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A participação realmente ativa em todos os acontecimentos, a atitude 

realmente prática de todos os membros de uma organização só se podem 

obter com a implicação de toda a personalidade. Só quando a ação no seio da 

comunidade se torna uma questão pessoal central de todo o indivíduo que nela 

toma parte pode-se suprimir a separação entre o direito e o dever, forma 

organizacional de manifestação da separação entre o homem e sua própria 

socialização, forma de sua fragmentação pelas forças sociais que o dominam. 

Portanto, qualquer relação humana que rompa com esta estrutura, com esta 

abstração da personalidade de conjunto do homem, com esta subsunção a um 

ponto de vista abstrato, é um passo para a destruição dessa reificação da 

consciência humana.  

 

Georg Lukács  
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RESUMO 

 

O estudo propõe-se a dialogar com a biografia de José dos Reis Garcia no 
período que transcorre de seu nascimento,em 1940, até 1988. Analiso a 
trajetória pessoal, e a militância política no Partido Comunista Brasileiro e no 
Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. O eixo articulador da narração é 
uma entrevista de quatro horas, cedida pelo biografado, que é confrontada com 
as bibliografias específicas sobre o período. Um primeiro esforço do trabalho 
vem no sentido de apontar limites, apresentar métodos e validar a fonte. Após 
isso realizo o registro da biografia. Tento então a detecção de regularidades, 
identificando a ocorrência do que é geral, do ponto de vista societário, no caso 
particular. Procuro também a identificação das irregularidades na realização do 
modelo geral na biografia específica, buscando as mediações entre 
determinações que as tornaram possíveis. O método utilizado é a transcriação. 
Realizo uma narração, articulada pelas falas do biografado, permeada por 
minhas intervenções. Tento a compreensão de determinados pontos da 
trajetória, e a demonstração de suas vinculações com elementos gerais, ou 
específicos, dos espaços humanos em que se desenrola a trajetória do 
biografado. 
 

Palavras-chave: Ditadura Militar, Biografia, José dos Reis Garcia, PCBR, Luta 
Armada. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Por isso te falarei destas dores que quisera afastar, te obrigarei 
a viver uma vez mais entre suas queimaduras, não para nos determos 
como numa estação, ao partir, nem tampouco para golpear com o 
rosto a terra, nem para enchermos o coração de água salgada, mas 
para caminhar conhecendo, para tocar a retidão com decisões 
infinitamente carregadas de sentido, para que a severidade seja uma 
condição da alegria, para que assim sejamos invencíveis.  

 
Canto Geral 

Pablo Neruda 

 
Meus esforços neste trabalho intentam a conjuração de uma nova fonte 

histórica. Pretendo registrar e dialogar com o depoimento de José dos Reis 

Garcia sobre suas trajetórias pessoal e coletiva nos anos que vão de seu 

nascimento até sua saída do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, no 

fim da década de 1980. Trata-se, portanto, de uma biografia. Não creio 

necessária, a esta altura da trajetória da História como ciência, a defesa da 

história oral como um recurso incrivelmente rico no exercício do ofício de 

historiador. Existe um determinado consenso, creio, inclusive com setores mais 

resistentes a mudanças, de que a história oral tem função privilegiada na 

compreensão do passado. 

 A entrevista nos coloca diante de todos os riscos da memória e de sua 

portadora, a mente humana: a parcialidade, o esquecimento, a vaidade, o 

medo, a vergonha, a vontade de coerência. Limitada e parcial, como todo 

instrumento de análise, a história oral permanece capaz de uma abordagem 

singular do passado. A testemunha representa um ponto de observação 

absolutamente único, por conta disto prenhe de percepções diferenciadas das 

registradas nos demais documentos à disposição do historiador, ela pode ter 

percebido recorrências e singularidades de que não temos registro, pode ter 

adotado e se deparado com racionalidades que nos são ainda obscuras. A 

testemunha opera, inclusive, onde documentos não há, preenchendo lacunas 

com as quais nenhum outro instrumental é capaz de lidar.  

 

Apelando para a entrevista “como último recurso (...) 
passamos logo a apreciar seu enorme valor. Elas mostram ser não 
apenas um recurso substitutivo de fontes melhores, mas, em si 
mesmas, uma fonte muito nitidamente valiosa”. De modo especial, isso 
mostrou ser possível elaborar uma série muito mais completa “de 
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perspectivas e insights sobre o homem (...) suas virtudes e seus vícios, 
e até que ponto aquelas eram, muito freqüentemente, o reverso 
destes”1. 

 
Trata-se também, a pesquisa pela entrevista, de uma experiência 

singular para o historiador. Mesmo reconhecendo a enorme contribuição que a 

análise de vestígios materiais e de registros documentais realizou, e realiza 

cotidianamente para o avanço dos saberes sobre a história, é inegável que o 

depoimento oral cria, por sua natureza, uma intensa sensação de proximidade, 

por parte do historiador, com os fatos que lhe são narrados. Não são letras, 

nem fragmentos de pedra, é alguém que esteve lá, falando. Nunca a história 

me pareceu tão real quanto naquelas entrevistas.  

 

Finalmente, a evidência oral pode conseguir algo mais 
penetrante e mais fundamental para a história. Enquanto os 
historiadores estudam os atores da história a distância, a 
caracterização que fazem de suas vidas, opiniões e ações sempre 
estará sujeita a ser descrições defeituosas, projeções da experiência e 
da imaginação do próprio historiador: uma forma erudita de ficção. A 
evidência oral, transformando os “objetos” de estudo em “sujeitos”, 
contribui para uma história que não só é mais rica, mais viva e mais 
comovente, mas também mais verdadeira2. 

 
 

Resolvida a questão da validade do instrumental utilizado para a 

consecução da pesquisa, põem-se os verdadeiros limites deste trabalho. É 

uma biografia, ou seja, uma leitura radicalmente parcial e limitada, que é 

construída a partir de um único entrevistado, o biografado. Eu, o que entrevista 

e escreve, embora ciente de meu dever de honestidade com a pesquisa, não 

posso sequer imaginar imparcialidade diante do entrtevistado, posto que trata-

se de alguém de meus círculos de relação mais íntimos, além de companheiro 

de vinte anos de militância política. As afirmações feitas por Garcia foram 

presumidas como verdade e aceitas, se não conflitantes com os saberes do 

autor ou com as bibliografias lidas. Temos aqui três grandes questões, a 

estreiteza da biografia, a parcialidade do historiador e a presunção da verdade 

sem confrontação com outros depoimentos. Vamos a elas. 

As biografias, e creio esta em particular, têm uma contribuição na 

compreensão do tempo passado que excede, em muito, a da detecção de uma 

                                                 
1 THOMPSON, Paul. A Voz do Passado  – História oral. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1998, 
p. 118. 
2 Idem, p. 137. 
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lógica interna das existências. O que é singular, e universal, na prática histórica 

dos indivíduos, fala do que seu tempo permitia, do que não permitia e do que 

era possível mesmo sem ser permitido. A descrição da prática humana 

desnuda possibilidades e interdições e se fala do indivíduo não fala menos 

claramente de seu tempo. Neste aspecto em particular vislumbro as maiores 

possibilidades de minha pesquisa.  Eu suponho, e tentarei provar isto, que a 

história de que tratamos dialoga de forma privilegiada com universalidades e 

singularidades de seu tempo. As regularidades convalidam ou retificam o que é 

universal e as irregularidades nos ensinam onde ficavam as frestas. Por conta 

disto creio que o simples registro da história de Garcia já é importante o 

bastante para justificar a pesquisa, mesmo que eivada de limites.  

 
Uma das mais profundas lições da história oral é a 

singularidade, tanto quanto a representatividade, de cada história de 
vida. Há algumas delas que são tão excepcionais e vivas que têm que 
ser gravadas, qualquer que seja o plano3. 

 
 

O recorte temporal, no qual a trajetória de Garcia se desenrola, também 

valora seu depoimento como fonte. Trata-se, majoritariamente de um tempo em 

que à produção documental da memória, principalmente da dos de baixo, era 

muito dificultosa. A coerção estatal e as restrições materiais vicejaram entre os 

trabalhadores, e principalmente na esquerda brasileira, onde Garcia militava 

intensamente. A inexistência, ou restrição, de documentos de época, aliada a 

sobrevivência de contemporâneos dos fatos nos leva ao depoimento como 

forma privilegiada, e por vezes única, de análise. 

 
Analogicamente, a evidência oral pode oferecer muita 

informação de que carecemos sobre as atitudes dos militantes dos 
partidos; suas leituras, seus antecedentes sociais e ocupações, e 
assim por diante. É possível a reconstrução das organizações políticas 
no nível das bases, mesmo onde a documentação, por definição, em 
grande medida não existe [...]4. 

 

A história que Garcia nos conta tem então a responsabilidade, para ser 

mais que uma narração desejada da própria trajetória, de se mostrar valiosa. 

Ela o fez! Creio que isto ficará claro ao fim. 

                                                 
3 Idem, p. 174. 
4 Idem, p. 116. 
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Permanece a questão da presunção da verdade do depoimento. 

Primeiro, cabe relativizar esta afirmação. Embora o trabalho esteja baseado em 

uma única entrevista, de aproximadamente quatro horas, e apesar das 

afirmações feitas não serem confrontadas com outros depoimentos, lembro que 

o entrevistado não opera dentro de um campo discursivo irrestrito. A primeira 

coisa é saber que embora não devamos adotar a credulidade como princípio, a 

nossa ciência seria por demasiado insípida se presa à incredulidade 

apriorística. Marc Bloch nos dirá que a incredulidade de princípio é no mínimo 

uma atitude intelectual pouco fecunda. Acredito então em meu objeto, Garcia 

não tem motivos razoáveis para mentir, respeita e tem afeto por quem o está 

entrevistando e mais importante que isto, realizou um depoimento lúcido e sem 

nenhum narcisismo ou autopromoção, pelo contrário, parecia-me mais 

preocupado em garantir a sobrevivência das ações e dos nomes dos 

companheiros que perdeu e de realizar um registro o mais fiel possível aos 

fatos vividos. Todos estes elementos me levam a uma postura inicial de 

credulidade. Onde se realiza então a incredulidade que tira minha narração do 

campo da fé cega e lhe permite reivindicar a condição de história? .Socorro-me 

aqui de Marc Bloch:  

 
Assim, a crítica move-se entre estes dois extremos: a 

similitude que justifica e a que desacredita. Isso porque o acaso dos 
encontros tem seus limites e o concerto social é feito de malhas, afinal, 
bem frouxas. Em outros termos, estimamos que haja no universo e na 
sociedade bastante uniformidade para excluir a eventualidade de 
desvios muito marcados. Mas essa uniformidade, tal como a 
representamos, atém-se a características bem genéricas. De modo 
que no final das contas, a crítica do testemunho apóia-se numa 
instintiva metafísica do semelhante e do dessemelhante, do Um e do 
Múltiplo5. 

 

A partir de onde opera a verificação de semelhanças e dessemelhanças 

neste trabalho, vista a não confrontação com outros depoimentos? Garcia e eu 

sabemos, no ato da entrevista, que as informações dadas estarão sujeitas ao 

menos a dois instrumentos diversos de ratificação. O primeiro advém do fato de 

que embora eu não tenha recolhido outros depoimentos de contemporâneos de 

Garcia, particularmente os que militaram com ele no PCBR, eu conheço e privo 

da amizade de remanescentes do Partido e de outros setores da luta armada. 
                                                 
5 BLOCH, Marc. Apologia da história, ou, O ofício de historiador . Rio de Janeiro: Zahar, 
2001, p.61. 
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Milito com alguns deles por vários anos, ouvi muitas de suas histórias, a 

respeito de si ou de Garcia. Embora não conhecesse, até o momento da 

entrevista, muitas das singularidades da história do entrevistado eu já tinha 

clareza da maior parte de seus elementos gerais. 

 Meus saberes, advindos de relações políticas e pessoais representam 

um primeiro constrangimento à enunciação de divergências muito acentuadas. 

O outro obstáculo se faz presente através da comparação da entrevista com a 

bibliografia existente sobre o tempo estudado. Fiz uso de muito material 

bibliográfico, mas três livros se mostraram fundamentais, O Combate nas 

Trevas, de Jacob Gorender; O Partidão, de Moisés Vinhas; e Resistência 

Democrática – A Repressão no Paraná; de Milton Ivan Heller. O primeiro 

realiza uma leitura da oposição à ditadura militar que, se sofre da parcialidade 

do narrador, Gorender era militante do PCBR, apresenta uma leitura 

privilegiada, singular e construída por um intelectual orgânico que foi atingido 

pela violência de Estado. É possivelmente uma das obras que melhor expõe os 

dilemas do PCBR, partido em que Garcia militou por vinte anos. O livro de 

Vinhas conta a história do PCB lida por um dirigente nacional que permaneceu 

no Partido durante toda sua trajetória. Foi importante na compreensão de 

elementos da política nacional desta organização que incidiram diretamente 

sobre a militância do entrevistado.  

A terceira bibliografia é à qual este trabalho mais deve. O livro de Milton 

Heller, já em 1988, recolheu e organizou os depoimentos de dezenas de 

membros de esquerda do Paraná, que militaram, foram presos e torturados, 

durante os anos da repressão, entre eles o do próprio Garcia. Consta da obra, 

também, uma lista de processos movidos pela Justiça Militar contra os 

prisioneiros e suas respectivas penas. A leitura do processo, presente 

parcialmente na obra, confirma grande parte das informações dadas por Garcia 

sobre sua militância e sua detenção. O depoimento de Garcia para o livro, 

materializado em alguns parágrafos distribuídos em doze páginas, constitui 

uma singularidade que precisa de um debate, posto que, de determinado ponto 

de vista, poderia depor contra a veracidade das informações presentes neste 

trabalho. 

 Embora confirme, no livro, todos os fatos relativos à sua prisão e tortura 

durante a ditadura militar, Garcia nega veementemente um dos elementos 
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fundamentais da biografia que escrevo, ou seja,sua militância orgânica na 

esquerda.  

Ao ser perguntado sobre sua atuação política passada, principalmente 

as ações que resultaram em sua prisão, como a organização do PCBR no 

Paraná, os planos para o assalto ao Banco do Brasil e para a libertação, do 

quartel de obuses de Curitiba, do militante Jéferson Cardim, Garcia negou tudo. 

Afirmou que se tratou de paranóia da ditadura, somada a uma história 

mirabolante que um amigo relatou ao Exército. Em uma das duas entrevistas 

Garcia mentiu. Em qual?  

Minha versão da história se confirma por dois elementos. O primeiro, os 

atos que resultaram na prisão são de amplo conhecimento de parte da 

esquerda, bem como o protagonismo de Garcia, relatado por muitos de seus 

contemporâneos. Em segundo lugar, o motivo para sonegar informações no 

primeiro depoimento é óbvio. O ano de coleta da entrevista é 1987. Garcia 

ainda militava, naquele momento, no CC do PCBR, um partido que permanecia 

clandestino e com um programa que apresentava a luta armada como caminho 

para a revolução socialista. Os instrumentos da jovem democracia brasileira 

eram instáveis e a permanência das garantias democráticas uma dúvida, 

principalmente para militantes que tinham passado pelos cárceres da ditadura. 

Normas fundamentais de segurança impediam Garcia de falar toda a verdade. 

Ateve-se, então, a enfatizar a brutalidade e autoritarismo de que ele e os seus 

foram vítimas.  

Apontando limites e aporias, encerro o debate sobre a confiabilidade da 

entrevista. Parcial e limitada, como todo depoimento, creio que priva de alto 

grau de fidedignidade, garantida por um narrador disposto a falar a verdade, ou 

o que lhe pareça ser ela, e um processo de filtragem composto por meus 

próprios saberes, minha honestidade como historiador e determinada 

bibliografia. Faço o que me recomenda Bloch, eu não luto pela precisão que o 

fresador consegue em sua máquina, tento obter a parca certeza do luthier, que 

guiado pela sensibilidade dos ouvidos e dos dedos estuda os milímetros a 

procura do som perfeito.  

Subsiste uma última questão: o alto grau de parcialidade do historiador 

que realiza a pesquisa. Aqui cabem esclarecimentos sobre a natureza de 

minhas vinculações com o entrevistado. Conheci Garcia no exato período em 
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que sua narração, neste trabalho, se encerra. Em 1989, aos catorze anos, 

iniciei minha militância no Partido dos Trabalhadores. Garcia era presidente do 

Partido, o mais destacado dirigente local e, se não me falha a memória, o único 

com sólidas relações estaduais e nacionais com as esquerdas.   Tratava-se já 

naquele tempo de uma figura com ares míticos. Ao organizador frio, lúcido, 

metódico e dedicado, somava-se uma personalidade apaixonada, explosiva, 

corajosa e autoritária. Participei da eleição de 1989, atendi na sede do Partido, 

ajudei na infra-estrutura e operei parte das finanças do PT por uns meses. 

Descobri, então, que a contribuição de Garcia excedia em muito sua 

participação pessoal. Vi as contas do PT e da campanha serem pagas com 

recursos pessoais de Garcia, obtidos de uma farmácia na Rua XV de 

Novembro. Aluguel, telefone, água, luz, impressões, material de expediente, 

meu almoço, todas estas, contas que pagávamos com o dinheiro que 

buscávamos na farmácia, ou parcelávamos nos cartões de crédito de Garcia.  

Tratava-se de alguém tão surreal em relação às demais pessoas que eu 

conhecera até então que a pergunta se tornou inevitável: O que aconteceu com 

este homem? A curiosidade foi imediatamente substituída por uma frustração. 

A trajetória de Garcia era obscura, sabia-se que ele fora da luta armada no 

Paraná, que tinha sido preso, torturado e que não falara nada a seus 

inquisidores. Era tudo. O suficiente para um mito. De resto tínhamos a 

resistência dele, que durou até esta entrevista, em falar sobre o assunto. Esta 

experiência inicial com meu objeto de estudo realiza uma alteração dramática 

em minha própria biografia. Militei com Garcia nos anos que seguem a 1989. 

Nossas relações políticas, intelectuais e pessoais viveram fases diversas, mas, 

de forma geral, os laços se estreitaram cada vez mais. O saldo desta trajetória 

é que militamos juntos, ainda hoje, na coordenação nacional da Tendência 

Marxista, uma corrente do PT, e conto Garcia como uma das mais fortes das 

poucas figuras paternas que acabei por eleger diante das contingências da 

vida. Aqui o historiador se mostra duplamente parcial, porque duplamente 

vinculado. Afetivamente, ao estudar um amigo e, politicamente, por se 

posicionar como militante marxista.  

O vínculo político e a posição política são direitos que me cabem como 

historiador e se os justifico é por honestidade intelectual. Observo o mundo de 

um ponto de vista. Nisso, felizmente, equiparo-me a todos os demais de minha 
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espécie. Partindo da obviedade de que toda leitura é parcial, fugimos do falso 

dilema da imparcialidade contra a parcialidade, e retomamos o verdadeiro 

debate, que é o de aceitação ou não de determinadas leituras parciais a partir 

de nossa compreensão dos elementos da existência. Compreensão esta que, 

obviamente, é também parcial. Posto isto, creio que, do ponto de vista ético, o 

dever que persiste não é o de uma ilusória imparcialidade, da qual nem eu, 

nem nenhum outro historiador, somos capazes, e sim o de operar com uma 

parcialidade confessa. Faço-o agora. Sou marxista, materialista dialético 

convicto, materialista histórico com muita prudência, comunista e militante de 

esquerda. Enxergo o mundo por uma perspectiva de classe. Eis minha 

parcialidade. Reivindico para ela, pesada a cumulatividade de gerações de 

intelectuais que a forjaram, um estatuto que a academia incorreria em grave 

erro ao negar, o de científica.  

