  83, 99

Peça teatral Roda Viva  98
Pelegos  100
Pensão  68, 81
Percepções extrassensoriais  250
Pergunta  264
Pescaria  25
Petróleo  139, 140, 141
Plano

Bresser  170
Collor  11
Collor II  175

Cruzado I  170
Cruzado II  170
de Ação Econômica do Governo 

(PAEG)  91
de governo  45
de Metas  47
econômico  208
Nacional de Desenvolvimento 

(PND)  47, 143
Real  12, 208, 209, 210, 219, 233
Trienal de Desenvolvimento 

Econômico e Social  63
Verão  170

Plebiscito  60, 61, 207
Pleito indireto  151
Poder

aquisitivo  209
Executivo  83, 103
Judiciário  83
Legislativo  83
político  88

Poetas  15
Polícia  96, 97, 101, 134, 135, 159

Federal  260
militar  101
política  130

Policiais  100
armados  134

Política(s)  9, 277
de austeridade econômica  63
de desenvolvimento econômico  91
econômica(s)  13, 14, 62, 143, 252, 

260, 266
externa  55
governamental  63, 259
internacional  89
monetárias  208
nacional  54, 271
neoliberal  54
sociais  253
tupiniquim  55

Poluição ambiental  214
Pomar  23
População  213, 214
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Popularidade  14, 266
Populismo  37

varguista  44
Porão consciencial  16, 277
Portos  269
Posição  89
Posse  43, 59, 60, 207
Precognição  185
Presidencialismo  61
Presos

políticos  11, 120, 125, 130
Prima  56
Primavera de Praga  89, 90
Primeira comunhão  18, 19
Prisão(ões)  111

domiciliar  45
políticas  153

Privatização(ões)  176, 208, 220, 221
de estatais  13

Produção
automobilística  46, 139
industrial  45

Produto Interno Bruto (PIB)  138, 266
Programa

Bolsa Família  253
Canal Livre  161
de Aceleração do Crescimento 

(PAC)  260, 269
Fome Zero  253
Nacional de Carvão (Procarvão)  

143
Nacional do Álcool (Proálcool)  143
Nuclear Brasileiro  144

Progresso  54
Projeção

astral  181, 182
consciente  185
da consciência  179

fora do corpo  190
pesadelar  218

Projeciologia  181, 184, 186
Projetos políticos  62
Propina(s)  257, 260
Protesto(s)  91, 99, 120

Psicofonia  195
Psicologia  145, 158

Q
Quartelada  69, 72

militar  73
Questionamentos  264

R
Reajustes salariais  63
Real  208, 209

desvalorização do  241
Rebeliõe(s)

dos sargentos  71
populares  38

Recessão  11, 156, 174, 207
econômica  241

Reciclagem(ns)  237
existenciais (recéxis)  9
interior  237, 249
intraconsciencial (recin)  16, 275
pessoal(is)  14, 67, 277

Redemocratização  155, 167
Redes de TV  113
Reeleição  220
Reforma(s)

da Previdência  253
de base  71
ministeriais  63
políticas  89
sociais  63
socioeconômicas  64
tributária  253

Regime
cubano  272
ditatorial  74
militar  79, 92, 100, 117, 123, 130, 

135, 147, 149, 152, 158, 163, 
173

parlamentarista  64
presidencialista  62
socialista  125
venezuelano  272



309Itinerário  Evolutivo de  um  Reciclante

Regime autoritário  272
Reivindicações  103
Religião(ões)  16

católica  18
Renda nacional  242
Renovações pessoais  278
Renúncia  37, 53, 55
Repressão  91, 92, 96, 98, 99, 101, 

102, 113, 117, 118, 120, 121, 
124, 129, 134, 145, 147, 160, 
161

política  89, 139
Retrocognição  185
Reuniões  86
Reurbanização extrafísica (reurbex)  

