
250 

CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________ 

 

provas do vestibular encontrava-me na casa de uma tia em João Pessoa, no 

Bairro da Torre, à rua Carneiro da Cunha nº 33, onde permaneci até o dia 29. 

Enquanto fiscalizava no vestibular, o critério de aprovação de acordo com as 

resoluções da Reitoria (Resolução 13/68) ia dar uma margem de cerca de 70% 

de reprovação. Isto provocou uma reação negativa nos vestibulandos que 

exigiram através de conversa que fosse tomada uma medida. Reclamavam que 

eu como um elemento que merecia a confiança dos mesmos deveria ajudá-los 

a lutar para modificar o critério de aprovação e aproveitar todos que 

estivessem fazendo prova e não tirassem nota zero em nenhuma matéria. 

Aceitei e fui com um grupo de vestibulandos no dia 29 para a Reitoria a 

procura de falar com o Reitor. Lá chegando a secretária comunicou-nos que 

só seríamos atendidos na terça-feira, ou seja, só seríamos atendidos daquele 

dia a uma semana, porque só havia audiência para alunos nas terças. 

Explicamos o caso e a urgência de resolvê-los no que fomos barrados 

novamente. Comunicamos que ficaríamos esperando até a saída do Reitor e 

que ali mesmo, na ante-sala, procuraríamos ser ouvidos. Nesta hora subiu um 

dos secretários do Reitor que dirigiu-se a mim ameaça claramente, ouvindo 

respeitei à altura. Finalmente o Reitor mandou comunicar que não atenderia e 

que naquele andar (6º) não poderíamos permanecer. Alguns quiseram ficar e 

outros iam sair quando finalmente convenci todos a descer alegando que se 

ficássemos poderíamos ser presos e os vestibulandos se prejudicariam de um 

modo geral. Afinal conseguiram o sistema esperado de classificação e meu 

último contato com eles deu-se exatamente neste dia. Na noite do dia 29 

encontrava-me às 9:30h, aproximadamente, com Socorro atrás do Colégio 

Estadual, quando vinha papai e mamãe numa rural e nos apanharam levando-

me depois de intensa discussão e insatisfação comigo para a casa de um outro 

tio no Bairro de Jaguaribe. Disse-me na ocasião que a Polícia Federal estava 

a minha procura e que não sabia do que se tratava. Mandei nos dias seguintes 

que ele e minha mãe procurasse ao menos saber o motivo e que só tinha feito 

ir à Reitoria com os vestibulandos o que acirrou a ira de papai. Finalmente 

cheguei a saber que se tratava do mimeógrafo e da máquina que haviam 

desaparecido e que eu estava sendo responsabilizado. Terminei indo à polícia 

federal com meu pai e um primo que é promotor e prometeu-me que isto me 

ajudaria. Na Polícia Federal estava com vontade de falar sobre o Congresso e 

a prisão do Exército, dizendo a verdade, porém consultei meu primo e achei 

por bem não entrar em contradição com meus depoimentos anteriores. Falei 

sobre o movimento dos vestibulandos e assumi a responsabilidade e sobre o 

mimeógrafo e a máquina coloquei que nada sabia e que antes de ir lá já havia 

procurado o tesoureiro de quem procurei roteiro, pois tanto ele como o Vice-

Presidente encontravam-se responsáveis em prestar contas do Diretório, 

estando inclusive Eric (vice-presidente) com cópias autênticas de todos os 

recibos e contas do Diretório, uma vez que não queria nem (palavra sem 

identificar) com o diretor, pois segundo me consta foi a intervenção do 

Diretório por pedido do mesmo. Além disso, desde minha ida ao Congresso 

que a conta do Diretório na Caixa Econômica está em nome de Eric, segundo 

me afirmou o próprio. A regulamentação das contas também foi por ele e pelo 

tesoureiro efetuada. A única informação que tive do tesoureiro foi de que o 

oficio exigindo prestação de contas tinha sido efetuado, digo, datilografado na 

própria máquina do Diretório e que uma janela tinha sido forçada. Encarreguei 

Lívia, Antônio Costa de procurarem o mimeógrafo em qualquer parte, isto 

enquanto ainda estava na casa do meu tio, e de me indicar qualquer roteiro 

que eu estava disposto a indicar o culpado. Pedi ainda a César (tesoureiro) que 

se soubesse de qualquer paradeiro e não quisesse dizer-me que forçasse o 

responsável a restituir. Tudo foi em vão. Ao chegar no grupamento de 

Engenharia, juntamente com o Major Fernandes, digo, juntamente com o Dr. 
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Gentil, subdelegado da polícia federal, foi dada minha sentença de que não 

arranjaria mais folha corrida, emprego público e que se não aparecessem os 

objetos não poderia estudar.  Antes de ir à polícia federal fui com papai e Lívia 