Continua o problema da vinculação afetiva. Para além do instrumental 

teórico e das posições políticas, ainda temos o fato de que se trata de um 

historiador que está narrando a história de um amigo. Lembro, em primeiro 

lugar, que a pesquisa de pessoas íntimas não é vetada a priori na construção 

do conhecimento histórico. As possibilidades podem ser exploradas, pesadas 

suas limitações, e abrem inclusive algumas novas oportunidades, Paul 

Thompson nos explica isto em A Voz do Passado: 

 

O íntimo sabe como são as coisas, é enganado menos 
facilmente, compreende as nuances, e começa com contatos muito 
mais úteis e, é de se esperar, como alguém considerado de boa-fé. 
Tudo isso tem que ser aprendido e construído pelo estranho que, no 
caso extremo de um estudante europeu de historia da África, pode, 
inicialmente, não conhecer a língua, a etnografia ou a geografia da 
comunidade. Nisto, porém, pode haver também um benefício, pois o 
estranho pode pedir que lhe seja explicado o óbvio; enquanto o íntimo, 
que na verdade pode se equivocar ao presumir a resposta, não 
pergunta por temer ser tomado por tolo. Por outro lado, a desvantagem 
do íntimo quanto à interpretação está mais na facilidade com que um 
mito da comunidade pode ser aceito literalmente. Os demais, muitas 
vezes no extremo superior ou inferior da escala social, que têm sobre 
ele um ponto de vista diferente, passam despercebidos. Como também 
a função social do mito pode não ser detectada6. 

 

Pois bem, a prática não é vetada, ou seja, a possibilidade de adentrar o 

campo do científico está aberta, mas o método está prenhe de sérios riscos. O 

                                                 
6 THOMPSON, op. cit. p. 163. 
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que justifica utilizar técnicas mais arriscadas, em detrimento das mais seguras, 

é o aproveitamento possível de determinadas oportunidades. Neste caso, o 

que justificaria que o presente trabalho seja feito por alguém próximo 

afetivamente é a possibilidade de que esta memória se perca por conta de que 

não será feita por um historiador de neutralidade inquestionável.  

Eu fiz esta entrevista porque, se não a fizesse, em poucas décadas, 

teríamos perdido uma fração da memória de nossa espécie que agora sei 

inestimável. Outro historiador não a faria por dois motivos simples: foram 

precisamente os laços de afetividade e políticos que me permitiram convencer 

Garcia a dar este depoimento. Duvido sinceramente que ele o faria para outro. 

Em segundo lugar, o que me pareceu óbvio ao fim da entrevista, José Garcia 

era imperdoavelmente subestimado como fonte histórica, seu silêncio sobre 

parte significativa da própria história poderia levá-lo a passar despercebido, ou 

a não ser apropriadamente explorado por muito tempo. A conversa não se 

resumiu à rica entrevista que registrei neste trabalho. Ao seu final foram-me 

entregues documentos, os quais não são objeto desta discussão, e que 

inevitavelmente me renderão alguns anos de pesquisa. Os documentos são 

algo que, creio, de forma alguma seriam entregues a outro. 

A oportunidade de realizar uma tarefa nem sempre se soma às 

capacidades mais apropriadas para fazê-lo. Por vezes é imperativo que o 

menos apto faça o que poderia ser mais bem-feito por um outro, que 

infelizmente não pode fazê-lo, a tempo de que a oportunidade seja aproveitada. 

O homem errado, no lugar certo, na hora certa, tem a responsabilidade de 

tentar fazer a coisa certa. Tenho inclinações pessoais para minha pesquisa, 

estas inclinações podem conduzir-me ao erro involuntário, e este é um risco 

inevitável nestas circunstâncias. O que posso afiançar é que, de forma alguma, 

minhas predileções pessoais me levarão ao erro voluntário, à deturpação do 

que percebo como verdade ou à omissão do que me pareça importante 

historicamente. Se minhas afetividades pesam em minhas conclusões, não 

pesa menos meu dever de honestidade como historiador.  Ademais relembro 

Bloch: 

 

Alguns, estimando que os fatos mais próximos a nós são, por 
isso mesmo, rebeldes a qualquer estudo verdadeiramente sereno, 
desejavam simplesmente poupar a casta Clio contatos demasiados 
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ardentes. Assim pensava, imagino, meu velho professor. Isso é 
certamente atribuir-nos um fraco domínio dos nervos7.  

 

Tento justificar assim minha última parcialidade pendente e deixo a 

quem lê a história de José Garcia o julgamento do mérito sobre a importância 

de seu registro e a validação, ou não, das condições em que ele é feito. 

                                                 
7 BLOCH, op. cit. p. 61. 
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2. DESEJOS DE COERÊNCIA E O FAZER DA ENTREVISTA 

 

2.1. TRANSCRIAR PARA NÃO BUSCAR UMA COERÊNCIA IMPOSSÍVEL 

 

A narrativa como forma de registro implica um risco que merece 

reflexão, o desejo de encontrar e de criar coerência. As relações que cada um 

de nós mantém com o seu tempo são, em grande parte, resultado de uma série 

de mediações entre determinações, que constituem a própria concretude da 

vida e o eixo pelo qual se articula, e, creio, torna apreensível, o real.  Somos 

seres determinados, por uma miríade de elementos presentes em todas as 

esferas da existência, e ao mesmo tempo nos encontramos diante de uma 

práxis aberta. O futuro ainda não aconteceu, e embora nossa margem de 

manobra, individual seja severamente limitada pela vida, acabamos por nos 

encontrar diante de uma quantidade enorme de decisões sobre nossa própria 

história e, por vezes, sobre a história dos nossos. 

 As escolhas são também condicionadas por pressões, mas encontram-

se nelas os estreitos espaços em que o exercício da liberdade se torna 

possível. A reduzida margem em que nossas opções possíveis incidem sobre o 

futuro é o lugar onde se articulam a faceta mais caótica da vida com sua única 

possibilidade de coerência. 

 

Não se pode negar que há um estilo próprio a uma época, um 
habitus resultante de experiências comuns e reiteradas, assim como 
há em cada época um estilo próprio de um grupo. Mas para todo 
indivíduo existe também uma considerável margem de liberdade que 
se origina precisamente das incoerências dos confins sociais e que 
suscita a mudança social8. 

 

 Somos seres condicionados diante de uma práxis aberta, isto 

estabelece um limite, mas concretiza uma série de possibilidades. O limite é 

que os condicionamentos são filhos do tempo presente, ou seja, fazem-se 

sentir de forma muito mais palpável que o tempo futuro, espaço em que afluem 

as decisões de hoje. A possibilidade reside no óbvio, o futuro não está feito e 

nós não estamos condenados a nada. 
                                                 
8 LEVI, Giovanni. Usos da Biografia. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta M. Usos e 
Abusos da História Oral . 6ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, p. 182. 
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 Limitada, obviamente, por uma compreensão restrita do real, encontra-

se diante de nós uma infinidade de decisões que estabelecem, entre vários 

outros, um problema central, a construção de uma coerência interna para o 

conjunto de escolhas feitas durante uma vida. 

O desejo de uma linha que articule nossas opções durante a existência é 

tipicamente humano e nisto creio que poucas variações existam. O que 

apresenta divergências é o tipo de coerência desejada e o quanto a procura 

por ela pesou, e pesa, sobre as decisões de cada um. Sendo assim, a 

coerência que, lembremos, sempre será parcial, pode ser vivida ou inventada 

depois, pode ser uma escolha pela espécie, por si mesmo ou por algo externo, 

mas é antes de tudo a possibilidade da razão de não capitular diante do real. 

Esta reflexão cria uma primeira tensão na tarefa de narrar uma vida. 

Acoerência constatada, não inventada, é, pesada sua raridade, um desejo do 

biógrafo diante de seu entrevistado, valoriza o personagem, fala do indivíduo 

que triunfa sobre seu tempo e facilita a aceitação da fonte.  

 
Em muitos casos, as distorções mais gritantes se devem ao 

fato de que nós, como historiadores, imaginamos que os atores 
históricos obedecem a um modelo de racionalidade anacrônico e 
limitado. Seguindo uma tradição biográfica estabelecida e a própria 
retórica de nossa disciplina, contentamo-nos com modelos que 
associam uma cronologia ordenada, uma personalidade coerente e 
estável, ações sem inércia e decisões sem incertezas9. 

 

O problema do historiador é que coerências e incoerências falam de 

história, homens e mulheres que aceitam, ou recusam seu tempo e seu mundo, 

fazem história, e nem sempre as ações articuladas são as que mais pesam 

sobre a vida. Renuncio por isto a tentar inscrever Garcia dentro de um 

movimento racional, deixo a ele o que lhe pertence, o direito de nos propor sua 

história e as articulações e continuidades que vê nela. 

 
Quem busca os fios de ligação na história de sua vida já terá 

criado, de diferentes pontos de vista, uma coerência naquela vida que 
agora está pondo em palavras (...) Em sua memória, já terá separado 
e terá deixado perderem-se no esquecimento (...) Assim, o primeiro 
problema, de captar e apresentar as conexões históricas, já estará 
meio resolvido pela vida10. 

 

                                                 
9 Idem, p. 169. 
10 RICKMAN, apud, THOMPSON, op. cit., p. 78. 
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Resigno-me à tarefa de transcriar a entrevista que me foi concedida. A 

narrar a experiência biográfica de José Garcia, utilizando a transcrição das 

partes da entrevista que me pareçam compor os elementos articuladores da 

história, na leitura do entrevistado. Minha contribuição como historiador se 

resume a organizar uma narração que apresente a fala do entrevistado, filtre as 

informações a partir dos saberes que me são acessíveis, saliente o que 

considero promissor do ponto de vista do estudo da história, dialogue com o 

homem e suas condições, identifique fissuras e garanta ao biografado a 

possibilidade de expor a racionalidade que vê em sua própria trajetória.  

 

2.2. A ENTREVISTA 

 

A entrevista, de aproximadamente quatro horas, foi integralmente 

realizada em um sábado pela tarde, na atual residência de Garcia, um 

pequeno, mas confortável, apartamento na cidade de Itapema, onde ele e dona 

Ondina, sua esposa, moram desde 2007. Os dois anos a beira-mar e longe de 

conflitos políticos mais cotidianos e mundanos lhe fizeram muito bem, está 

bronzeado pelo sol, faz exercícios pela manhã, alimenta-se bem, lê, enfim, 

divide a vida entre as assessorias que presta ao PT, a militância na 

Coordenação Nacional da TM e a vida familiar. Está aposentado pelo Banco do 

Brasil. Esta renda, somada à aposentadoria da esposa, garantem uma vida 

modesta, mas relativamente confortável. A conversa foi feita num misto de sala 

e cozinha, que tinha em uma de suas extremidades uma sacada, por conta 

disto iluminado e agradável.  

Eu permaneci a primeira parte da entrevista sob o peso de determinada 

tensão e seguindo rigorosamente um pequeno roteiro que confeccionara. 

Tentei fazer com que Garcia falasse o máximo possível sem minha 

intervenção. Meu objeto superou parte de minhas falhas, Garcia foi calmo, 

lúcido e metódico durante toda a entrevista. Narrou os fatos numa seqüência e 

profusão admiráveis, recordou nomes, datas e movimentos com precisão. Sem 

nenhuma tensão narcisista, pelo contrário, rindo de si e das situações com que 

se deparou. Garcia mostrou-se pesaroso somente ao falar de amigos mortos e 

dos sofrimentos enfrentados por sua família. Notei, durante toda a entrevista, 
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que ele tinha consciência da importância do que fazíamos e que por conta disto 

preparara-se para aquele momento e tentava relatar-me as coisas sem 

distorções e sem manifestações pesadas de afetividade. 

Embora eu tenha ficado mais tranqüilo ao final da primeira fase da 

conversa, intervindo pouco, o que é do método, mas com mais tranqüilidade, 

permaneço devendo ao entrevistado a maior parte da qualidade metodológica 

da entrevista. Ao final de quatro horas de conversa, e duas paradas para café, 

estávamos os dois exaustos. Conseguimos cobrir naquele dia a trajetória de 

Garcia até a década de 1980. Finda a conversa e desligados os aparelhos, 

utilizei dois gravadores de voz e um de imagem, tomamos café com dona 

Ondina, que acabara de chegar. Após o café, Garcia começou a me entregar 

uma série de documentos, entre eles: teses do PCBR, de 1968, perfeitamente 

datilografadas e encadernadas; micro filmes, que foram confeccionados no 

Chile para contrabandear para o Brasil teses do PCBR em 1973, recortes de ao 

menos três jornais diários, em todo o período entre 1969 e 1973, clipados todos 

os dias e colados entre as páginas da revista Veja, documento que Garcia 

confeccionou durante sua detenção; e várias outras formas de registro 

histórico. Aproximadamente vinte quilos de documentos, todos originais, alguns 

raros e outros talvez inéditos. 

Naquele momento, compreendi o que já começou a me parecer claro 

durante a entrevista, o TCC não resolveria, para mim, a charada primordial que 

marcou minha primeira militância e da qual eu permaneci perseguindo a 

resposta no campo do estudo da História: O que aconteceu a este homem? 

Acredito ter respondido parte importante da pergunta com este trabalho, mas 

reconheço que, por meus limites, a tarefa não se encerra aqui. Resolvi então 

fracionar esta história, assumindo os prejuízos advindos desta escolha. Narro a 

partir daqui a trajetória de José dos Reis Garcia entre seu nascimento e a 

década de 1980. Deixo para pesquisas futuras, com mais tempo e sabedoria, a 

tarefa de decodificar o restante. 
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3. A HISTÓRIA DE JOSÉ DOS REIS GARCIA 

 
Aquele que luta pelo comunismo deve saber lutar e não lutar, 

dizer a verdade e não dizer a verdade, fazer serviços e recusar 
serviços, manter suas promessas e não manter suas promessas, se 
expor aos perigos e fugir dos perigos, lutar com a face descoberta e 
lutar incógnito. Aquele que luta pelo comunismo não guarda, de todas 
as virtudes, senão uma só, a de lutar pelo comunismo. 
 

A Decisão 
Bertolt Brecht 

 

3.1. INFÂNCIA – A FUNDAÇÃO DE UM MITO PESSOAL 

 

O mundo era palco de sua Segunda Grande Guerra, Hitler era 

conquistador indiscutível da Europa, Getúlio Vargas11 governava com mão de 

ferro, quando Garcia viu a luz do dia pela primeira vez, a 21 de maio de 1940. 

Nascido em Rio do Sul, cidade catarinense situada no alto vale do rio Itajaí-

Açu, e filho de Eulálio Vieira Garcia, um farmacêutico rural identificado com os 

movimentos mais à direita no espectro político nacional, e de Lair dos Reis 

Garcia, uma dona de casa de formação profundamente conservadora. 

 

Morava no distrito de Barra do Trombudo. Uma infância comum 
a todas as crianças da época, com pitadas de algumas lembranças 
que me vêm à memória, como os dois bichos de estimação de quando 
tinha por volta de cinco anos, um papagaio e um macaco. Eram os 
meus brinquedos do dia-a-dia. De manhã, ao café, o papagaio já 
participava das minhas brincadeiras, até mesmo em cima da mesa.Já 
convivia naquele tempo com problemas estomacais. Tive um derrame 
grave que quase me levou à morte, fato que iria se repetir por toda a 
minha vida. Tive sarampo como todas as crianças da época e não tive 
tifo (febre tifóide), o que me garantiu vivo. Saia de casa para brincar 
com meu vizinho de origem italiana, em cuja casa comia pão com 
banha e açúcar. Uma delícia! Ainda aos 6 anos fugi de casa pegando 
carona com um caminhoneiro. Fui achado perambulando em Rio do 
Sul12. 

 
                                                 
11 Getúlio Dornelles Vargas, gaúcho, foi, por obra de um golpe de Estado, presidente do Brasil 
entre 1930-1945 e elegeu-se para o período entre 1951-1954. Permaneceu dezoito anos no 
poder. Governou o país durante grande parte de seu processo de desruralização. Expoente do 
populismo brasileiro, dançou um sofisticado balé político em que dialogava com latifundiários, 
industriais e trabalhadores. A era Vargas é marcada por um aprofundamento do protagonismo 
social do Estado, lastreado politicamente por um apoio difuso dos trabalhadores, que Vargas, 
através de ações clientelistas e policiais, obteve evitar que se autonomizassem e obtivessem 
programa próprio. 
12 GARCIA, José dos Reis. Depoimento: setembro, 2009. Entrevistador: Eder Alexandre 
Martins. Itapema: FURB, 2009. 
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O pai era madeireiro e teve mais quatro filhos, José Garcia o mais velho. 

A atividade paterna incluía a propriedade de uma pequena frota de caminhões, 

instalada nos arredores de Curitibanos, que transportava a madeira extraída no 

alto-vale para exportação pelo porto de Itajaí. Eulálio também exercia, em 

Braço do Trombudo, a função de farmacêutico, herdada do pai. 

 

Montou farmácia em Barra do Trombudo, onde aviava produtos 
farmacêuticos, fabricando xaropes, pastilhas e cápsulas, “arrancando” 
dentes usando, sem anestesia, o boticão, e fazia pequenas cirurgias 
usando um bisturi. O médico que se encontrava mais perto morava em 
Rio do Sul13. 

 

A madeira prosperou menos que a farmacologia. Em meados de 1946, a 

família se mudou para Rio do Sul e Eulálio passou a exercer a profissão de 

farmacêutico junto ao pai, Viriato Alves Garcia, na farmácia Santa Terezinha, 

fundada em 1935. O avô paterno de Garcia era proprietário de farmácias, 

primeiramente em Bom Jardim da Serra, de onde era oriundo, e, a partir da 

década de trinta, em Rio do Sul.  

 

Das lembranças do meu avô ficaram as latas de bolachas 
importadas que ele mandava todo final de ano para as freiras do 
Hospital Cruzeiro. [...] Viriato Alves Garcia passou a ser o nome da 
ponte pênsil que liga o centro de Rio do Sul ao bairro Canoas, ponto 
onde a união dos rios Itajaí do Sul e do Oeste passa a constituir o Rio 
Itajaí-Açu. [...] Tive sete avós. Meu avô Viriato casou três vezes e meu 
avô materno Ivo Ribas Reis casou quatro vezes14. 

 

Garcia, que Concluiu o primário no grupo escolar Paulo Zimmermann, 

cursou o ginásio no Colégio Dom Bosco de Rio do Sul. Ao fim disto, as 

possibilidades de continuação da educação formal, inexistentes na cidade no 

período, levaram a família a decidir pelo internato do Colégio Santo Antônio de 

Blumenau. Garcia cursou o Científico com Contabilidade no Santo Antônio, do 

início de 1956 até fins de 1957, quando foi expulso e se mudou para Curitiba.  