229
Revolução

de 1964  67
Democrática Redentora  113
Francesa  226
pessoal  15
Redentora  69

Revólveres  114
Rompimento ideológico  125

S
Sacristão  22
Sala de torturas  119
Salão

de Eventos  222
Verde  259, 262, 264

Salário(s)  170, 171, 173
congelamento de  56
mínimo  63, 253

Santíssima Trindade  19
Satanás  24
Saúde  54

pública  242
Segunda Guerra Mundial

  16, 64
Seleção

brasileira de futebol  52, 122, 138
canarinha  122

Sequestros  125
Serenões  229
Setore(s)

de armas  114
de subversão da moral e dos bons 

costumes  115
industriais  138
literatura  115
oposicionistas  153
privado  221
público  241

Shopping  214
Sindicatos  63, 83, 84, 100, 119
Sino  21
Sistema

militar  117
presidencialista  62
repressivo  117

Situação  75, 162, 252
Slogans  97, 101, 148, 177
Sobrinhos  247
Socialismo humano

humano  89
Sociedades Intrafísicas (Socins)  229
Sociologia  105
Subversivos comunistas  113
Suicídio  37, 119, 120, 130, 146, 149
Superin�ação  170

T

Tanques  107
de guerra  105

Tarifas telefônicas  221
Tatu  231
Taxa(s)

de crescimento  214
econômico  138

de desemprego  241
de in�ação  159
dos homicídios  267

Teatro  99
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Técnica
da Imobilidade Física Vígil (IFV)  

222
da megaeuforização  261
do arco voltaico craniochacral  261

Temperamento
belicoso  237
irascível  237

Tendências esquerdistas  127
Teoricão  237
Terroristas muçulmanos  246
Tertúlia(s)  14, 251, 261, 264, 265, 

271, 273
conscienciológicas  259

Tio(s)  38, 51, 54, 63
paternos  44

Torres Gêmeas  244, 245
Torturas(s)  118, 128, 130, 132, 145, 

146, 149
Trafais  275
Trafares  212, 275
Trafores  275
Trânsito  97, 214
Transporte(s)  47

coletivos  269
ferroviário  270

Triunvirato  72, 75
Turistas  214

U
Unidade de Tratamento Intensivo 

(UTI)  164
Unidade Real de Valor (URV)  208
Universalismo  278
Universidade aberta  215
Usina de açúcar  28

V
Vandalismo(s)  97, 266, 271
Vassoura  53
Veículos  46, 50
Viagem astral  12, 179, 184
Violência  267

criminal  14
Voluntariado  201, 224
Vontade  275
Votação  43, 61, 162, 178
Voto(s)  43, 53, 55, 151, 154, 162, 

165, 173, 177, 178, 220, 254, 
266

compra de  14, 254, 256
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INSTITUIÇÕES  CONSCIENCIOCÊNTRICAS  
(ICS)

ICs. As Instituições Conscienciocêntricas (ICs) são organiza ções cujos 
objetivos, metodologias de trabalho e modelos organizacionais estão funda-
men tados no Paradigma Consciencial. A atividade principal das ICs é apoiar 
a evo lução das cons ciências através da tarefa do esclarecimento pauta da pelas 
verdades rela tivas de ponta, encontradas nas pesquisas no campo da Ciência 
Conscienciologia e es pe cialidades.

Voluntariado. Todas as Instituições Conscienciocêntricas são 
associações in dependentes, de caráter privado, sem ns de lucro e mantidas 
predominantemente pelo trabalho voluntário de professores, pesquisadores, 
administradores e prossionais de diversas áreas.

CCCI. O conjunto das Instituições Conscienciocêntricas e dos vol-
untários da Conscienciologia no planeta compõe a Comunidade Conscienci-
ológica Cosmo ética Internacional (CCCI) formada atualmente por 20 ICs, in-
cluindo a Asso ciação Internacional Editares.