na casa do tesoureiro e lá pedi a Lívia que mandasse Socorro encontrar-se 

comigo na noite do mesmo dia pois queria vê-la pois há mais de 10 dias não a 

via. Quando a encontrei pedi para que fugisse comigo pois não podia dar conta 

dos objetos e já estava com minha vida toda prejudicada, até impossibilitado 

de continuar meus estudos. Ela vacilou muito por causa da mãe e queria 

terminar o curso que estava no último ano. Depois resolvemos sair às 2 horas 

da madrugada e ela foi apanhar a roupa em casa. Quando o relógio da igreja 

bateu 2 horas foi quando fugi da casa do meu tio e fui ao encontro dela. Ela 

tinha vindo num carro de um amigo veraneava no Poço e não o conheço, pois 

é grande o seu rol de amizades visto já veranear muitos anos nesta praia. 

Passamos muito tempo procurando achar um meio de ir para algum lugar aqui 

e finalmente decidimos vir para Recife e procurar Frei Aloisio (irmão dela que 

poderia nos ajudar.) Vim num carro de praça pagando NCH$ 35,00 e quando 

cheguei aqui já estava amanhecendo. Esperamos na rodoviária, tomamos café 

e aproximadamente às 7 horas ia passando pela Guararapes para ir ao convento 

de Santo Antônio (local onde o irmão de Socorro mora) quando Simão lá 

descendo do ônibus de (palavra sem identificar). Nesta ocasião ele procurou 

saber o que estava fazendo e contei-lhe minha situação toda e ele me disse que 

ia trabalhar e às 12 horas eu poderia encontrá-lo ali e iria para a casa dele, até 

que eu pudesse tomar uma decisão sobre o que fazer. Com um lugar certo para 

ficar e longe da censura da família de Socorro, resolvi não ir procurar Frei 

Aloisio naquela ocasião. Fui para a casa de Simão e conversei durante a tarde 

com Ana Rita (esposa dele) e conheci Rosa esposa de Geraldo, só chegando a 

conhecer este à noite quando o mesmo veio do trabalho. Antes de ir à polícia 

federal, ao ter estado com Lívia, acertei com ela para procurar os colegas da 

escola que encontrasse e fazer uma cota para os gastos primeiros que teria 

aqui. Este dinheiro eu receberia pessoalmente dela e marquei a data de 4ª feira 

de cinzas ou 6ª feira na rodoviária às 12 e às 18 horas. Na quarta-feira às 18 

horas ela encontrou-se comigo e vinha com as bagagens e contou-me que meu 

pai tinha indicado sua casa, como a da pessoa que sabia onde eu me encontrava 

e que lá a polícia tinha encontrado um livro de citações de Mao Tse-Tung e 

outro de (palavra sem identificar) e por isto tinha passado cerca de 3 dias fora 

de casa em João Pessoa, na casa de amigos da escola. Resolveu procurar-me 

através de nosso ponto marcado e que não voltaria a João Pessoa pois agora 

também a polícia estava a procurá-la e queria ficar onde eu estava até ter 

condições de viajar para o Rio onde estava sua irmã.  

Conheci o João na casa de Simão na 5ª feira onde ele tomou conhecimento do 

nosso problema e conheceu toda a minha história. Falei que iria resolver 

minha situação procurando tirar documentos falsos e viver longe daqui com 

Socorro. Neste dia ele estava com um pacote na mão como papel enrolado 

formando um tubo. Despediu-se da gente e só voltei a vê-lo no sábado pela 

manhã quando contou-me e às meninas para ir à fábrica e conversar com os 

operários prometendo os documentos falsos de que eu necessitava, pois tinha 

um amigo com um cartório e solucionaria o problema. Procuramos saber se 

havia polícia ou qualquer outra coisa por lá e ele nos afirmou que não e que 

não havia perigo para nós, pois só iríamos conversar. Assim as meninas foram 

à tarde e à noite fomos os três e lá veio a prisão. Não sei quem era a velha que 

estava com as meninas. 

Conheci o Simão na festa da garota universitária em Campina Grande no ano 

de 1967. Fui apresentado a ele pelas meninas de Campina Grande que foram 

à festa, conhecendo-o na ocasião como líder universitário. Nesta festa desfilou 

pela Escola de Medicina e de surpresa, pois não tínhamos representantes, a 
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fera Socorro Muniz. (Palavra sem identificar) inclusive com Simão nesta noite 

e só voltei a encontrá-lo no Congresso que reestruturou a UEEP, quando na 

ocasião era ele Presidente de uma entidade em Campina Grande a União 

Universitária Campinense. Outras ocasiões onde encontrei com Simão foram 

em reuniões da UEEP com os diretórios. Passei uns dois meses sem vê-lo, 

estranhando o fato de não ter ele ido ao Congresso representando a Escola e 

quando soube foi a notícia do casamento dele que se não me engano foi no 

mês de novembro. 