 

Bons tempos de adolescente. Com direito a trote, sendo jogado 
com documentos e dinheiro dentro da piscina do Colégio. Com fugidas 
noturnas do internato e namoricos com meninas da cidade, fui levando 
o ano e meio que passei em Blumenau. Às quartas-feiras minha mãe 
mandava uma mala com roupas limpas, bolachas e doces. [...] Nos 
finais de semana podíamos sair do internato, ir ao Cine Blumenau e 

                                                 
13 GARCIA, op. cit. 
14 Idem. 
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depois tomar um lanche. Olhar as meninas desfilarem na rua XV e 
depois retornar ao Colégio. Nas aulas era um aluno médio. Já na 
época gostava muito de ler, principalmente livros policiais. Professores 
franciscanos havia um especialmente duro, frei Odo, que se arrogava o 
direito de fazer o que bem lhe aprouvesse. Marcou-me profundamente 
por uma acusação indevida, que resultou em minha reação, com 
expulsão do Colégio, em outubro de 195715. 

 

Percebo neste ponto da entrevista a articulação de uma coerência 

desejada. Articulação por se tratar de uma percepção que é exposta pela 

segunda vez, e o será de novo. A rebeldia como elemento natural da 

personalidade é um dos mitos que imprime coerência à história que se 

desdobra no universo mental do narrador. Garcia se vê como um rebelde, 

reconhece na contradição com o mundo um dos elementos primordiais de sua 

história. Esta interpretação de si se justificará por muitas vezes nos fatos que 

serão narrados à frente. De qualquer forma, já temos duas de suas 

materializações manifestas na entrevista. Na primeira, Garcia lembra que aos 

seis anos já fugira de casa. Aqui, a rebeldia lida como primeva, nascida com o 

homem, inseparável dele. Em seguida, a expulsão injusta do colégio. 

A coerência do argumento se solidifica quando se somam a ele a crença 

na justeza das próprias posições em cada momento e um histórico de severas 

punições que as instituições da sociedade de seu tempo atribuirão às 

manifestações destas discordâncias. Estão fundidos os elementos de um mito 

pessoal, o rebelde que é permanentemente punido. Não existe espaço para 

auto-piedade nesta leitura de si. Garcia, não me parece, ver-se como uma 

vítima inocente dos sistemas coercitivos e sim como alguém que discorda e 

que aceita os riscos de viver esta discordância. Recusando uma vitimização 

apática como lógica narrativa, não temos um quadro de ressentimento contra o 

mundo exterior, embora ele surja, por vezes, como no caso da expulsão 

executada por frei Odo. Continuemos. 

 No período em que estava no internato, o pai, que se encontrava 

gozando de determinada prosperidade em Rio do Sul, decidiu por uma 

mudança drástica de planos e comprou o Hotel Regina, na capital do Paraná, 

transferindo-se com a família. Expulso do colégio, Garcia partiu para Curitiba 

onde concluiu o ensino médio no Colégio Dom Bosco e no Novo Ateneu, hoje 

Faculdade de Curitiba. A prosperidade vivida em Rio do Sul pela família é 
                                                 
15 Idem. 
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sucedida por um período de dificuldades e tribulações econômicas que, alguns 

anos depois, ocasionaram a mudança para Blumenau. 

 

3.2. A MILITÂNCIA NA JUVENTUDE E O EXÍLIO EM FOZ DO IGUAÇU 

 

A cidade é um espaço de efervescência cultural e política que realizou 

uma alteração importante na trajetória humana em questão: o seu contato com 

a esquerda. O PCB tinha neste momento uma ação semilegal, parcialmente 

tolerada pelas estruturas de Estado, contava com uma sede no centro de 

Curitiba e com ramificações nos movimentos populares, meios acadêmicos e 

entre os artistas do tempo. Além disto, distribuía os jornais Novos Rumos e 

Visão Operária.  

 

A manutenção das liberdades democráticas e a existência de 
um clima de liberalização permitiam que os comunistas se 
movimentassem com certo desembaraço na cena política, inclusive 
com sua imprensa circulando normalmente. A esquerda não cumpriu o 
acordo eleitoral de legalizar o PCB, mas respeitou a vinda deste 
partido para a legalidade de fato16. 

 

  A exposição de Garcia às perspectivas da esquerda se deu através dos 

espaços públicos, principalmente o teatro, os jornais, e as relações de 

amizade, particularmente a com o filho de um vizinho, pernambucano, fiscal da 

fazenda, militante do PCB. Os textos de esquerda, manuais de formação do 

PCB, que precediam metodologicamente a leitura dos clássicos17, mesclavam-

se com os estudos para o vestibular de direito da UFPR. O pai insistia em que 

ele cursasse Medicina e Garcia pretendia o Direito. Em 1961 fez o vestibular 

para os dois cursos, reprovou em medicina e passou em direito, que começou 

a cursar em abril de 1961. Completou quatro semestres. No começo de 1962, 

passou no concurso do Banco do Brasil, sexto colocado no país, e, ao final do 

ano, foi designado para Foz do Iguaçu. O primeiro período curitibano foi 

marcado pela adesão à esquerda, pela formação política no PCB, pela leitura 

de alguns dos clássicos, e por uma ativa militância de base no movimento 

                                                 
16 VINHAS, Moisés. O Partidão : a luta por um partido de massas. São Paulo: Editora Hucitec, 
1982, p. 177. 
17 Citando alguns: O Capital; O Estado e a revolução; A Origem da família, da propriedade 
privada e do Estado e o 18 de Brumário. 
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estudantil e no Sindicato dos Bancários. O personagem, ainda jovem, tragou 

em largos goles teses, sonhos, métodos e fazeres da esquerda brasileira, 

implicadas aí todas as suas influências.   

 

Eu fui criado em uma família conservadora, de udenistas, só 
mudei minha opção, ou só comecei a pensar nisso em Curitiba, 
quando comecei a ter contato com Antônio Amaral, que era do PCB, a 
freqüentar a área da esquerda, a área de cultura, de teatro, que eu 
sempre gostei muito. Então comecei a me relacionar com pessoas que 
fizeram, foram fazendo a minha cabeça, dando possibilidade de eu ler, 
enfim. Isto começou só com dezessete anos e pouco. Com dezoito 
anos é que eu comecei a militar no PCB. Ai já militante do PCB em 
Curitiba. Já começava a conversar com o Agriberto Vieira, com os 
militantes do PCB e quando entrei para faculdade já tava praticamente 
tocando as coisas, quando eu fui para Foz do Iguaçu já representava o 
Jornal Novos Rumos, distribuía o jornal pra turma18.  

 

A aprovação no concurso do Banco do Brasil implicou na aceitação, em 

14 de abril de 1962, da primeira designação, para Foz do Iguaçu. Era uma das 

três cidades menos ambicionadas pelos funcionários do Banco, tanto que ao 

final de três anos, os pedidos de transferência eram prontamente aceitos. 

Garcia se transferiu para Foz como militante orgânico do Partidão. Ficou com a 

tarefa de representação do Jornal Novos Rumos na cidade e com 

responsabilidades organizacionais na construção do Partido local.  A entrevista 

permite, neste momento, identificar no biografado uma sensação de exílio 

político forçado na experiência de fronteira. As categorias clássicas do 

marxismo, instrumental teórico de que Garcia era portador, encontravam 

menos concretude numa sociedade que tinha sua economia fundamentada nos 

processos de troca possíveis em uma fronteira latino-americana dos anos 

sessenta. Proletariado e burguesia, nestas circunstâncias, são quase uma 

abstração. A metodologia de trabalho do Partido era própria de uma sociedade 

fabril e operava com um sistema categorial que não encontrou ressonância 

naquela realidade particular. Vale lembrar que a rigidez doutrinária do PCB não 

permitia a apresentação de muitas variações nos instrumentos de luta 

possíveis. A leitura de socialismo, própria do PCB no período, e a forte 

inspiração nas formas e meios da Revolução Russa tornaram mais difícil a 

adaptação do instrumental para os espaços de prática da militância. Inexistindo 

                                                 
18 GARCIA, op. cit. 
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setores expressivos do movimento operário fabril, a atuação se centrou em 

dois outros palcos, os movimentos populares reivindicatórios e o esporte. 

 

Não teve militância organizada com orgânicos. Tinha pessoas 
com quem eu conversava [...] a idéia não era ficar lá! Eu não queria 
ficar lá! Então qual era a minha militância, era a distribuição do jornal e 
tentar ampliar. Não tinha militância em cima de movimento, a cidade 
era muito pequena, muita dificuldade. A luz elétrica só através de 
geradores, em Foz do Iguaçu você não tinha nada, não tinha nada! 19. 

 

A tarefa fundamental era receber semanalmente o Jornal Novos Rumos 

e realizar a venda. Aliavam-se a isto cooptações individuais e uma relação 

pública que, como dificílima pelas vias tradicionais da esquerda, fez-se possível 

nas disputas de xadrez, futebol de salão e tênis de mesa.  

 
Eu jogava futebol de salão pelo time do Banco do Brasil, depois 

eu entrei na seleção de Foz do Iguaçu, fui jogar nos jogos abertos do 
Paraná em Maringá, mas aí eu era uma pessoa conhecida no Banco 
porque eu fui presidente da AABB [Associação Atlética do Banco do 
Brasil – já está nas siglas] de Foz do Iguaçu, por duas vezes. Eu 
construí a sede da AABB de Foz do Iguaçu, na política tinha meus 
contatos, e quando eu entrava em campo e os caras já, “aé vermelho, 
vermelho!”20.  

 

Do ponto de vista político, a experiência de Foz do Iguaçu parece 

demarcada pela ausência de instâncias orgânicas mediadoras da prática 

militante, o que implicou em determinado isolamento e em um alto grau de 

autonomia política, pesando, é claro, uma série de restrições doutrinárias 

formais do Partido e convalidadas na subjetividade de quem está militando. De 

qualquer forma, tratamos de uma experiência de militância diversa da praticada 

pela maioria do PCB naquele momento. Quanto esta autonomia forçada, num 

quadro em que estão ausentes as categorias fundamentais do método de que 

se está armado, e a necessidade de tentar intervir por outras vias, que não as 

transitadas comumente pelos seus, numa fase inicial da experiência política 

pessoal, forjou a personalidade do militante que volta para Curitiba é uma 

latente curiosidade que não tenho instrumental para satisfazer. De qualquer 

forma a, experiência em Foz do Iguaçu foi o dramático contato de um jovem 

                                                 
19 Idem. 
20 Idem. 
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comunista doutrinário com uma possibilidade do real que demonstrou a 

dificuldade de um método simétrico contra uma vida radicalmente assimétrica.  

 

As categorias sociais eram de muita dificuldade para você 
trabalhar de um ponto de vista revolucionário. Muito difícil você 
convencer alguém ali de que deveria ser comunista. Ali, pras pessoas, 
o negócio era ganhar dinheiro com o contrabando e quando muito 
fazer um joguinho no cassino ali no Paraguai. Era uma coisa 
escrachada, aberta, passava tudo, não tinha ponte, vinha tudo de 
barco. Em Foz do Iguaçu praticamente não rendeu o trabalho, não teve 
trabalho nenhum, o trabalho era esse, que deixei lá alguns 
companheiros que eu ganhei21. 

 

Este quadro sofre tensão pela degeneração rápida das relações entre a 

sociedade civil e o Exército, particularmente no que diz respeito ao PCB. 

 

Numa ocasião, num jogo contra o batalhão de fronteira,, eles 
me bateram, jogaram os soldados para cima de mim. Já tinha uma 
tensão muito forte instalada. Já tinha gente que não conversava 
comigo, as relações eram muito difíceis22.  

 

As questões nacionais começavam, já nesta altura, a se fazerem mais 

presentes na vida cotidiana, mesmo em Foz do Iguaçu. Em primeiro de abril de 

1964, dia do golpe23 deflagrado pelas Forças Armadas contra o governo de 

João Goulart, no Banco, pela manhã, a primeira prisão. Garcia foi levado para 

o quartel do Exército local onde foi interrogado durante todo o dia sobre suas 

ligações com o PCB, sua militância e sua amizade com o ministro do Trabalho 

Amauri Silva24.  

Do banco eu fui preso, fui lá pro quartel, mas eles estavam com 
medo, aquilo lá foi um refresco pra mim, depois que eu lembrei do que 
eu passei na outra prisão eu pensei, bem aquilo lá foi um passeio. E foi 
realmente, porque eu não fiquei nem um dia, nem um dia e eles me  

                                                 
21 Idem. 
22 Idem. 
23 No primeiro dia de abril de 1964, as tensões presentes na experiência da democracia 
populista brasileira eclodiram tragicamente através de um Golpe de Estado liderado pelo 
exército brasileiro e apoiado pelos EUA. Alegando que as ações do governo, principalmente as 
propostas nas Reformas de Base, e o aquecimento da organização popular, representavam um 
risco contra a ordem social, e apontando o comunismo e seus representantes como um perigo 
imediato para a paz e prosperidade do País, os militares deram início a um regime autoritário 
que durou quase vinte anos. Neste período, entre outras coisas, as liberdades políticas e 
individuais foram dura e progressivamente reprimidas, os instrumentos da ainda frágil 
democracia nacional suspensos, centenas de entidades populares fechadas, mandatos eletivos 
caçados e milhares de pessoas presas, torturadas e assassinadas. 
24 Amauri de Oliveira e Silva, paranaense nascido em Rio Negro, foi Ministro do Trabalho no 
governo João Goulart, entre junho de 1963 e março de 1964. Tinha fortes vinculações com o 
PCB e era rotulado como comunista. 
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soltaram. Mas me interrogaram durante o dia todo. Porque eu era, e 
realmente eu era amigo do Amauri Silva, que era ministro do Trabalho, 
e porque eu era comunista e distribuía o jornal. Se eu tinha ligação 
com esse e aquele, porque eu distribuía o jornal, porque eu era 
comunista25. 

 

Embora tivesse participado da Campanha da Legalidade, promovida por 

Brizola26, - o único movimento popular de envergadura de qual tomara parte até 

o momento fora uma manifestação com velas, contra o governo de Nei Braga27, 

na reivindicação de energia elétrica para a cidade-, não era considerado um 

militante perigoso e foi liberado após um longo, mas ainda relativamente 

civilizado, interrogatório. De qualquer forma, a brandura deste primeiro 

momento fala menos sobre a organização dos militares do que o fato de que 

um militante ainda de expressão reduzida no movimento comunista, numa 

cidade sem importância tática imediata, já estava cadastrado e foi localizado e 

submetido a interrogatório imediatamente no dia do golpe.  

A militância continuou em Foz do Iguaçu, agora com mais cuidado, até 

1966. Como os comunistas da cidade eram poucos, conhecidos e vigiados, os 

membros do Exército se sentiam no controle da situação, o que ironicamente 

resguardou Garcia de maiores desconfortos até o retorno para Curitiba. O 

período entre 1964 e 1968 ainda foi de vacilação entre os militares: 

 

O embate entre as duas correntes duraria os quase vinte anos 
do regime militar e, no revezamento entre moderados e radicais no 
poder, só uma coisa era certa: a perseguição aos subversivos. 

Num primeiro momento, venceram os moderados, muito em 
conseqüência do apoio que receberam da maioria das lideranças civis 
que haviam apoiado o golpe – e que obviamente estavam interessadas 
em que a ditadura durasse pouco, pois eles também queriam chegar 
ao poder e, de preferência, num futuro não muito distante. E assim o 
general Humberto Castello Branco, líder-mor da Sorbonne, se tornou o 
primeiro presidente do regime militar28. 

 

                                                 
25 GARCIA, op. cit. 
26 Leonel de Moura Brizola, gaúcho de Carazinho, foi prefeito de Porto Alegre, deputado 
estadual, Governador do Rio Grande do Sul, e do Rio de Janeiro por duas vezes, elegeu-se 
deputado federal pelo extinto estado da Guanabara e pelo RS. Quando da renúncia do 
presidente Jânio Quadros, em agosto de 1961, era governador do RS e liderou a Campanha da 
Legalidade, movimento que evitou um golpe do Exército para impedir a assunção do vice João 
Goulart.  
27 Ney Aminthas de Barros Braga, paranaense, advogado e militar, era prefeito de Curitiba, à 
época, pelo PSP. 
28 FIGUEIREDO, Lucas. Ministério do Silêncio : a história do serviço secreto brasileiro, de 
Washington Luís a Lula (1927-2005). Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 121-122. 
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 A diversidade de posições dentro das Forças Armadas não permitiu 

uma prática totalmente coesa nem a adoção imediata de uma racionalidade 

geral para o corpo da Instituição. A linha mais agressiva já dispunha de grande 

influência, mas não era, ainda, completamente dominante, como foi no período 

após 1968. Esta lacuna produz, além da diversidade de práticas, uma vacilação 

maior na utilização irrestrita da violência. No caso que analiso, a pouca 

expressão da cidade corrobora para uma prática mais permissiva. Segundo o 

entrevistado, “no interior eles controlavam a situação, havia um ou dois, eles 

ficavam de olho e acabou, não havia necessidade de [...]”. Neste momento 

Garcia fez uma pausa e compreendi que a correlação de forças no local 

permitiu aos órgãos repressivos se dar o luxo de manter comunistas 

conhecidos em liberdade. 

Foz do Iguaçu acabou representando, também, uma alteração drástica 

na vida pessoal. Lá Garcia conheceu e se casou com Ondina Fedrizi, que, 

creio, mereceria um estudo em sua trajetória particular. É a companheira de 

toda uma vida. Uma mulher que passou por privações e temores difíceis de 

suportar, e que foi de uma solidariedade e afeto na proteção de seu marido que 

demonstram um grau de sublimação raro. Ainda jovem, e com três filhos muito 

pequenos, esconde-se da repressão, por meses, nas favelas de Curitiba. Após 

o reconhecimento formal da segunda prisão passa a assistir de todas as 

formas possíveis seu marido, numa tentativa incansável de perfurar as 

estruturas do sistema carcerário, levando objetos, víveres, informações e 

trazendo tarefas. Nos anos que seguem, trabalha na criação de seus filhos e 

na obtenção das condições afetivas e materiais que permitirão a continuação 

da militância de Garcia. Este trabalho, pelos limites de que padece, ficará 

devendo a análise mais acurada da importância que a biografia de Ondina tem 

sobre o nosso personagem. De qualquer forma, vale registrar que, a partir 

deste momento da trajetória de José Garcia, somam-se a sua biografia os 

esforços de uma mulher que tornará muitas coisas possíveis. Em Foz do 

Iguaçu, nasceram os dois primeiros filhos, Sheldon e Sheila. Shirley, a mais 

nova, nasceu pouco depois, em Curitiba. 

 

 

 



 
 

31

3.3. O RETORNO PARA CURITIBA 

 

Em 1966, findou o exílio de Foz do Iguaçu, depois de expirado o prazo 

de permanência obrigatória, Garcia solicitou transferência para Curitiba, e foi 

prontamente atendido, mudou-se imediatamente com a família. Novamente, a 

cidade e suas possibilidades e perigos. Temos aqui a retomada febril da 

militância política, a incorporação num núcleo de base do PCB, no Sindicato 

dos Bancários e nos acalorados debates que precediam o Sexto Congresso do 

PCB. Retomou a faculdade de direito e passou, além das funções no Banco do 

Brasil, a advogar no escritório de Edézio Passos, um renomado advogado 

trabalhista do Partidão. O escritório era muito mais uma estrutura com fins 

políticos do que propriamente um espaço de exercício da advocacia, tanto que 

as divergências do sexto congresso acarretaram o desligamento de Garcia. A 

maior parte do tempo era dedicada à militância em um núcleo de base do 

Sindicato dos Bancários, nesta época um dos maiores do Paraná. 