AIEC  –  Associação  Internacional  para  Expansão  da  Conscienciologia
Fundação: 22/04/2005
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 5.100, sala 111, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-530
Tel.: +55 (45) 2102-1411
Site: www.worldaiec.org
Contato: aiec.comunicacao@gmail.com

Campus Discernimentum: Av. Felipe Wandscheer, 5.100, sala 201, Cognópolis, 
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-530
Tel.: +55 (45) 2102-1400
Contato: contato@discernimentum.org

APEX  –  Associação  Internacional  da  Programação  Existencial
Fundação: 20/02/2007
Sede: Rua da Cosmoética, 1.511, Cognópolis, Caixa Postal 921, Centro, Foz do 
Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85851-000 
Tel.: +55 (45) 3525-2652 – Fax: +55 (45) 3525-5511
Site: www.apexinternacional.org
Contato: contato@apexinternacional.org 
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ARACÊ  –  Associação  Internacional  para  Evolução  da  Consciência
Fundação: 14/04/2001
Campus ARACÊ: Rota do Conhecimento, Km 7, acesso pela BR-262, Km 87, 
Distrito de Aracê Domingos Martins, Espírito Santo, Brasil
Endereço para correspondência: Caixa Postal 110, Pedra Azul
Domingos Martins, Espírito Santo, Brasil, CEP: 29278-000
Tel.: +55 (27) 9739-2400
Site: www.arace.org
Contato: associacao@arace.org

ASSINVÉXIS  –  Associação  Internacional  de  Inversão  Existencial
Fundação: 22/07/2004
Campus de Invexologia: Av. Maria Bubiak, 1.100, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85853-728 
Tel.: +55 (45) 3525-0913 
Site: www.assinvexis.org
Contato: contato@assinvexis.org 

ASSIPEC  –  Associação  Internacional  de  Pesquisas  da  Conscien ciologia
Fundação: IC apresentada ocialmente na Tertúlia Consciencioló gica do dia 
14/08/2011
Sede: Rua XV de Novembro, 1.681, Vila Municipal
Jundiaí, São Paulo, Brasil, CEP: 13201-006
Tel.: +55 (11) 4521-8541
Site: www.assipec.org
Contato: assipec@assipec.org 

ASSIPI  –  Associação  Internacional  de  Parapsiquismo  Interassistencial
Fundação: 29/12/2011
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 5.100, sala 212, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-530
Tel.: +55 (11) 2102-1421 – VOIP: +55 (45) 4053-9818
Site: www.assipi.org
Contato: assipi@assipi.com

CEAEC  –  Associação  Internacional  do  Centro  de  Altos  Estudos  da  
Conscienciologia

Fundação: 15/07/1995
Sede: Rua da Cosmoética, 1.511, Cognópolis, Caixa Postal 921, Centro, Foz do 
Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85851-000
Tel.: +55 (45) 3525-2652 – Fax:+55 (45) 3525-5511
Site: www.ceaec.org 
Contato: ceaec@ceaec.org 
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COMUNICONS  –  Associação  Internacional  de  Comunicação  
Conscienciológica

Fundação: 24/07/2005
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 5.100, sala 206, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-530
Tel.: +55 (45) 2102-1409
Site: www.comunicons.org.br
Contato: comunicons@comunicons.org 

CONSCIUS  –  Associação  Internacional  de  Conscienciometria  
Interassistencial

Fundação: 24/02/2006
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 5.100, casa 352, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-530
Tel.: +55 (45) 2102-1460
Site: www.conscius.org.br 
Contato: conscius@conscius.org.br 

CONSECUTIVUS – Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e 
Holobiográficas

Fundação: 14/12/2014
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 5100, Casa 351, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85851-579
Tel.: +55 (45) 9807-1320
Site: www.consecutivus.com.br
Contato: consecutivus@consecutivus.com.br

ECTOLAB  –  Associação  Internacional  de  Pesquisa  Laboratorial  em  
Ectoplasmia  e  Paracirurgia

Fundação: 14/07/2013
Sede: Avenida Felipe Wandscheer, 5100, sala 105, Cognópolis
Foz do Iguaçu, PR, Brasil, CEP: 85856-630
Telefone: +55 (45) 2102-1427
Site: www.ectolab.org
Contato: ectolab@ectolab.org