As reuniões em João Pessoa sempre foram no DCE e contavam com um 

grande número de gente, sendo franqueada a participação de qualquer pessoa 

nela, nunca foram reuniões com participação limitada. O poder de decisão 

sobre os assuntos era dado pelos Presidentes do Diretório que poderíamos 

tomar ou modificar qualquer decisão. As opiniões sempre mais acatadas eram 

as minhas e as de Ferreira (ex-presidente do DCE) não se registrando atritos 

nas reuniões e quando queríamos tomar qualquer decisão ouvíamos primeiro 

que todos se pronunciassem sobre o assunto, tirando daí uma posição. Só 

conheci as lideranças estudantis de Pernambuco no Congresso e entre eles só 

recordo dos nomes de Cândido e Marcelo. A primeira vez que vim a Recife 

foi no ano de 1964 com meu tio, pois morava na casa dele e estudava no 2º 

científico. Vim mais umas duas ou três vezes com ele e voltei no mesmo dia. 

Depois só vim a Recife uma vez em 1968 e fiquei na casa deste amigo, casado, 

do Mustardinha passando dois dias (sábado e domingo) por problemas que 

tinha com uma filha dele. As outras vezes que vim a Recife foi quando ia e 

quando voltei do Congresso da UNE e agora desta viagem. Só conheço do 

Recife este caminho do Mustardinha, o Bairro de Água Fria onde estava na 

casa de Simão e o centro.  

O que me fez atuar no movimento estudantil foi um incentivo por parte dos 

alunos que sempre nos procuravam perguntando se não íamos fazer nada, 

principalmente quando havia qualquer movimento no Sul e um orgulho 

pessoal em tornar-me liderança estudantil pois admirava a vida dos caras da 

UNE e intimamente tinha vontade de pertencer à UNE e terminei desistindo 

quando vi que para os elementos do nordeste isto era impossível. O que tornou 

meu espírito alvoroçado foi este sonho e a leitura constante dos jornais formou 

e fortaleceu meu ideal e um forte sentimento anti-americanista a ponto de 

perder o estímulo pelo inglês que já conversava em navios americanos e estava 

prestes a terminar o curso na Cultura. Além dos jornais e revistas o que 

contribuiu para toda minha vida foi a leitura das revistas da Civilização 

Brasileira e tinha muita vontade de conhecer as obras de Marx e Caio Prado 

Junior, como também desejava conhecer as teorias econômicas de Celso 

Furtado. 

João Roberto Borges de Souza320 

 

Sandro Alves, membro do Grupo de Trabalho Mortos e Desaparecidos Políticos da 

CEVPM-PB, fez um minucioso estudo entre o manuscrito de João Roberto sobre sua biografia 

e o que foi colocado pelo escrivão como Termo de Declaração assinado [ou obrigado a assinar 

após tortura] no inquérito policial aberto pela Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco.  

A narrativa de João Roberto é muito pessoal, quase intimista, feita em primeira pessoa, 

expressando, embora não em profundidade, alguns sentimentos particulares. Enquanto que 

                                                           
320 Prontuário Individual de João Roberto Borges de Souza - 18629. DOPS-PE. APEJE-PE. Cópia digitalizada. 

Arquivo da CEVPM-PB. 
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Termo de Declaração é feito na terceira pessoa, centrando no conteúdo relativo à sua militância, 

subtraindo as impressões pessoais, focando nas questões políticas bem como acrescentando 

dados técnicos das ocorrências e informações expandidas [nomes completos de pessoas, 

organizações e algumas circunstâncias específicas] os quais João Roberto apenas aludira 

sutilmente. 

Assim, no Termo de Declaração de João Roberto aparecem:  

- os nomes completos do presidente do DA de Medicina, Ricardo Rosado Maia; do 

presidente da UEEP, Élcio Oliveira; Maria Lívia Coelho; Simão de Almeida Neto; Frei Aloísio 

Fragoso [e o Convento Santo Antônio, em Recife]; Ana Rita de Castro Almeida; Rosa Maria 

de Araújo Melo, esposa de Geraldo Magela Monteiro de Melo; João Batista Franco Drumond; 

- supressão dos méritos político-organizacionais da composição chapa para o DA de 

Medicina, a qual ele encabeçava, bem como o conflito deflagrado na primeira eleição, que 

precisou ser anulada e realizada uma outra, sendo vencida pela chapa dele com ampla margem. 

Descreve os nomes da composição dos cargos do grupo eleito; 

- omite a reivindicação de João Roberto e dos estudantes de Medicina pela ampliação 

do atendimento no Hospital, bem como do apoio do Diretor [cujo nome não é citado] da 

Faculdade, a causa da divergência que era a ampla participação do alunado; 

- descreve a articulação para o Congresso Regional da UNE, em Salvador, e também o 

Congresso de Ibiúna, feita por José Arantes ou Júlio, diretor da entidade nacional, que veio a 

João Pessoa orientar e assessorar a viagem dos delegados paraibanos ao Congresso de Ibiúna. 