É uma fase de enfrentamentos com a federação estadual dos bancários, 

sob controle de setores da direita. Neste período, amadurecem as críticas à 

linha política do Partidão, as principais divergências identificadas por Garcia 

são a posição do PCB em relação à revolução brasileira e o conservadorismo 

da política internacional, que insistia no alinhamento monolítico com a União 

Soviética. Começou a pesar, neste momento, uma determinada tensão no 

sentido da criação de um movimento que assumisse a vanguarda das 

insatisfações populares: 

 
O grande mote era esse, o combate ao reformismo, e já com a 

idéia de que você podia vanguardear movimentos. Como houve aquela 
movimentação em defesa do Jango, pela legalidade, nós achávamos 
que isso iria se repetir automaticamente. Acreditávamos que íamos 
colocar as coisas pras massas, íamos mostrar e elas iam se levantar 
automaticamente. Achávamos que as coisas iam se repetir na história, 
ia se repetir o Comício da Central, ia se repetir a mobilização de 
massas, e eles (os militares) abafaram tudo. Não deram a mínima pro 
movimento de massas, ou seja, foi soltando atos institucionais, 
acabando com as lideranças e acabou com o movimento de massas. E 
o Partidão achava que não. “Olha, nos temos que ir preparando as 
massas”, e nós mais apressadinhos achávamos que não. Que nós 
íamos fazer a revolução antes29. 

 

                                                 
29 GARCIA, op. cit. 
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A segunda fase em Curitiba foi a do rompimento com o PCB e da 

transição para a crítica armada ao regime militar. O entrevistado localiza aqui 

elementos que explicariam as motivações presentes numa mudança de futuro 

obscuro. A dureza do primeiro momento teve um impacto dramático sobre a 

organização da esquerda: 

 

Em abril de 1964 as forças democráticas, entre as quais o 
Partido Comunista Brasileiro, foram obrigadas a recuar diante do 
inimigo a fim de evitar um massacre. A derrota política era completa. A 
reorganização do PCB se deu em meio à caça generalizada a seus 
líderes de massa e dirigentes de todos os escalões, perplexidade dos 
militantes e violenta luta interna. Por razões de segurança, o Comitê 
Central só conseguiu se reunir um ano após o golpe, em maio de 
1965, em São Paulo30. 

 
Embora ainda não tenhamos a perseguição política nos níveis de 

profissionalismo que ela atingirá após o AI531, já temos o aparelho de Estado 

coagindo de forma agressiva as principais lideranças comunistas. Como o 

próprio Garcia, uma grande parte destes líderes de base entrou no Partido em 

tempos em que ele aspirava espaços dentro do sistema democrático. Nem 

todos estavam preparados, ou dispostos, para persistir na militância diante de 

um cerceamento mais sistemático e agressivo de suas ações.  

A diferença, aqui, é muito tênue. Não se trata ainda da escolha entre a 

ação legal e a luta armada, esta será posta mais à frente. O que temos é um 

conjunto de pessoas que não aceita a transição de uma militância formalmente 

ilegal, mas possível diante da permissão implícita do Estado, para um modelo 

que não proíbe ainda sob pena de morte, mas que ativa um sistema coercitivo 

destinado a espalhar o medo através de interrogatórios, fuzilamentos 

simulados e outras truculências.   

 A rapidez com que os movimentos populares refluíram, aliada à 

impotência manifesta pelas instâncias dirigentes do PCB e do PCUS criaram 

no comunista que é biografado, e em outros, uma violenta sensação de 

                                                 
30 VINHAS, op. cit. p. 235. 
31 Os Atos Institucionais foram o meio utilizado pela Ditadura Militar para obter uma roupagem 
jurídico-formal para o regime autoritário que se consolidava. Foram decretos que autorizaram 
ações políticas e repressivas contraditórias com a constituição de 1946 e que permitiram 
mobilizar recursos, e aperfeiçoar procedimentos, para um confronto militar com os setores 
resistentes da sociedade. Ao todo foram 17, o número 5 o mais conhecido por coroar o triunfo 
da linha dura do Exército. Após sua promulgação ficaram proibidas manifestações de natureza 
política, suspenso o direito de Hábeas Corpus e entrou em recesso, por tempo indeterminado, 
o Congresso Nacional. 
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frustração diante do real. Entre 1964 e 1968, a relação dos grupos de esquerda 

com os movimentos sociais ainda era possível. Apesar das inúmeras 

intervenções governamentais em várias entidades organizativas dos 

trabalhadores e da repressão constante aos comunistas, o conjunto da 

esquerda ainda tinha muitos militantes na vida legal e contava com uma 

atuação orgânica em muitos movimentos sociais. 

 
Os anos de 64 a 68 aparecem como um processo de tentativa 

e erro por parte dos generais donos do poder. Processo de agitação 
dentro do meio militar e de seu confronto com as reações das classes 
sociais e das organizações de esquerda. Da interação de diversos 
fatores surgirá o resultado favorável a uma das tendências do regime, 
que abria caminho desde o início32. 

 
A predominância da linha mais dura do Exército vai se afirmando nos 

anos que seguem e traz consigo um aprofundamento, quantitativo e qualitativo, 

da política de repressão aos movimentos dos de baixo e uma caracterização 

dos comunistas como inimigos de morte do futuro desejado para o Brasil. Uma 

gigantesca estrutura de propaganda foi colocada em funcionamento, tendo 

como tarefa a manipulação do imaginário das pessoas no sentido de uma 

identificação imediata do comunismo com o mal. Esta propaganda encontrou 

apoio nos setores conservadores da sociedade e obteve ressonância através 

da exploração de elementos já solidificados no universo simbólico da 

população. 

 
O imaginário anticomunista expressava-se por meio da 

utilização intensa de elementos simbólicos, formulando definições que 
se apropriavam, na maioria das vezes, de expressões com sentido 
conotativo. Algumas imagens mostram-se muito presentes na 
documentação pesquisada, sendo muito ricas de significado, entre elas 
a do Diabo, do demônio e de Satanás, bastante utilizadas para 
identificar os comunistas. Falava-se no demônio vermelho, nas 
crueldades diabólicas do comunismo, no mundo dividido em dois 
campos – o de Deus e o de Satanás – na maldade satânica do 
comunismo33. 

 
 Os grupos mais a esquerda do PCB, que até agora estavam abrigados 

na dissidência, começaram a buscar alternativas diante do endurecimento 

progressivo do Regime. Em sua reunião de setembro de 1967, e no Sexto 

                                                 
32 GORENDER, Jacob. Combate nas trevas-A esquerda brasileira : das ilusões perdidas à 
luta armada. 3ª ed. São Paulo: Ática, 1987, p. 141. 
33 RODEGHERO, Carla Simone. O diabo é vermelho : imaginário anticomunista e Igreja 
Católica no Rio Grande do Sul, 1945-1964. Passo Fundo: EDIUPF, 1998, p. 27 
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Congresso Nacional do PCB, o Partidão impingiu severas punições aos que 

discordavam de sua tática para lidar com a ditadura, uma posição que se 

apoiava numa determinada leitura das decisões do Quinto Congresso e que 

defendia um congelamento parcial das relações de massa, uma articulação 

com os setores descontentes da burguesia nacional e reafirmava a aposta no 

caminho pacífico para a realização da revolução. Carlos Mariguella34 é expulso 

ainda em setembro, pelo CC. 

No Sexto Congresso, em dezembro de 1967, foram ratificadas as 

decisões de setembro do CC e também expulsos: Mário Alves35, Jacob 

Gorender36, Joaquim Câmara Ferreira37, e Apolônio de Carvalho38. Cabe 

esclarecer que a forma organizativa do PCB permitia este modelo de expulsão. 

O centralismo democrático, conceito programático fundamental da organização 

interna do Partidão, previa uma militância fundada na liberdade de opinião, mas 

comprometida com a unidade de ação. Embora, teoricamente, todos devessem 

participar do processo de decisão da política e da escolha das direções, 
                                                 
34 Carlos Mariguella, nascido em Salvador, o pai um imigrante italiano e a mãe uma baiana filha 
de escravos sudaneses, ingressou no PCB em 1934. Foi preso e torturado três vezes durante a 
ditadura Vargas. Elegeu-se deputado federal pelo PCB, na Bahia em 1946. e foi cassado, junto 
com o Partido, em 1948. Segue uma longa jornada na clandestinidade. Em 1967. rompe com o 
PCB e funda a ALN, a mais significativa e duradoura experiência de guerrilha urbana contra a 
ditadura militar. Em 04 de novembro de 1969 foi morto em uma emboscada feita por agentes 
do DOPS na cidade de São Paulo. 
35 Nascido no RJ em fevereiro de 1923. Mário Alves entrou para o PCB da Bahia aos 15 anos, 
durante o Estado Novo. Militando na Secretaria Nacional de Educação do Partido durante a 
década de 1960. passa a divergir do Comitê Central, refuta a possibilidade, advogada pelo 
PCB, de inclusão parcial da burguesia nacional na aliança que faria a revolução. Após sua 
saída. funda com outros militantes o PCBR e se torna seu Secretário Geral. Em 16 de janeiro 
de 1970, é preso no RJ por agentes do DOI – CODI e torturado até a morte na PE da Rua 
Barão de Mesquita. Em 1987, tornou-se o primeiro preso político de quem a União reconheceu 
o desaparecimento. 
36 Baiano de Salvador, nasceu em 20 de janeiro de 1923. Tornou-se um dos mais conhecidos 
historiadores marxistas do Brasil. Foi militante do PCB até 1968 quando saiu para participar da 
fundação do PCBR. Preso no início de 1970 foi bastante torturado pela ditadura. Suas 
principais obras são O Escravismo Colonial, de 1978, e Combate nas Trevas (sobre a ditadura) 
de 1987. 
37 Paulistano, nascido a 5 de setembro de 1913, foi criado em Jaboticabal, onde seu pai era 
prefeito. Ingressou no PCB em 1933. Foi torturado e permaneceu preso por sete anos durante 
o governo Vargas. Saiu do PCB em 1967 e junto com Mariguella fundou a ALN. Participou 
pessoalmente do seqüestro do embaixador dos EUA, executado pela luta armada, em 1969. 
Em 23 de outubro de 1970 foi preso por uma equipe do DOPS de SP e torturado até a morte 
num sítio nos arredores da cidade. 
38 Apolônio é uma figura singular na história da esquerda brasileira, nascido em Corumbá em 
fevereiro de 1912. Lutou com as forças populares na Guerra Civil Espanhola, participou da 
resistência ao nazismo na França e fez parte da luta armada contra o regime militar brasileiro. 
Deixou o PCB em 1967 e tomou parte na fundação do PCBR em 1968. Em janeiro de 1970, cai 
nas mãos da repressão, é violentamente torturado e em junho exilado na Argélia, com outros 
38 prisioneiros, em troca da libertação do embaixador da Alemanha, seqüestrado pela luta 
armada. 
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geralmente feitos em Congressos, após decisões tomadas, e direções eleitas, 

era considerada extemporânea, e passível de imediata punição, qualquer 

discordância com alguma delas. É um modelo que, se goza da capacidade de 

vertebração sólida da ação militante, sofre do empoderamento profundo das 

direções entre um congresso e outro.  A severa decisão do CC consta do nº. 35 

da Voz Operária, publicado em janeiro de 1968. Mariguella, diante de sua 

expulsão e da intervenção do CC nas estruturas de São Paulo, realizou uma 

articulação que resultou na fundação da Aliança Libertadora Nacional, marcada 

por uma posição que privilegiou a ação militar direta em detrimento da idéia de 

partido de vanguarda e de mediações parciais no imaginário popular. Parte dos 

dissidentes mantinha a convicção no protagonismo político do Partido e na 

importância da intervenção em espaços não belicizados dos movimentos 

populares. Alguns deles fundam, em abril de 1968, num congresso realizado 

em um sítio da Serra da Mantiqueira, no RJ, o Partido Comunista Brasileiro 

Revolucionário. Mário Alves, Jacob Gorender e Apolônio de Carvalho estavam 

presentes. O congresso durou três dias, aprovou um documento político e 

batizou a organização, aproveitando a sigla do PCB, - Gorender, em seu 

Combate nas Trevas, confessa o desejo de legitimação pela continuidade -, e 

lhe agregou um adjetivo distintivo, revolucionário.  A transição dos dissidentes 

do PCB de Curitiba para o PCBR contou, neste momento, com uma mediação 

importante, Apolônio de Carvalho. Ele veio a Curitiba e numa reunião que 

acontece na casa de Garcia, um pequeno grupo, oriundo da dissidência, 

incorporou - se ao PCBR. 

 
O contato maior que nós tínhamos era com o Apolônio mesmo. 

O Apolônio veio na minha casa, visitar a gente, conversar com a gente. 
E o Apolônio tinha esta tarefa, tinha os ideólogos como o Gorender e 
os que corriam o País como o Mário Alves. E tinha o Maranhão, que 
era secretário de juventude do PCB e depois foi pro PCBR. Mas quem 
veio falar com a gente foi o Apolônio mesmo. Veio a Curitiba, 
conversou com a gente e tal e nós começamos a montar o PCBR Uma 
das primeiras reuniões foi na minha casa. O PCBR em Curitiba, na 
verdade, era um agrupamento de estudantes e lideranças da 
Universidade Federal do Paraná. No diretório da medicina nós 
tínhamos o Mauro, o Romeu Bertoli que era o vice-presidente do 
Diretório Acadêmico. E eu, o Olien e o Vitório no direito. A Maria 
Joaquina, que foi presa e muito torturada também. Na medicina, tinha 
a Tininha, que se formou e depois me substituiu. E nós tínhamos uma 
área de influência muito grande. Então as duas grandes forças que se 
fundaram no movimento estudantil eram o PCBR e a AP. Nós 
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ganhamos o Diretório de Direito com o Vitório, nós ganhamos o DCE 
da Federal39.  

 
O processo de fundação do PCBR em Curitiba consta do relatório 

apresentado pelo capitão José Vasconcelos Krüger, à auditoria da Quinta 

Região Militar, em 31 de março de 1970: 

 
Examinando-se atentamente o presente inquérito policial-

militar, verifica-se que o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário 
(PCBR), que tinha seu Comitê Central na Guanabara, resolveu criar, a 
partir do segundo semestre de 1968, um comitê regional no Paraná. 
Para tanto veio a Curitiba Apolônio de Carvalho (Lima), elemento de 
cúpula, a fim de manter contatos iniciais, tendo se dirigido também a 
Florianópolis e possivelmente ao norte do Paraná. Os primeiros 
adeptos foram angariados no meio estudantil, principalmente através 
de Rosa Maria Viana de Castro (Rosinha, Maria ou Sara), Carlos 
Frederico Marés de Souza Filho e José dos Reis Garcia (Felipe). Em 
fevereiro de 1969, José dos Reis Garcia teve condições de realizar 
uma reunião em Pontal do Sul, com a participação de Olien Lustoza de 
Moraes (Miguel), Carlos Frederico Marés de Souza Filho, Rosa Maria 
Viana de Castro, Romeu Bertol (Marcos), Déa da Silva Pereira 
(Helena) e o próprio Garcia, todos estudantes em Curitiba e mais 
“Fernando”, “Neusa” e “Manoel” ou “Galdino”, todos vindos do norte do 
Paraná. Lá (em Pontal do Sul) foi organizado o comitê regional 
provisório com a escolha de comissão executiva, do secretariado e 
traçado um programa mínimo de trabalho. Em março foi realizada 
outra reunião, dessa vez na casa de Garcia, à Praça Tiradentes, 335, 
quarto andar, apartamento 8, para formar o comitê estudantil, 
participando José dos Reis Garcia, Romeu Bertol, Carlos Frederico 
Marés de Souza Filho, Rosa Maria Viana de Castro, Olien Lustoza de 
Moraes e Maria Joaquina Marques Dias (Kina ou Cláudia). Este comitê 
ficou dividido em coordenação, finanças, setor político e setor de 
agitação e propaganda, e não teve atuação muito efetiva, porque os 
estudantes estavam muito reservados quanto à agitação, devido à 
repressão e por que alguns membros do comitê estavam envolvidos 
em outros processos40. 

 
Como Garcia cumpria tarefas organizacionais, sofreu um nível menor de 

identificação pública com o PCBR, o que lhe permitiu permanecer na legalidade 

até o momento de sua segunda prisão em 1969. A atuação se dava em duas 

frentes: o Sindicato dos Bancários e o movimento estudantil.  

As tarefas incluíam a obtenção de estruturas para os militantes que 

estavam na clandestinidade, como nos casos de Olien41 e Vitório42, lideranças 

                                                 
39 GARCIA, op. cit. 
40 HELLER, Milton Ivan. Resistência democrática : a repressão no Paraná. Curitiba, Editora 
Paz e Terra, 1988, p. 271-272. 
41 Olien Lustoza de Moraes entrou para o curso de direito da UFPR em 1967. Era uma das 
lideranças do PCBR no movimento estudantil. Detido no Congresso da Chácara do Alemão, foi 
libertado em seguida. Preso novamente após as quedas de janeiro de 1970 foi muito torturado. 
Após dezoito meses de detenção foi condenado a um ano de reclusão e libertado por já ter 
excedido em seis meses o tempo de prisão. 
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mais conhecidas do movimento estudantil, que permaneciam escondidos. 

Vitório inclusive se elegeu presidente do Diretório Acadêmico de Direito, foi 

expedida sua ordem de prisão e ele se viu impedido de realizar a cerimônia de 

posse dentro da Universidade, exigência estatutária para assumir o cargo. A 

posse foi garantida através da ajuda de militantes do PCB que apresentavam, 

no teatro da Universidade, a peça O Santo Inquérito, de Dias Gomes. No dia da 

estréia Vitório entrou disfarçado como um dos participantes e no meio da peça 

a representação foi interrompida, mesas foram instaladas e a cerimônia de 

posse, dentro do próprio da Universidade, aconteceu. Garcia ficou com a 

coordenação do movimento estudantil do Partido e com a tarefa de articular as 

ações dos que estavam na clandestinidade. 

 
No outro dia saiu no Jornal O Diário do Paraná, e nós fazíamos 

estas coisas. Uma vez nós fugimos pelo telhado do Centro Acadêmico 
e nos refugiamos no Jornal Diário do Paraná, os jornalistas nos 
ajudaram para fugir lá por dentro e tal. E quem coordenava os dois, o 
Vitório e o Bertol, era eu. Eu levava os dois para os diversos locais, a 
gente tinha relação de família. E daí foi isso, o Vitório tomou posse e 
nós começamos a administrar da Casa do Estudante43.  