EDITARES  –  Associação  Internacional  Editares
Fundação: 23/10/2004
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 5.100, sala 107, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-530
Tel.: +55 (45) 2102-1407 – VOIP: +55 (45) 4053-953
Site: www.editares.org
Shopcons: www.shopcons.com.br (portal de compra de livros)
Contato: editares@editares.org 
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ENCYCLOSSAPIENS  –  Associação  Internacional  de  Enciclopediologia  
Conscienciológica

Fundação: 21/12/2013
Sede: Rua da Cosmoética, 1.511, Cognópolis, Caixa Postal 921
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85851-000
Tel.: +55 (45) 3525-2652 – Fax: +55 (45) 3525-5511 
Site: www.encyclossapiens.org
Contato: contato@encyclossapiens.org

EVOLUCIN  –  Associação  Internacional  de  Conscienciologia  para  Infância
Fundação: 09/07/2006
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 5.100, sala 102, Cognópolis 
Foz do Iguaçu, Paraná, Bra sil, CEP: 85856-530
Tel.: +55 (45) 9909-6129
Site: www.evolucin.org
Contato: evolucin@gmail.com

IIPC  –  Instituto  Internacional  de  Projeciologia  e  Conscienciologia
Fundação: 16/01/1988
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 5.100, sala 103, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-530
Tel.: +55 (45) 2102-1448
Site: www.iipc.org.br
Contato: iipc@iipc.org.br
Campus de Pesquisas IIPC: Estrada do Universalismo, 1.177, Sampaio Correa, 
Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil  
CEP: 28997-970
Tel.: +55 (22) 2654-1186
Contato: campussaquarema@iipc.org

INTERCAMPI  –  Associação  Internacional  dos  Campi  de  Pesquisas  da  
Conscienciologia

Fundação: 23/07/2005
Sede: Av. Antonio Basílio, 3006, sala 602, Lagoa Nova 
Natal, Rio Grande do Norte, CEP: 59056-005
Tel.: +55 (84) 3211-3126
Site: www.intercampi.org
Contato: intercampi@intercampi.org

OIC  –  Organização  Internacional  de  Consciencioterapia
Fundação: 06/09/2003
Campus OIC: Av. Felipe Wandscheer, 5.935, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-530
Tel.: +55 (45) 3025-1404 / 2102-1402
Site: www.oic.org.br
Contato: aco@oic.org.br 
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REAPRENDENTIA  –  Associação  Internacional  de  Parapedagogia   
e  Reeducação  Cons ciencial

Fundação: 21/10/2007
Sede: Rua da Cosmoética, 1.511, Cognópolis, Caixa Postal 921, Centro, Foz do 
Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85851-000
Tel.: +55 (45) 3525-2652 – Fax: +55 (45) 3525-5511
Site: www.reaprendentia.org
Contato: contato@reaprendentia.org.br

RECONSCIENTIA  –  Associação  Internacional  de  Pesquisologia  para  
Megaconscientização

Fundação: 02/07/2011
Sede: Felipe Wandscheer 5100, Sala 104, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-530
Tel.: +55 (45) 9993-2000
Contato: pesquisologia@gmail.com

UNICIN  –  União  das  Instituições  Conscienciocêntricas  Inter na cionais
Fundação: 22/01/2005
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 5.100, sala 105, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-530
Tel.: +55 (45) 2102-1405
Site: www.unicin.org
Contato: unicin@unicin.org 

UNIESCON  –  União  Internacional  de  Escritores  da  Conscienciologia
Fundação: 23/11/2008
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 5.100, sala 109, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-530
Site: www.uniescon.org
Contato: uniescon.ccci@gmail.com
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TÍTULOS  PUBLICADOS  PELA  EDITARES

AUTOR TÍTULO

Adriana Kauati SÍNDROME DO IMPOSTOR

Adriana Lopes SENSOS EVOLUTIVOS E CONTRASSENSOS REGRESSIVOS

Alessandra Nascimento e Felix 
Wong (Orgs.)