Diz que foram 23 representantes das cidades de João Pessoa e Campina Grande, cujo valor 

individual para o translado era de 120 novos cruzeiros. Cita ainda o apoio do DCE e seu 

presidente, Everaldo Queiroz nessa articulação. Descreve dados mais precisos, como a escala 

da delegação paraibana no Rio de janeiro, depois a ida para a capital paulista, ocupando um 

espaço do Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (CRUSP), sendo recepcionados 

por José Arantes, ou Júlio, da direção da UNE. Dá detalhes sobre o Congresso da UNE em 

Ibiúna, afirmando que houve apenas uma plenária com as delegações dos estados, sendo 

presidida por Luiz Travassos, ex-presidente da entidade nacional, que fez uma explanação dos 

problemas a serem discutidos. Fala que no dia seguinte a polícia cercou o local do Congresso, 

prendendo todos os delegados, que foram obrigaram a caminhar por cerca de 15 km até 

chegaram ao local das viaturas. Dali os levaram para o Presídio Tiradentes, em São Paulo, e 

após serem ouvidos, os representantes da delegação paraibana foram soltos em 5 dias; 
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- aborda brevemente o episódio em que João Roberto e Everaldo Queiroz subiram à 

mesa fizeram uso da palavra no Restaurante Universitário da UFPB sobre o Projeto Rondon, 

enfatizando ser esse evento após a decretação do AI-5 e que isso ocasionou as prisões deles; 

- relata o que teriam sido as últimas ações de militância estudantil do estudante de 

Medicina até sua pendência legal no inquérito da Polícia Federal sobre o furto do mimeógrafo 

e da máquina de escrever do Diretório Acadêmico, citando os nomes completos de Eric Jenner 

Rosas e César Augusto de Almeida; 

- cita Maria Lívia Coelho [estava apenas como Lívia], a quem o mesmo solicitara que 

fizesse esforços concentrados para descobrir o paradeiro do mimeógrafo; 

- suprime as descrições mais pessoais sobre o encontro que ele teve com sua noiva 

Socorro Fragoso intermediado por Lívia, limitando-se a relatar a proposta de João Roberto para 

fugirem, já que não havia como permanecer em João Pessoa, haja visto a proibição de emprego, 

estudos e documentos por conta de uma possível condenação no processo do furto do 

mimeógrafo lhe impusera. 

Por fim, o mais espantoso: o Termo de Declaração João Roberto Borges de Souza 

termina enaltecendo “o movimento revolucionário” de 1964 e o Ato Institucional nº 5/68: 

 

que, hoje, o depoente reconhece o exagero cometido, esclarecendo, não mais 

enveredar por qualquer caminho político, isto porque o clima de exagero ao 

caminho da baderna e também a falta de lealdade, pois compreende 

atualmente que toda e qualquer autoridade deve ser acatada; que indagado 

sobre o movimento revolucionário de sessenta e quatro e o Ato Institucional 

número cinco, esclarece que o primeiro teve um grande objetivo, ou 

melhor, fazer cessar a insegurança que se processava no paiz, enquanto 

que o Ato número cinco, teve por finalidade fazer cumprir o ideal do 

Movimento Revolucionário, isto porque os objetivos finais são a longo 

prazo. (Grifo nosso)321 

 

Esse parágrafo não estava no manuscrito autobiográfico escrito por João Roberto, um 

militante aguerrido e combativo da ditadura militar, que liderou dezenas de manifestações 

estudantis em 1968 e foi preso duas vezes por conta dessas suas posições políticas e ideológicas. 

É uma demonstração cabal de que os agentes da repressão colocaram no final do Termo de 

Declaração que iria assinar, após ter sido submetido a extensas e intensas sessões de torturas 

físicas e psicológicas, cujo objetivo era desmoralizá-lo e torná-lo indigente político perante seus 

companheiros de organização e das demais forças que combatiam o regime autoritário.  

 

                                                           
321 Prontuário Individual de João Roberto Borges de Souza - 18629. DOPS-PE. APEJE-PE. Cópia digitalizada. 

Arquivo da CEVPM-PB. 
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2.3.4.3 Tentativa de reaver a vida 

 

Assinado o Termo de Declaração e sendo liberado da prisão e dos interrogatórios sob 

tortura, João Roberto retorna à Paraíba triste e temeroso com o que poderia ocorrer com ele 

quando do julgamento do seu processo na 7ª Auditoria da Justiça Militar, em Pernambuco. 

Dona Eulina, mãe de João Roberto, lembrou da prisão e das torturas que seu filho sofreu 

nas dependências da DOPS de Pernambuco e o comportamento dele quando voltou à João 

Pessoa: 

Foi preso e foi torturado. Foi tortura física e psicológica, que foi a pior que 

teve porque ele era obrigado a dizer o nome de todos os componentes da 

organização e como ele não dizia era torturado. Depois de muita peleja – ele 

sofreu muito, ficou totalmente transtornado – ele veio embora322. 