 
Aqui se mostrou mais um constrangimento com formalidades que nem 

sempre parece próprio de ditaduras. A posse do militante do PCBR era 

obstaculizada por uma formalidade que mesclava princípios legais com 

pudores acadêmicos. A universidade não o proibiu de exercer sua função por 

sua condição de proscrito, mas determinou uma obrigação que a situação de 

ilegal impedia de ser cumprida. Até aqui tudo bem, estamos no campo das 

instituições e de discursos construídos para autorizar práticas coercitivas 

brandindo a lei. O que realmente soa curioso é que, depois de cumprida por 

meios ilegais a formalidade exigida, a restrição foi levantada e os militantes do 

PCBR passaram a gerir uma estrutura nada desprezível, incluso aí um prédio, 

no centro de Curitiba, que além da sede da entidade, tinha espaços locados 

para lojas e escritórios. As coisas ficam mais difíceis em dezembro de 1968, 

quando a maior parte dos militantes na clandestinidade foi presa na reunião da 

Chácara do Alemão. Em dezessete de dezembro de 1968, o Congresso da 

                                                                                                                                               
42 Vitório Sorotiuk, militante do movimento estudantil no Centro Acadêmico Hugo Simas, era 
estudante de direito da UFPR Militante do PCBR. Foi preso no Congresso da Chácara do 
Alemão e condenado a cinco anos e meio de prisão. Após algumas absolvições e reduções de 
pena foi libertado, se exilou no Chile e posteriormente na Suíça.  
43 GARCIA, op. cit. 
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UNE, na Chácara do Alemão, em Curitiba, estava em processo de instalação 

quando foi cercado pelo Exército e pelas Polícias Civil e Militar. Foram presos 

42 estudantes. Destes 25 foram libertados e dezessete sofreram inquérito, que 

consta do IPM 494, entre eles os principais dirigentes do movimento estudantil 

do PCBR de Curitiba. O período de clandestinidade e prisão dos demais 

companheiros fez com que Garcia assumisse as tarefas de Secretário Geral do 

PCBR no Estado do Paraná . 

 
Eu tinha essa relação com a base, que era o movimento 

estudantil, com os bancários, e eu era o Secretário Geral, 
praticamente, no Paraná. Era o Secretário Geral da organização no 
Paraná. E eu tinha minhas relações pra cima, no Comitê Central. 
Então o que acontece, eu tinha relação com o Apolônio e com o 
Salatiel. O Salatiel, que foi depois justiçado pela organização. E daí o 
Salatiel vinha a Curitiba acertar as coisas com a gente44. 

 
Aqui entrou na história do biografado, alguém que ele conheceu através 

de relações com familiares que militavam, o Major, cassado pelo Golpe, 

Joaquim Pires Cerveira. Era um ser humano engenhoso, com noções de 

comunicação, adquiridas no exército, e cheio de idéias. Pediu ingresso no 

PCBR, foi colocado, por Garcia, em contato com o Comitê Central e entrou. A 

entrada de Cerveira parece marcar um aprofundamento da ação militar. O 

custo, crescente, da manutenção de estruturas e pessoas na clandestinidade 

forçou a ação armada, menos no sentido de explorar uma possível pedagogia 

de massas presente no ato, e mais na perspectiva de obter recursos que 

propiciassem a sobrevivência política. A tensão na cidade também levou ao 

florescimento de uma discussão sobre a organização de uma guerrilha no 

campo. 

 
E nós começamos a levar a sério a possibilidade de montar 

uma guerrilha rural. Tanto que também no Paraná nós estávamos 
dispostos a fazer o trabalho no campo. Nós tínhamos um grande líder 
camponês, Manuel Jacinto, um histórico do PCB, que participou de 
uma revolta que teve no Oeste do Paraná, e ele era do PCBR. É 
importante que se diga que a nossa proposta, e a do resto da 
esquerda, passou da proposta de fazer uma guerrilha rural pra se 
transformar numa guerrilha de sobrevivência urbana. Ou seja, o que 
eram as expropriações aos quartéis, ou os assaltos a bancos? Eram 
de sobrevivência, eram pra buscar armas... Houve um momento em 
que o Cerveira conseguiu desviar dinamite de um quartel pro PCBR. 
Então você fazia expropriações e tal para sobrevivência. Nós do PCBR 
fizemos ações na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, pra 

                                                 
44 Idem. 
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sobrevivência, nós sobrevivíamos daquilo ali. E cada vez mais nós 
tínhamos que ter estrutura para a manutenção de companheiros na 
ilegalidade. Você jogava companheiros pra ilegalidade não pra fazer 
trabalho político, mas pra sobrevivência, pra não ser preso, torturado, 
morto. É o caso do Vitório. Demandávamos grande parte da nossa 
energia pra manter ele na clandestinidade, em detrimento do nosso 
trabalho lá no Oeste e no Norte, que eram importantes porque era 
onde nós íamos implementar a possibilidade de uma guerrilha rural. 
Nós trabalhávamos lá com os bóias-frias, e tinha que ter estrutura lá 
pra dar sustentação e isso nós não fazíamos porque tinha que ajudar 
os companheiros presos e clandestinos. Expropriamos o DCE da 
universidade, pegamos os materiais e a Kombi pra poder operar as 
estruturas clandestinas, mas isto demandava um tempo que não era 
um trabalho político, que não trazia nada, que não aparecia, que não 
servia pra nada, só pra nos defender e pra nos municiar de alguns 
instrumentos mínimos como papel45. 

 
 A dureza dos tempos é responsável pela erupção violenta de um antigo 

problema de saúde. Aconteceu numa viagem num Sinca fornecido pelo 

Cerveira. Garcia e mais alguns militantes do PCBR, transportando sessenta mil 

folhas de papel, se instalaram na casa de um parente de Garcia, em Balneário 

Camboriú, e rodaram, no mimeógrafo do DCE da Federal, um livro do deputado 

Márcio Moreira Alves. Na volta para Curitiba, quando traziam os livros 

mimeografados para a venda, ele vomitou sangue várias vezes pelo caminho, 

atribuindo a tonalidade avermelhada a uma garrafa de vinho que tinham bebido 

antes de partir. Na chegada em Curitiba foi imediatamente internado, sofreu 

uma cirurgia de emergência que conteve um derrame interno ocasionado por 

uma úlcera, e passou quinze dias internado no Hospital Santa Cruz. A 

temeridade das ações começava a demonstrar os limites do movimento 

revolucionário.  

A necessidade de realização de tarefas exageradamente penosas e 

arriscadas por pequenos grupos humanos fala de muitas coisas, mas também 

fala de sua cristalização. Quando poucos, para que a organização sobreviva, 

devem realizar tarefas que testam o limite humano e se espalham 

desproporcionalmente, aos recursos, no espaço e no tempo. Nós já podemos 

falar numa crise organizativa que pode incluir métodos e recursos insuficientes 

para lidar com as forças que operam em favor do oponente. O sucesso das 

primeiras ações armadas da esquerda mostrou um determinado despreparo do 

aparelho repressivo para coagir um setor que mudara drasticamente sua tática. 

O asfixiamento provocado pela repressão da ação legal levou à deflagração de 

                                                 
45 Idem. 
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uma tática belicista que a princípio surpreende o aparelho de Estado. Após 

alguns feitos impactantes, a esquerda começa a ser fustigada por uma 

estrutura coercitiva que rapidamente se agiganta e aperfeiçoa 

metodologicamente. Além de seus próprios recursos materiais e metodológicos 

é importante ressaltar que as forças armadas contam com o apoio estrutural e 

com saberes acumulados pela inteligência do sistema repressivo 

estadunidense. Não seria apropriado subestimar a importância e o 

comprometimento dos EUA e dos interesses transnacionais no processo que 

se desenrola a nossa frente: 

 

O novo Estado estabelecido em 1964 agiu, não só em 
nome do bloco de poder financeiro industrial multinacional e 
associado, mas também sob o comando do bloco de poder 
vigente organizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais. O 
Estado de 1964 era de fato um Estado classista e, acima de 
tudo, governado por um bloco de poder.Na medida em que as 
classes dominantes conseguiram atingir as transformações do 
que Olin Wright chama de “suas capacidades estruturais” em 
capacidades organizacionais, o bloco de poder multinacional e 
associado foi capaz de conter as contradições que permeavam 
o Estado brasileiro e de conquistá-lo. A história do bloco de 
poder multinacional e associado começou a 1º de abril de 
1964, quando os novos interesses realmente “tornaram-se 
Estado”, readequando o regime e o sistema político e 
reformulando a economia a serviço de seus objetivos46.  

 

Rapidamente cresce a funcionalidade dos métodos coercitivos e se 

intensificam os problemas da esquerda. 

 

À medida que se empenhavam a fundo na luta armada e 
deviam defender-se de uma repressão mais coordenada, 
equipada e informada, as organizações de esquerda tiveram 
multiplicados seus problemas. As ações confiscatórias traziam 
dinheiro, porém este sumia depressa no sustento do número 
crescente de militantes profissionalizados como 
revolucionários, porque já não podiam ou não queriam 
proceder nas condições normais da vida legal. Era preciso 
alugar mais casas para a montagem de aparelhos e mais 
dinheiro se gastava na sua substituição. Não havia dinheiro 
que chegasse47. 

 

 Os militantes rapidamente passaram de milhares para centenas e 

finalmente se tornaram algumas dezenas. Este é um terreno próprio para o 

                                                 
46 DREIFUSS, 1964: a conquista do Estado: ação política, poder e golpe de classe. 5ª ed. 
Petrópolis: Vozes, 1987, p. 488-489. 
47 GORENDER, op. cit., p. 158. 
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florescimento do espontaneísmo, particular ou de grupo, que é responsável por 

atos de coragem invejáveis e também por finais trágicos. 

 
Eu acho assim, na verdade e na atuação a nossa vida era uma 

vida de defensiva. Nós nunca tivemos condições.... Eu acho assim ó, 
os grupos armados nunca tiveram a condição de ir pra ofensiva. Era 
defensiva, você vê só: seqüestrar embaixador pra soltar gente. Era 
defensiva isso. Na realidade nós nunca tivemos uma vitória. As vitórias 
eram cantadas como: Oh! Agora nós vamos tirar setenta da cadeia48.  

 

A especialização em ações militares, em detrimento de uma luta política 

mais estrutural, se fez sentir também na experiência do PCBR de Curitiba. Uma 

das operações mais dignas de nota diz respeito à libertação de um militante do 

PCBR de dentro do regimento de obuses de Curitiba. O coronel Jéferson de 

Alencar Cardim, militante do PCBR no Rio Grande do Sul, liderava uma 

manifestação, com vários militares e camponeses, que pretendia protestar 

durante a inauguração da Ponte da Amizade. Cardim foi detido, junto com 

vários outros manifestantes, e exposto ao público dentro do quartel do Batalhão 

de Fronteira de Nova Iguaçu, quando foi oportunizado aos passantes insultar e 

agredir os comunistas amarrados a um poste. Algum tempo depois foi 

transferido para o Regimento de Obuses em Curitiba. Cerveira convidou Garcia 

para montar uma operação de libertação de Cardim. A iniciativa e a construção 

do grupo que realizou a operação não foram de instâncias do PCBR, e sim do 

major Cerveira, que inclusive convocou militantes de outras forças para compor 

a equipe que empreendeu a libertação de Cardim.  

A primeira ação foi obter que um dos quadros do movimento estudantil, 

em idade de servir, conseguisse ser alocado no Regimento de Obuses. Feito 

isto, o militante, que era bem articulado, conseguiu ganhar a confiança dos 

superiores e passou a trabalhar como um dos carcereiros dos presos políticos. 

Após algum tempo Cardim começou a recusar seu café da manhã, inventava 

desculpas, dizia que não tinha fome, que estava gordo, e passou a só fazer 

duas refeições ao dia. Ao final de três meses, sua cela era fechada após a 

entrega do jantar e só aberta novamente na hora do almoço. Numa das noites 

em que o militante infiltrado era o guarda do setor em que Cardim estava preso 

a fuga aconteceu. O carcereiro abriu a porta, levou Cardim até a saída do 

                                                 
48 GARCIA, op. cit. 



 
 

42

bloco, ele passou pela cerca de arame farpado do Regimento e estava na rua. 

Lá fora esperavam Cerveira, Garcia e outros companheiros. Cardim foi 

embarcado num automóvel, viajou a noite inteira e na manhã seguinte solicitou 

asilo na Embaixada do México no Rio de Janeiro. Como a cela só seria aberta 

novamente ao meio dia, a Ditadura tomou ciência da libertação de Cardim 

pelas rádios, a princípio negou, e após verificar a cela reconheceu. 

 
O companheiro que soltou o Cardim foi pra Cuba, depois voltou 

para lutar e morreu. Teve vários desdobramentos, eles prenderam todo 
mundo num raio de alguns quilômetros, moradores de rua, gente que 
tava embaixo de ponte, que não tinha nada a ver, uns caras que 
chegaram a ficar dois anos presos. Alguns estavam presos ainda 
quando eu fui pra cadeia. Tinha um cara lá que só queria saber de ler 
pornografia, e eles prenderam achando que era revolucionário, vê se 
pode49. 

 

O endurecimento da ditadura, o alto custo da manutenção de uma 

estrutura clandestina e algumas operações bem sucedidas criaram um cenário 

em que o próximo passo lógico era o financiamento da luta através da 

expropriação de bancos. Neste momento, o setor de operações, divisão 

responsável pelas ações militares do PCBR de Curitiba, era coordenado por 

Garcia e contava com mais dois membros, Romeu Bertoli50 e Sueli Bertoli. O 

PCBR propôs o assalto do Banco do Brasil de Curitiba, Garcia, demoveu seus 

companheiros desta idéia. O BB de Curitiba tinha, recentemente, sido 

transferido para um prédio na Praça Tiradentes, centro da cidade, as 

instalações eram modernas e extremamente seguras, era possível entrar, mas 

a saída seria, na avaliação de Garcia, uma tarefa que excedia as possibilidades 

militares do Partido. 

 A alternativa surgiu mediante relações que Garcia mantivera no período 

que passou em Foz do Iguaçu. Luis Carlos Penhoz, um dos funcionários do 

banco com quem trabalhou, tornara-se seu amigo e padrinho de Shirley, a filha 

mais nova. Luis Carlos, quando da escolha de um banco para a expropriação 

foi transferido para a agência do Banco do Brasil na cidade de Telêmaco e 

Borba. Embora a cidade fosse pequena, ela sediava a Klabin do Paraná, uma 
                                                 
49 Idem. 
50 Romeu cursou Medicina e militou legalmente até o AI5, quando foi com a companheira para 
o Rio e submergiu definitivamente na luta clandestina. Foi preso, junto com Sueli em janeiro de 
1970. Bastante torturados entregaram as estruturas do PCBR no Paraná. Cumpriu dois anos e 
meio de pena no presídio do Ahu.Após a prisão, formou-se em Medicina e foi trabalhar na rede 
pública de saúde. 
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das maiores produtoras de papel do País, e o BB local era responsável pelas 

operações financeiras da empresa. Luis não tinha envolvimento com a 

esquerda, era uma relação estritamente pessoal. Casara-se com a filha do 

Coronel, posteriormente general, Pércio Ferreira, comandante do Batalhão de 

Fronteira de Foz do Iguaçu, e logo depois foi transferido para Telêmaco Borba. 

O sogro de Luís, Pércio Ferreira, é ao mesmo tempo transferido para Curitiba. 

Luis Carlos aparece na casa de Garcia para uma visita: 

   
Mais por uma inocência nossa e tal, achar que as pessoas são 

firmes e tocam e ninguém baixa a crista, eu acreditei no Penhoz e na 
historinha triste dele. O pai dele morrendo e tal e precisava de dinheiro. 
Eu disse, tem uma coisa, nós precisamos fazer uma expropriação, tu 
me dás o mapa da mina da agência de Telêmaco e Borba e tu levas a 
grana pra salvar a vida do teu pai. Aí ele topou, me deu o mapa da 
mina. Porque o que nós queríamos, queríamos o endereço dos 
gerentes, subgerentes. Nós íamos seqüestrar os gerentes e 
subgerentes e ir lá. Deu certo na Bahia, tentamos fazer depois em 
Blumenau e desistimos, e queríamos fazer em Telêmaco e Borba. Eu 
usava um fusca do PCBR para ir buscar as informações com ele. Na 
segunda vez que eu e o Romeu fomos lá ele não tava em casa, 
esperamos uma tarde inteira e ele não apareceu. Nós viemos embora 
preocupados51. 

 

Deste momento em diante, Garcia não teve mais contato com Luís. Mais 

tarde, o acesso ao conjunto de documentos constantes de seu processo, do 

qual Garcia tem uma cópia, trouxe a certeza de que Luís Carlos os havia 

delatado ao sogro, que pouco tempo depois foi promovido a general e 

nomeado Secretário de Segurança Pública do Paraná. 

 

3.4. A PRISÃO 

 

Garcia notou que era seguido pelos agentes da ditadura e nos quinze 

dias posteriores realizou normalmente suas atividades legais, faculdade de 

Direito pela manhã e trabalho no Banco do Brasil de tarde. No dia 14 de abril 

de 1969, às 12 horas, quando chegou ao banco, aconteceu a segunda prisão.   

 
Sentei na mesa e já veio um funcionário: “Olha, o subgerente lá 

quer falar contigo”. Quando eu cheguei tava lá a Polícia Federal, se 
identificaram e disseram, “ó queríamos que nos acompanhasse até a 
Polícia Federal, não é nada não, e só não sei o quê...” Aí eu pensei, 
pronto, caí do cavalo! E não deu outra. Me levaram. Aí já cheguei lá e 
caí no pau. Imediatamente. Não teve conversa pra boi dormir. Dentro 
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da sede da Polícia Federal. O delegado já chegou lá e disse, “ó.....”. 
Eram uns caras de Invernada do Olaria, do Rio, bandidos, eram uns 
caras da polícia federal bandidos, a Polícia Federal agora tem 
formação, tudo, não é, não naquele tempo, eram uns caras do DOPS, 
bem bagaceira. Fui chegando, o negócio deles era pegar a 
maquininha, bem enferrujada e pau na goiabeira. Cheguei apanhando 
já. Não teve erro. Os policiais me colocaram num pau-de-arara, 
aplicaram choques elétricos com uma máquina de manivela e 
realizaram sessões de afogamento num balde d’água. Foram vários 
dias de tortura. E aí os companheiros se mandaram tudo. Nem 
precisava ter se mandado que eles podiam agüentar ali que [...] Mas 
eles lá iam saber disso. Se mandaram. Mais aí eu inventei coisas, aí 
eles vieram. Inventei o nome de uma organização, a 26 de março, e a 
figura de Pedro Salles. Aí eu dei o que eles tinham52.  

 

Os métodos utilizados no interrogatório, na tortura, e os resultados 

obtidos indicam duas coisas. A primeira é que ainda não se tratava de uma 

estrutura especializada em obter informações sobre a guerrilha. A segunda, 

que os interrogadores subestimavam o nível de envolvimento e participação do 

interrogado na luta armada. O interrogatório é violento embora só lide com 

métodos que já eram clássicos da brutalidade policial cotidiana, o que o 

compromete é o fato de que ele aceita, com relativa credulidade, as 

informações que são dadas pelo torturado. A metodologia, neste momento, se 

resumia a brutalidade física que era corriqueira do interrogatório de presos 

comuns. As ferramentas e os homens que as aplicavam não estavam prontos, 

ainda, para lidar com jovens altamente engajados e mais cultos e sagazes que 

seus inquisidores. O complexo sistema material, metodológico e psicológico 

que caracterizou a tortura brasileira no auge de sua cientificidade ainda não 

estava presente.  