CONSCIENCIOLOGIA É NOTÍCIA: PROJECIOLOGIA

Alexandre Nonato JK E OS BASTIDORES DA CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA

Alexandre Nonato et. al. ACOPLAMENTO ENERGÉTICO
INVERSÃO EXISTENCIAL

Alexandre Zaslavsky (Editor)

INTERPARADIGMA Nº 1 – Princípio da Descrença
INTERPARADIGMA Nº 2 – Parapercepciologia
INTERPARADIGMA Nº 3 – Pesquisa da Autoconsciência
INTERPARADIGMA Nº 4 – Diálogos Interparadigmáticos
INTERPARADIGMA Nº 5 – Precursores Interparadigmáticos

Aline Niemeyer MEGAPENSENES TRIVOCABULARES DA INTERASSISTENCIALIDADE

Aline Niemeyer e Lilian Zolet TÉCNICAS BIOENERGÉTICAS PARA CRIANÇAS

Almir Justi, Amin Lascan e Daya-
ne Rossa

COMPETÊNCIAS PARAPSÍQUICAS

Alzemiro Rufino de Matos VIDA: OPORTUNIDADE DE APRENDER

Alzira Gezing INTENÇÃO

Ana Luiza Rezende et. al. MANUAL DO ECP2

Ana Seno COMUNICAÇÃO EVOLUTIVA

Ana Seno e Eliane Stédile (Org.) SERENARIUM

Anália Rosário Lopes, Myriam 
Sanchez e Rita Sawaya

DICIONÁRIO DE TECAS DA HOLOTECOLOGIA

Antonio Fontenele DECISÕES EVOLUTIVAS

Antonio Pitaguari e Marina 
�omaz

REDAÇÃO E ESTILÍSTICA CONSCIENCIOLÓGICA

Arlindo Alcadipani ITINERÁRIO EVOLUTIVO DE UM RECICLANTE

Bárbara Ceotto DIÁRIO DE AUTOCURA

Caio Polizel (Org.) DIRETRIZES DA AUTOGESTÃO EXISTENCIAL

Cesar Cordioli
CALEPINO CONSCIENCIOLÓGICO
CONSCIENCIOLOGIA BREVE INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA CONS-
CIÊNCIA

Cesar Machado ANTIVITIMIZAÇÃO
PROATIVIDADE EVOLUTIVA

Cesar Machado e Stéfani Sabet-
zki

HUMANIZAÇÃO PARAPSÍQUICA NA UTI

Cirleine Couto CONTRAPONTOS DO PARAPSIQUISMO
INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA COTIDIANA

Dalva Morem SEMPRE É TEMPO

Dayane Rossa OPORTUNIDADE DE VIVER

Débora Klippel O PEQUENO PESQUISADOR: MULTIDIMENSIONALIDADE

Dulce Daou AUTOCONSCIÊNCIA E MULTIDIMENSIONALIDADE
VONTADE: CONSCIÊNCIA INTEIRA

Eduardo Martins HIGIENE CONSCIENCIAL

Eliana Manfroi ANTIDESPERDÍCIO CONSCIENCIAL

Eliane Wojslaw et. al. GLOSSÁRIO INGLÊSPORTUGUÊS DE TERMOS ESSENCIAIS DA 
CONSCIENCIOLOGIA

Ernani Brito, Rosemary Salles e 
Sandra Tornieri

LIVRO DOS CREDORES GRUPOCÁRMICOS

Eucárdio de Rosso (Org.) COSMOETICOLOGIA

Everaldo Bergonzini & Lilian 
Zolet

CONVIVIALIDADE SADIA
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AUTOR TÍTULO