 

Uma das primeiras medidas tomadas por João Roberto na capital paraibana foi dirigir-

se ao diretor Faculdade de Medicina, professor Atílio Luiz Rotta, em 17 de abril de 1969, e 

entregar as chaves do Diretório Acadêmico Napoleão Laureano, recebendo dele uma declaração 

por tal procedimento. Na semana seguinte, segundo Dona Eulina Borges, João Roberto recebeu 

uma intimação da 7ª Região Militar do processo contra os militantes do aparelho da AP e viajou 

a Recife. 

 

Ele saiu de casa no dia 22 de abril, foi para casa de uma pessoa amiga para no 

dia seguinte comparecer. Quando ele chegou no local da audiência, não houve 

audiência mas ele desapareceu e, quando viemos saber notícias, foi da morte 

dele em Catolé do Rocha.323. 

 

Desiludido, impedido de estudar pelo ato do reitor da UFPB, que puniu as lideranças 

estudantis universitárias dos movimentos de rua de 1968, João Roberto foi se esconder nas 

residências dos seus colegas do curso de Medicina, enquanto esperava a tramitação do seu 

processo na justiça militar. 

Enquanto isso, os órgãos de repressão da ditadura circulavam informações sobre ele, 

como histórico “atualizado até o telegrama nº 17, de 05/05/1969” e remessa ao subdelegado da 

Polícia Federal, Alceu Andrade Rocha, por meio do ofício nº 127, de 8 de maio de 1969, de 

“cópia das declarações prestadas nesta Delegacia [Pernambuco] pelo estudante João Roberto 

Borges de Souza” 324.  

                                                           
322 PARAÍBA. Apanhado taquigráfico da audiência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e da 

Assembleia Legislativa da Paraíba, realizada em João Pessoa no dia 24/8/1995, p. 22. 
323 Idem, p. 22 
324 Prontuário Individual de João Roberto Borges de Souza – 18629. DOPS-PE. APEJE-PE. Cópia digitalizada. 

Arquivo da CEVPM-PB.  
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Ao que tudo indica, João Roberto utilizou uma passagem de ônibus da linha Recife-João 

Pessoa, emitida em 2 de junho de 1969 pela Empresa de Transporte Gaivota, onde fora à capital 

pernambucana conversar com sua advogada, Mércia Albuquerque, que se dispôs a defendê-lo 

na justiça militar325. 

Sete dias após essa viagem, a 9 de junho, o inquérito policial contra João Batista Franco 

Drumond, João Roberto, Socorro Fragoso, Maria Lívia, Ana Rita, Simão Almeida, Geraldo 

Magela e Rosa Maria foi concluído e encaminhado ao Auditor de Guerra da 7ª Região Militar 

de Pernambuco326. 

Na semana seguinte, João Roberto recebeu uma carta do Recife, em 14 de junho, 

assinada por Fernando Guimarães Souza, informando que viajaria para São Paulo, não podendo 

encontrá-lo para “levar o recorte de JORNAL pessoalmente, podendo mandar por carta. Assim 

é, que depois que estive com seu pai em J. Pessoa e não podendo ir a Cabedelo mais, por motivo 

de estar no carro de amigo para voltar a Recife”327. 

No dia 5 de julho João Roberto tira várias fotografias para documentos, numa delas, 

estranhamente, foi desenhado um chapéu e uma bata de padre, simulando a possibilidade do 

uso daqueles trajes para eventual fuga de João Pessoa. Dois dias depois, recebe sua Carteira 

Profissional, onde registra a sua residência na Rua São Sebastião, nº 11, em Cabedelo328. 

Em Recife, o auditor da 7ª Região Militar, Antônio Carlos de Seixas Teles, encaminhou 

ao general Humberto Melo, presidente da Comissão Geral de Inquéritos Policiais Militares, em 

8 de julho, “cópia do Relatório feito no Inquérito Policial, que originou o processo-crime contra 

os civis João Batista Franco Drumond e outros”329. Este relatório é importante para desvendar 

algumas dúvidas e afirmar o que já se sabia, que João Roberto foi torturado para informar o 

endereço do aparelho da AP. Ele foi assinado pelo delegado Moacir Sales de Araújo e revelou 

que o investigador Aurino Xavier de Oliveira comandou um grupo de policiais, no dia 27 de 

fevereiro de 1969, para, em diligência, “desbaratar” um aparelho da Ação Popular, localizado 

no Alto do Benjamin. “De logo foram localizadas Ana Rita e Rosa Maria, e, posteriormente, 

Geraldo Magela, o qual se encontrava na Fábrica Paulista, onde fazia um curso de treinamento”. 