Contribui neste quadro o fato de que a única coisa sabida pela ditadura 

era que Garcia, um jovem estudante de Direito, como muitos que estavam 

presos, tinha planejado assaltar um banco. Seu envolvimento na operação que 

libertou Cardim ainda não era de conhecimento do Exército. O amadorismo e a 

pouca capacidade, metodológica e intelectual, de quem o interrogava, neste 

caso o Capitão José Fernando de Vasconcelos Krüger, aliados a um palpite de 

estar lidando com um quadro sem importância, fizeram com que os 

torturadores aceitassem a história de que Garcia pertencia a um grupo de 

estudantes, imaginário, chamado 26 de março, que não tinha nenhum 
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envolvimento mais orgânico com o PCBR, e os colocou no encalço de uma 

ficção de nome Pedro Salles.  

 
Eles colocaram o Cerveira e tal. Aí eu disse. É! É uma 

organização, eu, o Cerveira e mais uns caras por aí. “Quem?” Aí eu 
inventei um tal de Pedro Sales . Aí ficou nisso, o Cerveira e o Bonilha. 
“E quem mais”. Aí eu inventei o Pedro Sales. Me deram umas 
porradas. Me levaram em São Paulo pra identificar um Pedro Sales em 
quem eles já tinham batido um monte, e depois outro em Maringá. Eu 
criei uma descrição física do cara na qual, no fim, até eu acreditava. 
Acabei acreditando que o Pedro Sales existia. E eu fiquei chutando 
isso aí. E por isto o PCBR, no Paraná, não caiu53. 

 

Após o período de interrogatório na sede da Polícia Federal, Garcia foi 

transferido para o lugar onde cumpriu a maior parte de sua pena final de quatro 

anos, o Presídio do Ahu, em Curitiba. 

Aqui, novamente, uma situação atípica. O presídio era um espaço de 

detenção de presos comuns e de estudantes envolvidos em movimentos que 

contestavam o regime. O lugar não era próprio para abrigar um membro da luta 

armada sob processo de investigação. O primeiro problema diz respeito ao 

acesso, do prisioneiro, a pessoas, informações e objetos que comumente serão 

vetados a guerrilheiros presos. Além de poder conversar todos os dias, embora 

por períodos limitados, com os estudantes, muitos do PCBR, que estavam lá, 

Garcia tem acesso a jornais, revistas, cobertores e recebe informações do lado 

de fora.  Embora sua prisão não fosse reconhecida pela ditadura, não queriam 

lhe permitir a tentativa de um hábeas corpus, ainda possível antes do AI5. 

Prisioneiros que recebiam visitas, ou seja, tinham contato com o lado de fora, 

viam-no e conversavam com ele diariamente. Reuniões do PCBR e dos demais 

membros da esquerda aconteciam regularmente e a esta vivência política se 

somava uma rede de solidariedade a qual Garcia tinha acesso: 

 

O Romeu, o Vitório, o Mauro e o Olien eram o PCBR que tava 
lá dentro, e o Marco Antônio Nascimento. Então nós fizemos lá nossa 
base do PCBR onde a gente discutia, tomava as decisões da 
organização lá dentro. A ditadura sabia que eles eram do PCBR mas 
não sabia que tinham ligações comigo, que eles não sabiam que era 
do PCBR. A detenção deles era mais branda, porque eram só 
estudantes. Eu ficava separado porque era da luta armada, mas 
durante o dia e nos banhos de sol eu conversava com eles a vontade. 
Os outros, o Nascimento, o Hélio, o Stênio, o Dácio, o Manfield e 
vários outros companheiros lá dentro me davam força, porque pra eles 
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eu era o cara. “Porque olha, o Garcia participava conosco do 
movimento estudantil mas ele participava também de outras coisas”. 
Esta solidariedade foi muito grande, inclusive das famílias deles. E o 
mais era a minha família, a minha mulher, a minha irmã, que eram 
ameaçadas, até quando iam àigreja tinha gente da Polícia do Exército 
dizendo “Ó pode conta que esse não sai mais da cadeia e tal”. Fizeram 
uma perseguição violenta, a minha casa era vigiada. Meu pai, minha 
mãe e meus irmãos eram todos seguidos54. 

 

Outra situação incomum criada pelo espaço é que embora fosse levado 

para outros locais para ser torturado, Centro de Inteligência da Marinha, 

Quartel de Obuses, Quartel General da 5º Região Militar, após as sessões do 

violento interrogatório era devolvido ao presídio, e aos demais presos, com 

várias marcas visíveis da tortura. Não existe aqui, ainda, uma preocupação 

com o sigilo a respeito da violência.  

 

Viaturas militares iam à prisão do Ahu e levavam Garcia à 
Polícia do Exército na Praça Rui Barbosa e ao Quartel do Boqueirão – 
2º do 5º Regimento de Obuses 105 – onde ele várias vezes foi 
torturado pelo então capitão Fernando José Vasconcelos Krüger, que 
era encarregado do inquérito e pelo sargento Bruno Goerisch55. 

 

 Estas excepcionalidades não falam somente dos tempos da ditadura, 

mas também de sua geopolítica. Curitiba não era, neste momento, um dos 

focos principais da ação da inteligência do sistema repressivo. O número de 

ações armadas não era significativo, se comparado ao Rio ou São Paulo, e as 

relações da esquerda local com grupos da luta armada nacional estavam 

pouco elucidadas. Foi “aí quando começou a aliviar o pau, quando eles se 

convenceram “não, então não têm nada mesmo. É só esse grupo 26 de março 

que não existe. Essa porra ninguém acha ninguém!”56. 

Em janeiro de 1970, quando as coisas estavam mais tranqüilas na 

prisão, caem vários membros do CC do PCBR. Salatiel, um dos membros do 

CC tinha feito acertos com a VPR e se transferiu para a organização. 

Recomendavam as normas de segurança que todos os aparelhos que lhe 

fossem conhecidos deviam ser desativados. Este procedimento não foi 

realizado, e, após ser preso e bastante torturado, Salatiel abriu a localização de 

aparelhos do PCBR e de dois sítios comprados no Paraná. A partir de 12 de 
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janeiro de 1970 tem início uma série de prisões e assassinatos que dizimam o 

núcleo duro do PCBR. Entre os presos estão Apolônio de Carvalho, Miguel 

Batista, Mário Alves e um líder estudantil que conhecia toda a estrutura do 

Partido no Paraná, Romeu Bertoli. A tortura de Bertoli, e de sua companheira 

Sueli, deram a ditadura informações que não só alertavam para a existência de 

uma estrutura revolucionária articulada no Paraná como já apresentavam um 

mapeamento de nomes, aparelhos e funções. Rapidamente todos os dirigentes 

do Paraná, incluindo os que tinham sido enviados para substituir Garcia na 

organização, foram presos e interrogados, agora com métodos mais funcionais. 

 

Em janeiro de 70, caíram o Apolônio, membros do Comitê 
Central e também o Romeu e a Sueli, que tinham todos os contatos de 
Curitiba. Aí eles vieram em Curitiba e prenderam os que não tinham 
fugido. quando eu caí. Os que acreditaram que eu não ia falar se 
foderam. Pegaram a Tininha, magrelinha, mataram de pau. E o Olien. 
O Olien eles colocavam charuto no rabo, queimaram o corpo dele 
todinho. Torturaram na minha frente. Isso um ano depois de eu ser 
preso, porque prenderam o Romeu e a coisa voltou para Curitiba. E aí 
era eu. “Olha é o Garcia”. Todos eles, companheiros meus, disseram 
“ó quem me entregou as coisas foi o Garcia”. “Quem me passou os 
documentos foi o Garcia” Aí eu me ferrei57. 

 

As informações obtidas através da tortura desta nova leva de militantes 

recolocam Garcia como um dos centros de atenção dos interrogadores. Vários 

dos membros do PCBR presos admitem sua participação na organização do 

PCBR e indicam Garcia como um dos principais organizadores e contato de 

grande parte dos militantes. Vem à tona a participação na libertação de Cardim 

e fica claro determinado protagonismo na articulação do Partido no Paraná. 

Abriu-se aqui um novo inquérito contra nosso personagem que resultará em 

muitas coisas, entre elas: dois novos processos, agora pela libertação de 

Cardim e pela organização do PCBR no Paraná, e interrogatórios incrivelmente 

brutais e longos que se tornarão mais agressivos na medida em que vai ficando 

claro que o interrogado se nega a prestar informações que tenham utilidade. 

Vale ressaltar que as informações retidas por Garcia, neste momento, não 

estão completamente atualizadas, por conta de sua detenção, até agora de um 

ano. Embora mantivesse surpreendentemente comunicações com o mundo 

além dos muros do Ahu, as informações detidas, neste momento, são parciais 
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no sentido de que fragmentadas e previamente filtradas por quem as passa. 

Não se trata aqui de uma suspeição sobre lealdade e silêncio já comprovados 

por Garcia nos primeiros interrogatórios, e sim de que constituiria uma violação 

desnecessária de segurança, manter um guerrilheiro detido, permanentemente 

informado de todas as voláteis estruturas de um partido revolucionário. Este 

fato não era desconhecido dos interrogadores. 

Embora se mantenha o objetivo do interrogatório, conseguir novas 

informações que levem a mais prisões e desarticulação de estruturas da luta 

armada, pesavam dois outros desejos por parte dos interrogadores: utilizar 

Garcia para confirmar as várias confissões obtidas dos demais guerrilheiros e 

vingar-se de um silêncio e um engodo que garantiram a sobrevivência, por um 

determinado tempo, das estruturas do PCBR no Estado do Paraná. O 

interrogatório a que Garcia é submetido no Regimento de Obuses é 

emblemático neste sentido. Após a libertação de Cardim, operação articulada 

por Cerveira e Garcia, o comando do Exército puniu todos os membros do 

Regimento, inclusos oficiais, com o congelamento indeterminado de suas 

promoções. Quando as detenções de janeiro de 1970 aconteceram, os 

interrogatórios apontaram a participação de Garcia na ação e um dos locais em 

que ele sofreu novas torturas é o referido quartel. O entrevistado lembra o 

quanto o ressentimento dos militares em relação as suas punições se 

materializou em acirramento da brutalidade da tortura.  

O primeiro semestre de 1970 é marcado por torturas inenarráveis, a 

maior parte delas realizadas na Polícia do Exército, na Praça Rui Barbosa, e no 

Quartel do Boqueirão. É um período em que sessões de tortura individuais são 

intercaladas com acareações em que, um, alguns, ou todos são torturados. 

Alguns dos militantes que caíram no começo de 1970 são torturados na frente 

de Garcia, por vezes fazendo afirmações verdadeiras sobre a luta armada que 

contradiziam com as falsas informações arrancadas de Garcia.  

Uma pausa para deixar algo claro. Não tento aqui realizar condenação 

de qualquer natureza a quem falou sob tortura. Métodos e meios convergiam 

no sentido de otimizar a brutalização de cada ser humano sob investigação. As 

práticas investigativas da ditadura militar brasileira conjuraram níveis de dor e 

desorientação inimagináveis. Sessões de violência longas eram agora munidas 

de alguns métodos que constituíam um híbrido da antiga violência policial com 
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os novos saberes construídos pelo Exército brasileiro, após os enfrentamentos 

iniciais com a guerrilha. A dor se mesclava com uma sensação profunda de 

impotência diante de um torturador que dispunha, agora, irrestritamente do 

corpo do torturado. 

Além dos métodos estarem aperfeiçoados, a hegemonia obtida pela 

linha mais dura do Exército, principalmente com a edição do AI5 e com a 

assunção de Emílio Garrastazzu Médici, permitiu levar a tortura até o limite da 

morte, autorizando a violência total contra o corpo do inimigo. 

 
O Congresso é reaberto apenas para referendar o nome do 

general Emílio Garrastazzu Médici, indicado para a presidência da 
República, após uma luta surda nos quartéis. Sob o lema de 
“Segurança e Desenvolvimento”, Médici dá início, em 30 de outubro de 
1969, ao governo que representará o período mais absoluto da 
repressão, violência e supressão das liberdades civis de nossa história 
republicana. Desenvolveu-se um aparato de “órgãos de segurança”, 
com características de poder autônomo, que levará aos cárceres 
políticos milhares de cidadãos, transformando a tortura e o assassinato 
numa rotina58. 

 
 Diante de um cenário deste, as condições de resistir excedem o exigível 

de um militante no compromisso com os seus. Falar sob tortura não 

representou, nestas condições, rigorosamente, um ato de traição e não depõe 

contra o caráter, a lealdade, o compromisso revolucionário ou a solidariedade 

de grupo de quem o tenha feito. A tortura coloca o ser humano num lugar 

fronteiriço a seus próprios limites, não creio que seja este o espaço em que 

negociamos nossa humanidade, ele deve ser mais mediano ou estaremos já 

nos marcos da filosofia que alimenta a ditadura. 

Embora isto de forma alguma represente qualquer tentativa de 

constrangimento a quem falou, as experiências dos que não falaram merece no 

mínimo seu registro. O não falar ou, seu equivalente na tortura, não fornecer 

informações úteis ao inimigo, cria uma contradição interna no sistema e no 

método de interrogatório. Quem não falou deslegitimou o sistema, não só em 

sua natureza política, na condenação da qual pesam de igual forma todos os 

que sofreram violência de Estado, mas em sua dimensão lógica. Um sistema 

investigativo que viola quase todos os direitos fundamentais que são garantidos 

pela civilização de seu tempo só se justifica no campo dos resultados 

imediatos. A violência é instrumental e só faz sentido, inclusive para quem a 
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organiza, na proporção em que obtém resultados. O que não fala faz da tortura 

um mau negócio, caro, sujo, difícil de esconder e de resultados ruins. É sabido 

que, no caso da ditadura brasileira os resultados gerais mostram um sistema 

que atinge os objetivos desejados, ou seja, mesmo que injustificável sob todos 

os pontos de vista minimamente comprometidos com a espécie humana é 

inegável que ele funcionou. De qualquer forma, vale ressaltar, não com todos. 

Se isto nada fala sobre a falibilidade dos homens, muito elucida sobre a dos 

sistemas coercitivos. 

Retomo aqui o debate do início deste texto, se é verdade que existe um 

espaço de decisão, em meio a todas as pressões externas, em que o exercício 

das escolhas possíveis conjura um campo no qual exercemos nossa liberdade, 

também existe um limite que demarca o campo das escolhas impossíveis. O 

que não falou excedeu o campo das escolhas possíveis. Excedeu porque 

escolheu a morte. Fez assim uma escolha impossível o que imediatamente 

redefine o campo do possível. É possível não falar diante de um maquinário 

gigantesco de tortura, é possível escolher a morte e mesmo assim sobreviver, 

é possível não entregar ao torturador, que já possui o corpo, a lucidez e mais 

importante, é possível explorar as únicas recorrências de todos os sistemas, as 

falhas. Obviamente que, por falarmos de falhas, falamos de exceções. Seria 

ingenuidade acreditar que o silêncio diante dos inquisidores é um ato mediado 

somente pela força de vontade e pela solidariedade aos companheiros de luta.  

O silêncio é possível diante de uma situação em que estão presentes as 

estruturas física e psicológica do indivíduo e uma série de condições materiais 

e mentais de que dispõe o torturador, formando um conjunto único e 

parcialmente irreproduzível. Isto desautoriza qualquer generalização, mas força 

uma catalogação do conjunto das experiências. Por conta disto creio que cabe 

ressaltar a postura de quem biografo nesta situação particular. Garcia não 

falou. Tanto em seu primeiro interrogatório, subseqüente à prisão em 1969, 

quanto no segundo, e mais violento, após a queda do CC do PCBR, em 1970.  

Apesar inclusive das ameaças a sua família, ele não deu qualquer informação 

que levasse à prisão de qualquer militante ou ao comprometimento de qualquer 

estrutura em atividade. Nas únicas vezes em que não mentiu para seus 

interrogadores tratava-se da confirmação de informações que já tinham sido 

arrancadas de vários militantes. Ele realiza suas confissões na parte final do 
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processo, quando a ditadura já tem todos os militantes presos e as ações e 

estruturas minuciosamente descritas por vários interrogatórios. 

 

Quando caiu e veio pra cima mesmo, aí teve que desaparecer 
todo mundo, aí não tinha mais pra ninguém. Aí eu não tinha mais o 
que dizer. Eu só dizia sim, sim, pras coisas que eles já tinham. Tinham 
entregue tudo, detalhou, eles tinham detalhes de todas as coisas. 
Caíram vários companheiros do Paraná, só não caíram os do Norte 
porque eu era o contato, tinha uns estanques, e eu estanquei o Norte 
não falando59. 

 

Este silêncio é confirmado por todos que militaram com ele. De qualquer 

forma registro o depoimento de Mauro Daisson Otero Goulart, médico, 

companheiro de prisão de Garcia e dirigente do PCBR: 

 
Ele tinha úlcera gástrica, ia para as sessões de tortura e 

voltava arrebentado, com equimoses por todo o corpo, vomitando 
sangue. Apesar disso ele não entregou ninguém e suportou tudo 
sozinho60.  

 

Ao final de 1970, o PCBR do Paraná estava desmontado, praticamente 

todos seus principais militantes tinham sido detidos e torturados e as 

confissões permitiam remontar com facilidade todas as estruturas e ações que 

existiram. Começou, para Garcia, a fase do julgamento e condenação. Ele 

agora era acusado por planejamento de assalto a banco, por distribuir folhetos 

contra o general Costa e Silva, pela ação de libertação de Cardin, e pela 

organização do PCBR no Paraná. Havia também dois IPMs por tentativas 

frustradas de fuga do Ahu, que foram arquivadas. O promotor, colega de 

faculdade de Garcia, pediu uma pena de 45 anos.  

No processo, articulou-se uma rede de solidariedade que inclui 

professores da Universidade, algumas figuras públicas e, inclusive, um abaixo-

assinado organizado por freiras que trabalhavam com Garcia nas 

reivindicações da comunidade de Nossa Senhora da Luz. 

 

Meu julgamento foi feito por um juiz togado e três juízes 
militares. Então, nas idas e vindas tinha muito apoio. Faziam abaixo 
assinados, os professores da Universidade me apoiavam, o pessoal do 
Banco. Então tinha muita movimentação aí, a Igreja, principalmente as 
freiras, as entidades de irmãs, que eram fortes em Curitiba. Teve uma 
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entidade de irmãs que era muito ligada a mim e aos outros 
companheiros. Nós tínhamos um trabalho na comunidade de Nossa 
Senhora da Luz, em que elas davam apoio e a gente fazia política. 
Fazíamos movimento e agitação direto lá. A irmã Araújo, a irmã Araújo 
uma vez levou uma garrafa de vinho, dentro da batina, pra nós na 
cadeia61. 