Fernando R. Sivelli e Marineide 
C. Gregório

AUTOEXPERIMENTOGRAFIA PROJECIOLÓGICA

Flavia Rogick CONSCIÊNCIA CENTRADA NA ASSISTÊNCIA
MUDAR OU MUDAR

Flávio Amado (Org.) TEÁTICAS DA TENEPES

Flávio Buononato
ANUÁRIO DA CONSCIENCIOLOGIA 2012
ANUÁRIO DA CONSCIENCIOLOGIA 2013
ANUÁRIO DA CONSCIENCIOLOGIA 2014
FATOS E PARAFATOS DA COGNÓPOLIS FOZ DO IGUAÇU

Flávio Monteiro e Pedro Marce-
lino 

CONS - COMPREENDENDO NOSSA EVOLUÇÃO

Giuliana Costa AUTOBIOGRAFIA DE UMA PERSONALIDADE CONSECUTIVA

Graça Razera HIPERATIVIDADE EFICAZ

Guilherme Kunz MANUAL DO MATERPENSENE

Isabel Manfroi O EMPREENDEDORISMO REURBANIZADOR DE HÉRCULES GALLÓ 
E WALDO VIEIRA

Jacqueline Nahas e Pedro Fernan-
des (Org.)

HOMO LEXICOGRAPHUS

Jayme Pereira BÁRBARAH VAI À ESTRELA
PRINCÍPIOS DO ESTADO MUNDIAL COSMOÉTICO

Jean Pierre Bastiou GLOBE-TROTTER DA CONSCIÊNCIA

João Aurélio e Katia Arakaki COGNÓPOLIS FOZ: UM LUGAR PARA SE VIVER

João Paulo Costa e Dayane Ros-
sa

MANUAL DA CONSCIN-COBAIA

João Ricardo Schneider HISTÓRIA DO PARAPSIQUISMO

Jovilde Montagna VIVÊNCIAS PARAPSÍQUICAS DE UMA PEDIATRA

Julieta Mendonça MANUAL DO TEXTO DISSERTATIVO

Julio Almeida QUALIFICAÇÃO AUTORAL
QUALIFICAÇÕES DA CONSCIÊNCIA

Kátia Arakaki
ANTIBAGULHISMO ENERGÉTICO
VIAGENS INTERNACIONAIS
OTIMIZAÇÕES PRÉ-TENEPES

Kátia Arakaki (Org.) AUTOFIEX

Lane Galdino MANUAL DE ASSESSORIA JURÍDICA EM INSTITUIÇÕES CONSCIEN-
CIO CÊNTRICAS (ICs)

Laura Sánchez LASTANOSA: MEMÓRIA E HISTÓRIA DO INTELECTUAL E HOLOTE-
CÁRIO DO SÉCULO XVII

Lilian Zolet PARAPSIQUISMO NA INFÂNCIA

Lilian Zolet e Flavio Buononato MANUAL DO ACOPLAMENTARIUM

Lilian Zolet e Guilherme Kunz ACOPLAMENTARIUM: PRIMEIRA DÉCADA

Lourdes Pinheiro e Felipe Araújo DICIONÁRIO DE VERBOS CONJUGADOS

Luciana Lavôr (Org.) I NOITE DE GALA MNEMÔNICA - HISTÓRIA ILUSTRADA

Luciano Vicenzi CORAGEM PARA EVOLUIR

Lucy Lufti VOLTEI PARA CONTAR

Luiz Bonassi PARADOXOS

Mabel Teles PROFILAXIA DAS MANIPULAÇÕES CONSCIENCIAIS
ZÉFIRO

Málu Balona AUTOCURA ATRAVÉS DA RECONCILIAÇÃO
SÍNDROME DO ESTRANGEIRO

Marcelo da Luz ONDE A RELIGIÃO TERMINA?

Maria Helena Lagrota MINHAS QUATRO ESTAÇÕES

Maria �ereza Lacerda A PEDRA DO CAMINHO

Marilza de Andrade PROJEÇÕES ASSISTENCIAIS

Marina �omaz e Antonio Pita-
guari (Orgs.)