Mais à frente afirma que330: 

 

                                                           
325 Cópia da passagem de ônibus constante do arquivo da família de João Roberto. 
326 Prontuário Individual de João Roberto Borges de Souza – 18629. Ibidem. 
327 Essa carta está no arquivo da família de João Roberto. Pode ser uma senha para entrega de alguma informação 

ou documentos necessários de que João Roberto estaria precisando. 
328 Fotos e carteira de trabalho constante do arquivo da família de João Roberto. 
329 BR_DFANBSB_AAJ_IPM_0392_d. Arquivo Nacional. Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
330 Idem. 
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Nesta Delegacia apurou-se, então, que João Roberto Borges de Souza era a 

mesma pessoa que dias antes, com nome falso, estivera nesta Especializada 

em companhia de Maria Lívia Alves Coelho e Maria do Socorro Moraes ou 

Maria do Socorro Fragoso, sob acusação de estarem distribuindo panfletos 

subversivos na Fábrica da Torre, nesta cidade, enquanto que Simão de 

Almeida Neto e João Batista Franco Drumond conseguiram foragir-se. 

 

A menção a “dias antes” refere-se ao dia 22 de fevereiro de 1969, quando João Roberto 

e as companheiras [não foi incluída Rosa Maria] foram presos. Não citam que liberaram as três 

mulheres e ficaram com João Roberto preso, respondendo a interrogatórios [com certeza, sob 

torturas], até que ele informasse o endereço do aparelho da AP, descoberto pelos agentes da 

repressão no dia 27 daquele mês. 

No primeiro dia de agosto de 1969, João Roberto começou a trabalhar como viajante da 

empresa Queiroz Cavalcanti & Cia, especializada em comércio atacadista de produtos 

químicos, situada à Rua Sá Andrade, nº 419, João Pessoa. Sua carteira profissional foi assinada 

nessa data. 

Quinze dias depois, a Auditoria da 7ª RM decidiu pela qualificação e dar 

prosseguimento à acusação de João Roberto, Ana Rita de Castro Almeida, Geraldo Magela 

Monteiro Melo e Rosa Maria de Araújo Melo. Os demais envolvidos foram considerados revés 

[Simão Almeida, João Batista Franco Drumond, Maria do Socorro Moraes Fragoso e Maria 

Lívia Alves Coelho]331.  

Tudo indica que, a partir desse momento, João Roberto ficou preocupado com uma 

possível condenação e partiu para solicitar documentos dos estabelecimentos de ensino por 

onde estudou. Primeiro foi na Faculdade de Medicina da UFPB, quando pediu a emissão do seu 

Histórico Escolar, o qual lhe foi entregue em 25 de agosto, assinado pelo diretor Atílio Luiz 

Rotta332. Depois, no dia 15 de setembro, recebeu “atestado de boa conduta” da diretoria do 

Grupo Pedro Américo de Cabedelo, quando estudou o preliminar, e um “Atestado de nada 

consta” no Colégio Estadual de João Pessoa [Lyceu Paraibano], onde cursou o secundário. 

Ainda no dia 15 de setembro, João Roberto assinou ofício à empresa Queiroz Cavalcanti 

& Cia, solicitando, “em caráter irrevogável, a demissão do emprego que ocupo na firma de v.s., 

desde o dia 1º de agosto do corrente ano, como empregado optante”. Explicou que necessitava, 

“por motivos de ordem particular, deixar o emprego imediatamente”, pedindo ainda que seja 

lhe dispensado o aviso prévio333. 

                                                           
331 Boletim Informativo nº 187 – SNI – ARE – 15/8/1969. AC_ACE_RES_10768_69. Arquivo Nacional. Cópia 

digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB 
332 Cópia do Histórico Escolar constante do arquivo da família de João Roberto. 
333 Cópia da carta assinada por João Roberto Borges de Souza pedindo demissão do emprego na empresa Queiroz 

Cavalcanti & Cia foi entregue pela família à CEVPM-PB. 
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A partir do dia 15 de setembro João Roberto desapareceu de João Pessoa. Segundo 

Waldir Porfírio da Silva334,  

 

ao que tudo indica, João Roberto foi para o Rio Grande do Norte, onde 

aproveitou para confeccionar documentos falsos para entrar na 

clandestinidade. A nova identificação dele era Carlos Alberto da Silva, 

nascido em 21 de abril de 1948, filho de Antônio José da Silva e Maria Dores 

da Silva, natural de Macaíba, Rio Grande do Norte. A carteira de identidade 

foi retirada no Instituto de Medicina Legal e Criminalística do governo 

potiguar335. 

Em poucos dias, temendo ser descoberto pela polícia e por sua segurança 

(como demonstrou em carta ao pai que será tratada mais adiante) teve que sair 

daquele estado norte-rio-grandense para se esconder na comunidade rural 

Olho D´Água, que ficava no território do município paraibano de Catolé do 

Rocha. 