 

 Da primeira acusação, por absurda que fosse, visto que a execução do 

assalto, de forma alguma seu planejamento, é que constitui um crime, foi 

absolvido. Foi condenado a seis meses de prisão pelos panfletos, há um ano e 

meio pela organização do PCBR e há dois anos pela libertação de Cardin, 

perfazendo uma pena de quatro anos. O processo e a condenação forçaram o 

governo a reconhecer que Garcia se encontrava em poder do Estado, o que lhe 

criou daqui para frente uma situação ainda singular, mas que permitiu o acesso 

a prerrogativas jurídicas e materiais de um preso comum. Obviamente, sua 

relação com a estrutura repressiva é mais tensa do que a dos outros presos e a 

tortura permanece por algum tempo em que nem todas as lacunas da história 

do PCBR estão preenchidas nos inquéritos: 

 

Inclusive numa das visitas eles ameaçaram torturar meu filho 
de um ano, no colo da minha mulher. Aí eu tive que berrar, meu pai 
tava junto. Sai, sai daqui, denuncia isso lá fora porque eles não podem 
matar nós todos aqui. Vocês denunciem lá fora que tá acontecendo 
isso. Aí eles pararam. O capitão José Fernando de Vasconcelos 
Krüger. Me torturava, e torturou o Olien na minha frente62. 

 

De qualquer forma, a regularização do processo representou uma trégua 

na precariedade material da família, que até este momento fugira de favela em 

favela, amparada pela solidariedade dos poucos que conseguiam ajudar. O 

reconhecimento da prisão tira, de determinada forma, a família da 

clandestinidade e permite aceder a auxílio-reclusão, que correspondia a 75% 

dos vencimentos de Garcia no Banco do Brasil. 

 

Como eles não queriam dar o atestado de que eu estava preso 
não dava pra receber o auxílio-reclusão. Depois que reconheceram 
minha prisão, minha mulher passou a receber, daí ela teve condições 
de sobrevivência. Mas antes... Depois eu soube, não é, ela fazia 
panelas, levava comida, pra mim e pros outros companheiros, com bife 
e arroz. Ela ia com o filho de um ano no colo e o de dois e o de três 
anos pela mão e cheia de sacolas com coisas pra mim. Pegava três 
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ônibus, lá de onde ela morava até o Ahu, que é longe pra caramba. 
Pra me visitar e me dar força. Sempre me dando força. Não me 
abandonou esse tempo todo63.  

 

 A detenção em Curitiba dura até abril de 1972, quando Garcia obteve 

sua transferência para a delegacia de polícia de Blumenau. É preciso salientar 

que o que mais caracterizou o período de prisão de Garcia em Curitiba não foi 

de forma alguma os processos de coerção a que é submetido e nem sua 

postura diante deles. A experiência do Ahu é interessante no sentido de que 

demonstrou a possibilidade da permanência de uma intensa atividade política. 

O contato, excepcional, de Garcia com os outros presos, a convivência, 

estranhamente permitida, entre vários militantes de correntes diferentes e o 

acesso a informações, inclusos jornais e revistas, permitiram uma vivência 

política relativamente efervescente entre os presos. Uma boa parte das 

memórias do entrevistado, e um arquivo documental repleto de textos políticos 

e recortes da grande imprensa, falam das possibilidades postas e de seu 

aproveitamento pelos encarcerados. 

 

Nós fazíamos cachaça com abacaxi. A cadeia era assim, é 
claro que você tinha a pressão, mas você tinha os momentos de lazer. 
Eu jogava futebol, num quadrado lá, eu jogava futebol de salão e tal. 
Eu vinha da tortura os companheiros diziam “Ai, vai descansar!” Eu 
dizia, não, eu quero jogar uma bola, uma coisa pra.... pra tirar da 
cabeça que no outro dia os caras iam fazer de novo. A cadeia era isso 
e também as nossas relações com a corrupção policial, pra obter 
coisas. A gente tinha um setor que trabalhava muito com os presos 
comuns, a gente discutia muito. Nós conversávamos muito com os 
presos, a turma dava aula, ajudava. Era uma relação interessante do 
ponto de vista de você estar um período preso e aproveitar de forma 
produtiva64. 

 

Os presos políticos tinham a oportunidade de dar aulas aos presos 

comuns, de realizar reuniões, inclusive pluripartidárias, de ler e arquivar jornais 

e revistas e de portar objetos e documentos incomuns para as práticas 

carcerárias reservadas aos inimigos do Estado. A baixa periculosidade da 

média dos detidos, o alto grau de arrefecimento nos ímpetos revolucionários, 

que a ofensiva da ditadura gerou, o fato de Curitiba estar fora do epicentro da 

ocorrência da luta armada, a própria composição societária do conjunto dos 

detidos, ou presos comuns ou militantes do movimento estudantil, e a 
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separação física dos espaços de detenção e tortura, parecem ter 

proporcionado um ambiente prisional mais permissivo do que o próprio da 

Ditadura Militar Brasileira. Nada existe de bizarro neste ambiente. Ele de 

determinada forma coaduna seus níveis de pressão, material e psicológica, de 

acordo com a periculosidade dos que detém. O inusitado da situação se dá 

pela utilização deste espaço, também, para a detenção de prisioneiros que 

estão submetidos sistematicamente à tortura e teoricamente mais perigosos. 

Não creio que tratemos, aqui, de uma situação criada pela ausência de 

estruturas apropriadas, considerando as instalações pertencentes às forças 

armadas em Curitiba e integralmente disponíveis ao sistema repressivo. O que 

me parece ter acontecido é uma dupla subestimação ou a aceitação de 

determinado grau de risco.  

A primeira indicaria que, por conta de seu distanciamento das estruturas 

repressivas mais profissionalizadas, Rio, São Paulo, Nordeste, o sistema 

investigativo de Curitiba representou afinal uma imitação caricata da das 

grandes metrópoles e não foi capaz de identificar Garcia como um militante 

comprometido, em níveis organizacionais, com a execução de operações 

armadas e subestimou suas possibilidades de ação a partir da prisão do Ahu. A 

segunda nos diz que, mesmo conhecendo o grau de risco presente na 

detenção conjunta de estudantes, presos comuns e militantes da luta armada, 

a ditadura sentia-se segura em relação ao controle da situação e não desejava 

manter uma prisão excepcional, neste caso. 

Seja qual for o motivo desta exceção procedimental, o que se configura 

é um cenário em que Garcia pôde se defrontar com possibilidades que foram 

sonegadas a maior parte dos militantes da luta armada que caíram nas mãos 

da ditadura. Garcia tinha acesso a revistas e, ao menos, a três jornais 

diariamente os quais podia guardar, a uma máquina de escrever e a portar, 

pasmem, livros marxistas e manuais de formação do PCBR. Pôde, em plena 

ditadura, transcrever, dentro da prisão, manuais e documentos do Partido e 

ministrar cursos de formação política do PCBR, por várias vezes, para os 

estudantes e para presos comuns. Recortava diariamente jornais e arquivava 

as notícias que lhe pareciam importantes, colando-as nas páginas de edições 

da revista Veja. Além disto, mantinha contato regular com o PCBR, 

participando ativamente de sua organização. O núcleo, constituído pelos 
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militantes do PCBR detidos, votava as principais questões partidárias, enviava 

propostas e recebia explicações das ações do Partido: 

  

A relação que eu tinha com o lado de fora era através de uma 
companheira que militava comigo quando eu caí. Como eu não falei, 
ela pôde ficar na coordenação dos trabalhos no meu lugar. Mas pra ela 
vir me visitar não dava. Aí o que nós fizemos, eu falei com o Cabral, 
João Bonifácio Cabral, grande amigo, hoje em dia é diretor da Itaipu 
Internacional, ele não era do PCBR, era presidente do Centro 
Acadêmico de Direito da PUC. A companheira que tocava o PCBR não 
podia me visitar, ninguém podia me visitar a não ser minha mulher, 
nem meu pai ia me visitar, o cara que me visitasse eles iam atrás. Aí o 
que nós fizemos, fizemos o Cabral noivar com ela, aí eles usavam 
umas alianças. Ela vinha no parlatório, falava com o Cabral, recebia as 
minhas informações, passava as informações do PCBR, o Cabral 
passava pra mim, era assim que funcionava65. 

 

A queda de parte do CC nacional, em janeiro de 1970, acabou com a 

possibilidade de comunicação, até porque, rigorosamente, não havia mais com 

quem se comunicarem, todas as principais lideranças estavam presas. Mesmo 

com o novo processo de investigação, durante o qual Garcia foi retirado, por 

vários dias, do Ahu para ser torturado no Quartel de Obuses, e após a 

confirmação da participação em ações militares e na organização do PCBR, ele 

foi devolvido ao presídio do Ahu. Se até agora ele não sofria uma detenção 

privada, porque acreditavam que seu crime era só o planejamento de um 

assalto, a notícia de que se tratava de um militante da luta armada é 

contemporânea do desmonte total da estrutura desta luta, Se antes ele não 

parecia ter relações com a guerrilha e por isto podia ficar com os outros presos, 

agora sua ligação e participação eram sabidas, mas a guerrilha não existia 

mais, o que permitiu a manutenção da situação prisional. Embora a 

oportunidade de comunicar-se com os de fora tenha tido fim, as possibilidades 

internas da prisão se mantiveram, os arquivos, os cursos e as transcrições 

prosseguiram até abril de 1972, quando Garcia obteve sua transferência para 

Blumenau, onde cumpriu o último ano de sua pena. 

 

Eu tinha jurado, quando fui expulso do Santo Antônio, que 
nunca mais voltava pra Blumenau. Que essa cidade não dava pra mim 
e tal. Acontece que o meu pai se deu mal no Paraná e resolveu voltar 
pra casa, primeiro para Barra Velha e depois pra Blumenau.Consegui 
um atestado da Polícia de Blumenau de que lá tinha segurança, que 
eles aceitariam me receber lá. Eu já estava há três anos na cadeia, aí 

                                                 
65 Idem. 



 
 

56

tinha um juiz lá. Um juiz, togado, da Justiça Militar, que tinha uma 
relação boa com a esquerda. Foi soltando os caras, amaciando as 
penas e tal. Aí consegui convencer ele a me liberar, me liberar não,  
deixar cumprir o ano que faltava em Blumenau. Eu fiquei preso na 
Delegacia Regional,  atrás, tinha uma casinha de madeira e eu ficava 
preso lá. Ficavam presos comuns lá que eu conhecia, me roubavam 
pra mais de metro, minhas roupas, produtos de higiene, e eu deixava, 
dava risada66.  

 

A transferência para Blumenau foi um relaxamento profundo da prisão 

que já se estendia por três anos. Pesavam agora, na rede de proteção, 

relações familiares e comunitárias e a estrutura prisional na qual estava detido 

era, se comparada com o vivido até então, profundamente permissiva. 

Somava-se a isto a abertura de um número maior de possibilidades através da 

corrupção dos agentes prisionais. Garcia não foi mais torturado, transitou 

livremente no interior da prisão, auxiliando inclusive com trabalhos burocráticos 

e podia, além do já posto, pular o muro da delegacia durante a noite e ir 

participar de atividades do PCBR em Curitiba.  

 

Minha transferência da Prisão do Ahu, de Curitiba para 
Blumenau, em abril de 1972, transformou minha vida. Aliviou-me da 
tensão permanente que sofria em Curitiba de, a qualquer momento, 
ser levado pra interrogatórios, no mais das vezes sob tortura. Também 
na prisão, em Blumenau, na Delegacia Regional de Política, na época 
situada na Rua Itajaí, havia a possibilidade de sair da cela, circular 
pela Delegacia, e ganhando a confiança do delegado Vinicius 
Fiamoncini, passei, inclusive, a elaborar relatórios de inquéritos 
policiais. Houve um relaxamento no regime carcerário e podia, nos 
finais de semana ir para a casa de meus pais, um apartamento na Rua 
7 de Setembro. Às vezes eu dava uma fugidinha e vinha até Balneário 
Camboriú, na praia, e, às vezes, ia a Curitiba para tentar reestruturar o 
PCBR. Aliciei um funcionário do Correio pro PCBR. A meia-noite ele 
levava correspondência pra Curitiba, ele me levava, me deixava num 
aparelho do PCBR e lá eu comecei a remontar o PCBR de Curitiba67. 

 

A fragilidade, leniência e a natureza do sistema carcerário local, 

somadas à rede de apoios familiares e de amigos, criaram condições para que 

Garcia realizasse, ainda cumprindo pena estabelecida por um tribunal militar, 

militância, inclusive presencial, numa organização que formalmente estava em 

armas contra o regime. O ano de 1972 foi de retomada de contatos, de 

balanços a respeito de vivos e mortos, e do início de uma tarefa que tomou os 
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anos imediatamente posteriores a prisão, a tentativa de reorganizar 

nacionalmente o PCBR.  

 

Restabeleci com mais liberdade meus contatos com as 
lideranças do PCBR em Curitiba e no Rio de Janeiro, e passei a 
contribuir na reconstrução da nossa organização revolucionária. As 
companheiras Odete Bertol e Sueli Penha Rodrigues eram os meus 
contatos e, amiúde, vinham à Blumenau, ou eu ia à Curitiba. Minhas 
idas à Curitiba eram feitas durante as noites e madrugadas, em 
viagens rápidas, com uma Kombi dos Correios que fazia o tráfego 
postal noturno entre as duas cidades. Às vezes final de semana dava, 
às vezes não dava. O guarda às vezes começava a reclamar “É, tão 
falando que tem comunista saindo da cadeia!” Aí eu dava mais 
vintinho, trintinha, pro cabo ou sargento do dia,aí um final de semana 
eles deixavam, no outro não, trancavam e diziam: “Hoje tu não sai”68. 

 

Bruno Maranhão, único remanescente do Comitê Central após as 

quedas de janeiro, empreendeu, a partir de julho de 1970, um esforço para 

reorganizar o PCBR. Numa reunião com mais dois militantes, na ilha de 

Itaparica, nasceu um documento programático e um balanço da experiência 

pregressa do Partido. De forma geral, realiza uma forte crítica à direção 

anterior e aponta a continuidade da opção pela luta armada, reenquadrada 

agora dentro de um plano de aproximação das massas que garantiria apoio 

popular à tarefa. O documento foi objeto de divergências. Apolônio de 

Carvalho, após sair da prisão, passou a defender a suspensão das ações 

armadas.  

 

3.5. A SAÍDA DA PRISÃO E A REARTICULAÇÃO DO PCBR 

 

Garcia terminou de cumprir totalmente sua pena de quatro anos. E foi 

libertado, no dia 14 de abril de 1973 e, no dia 29 de abril, ou seja, quinze dias 

depois, estava no Chile, cidade de Santiago, para uma reunião que pretendia 

rearticular o Partido nacionalmente, desenhar uma nova linha de intervenção, 

diante do duro golpe sofrido, e conjurar um novo Comitê Central. O Chile era, 

naquele momento, um abrigo seguro para os militantes de esquerda que 

enfrentavam governos totalitários em suas nações. O país era governado pelo 

socialista Salvador Allende e contava com um longo histórico de regularidade 

democrática. Até 11 de setembro de 1973, quando um golpe militar marcou o 

                                                 
68 Idem. 



 
 

58

início de uma das mais cruéis e longas ditaduras sul-americanas, o país sediou 

encontros da esquerda do continente e concedeu asilo para muitos refugiados 

políticos.   O documento que resultou do encontro, na verdade uma cópia com 

alterações do documento de Itaparica, e a prática política após a refundação 

indicam uma perplexidade diante da escolha de uma estratégia imediata para 

operar sobre o real. Esta perplexidade não era gratuita, os anos entre 1970 e 

1973 foram incrivelmente duros para o Partido. No primeiro semestre de 1970 

caiu grande parte do CC, no fim do ano foi desarticulada toda a base do 

Paraná, em janeiro de 1971 são presos todos os participantes de um Encontro 

Nacional, no Rio Grande do Norte. 

Um novo Comitê Central tentou se organizar, no final de 1972, com Luís 

Alberto Sá, Benevides, Fernando Sandália e Getúlio Cabral. Escreveu um 

documento, Informe do Interior, em que transparece um alto grau de 

perplexidade diante da ofensiva da ditadura e uma clara indecisão sobre o que 

priorizar: a ação nas massas ou a luta armada. Quase todo o CC articulado 

neste evento caiu ainda em 29 de dezembro de 1972, numa ação do Exército, 

e foram assassinados na PE-RJ, na Rua Barão de Mesquita: Fernando 

Sandália, Getúlio Cabral, José Bartolomeu Rodrigues de Souza, José Silton 

Pinheiro Soares e Luciana Ribeiro da Silva. Em outubro de 1973 foram mortos 

os remanescentes do PCBR no Rio de Janeiro.  

O Congresso do Chile estava circunscrito dentro de uma dupla derrota 

da esquerda brasileira. A primeira, de natureza militar, a estrutura do Estado 

brasileiro, infinitamente mais munida de recursos materiais e braços humanos 

do que o conjunto das forças guerrilheiras de esquerda, inpingira, até este 

ponto, um aniquilamento militar praticamente completo de seu oponente. As 

estruturas repressivas foram rapidamente aprimoradas, tanto material quanto 

metodologicamente, e se são injustificáveis, na proporção em que causaram 

deliberadamente o sofrimento humano, infelizmente encontraram na razão 

política instrumental da direita seu espaço de realização. O método era 

desumano, mas triunfou materialmente e, legitimado por seu triunfo, imprimiu 

muitas de suas características na estrutura societária que floresceu nos anos 

de 1980.  

A segunda derrota que se apresentava para o PCBR em sua reunião 

chilena é de natureza política. Mais sério que a pífia resistência diante do 
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recrudescimento da violência militar era o fato de que as teses da esquerda em 

nada tinham prosperado no imaginário das massas, desde a submersão na 

clandestinidade. O Milagre Econômico, financiado através de um profundo 

endividamento externo do Brasil, e a intensa propaganda anticomunista 

deflagrada pelos instrumentos privados e estatais de comunicação, 

amplificados por setores conservadores da sociedade, criaram um quadro em 

que se tornava cada vez mais difícil cooptar militantes e no qual praticamente 

inexistia capilaridade social que se fizesse mobilização. O dilema teórico que 

havia marcado o início dos anos de 1970, ou seja, priorizar a luta armada 

(militarismo) ou a intervenção de massas (massismo), via-se agora agravado 

por uma falência profunda das possibilidades materiais e simbólicas de ambas 

as teses. Embora a derrota política fosse sensível, a derrota militar tinha, neste 

momento, uma dramaticidade maior para os que se reuniram em Santiago. A 

falta de adesão popular não permitiu o crescimento do Partido, mas a ofensiva 

militar do Exército praticamente aniquilou seus quadros, companheiros e 

amigos dos presentes. A divergência central se dá em torno da manutenção ou 

não da ação armada: 

 

Quinze dias depois da minha soltura eu já estava no Chile, pra 
fazer a discussão da reconstrução política do PCBR que tava detonado 
no Brasil. A grande bronca, já no início dos setenta foi o debate sobre 
continuar ou não com as ações armadas. O Apolônio era contra a 
continuação da luta armada, mas o Comitê Central, por maioria 
simples bancou a continuidade das ações armadas. Foi uma 
divergência de fundo e, por três a dois, o Comitê votou pela 
continuação das ações armadas e o Apolônio rompeu com a gente. 
Nós queríamos montar um esquema que tirasse a luta armada da 
defensiva e fizesse ela ganhar a população.Criamos um novo Comitê 
Central em que participavam o Bruno Maranhão, Eu, o Zé Renato e o 
Benjamin da Bahia, o Mauro Goulart e o Vitório do Paraná, o Prestes 
de Paula, O Rubens Lemos. Este era o Comitê Central do PCBR69. 

 

A farmácia que Garcia montou na Rua XV de novembro prosperou. 