TENEPES: ASSISTÊNCIA INTERDIMENSIONAL LÚCIDA

Marta Ramiro MANUAL DA TÉCNICA DA RECEXIS

Maximiliano Haymann PRESCRIÇÕES PARA O AUTODESASSÉDIO
SÍNDROME DO OSTRACISMO
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AUTOR TÍTULO

Miriam Kunz ANTROPOZOOCONVIVIOLOGIA

Moacir Gonçalves e Rosema-
ry Salles

DINÂMICAS PARAPSÍQUICAS

Osmar Ramos Filho CRISTO ESPERA POR TI (Edição Comentada)

Paulo Mello EVOLUTIVIDADE PLANEJADA

Phelipe Mansur EMPREENDEDORISMO EVOLUTIVO

Reinalda Fritzen CAMINHOS DA AUTOSSUPERAÇÃO

Ricardo Rezende VOLUNTARIADO CONSCIENCIOLÓGICO INTERASSISTENCIAL

Roberto Leimig VIDAS DE NATURALISTA

Rodrigo Medeiros CLARIVIDÊNCIA

Rosa Nader AUTODESREPRESSÃO

Rosa Nader (Org.) MANUAL DE VERBETOGRAFIA

Roseli Oliveira DICIONÁRIO DE EUFEMISMOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Rosemary Salles CONSCIÊNCIA EM REVOLUÇÃO

Sandra Tornieri MAPEAMENTO DA SINALÉTICA ENERGÉTICA PARAPSÍQUICA

Selma Prata O CÉREBRO ENVELHECE E O PARACÉREBRO ENRIQUECE

Silda Dries TEORIA E PRÁTICA DA EXPERIÊNCIA FORA DO CORPO

Tathiana Mota CURSO INTERMISSIVO

Tatiana Lopes DESENVOLVIMENTO DA PROJETABILIDADE LÚCIDA

Tony Muskopf AUTENTICIDADE CONSCIENCIAL

Vera Hoffmann SEM MEDO DA MORTE

Vera Tanuri PERDÃO: OPÇÃO COSMOÉTICA DE SEGUIR EM FRENTE

Victor Strate Bolfe ESTADO VIBRACIONAL: VIVÊNCIA E AUTOQUALIFICAÇÃO

Wagner Alegretti RETROCOGNIÇÕES: PESQUISA DA MEMÓRIA DE VIVÊNCIAS PAS-
SADAS

Wagner Strachicini CONSCIÊNCIA ANTIDOGMÁTICA

Waldo Vieira 100 TESTES DA CONSCIENCIOMETRIA
200 TEÁTICAS DA CONSCIENCIOLOGIA
500 VERBETÓGRAFOS DA ENCICLOPÉDIA DA CONSCIENCIOLOGIA
700 EXPERIMENTOS DA CONSCIENCIOLOGIA
CONSCIENCIOGRAMA
DICIONÁRIO DE ARGUMENTOS DA CONSCIENCIOLOGIA
DICIONÁRIO DE NEOLOGISMOS DA CONSCIENCIOLOGIA
HOMO SAPIENS PACIFICUS
HOMO SAPIENS REURBANISATUS
LEXICO DE ORTOPENSATAS
MANUAL DA DUPLA EVOLUTIVA
MANUAL DA PROÉXIS
MANUAL DA TENEPES
MANUAL DE REDAÇÃO DA CONSCIENCIOLOGIA
MANUAL DOS MEGAPENSENES TRIVOCABULARES
NOSSA EVOLUÇÃO
O QUE É A CONSCIENCIOLOGIA
PROJECIOLOGIA
PROJEÇÕES DA CONSCIÊNCIA
TEMAS DA CONSCIENCIOLOGIA

Waldo Vieira et. al. ENCICLOPÉDIA DA CONSCIENCIOLOGIA

Site da Editora: www.editares.org.br



1. Área de Pesquisa:
Esta obra aborda temas da 

RECICLOLOGIA, 
especialidade da Conscienciologia.

2. Princípio da Descrença:
Não acredite em nada, nem mesmo 

nas informações expostas nesta obra. 
o mais inteligente é você ter as  
próprias experiências pessoais.
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