 

2.3.4.4 Cartas da clandestinidade  

 

Durante os dias 15 de setembro a 10 de outubro de 1969, João Roberto enviou algumas 

correspondências aos seus pais Francisco Xavier Borges de Souza e Eulina Marques Borges de 

Souza, demonstrando preocupação com eles, perguntando pelos irmãos, avô e tios, revelando o 

desejo de planejar seu futuro, pedindo ao irmão Gerardo que assumisse o seu lugar na família 

e, por fim, pede que eles rasguem as cartas para sua segurança [o que não foi atendido]. As 

missivas estavam no arquivo da família e foram entregues à CEVPM-PB. Dado o valor histórico 

das mesmas, serão publicadas na íntegra neste Relatório. 

 

Querida mamãe 

Estas são as palavras mais difíceis que encontro para escrever-lhe, pois vou 

fazê-lo na distância e sem possibilidade de encontrá-la tão cedo e abraçar-lhe 

como minha querida mãe. Mesmo assim sinto uma imensa tristeza neste 

momento por não ter sabido corresponder a seu amor como mãe. Procurei 

fazer tudo para dar-lhe um pouco de felicidade nestes momentos que consegui 

passar com você desde que sai do Recife. Sabia que mais cedo ou mais tarde 

isto aconteceria e fazia tudo para dar-lhe um pouco do afeto que não lhe dei 

durante o período que estava fora de casa.  

Mãezinha, sei que você saberá suportar com altivez e cabeça erguida todos 

estes períodos difíceis da nossa vida. Sei, e por isto, enfrento com segurança 

a minha murada, que você preferirá ver-me longe de você, porém em 

segurança do que perto e sem liberdade. Se algum dia puder dar-lhe um pouco 

mais de felicidade não hesitarei em dar-lhe. Procure dar a meus irmãos o 

carinho que me deu até o presente momento e eu estarei feliz com isto, 

[palavra sem identificar] ausente de você. 

                                                           
334 SILVA, Waldir Porfírio da. Op. cit. 2017, p. 77 
335 Prontuário nº 18629, originário do I Grupamento de Engenharia e difundido pela Secretaria de Segurança 

Pública de Pernambuco. Arquivo da CEVPM-PB. 
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Mamãe para mim é importantíssimo saber que você vai a um médico e que irá 

tratar-se para conseguir mais saúde e ir até o fim na sua missão de criar os 

filhos. Pense muito neles, vá procurar tratar-se para conseguir mais saúde não 

somente isto, mas também pela alegria que isto me dará. Peço-lhe isso porque 

será a minha maior tortura saber que você continua doente sem tratar-se. 

Atenda meu apelo, por favor. 

Quero agora falar de vovô que sempre foi muito bom pra mim e nesta hora 

muito tem-me ajudado. Peço a ele que não esmoreça, continue lutando que 

estas coisas são da vida. Não posso estar aí e levá-lo ao médico como queria, 

porém, [palavra sem identificar] que ele melhora e possa viver muito tempo 

junto a você. Agradeço muito o que ele tem feito por mim e desejo para ele 

muitas felicidades.  

Estas palavras agora são para meu caro irmão Gerardo que soube ser meu 

grande amigo em todas as horas difíceis. Estimo-o muito lamento se afastado 

do convício com ele. Quero que a partir deste momento ele assuma, como o 

vem fazendo nos últimos dias, uma responsabilidade maior para com você, e 

nossos irmãos e não esqueça nem abandone nunca sua [palavra sem 

identificar], sai de casa, porém confio que em Gerardo e estou certo que ele 

assumirá lugar destacado nos nossos negócios e na direção da casa. Digo tudo 

isto porque acredito na sua capacidade de ser responsável e no seu apego a 

casa.  

Muitas lembranças e um cheiro em cada um dos meus irmãos no Duca, que é 

um menino bacaninha e gosto muito dele. 

Agora mãe despeço-me da senhora confiante de que um dia voltarei para 

abraça-la, não sei quando. 

Do filho que muito lhe quer. 

 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 

 

Querida mamãe 

Estou passando bem na casa do baixinho. Para preencher o tempo estou 

copiando as aulas dele e estudando alemão com a mãe dele. Estou querendo 

saber notícias suas, de papai e dos manos. Escreva e mande pelo mesmo uma 

resposta. Espero que a senhora esteja fazendo ou procurando fazer o 

tratamento que lhe pedi porque não quero vê-la, ou melhor, saber que a 

senhora ainda continua doente sem tratar-se. Espero que a senhora esteja 

suportando tudo isto de cabeça erguida e que continue como eu espero, 

sabendo enfrentar todos os problemas ao lado de papai e que nestas horas saiba 

ajudá-lo a sair de seus aperreios quando estes se apresentarem. Confio demais 

na senhora, para ter toda a certeza de que se papai quiser apavorar-se, terá uma 

pessoa forte que o ajudará, mesmo sentindo mais do que ele. Penso assim 

porque sei e pude tirar uma experiência da sua resignação para sofrer, coisa 

que papai pouco tem. Mande dizer-me como andam os negócios, se já está em 

andamento novamente o reparo do caminhão, se papai está conseguindo 

vencer as dificuldades ou se continua desorientado nesta fase difícil em que 

estamos atravessando. Diga a papai que toda a nossa família tem uma opinião 

diferente sobre o meu caso, mas é necessário que neste momento ele e a 

senhora possa tomar uma decisão e defendê-la sem interferência da opinião 

dos outros. É necessário mentir para defender esta situação e muito mais 

necessário será acreditar em nossas convicções sem permitir que elas sejam 

influenciadas pelos outros. Pouco importa para mim o que pensa fulano ou 

sicrano, o que está importando para mim neste momento é minha segurança. 