Embora tivesse que se apresentar regularmente ao 23º Batalhão de Infantaria, 

em Blumenau, para prestar contas de suas atividades, não sofria cerceamentos 

ou controle severo por parte dos aparelhos de Estado. Os trabalhos como dono 

de farmácia, além de proverem boa fonte de renda, diminuíam a suspeição 

sobre as atividades políticas, que continuavam a ser praticadas intensamente.  
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O foco do trabalho passou a se concentrar nas associações de 

moradores, no movimento sindical e no Setop, que coordenava o grupo de fogo 

do PCBR. Garcia realizou também a distribuição regular de O Povão, jornal que 

o PCBR conseguiu editar nacionalmente por um curto período. Nós temos no 

espaço de tempo entre a refundação do PCBR, em 1973, e o surgimento do 

movimento pró-PT, em 1978, uma tentativa de reorganizar um partido de 

inspiração marxista-leninista, com o centro da estratégia colocado na luta 

armada, dentro da aridez conjuntural em que semeiam os comunistas ainda 

vivos, e no País, após a fase mais dura do regime militar. Embora alguns dos 

militantes tenham obtido progredir dentro da vida civil, o Partido não 

prosperava na aquisição de quadros e menos ainda na construção da ofensiva 

militar proposta pelo Congresso de Refundação. O grupo de fogo do PCBR, 

ainda realizou algumas ações de expropriação, como a de um banco no interior 

da Bahia, mas de forma geral os militantes partiram para um processo de 

incorporação na sociedade civil e para o trabalho nas frentes legais de luta. 

Depois de algum tempo o Partido já era mantido, em sua parca estrutura, pelos 

recursos obtidos pelos militantes na vida civil. 

 

Foi um curto tempo em que nós fizemos ações armadas, o que 
aconteceu é que logo nós estávamos financiando o PCBR, não só eu, 
mais o Bruno Maranhão que tem família com dinheiro. O irmão dele 
soltava dinheiro pra nós, ele tinha muito, e eu arranjava muita grana 
com a farmácia. Eu tive sorte em Blumenau em montar a farmácia na 
rua XV, que me rendeu muito dinheiro. Eu sabia trabalhar, trabalhava 
com atacado. Tanto que o Lula lembra, que uma vez eu paguei um 
helicóptero pra trazer ele de Chapecó para Caçador, paguei avião para 
ele. Eu paguei setenta e cinco passagens aéreas pra um Congresso 
Nacional do PCBR, no meu cartão American Express70. 

 

 

3.6. A ENTRADA NO PT E A EXTINÇÃO DO PCBR 

 

O surgimento, no final dos anos de 1970, de um movimento nacional 

pela fundação de um partido de trabalhadores foi uma lufada de ar fresco para 

os asfixiados militantes do PCBR. Vale lembrar que o PCBR se acreditava não 

o partido revolucionário da classe e sim um movimento pela fundação de tal 

partido. O PT representou uma possibilidade de dialogar com os vários setores, 

                                                 
70 Idem. 



 
 

61

de esquerda, que sobreviveram à ditadura ou floresceram após ela. O Partido 

que nascia privava de massa muscular composta pela categoria mais 

fundamental da doutrina do PCBR, a classe operária urbana. Somava-se a 

possibilidade de disputar o programa de uma experiência de esquerda em que 

afluíam milhares de trabalhadores, e a fantasia que consumiu três gerações de 

militantes, transformar o PT em um partido revolucionário.  

 

A incapacidade de construir a luta armada com consistência, 
sem que fosse vanguardista. Nós ficamos o tempo inteiro criticando o 
vanguardismo e não conseguimos nem ser vanguarda e nem construir 
um movimento de massas que pudesse fazer a revolução. Então nós 
não conseguimos fazer isso. Daí no movimento pró-PT a gente 
vislumbrou a possibilidade, também enganados, de que nós íamos 
transformar o PT num partido revolucionário. Aí também 
vanguardismo, de achar que o PT ia adotar o PCBR ou outro grupo de 
esquerda e ele ia ditar a linha. Nós acreditamos, equivocadamente, 
que poderíamos construir o PT como um partido revolucionário71. 

 

A fundação do PT marcou uma retomada febril da militância de Garcia. A 

legalidade do Partido e a possibilidade de falar publicamente sobre ele, 

enunciar seu programa, filiar pessoas, fazer reuniões públicas, e todas as 

demais possibilidades abertas com a legalidade, liberaram a ação do militante 

de uma série de pesadíssimas restrições que o afligiram por dez anos. Os 

ganhos advindos da farmácia deram sustentação material às tarefas políticas 

que se abriram. Garcia tinha cooptado militantes para o PCBR local entre 

metalúrgicos, professores e algumas lideranças comunitárias. A partir de 1979, 

este grupo, coordenado por Garcia e financiado pela farmácia, vai se engajar 

no processo de fundação do Partido dos Trabalhadores. Distribuição de 

material, filiações e fundação de comissões provisórias, foram atividades 

realizadas por estes militantes, não só na cidade de Blumenau, mas em 

dezenas de cidades de Santa Catarina. A veracidade desta informação pode 

ser aferida em documentos originais que se encontram sob guarda da 

Secretaria Estadual de Organização do PT.  

A construção do PT se mostrou rápida e promissora, embora isto o 

PCBR permaneceu organizado, vivendo uma experiência de partido dentro do 

Partido. A situação criou um desconforto teórico e uma vantagem operacional. 

O desconforto era que tal situação, diante do ideário leninista portado pelo 
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PBBR, fazia-se inaceitável. As normas organizativas clássicas são claras em 

relação a isto, o Partido se relaciona com a sociedade enquanto coletivo, o 

militante se relaciona com o partido enquanto indivíduo. Não há aqui espaço 

para frações. A vantagem é que a presença dentro da estrutura legal de uma 

democracia que se quer afirmar criava constrangimento para as ações dos 

órgãos repressivos. Alguns dos muitos elementos contraditórios desta fase do 

PCBR foram explicitados e traumaticamente resolvidos a partir do que 

podemos classificar como sua última ação militar. A tentativa de assalto a um 

banco na Bahia, em 1985, resultou na prisão de quase todos os 

remanescentes do grupo de fogo do PCBR, entre eles Celso Crescêncio, um 

metalúrgico de Blumenau que foi cooptado por Garcia. Além de o impacto 

militar, o Partido ficou sob investigação da Polícia Federal e perdeu seu grupo 

de fogo, o estrago político na relação com o nascente PT foi considerável. A 

ação criou um constrangimento enorme por conta de que três membros do CC 

do PCBR faziam parte do Diretório Nacional do PT, Bruno Maranhão, Edival 

Passos e o próprio Garcia, coordenador das operações. 

 

 O problema interno com o PT foi muito grande. O PCBR tinha 
três no Diretório Nacional do PT, era eu, o Bruno Maranhão e o Edival 
Passos, que foi deputado estadual depois na Bahia. Nós três éramos 
do Diretório Nacional na cota do PCBR. E quando aconteceu o caso da 
Bahia nós estávamos no Diretório Nacional e foram o Marco Aurélio 
Garcia e o Zé Álvaro Moisés, que foi pro PSDB, que pediram a minha 
cabeça72. 

 

Uma tumultuada reunião do DN do PT, a portas fechadas, decidiu pela 

condenação do assalto, mas rejeitou a expulsão dos três membros do PCBR. A 

leitura era de que a expulsão, embora preservasse o PT, representaria uma 

admissão pública de que os três tinham relação com o assalto. Aqui se 

manifestou de forma violenta a contradição presente na atuação como partido 

interno, as ações ilegais começavam a constranger o PT e a própria atuação 

do PCBR dentro dele. O processo de investigação do PCBR, comandado por 

Romeu Tuma, na época delegado da Polícia Federal, apontou outros 

elementos da situação. Embora tenha conseguido rastrear a maior parte dos 

militantes do PCBR e tenha descoberto que se cruzavam formas legais e 

ilegais de financiamento do Partido, o delegado demonstrou determinado 
                                                 
72 Idem. 
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constrangimento em realizar uma ação acintosa sobre militantes do PT. 

Descobriu, por exemplo, que Garcia havia custeado as passagens de um 

congresso na Bahia, mas resolveu pôr cautela diante da situação. Manifestou-

se aqui a dimensão da proteção institucional presente na existência de um 

partido legal de esquerda e os constrangimentos da singular transição 

brasileira.   

 

Quando o Romeu Tuma prendeu os companheiros do PCBR 
teve acesso aos meus cartões de crédito. Ele viu aquilo, era 
inadmissível, setenta e cinco passagens aéreas para um congresso na 
Bahia.  O que ele disse “Não, isso aqui nós não vamos pegar agora, 
porque nós queremos acabar com o PCBR como se come presunto, 
de fatia em fatia.” Fazer uma arruaça num momento democrático 
desse, prender todo mundo, um PCBR que não existia porque era o 
PT. Eles pensavam "Não vamos atacar o PT que é um partido que ta 
dentro da democracia e tal”73. 

 

O incidente da Bahia marca o início do desmonte definitivo do Partido, a 

esterilidade da luta militar, naquele momento histórico, ficava cada vez mais 

clara e as ações armadas começavam a representar uma ameaça aos 

promissores espaços que se abriram com a democratização. O PCBR iniciou a 

transição que o fez se tornar uma tendência do PT, a Brasil Socialista. Garcia 

permaneceu no Partido até 1988, quando passou a participar de uma 

discussão pela articulação de um movimento para fundar uma tendência 

marxista no PT.   

 

Até o momento em que nós terminamos com o PCBR, e se 
tornou uma tendência dentro do PT, a Brasil Socialista, eu saí do 
PCBR em 1988, numa reunião do Comitê Central, aqui na Penha. Eu 
passei vinte anos no PCBR, de 1968 a 1988.Nós acabamos virando 
um partido dentro do partido, achávamos isso equivocado e achamos 
que tínhamos que fazer a intervenção dentro do PT como petistas, e 
como uma tendência evidentemente. Aí eu iniciei o debate com uma 
série de companheiros de outras forças, principalmente do PRC, que 
tinham saído do PRC. Aí construímos um movimento por uma 
tendência marxista no PT, na raiz do que éramos, de um movimento 
revolucionário, como marxistas, e tomamos o viés de construir uma 
tendência marxista dentro do PT74. 

 

Tem início aqui uma nova história, marcada ainda pela divergência do 

protagonista com os elementos estruturantes do sistema societário em que 

                                                 
73 Idem. 
74 Idem. 
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viveu, mas em que este conflito foi mediado por outras formas de luta, agora 

dentro do campo da regularidade democrática. Restrições e retaliações, por 

parte do sistema, tornaram-se mais sutis e sofisticadas e não se 

materializavam mais em torturas e interrogatórios. Em contrapartida, a crítica 

não se faz mais em armas e sim nos espaços formais da democracia burguesa.  

Garcia investiu sua vida, doravante, na articulação do movimento 

sindical, com o apoio da CUT que nascia, na estruturação do PT como 

protagonista de movimentos sociais nos anos de 1980, e em sua viabilização 

nos processos eleitorais. É um dos fundadores do PT e foi um de seus 

principais financiadores no âmbito local. A longa experiência de Garcia no 

PCBR, de 1968 até 1988, é seguida por uma militância ativa no PT que dura 

até os dias em que escrevo e tão promissora para análise como o período visto 

até agora. Deste momento em diante, a trajetória de Garcia pode ser 

reconstruída através de documentos públicos e depoimentos que assinalam 

uma experiência política intensa, como coordenador de movimentos, dirigente 

do PT, candidato a deputado e prefeito, secretário por oito anos do governo 

municipal do PT e coordenador de mandatos federais e estaduais do Partido. 

Esta trajetória merece outro estudo. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Interrompo minha narração neste momento. Reconstruo neste 

documento a parte da biografia de Garcia que depende de sua narração, e tem 

de ser decodificada através de documentos dispersos e fontes fragmentadas. 

Não fosse a prodigalidade da memória de meu entrevistado, e seus próprios 

documentos, eu teria arado em terra estéril. A entrevista é inédita e os 

documentos cedidos relativamente raros, sua sistematização é um esforço para 

preservar uma fonte pouco conhecida, e em grande parte perecível. O 

exercício que se requer para a próxima fase da biografia não é o de resgate de 

fontes ameaçadas de desaparecimento, num período curto de tempo, e sim de 

confrontação de muitos documentos e depoimentos existentes. Muda a 

natureza da abordagem e inicia-se um novo trabalho que não tenho como 

executar aqui. Reafirmo, ao final do trabalho, o que advoguei em seu princípio, 

a história que este documento porta, apesar dos limites de quem escreve, o 

justifica. Dou isto como provado a esta altura do debate. Mas não é tudo. 

Acompanhamos a trajetória de um homem que viveu um período 

significativo de sua vida em contradição com elementos culturais, econômicos 

e políticos de seu mundo, que fez parte de uma crítica armada ao Estado e que 

enfrentou as conseqüências desta escolha. Temos um caso em que um 

universo especialmente munido de restrições e aparelhos de coerção entrou 

em conflito com os desejos de coerência do personagem. Este é um embate de 

resultados previsíveis, o esmagamento do que diverge. Parte da história de 

nosso personagem fala deste esmagamento, quatro anos de prisão, infinitas 

sessões de tortura, precariedade material, ameaças aos familiares. Outros 

elementos da narrativa, e dos documentos, dizem que isto não é tudo.  

   

A importância da biografia é permitir uma descrição das 
normas e de seu funcionamento efetivo, sendo este considerado não 
mais o resultado exclusivo de um desacordo entre regras e práticas, 
mas também de incoerências estruturais e inevitáveis entre as próprias 
normas, incoerências que autorizam a multiplicação e a diversificação 
das práticas75. 

 

                                                 
75  LEVI, op. cit., p. 180. 
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A trajetória de José Garcia também fala de frestas e da habilidade em 

explorá-las. De um sistema que, por humano, não era monolítico nem 

monocromático. O homem que foi torturado teve acesso, dentro da prisão, a 

jornais. Recortou, catalogou, sublinhou, arquivou todas as notícias que ele 

considerava relevantes, construiu um arquivo, datilografou, redigiu, transcreveu 

manifestos e manuais de formação, copiou livros, deu cursos de formação e 

manteve contato com o Comitê Central. O homem e suas condições criaram, 

neste caso, uma possibilidade de ação histórica, não singular, mas rara. O 

sistema coercitivo, por conta de suas irregularidades, estruturais e 

procedimentais, oportunizou ao encarcerado manter suas relações com o 

PCBR e construir um arquivo que resgata parte da história da luta armada 

brasileira. As frestas e desuniformidades do sistema carcerário e dos 

processos de interrogatório, geridos pela ditadura, na quinta região militar, 

saltam aos olhos, tanto na entrevista quanto nos documentos que me foram 

entregues. Antevejo que esta é uma das maiores possibilidades da fonte. A 

importância da análise biográfica na compreensão das fissuras dos sistemas 

autoritários nos é proposta por Levi: 

 

Evitamos abordar a realidade histórica a partir de um esquema 
único de ações e reações, mostrando, ao contrário, que a repartição 
desigual do poder, por maior e mais coercitiva que seja, sempre deixa 
alguma margem de manobra para os dominados; estes podem então 
impor aos dominantes mudanças nada desprezíveis. Talvez seja 
apenas uma nuança, mas me parece que não se pode analisar a 
mudança social sem que se reconheça previamente a existência 
irredutível de uma certa liberdade vis-à-vis as formas rígidas e as 
origens da reprodução das estruturas de dominação76. 

 

Ao mesmo tempo em que expõe uma prática diversa possível em 

determinado tempo à trajetória, também demonstra como contingências, 

materialidades e grandes movimentos de determinado período histórico 

condicionam violentamente a ação do personagem. 

Existem diversas outras fontes de análise no conjunto de informações, 

testemunhais e documentais, cedidas por José Garcia. Acredito que nos 

encontramos diante de um acervo que pode realizar uma contribuição singular 

                                                 
76 Idem. 
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para a compreensão das estruturas repressivas da ditadura em todas as suas 

fases e da gênese da democracia brasileira contemporânea. Não pretendi 

explorar cada uma destas possibilidades neste documento. Entrego o estudo 

deste arquivo a um futuro próximo e, se necessário, a mãos mais hábeis que 

as minhas. A tarefa que reconheci possível, e que me pareceu caber, advém 

de outra particularidade da biografia: o vigor e a relativa singularidade da 

história. 

 A trajetória pessoal de Garcia atravessa um longo período da vida 

pública brasileira, sua intervenção nela é, para além de julgamentos de mérito, 

vigorosa e permanente. É clara a contradição com os sistemas societários de 

seu tempo, contradição que se fez armas, se fez organização, se fez militância, 

se fez luta. É alto o preço pago: prisão, tortura, isolamento, medo. São 

surpreendentes as interdições que lhe são feitas, mas são, por vezes, 

inacreditáveis as possibilidades que são abertas e a disciplina, meticulosidade 

e paciência para usá-las, ou na preservação de informações da trajetória dos 

seus ou na disputa política mais imediata. 

 A sobrevivência, o acesso a informação durante a detenção, o período 

de relativa prosperidade que se segue à prisão, a manutenção da militância 

num núcleo nacional revolucionário até 1988, e a entrada num partido da 

ordem democrática apresentam variações importantes em relação ao mais das 

histórias vivenciadas pelos que resistiram ao Estado autoritário.  A trajetória 

que vimos aponta ao menos duas grandes variações em relação às 

regularidades do tempo. Primeiro, a já constatada irregularidade da estrutura 

coercitiva da ditadura, tanto na perspectiva temporal, quanto na espacial. A 

segunda uma variação de matizes na própria esquerda que oportuniza um alto, 

e perigoso, grau de autonomia ao militante, o que acaba por diversificar 

práticas e posturas.  

De mensageiros do CC do PCBR que militavam em outras forças, 

passando por redes de solidariedade que incluíam setores diversos, e por 

vezes conflitantes, da esquerda ao apartamento de Garcia sendo limpo das 

evidências, no dia de sua prisão, por um velho camarada do PCB que sequer 

concordava com a luta armada, temos ações que rompem os parâmetros 

seguros da universalidade. De todas as coisas perceptíveis a partir desta 

história, a mais flagrante é a irregularidade dos sistemas humanos, é a 
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compreensão das fragilidades do que parece invencível e das forças e 

possibilidades que por vezes se manifestam, e são aproveitadas pelos de 

baixo.  

Se fosse procurada, caberia aqui a enunciação de alguma coerência 

para a trajetória, confesso que, eu a pressinto, mas não confio em mim o 

bastante para enunciá-la. Deixo, como prometido, a tarefa a Garcia, que nos 

dirá que o que sempre o motivou foi a busca pela felicidade. Quando lhe 

pergunto, quais os seus motivos? O que procurava com isto? Ele me responde, 

não com apologias ao sacrifício ou discursos sobre sublimação pessoal em 

favor do conjunto da espécie, e sim com a felicidade. A felicidade, entendida 

como algo que só pode ser vivido gregariamente, foi o objetivo estratégico que, 

conta-nos ele, permitiu lutar e resistir. Ironicamente, a busca pela felicidade, 

que Freud nos dirá ser a ausência da dor, tenta, aqui, realizar-se por caminhos 

em que a dor era uma certeza. 
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