Embora no momento não acredite que existe o risco de ser preso caso apareça, 

entretanto não espero boa coisa deste processo e por isto deverei estar o mais 

precavido possível para qualquer coisa. Não acredito que tudo que ocorre 
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conosco devemos aceitar resignados, porém mesmo dentro da nossa revolta 

devemos ter resignação e procurar o melhor momento para todas as coisas. 

Não é fácil uma vida fora de casa, porém aqui onde estou tenho recebido da 

mãe do baixinho uma compreensão, uma dedicação e afeto que diminuem as 

durezas de um afastamento. Sempre tive pela mãe dele uma admiração muito 

grande e nestes momentos aprendi a querê-la muito mais. Tenho gostado 

muito de todos que aqui vivem e tenho um ambiente simples como eu gosto e 

uma amizade sincera de todos que me rodeiam. 

Como vai passando vovô? Gostaria que a senhora me mandasse notícias dele. 

Tenho muita admiração por ele porque foi um homem que enfrentou durezas 

fora de casa e que aprendeu com a vida uma maneira de viver capaz de 

suportar com energia todas as dificuldades que aparecem. Digo tudo isto 

porque estou enfrentando e enfrentarei uma vida semelhante a que ele levou e 

para suportá-la terei de ser de fato um homem forte. 

Quero que Gerardo mande-me notícias suas e me fale com honestidade se de 

fato está criando responsabilidade e vendo a vida de outro modo, porque neste 

momento ele devia ser o espelho dos outros irmãos. Peço para ele que saiba 

ter mais resignação e procure adaptar-se a um outro modo de vida, enfrentando 

a vida sem fantasias. 

Como vai passando Dolores? Não esqueci dela e desejo ardentemente que se 

restabeleça. Lembranças minha a Dalvinha, Lica, Dona Leu e todos os 

conhecidos. 

Para meus irmãos, um forte abraço do mano que não pode estar com eles, mas 

que muito os estima. Para Duca um cheiro e não esquecendo de Daura mando-

lhe um abraço e espero que ela não fique tão trabalhosa como vem sendo, 

embora o temperamento dela seja assim e nestes casos é bastante difícil 

mudar. Tenham paciência com ela e tudo se arranjará. 

Mamãe, vou terminar mandando-lhe muitas felicidades desejando que a 

senhora possa melhorar de saúde, porque isto muito me preocupa. Lembranças 

a madrinha se ela ainda estiver por aí. 

Do filho que muito a quer 

João 

Obs: Mamãe se a situação piorar peço que ninguém venha procurar-me para 

não deixar suspeitar. Quanto menor o número de pessoas que saibam do meu 

paradeiro melhor. Infelizmente tem que ser assim. Mande meus documentos 

que estão na gaveta do penteador e o estojo. 

 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 

 

Papai 

Espero que desta vez o senhor entenda muita coisa que não foi capaz de 

entender. Não pretendo mais continuar ou cair em erros como o fiz da vez 

antiga que me desliguei da família. Não vou continuar naquela vida anterior e 

sim partir para fazer minha vida em outro lugar que é mais provável ser no 

exterior. O difícil é sair do país entretanto para tudo existe um jeito. 

Para iniciar quero saber se o senhor queimou as cartas anteriores. Se não 

queimou deve fazer, porque é importante não encontrarem nada escrito por 

mim em poder de ninguém enquanto eu não estiver seguro. O mesmo destino 

deverá ter esta carta e aqui eu peço por tudo e que deixem o sentimento de 

lado e queimem tudo, porque quando estiver seguro, como espero, poderei 

escrever e dizer o que penso à vontade. 

Não sei porque motivo muita gente sabia onde eu me encontrava. Isto só pode 

ter sido por falta de precaução da parte de alguns que saibam meu paradeiro 

até o momento. Aprenda papai você e todo mundo que não existe confiança 

que nos faça colocar segredos para ninguém, nem mesmo para os mais 
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íntimos. Foi baseando-me nisto que resolvi sair de onde estou e partir para 

outro lugar sem dizer a ninguém qual é o local, porque apesar de íntimos e de 

merecerem minha confiança e precaução exige que eu não coloque para 

ninguém meu paradeiro. Não [palavra sem identificar] ninguém este ato de 

sair sem comunicar nada a estes meus amigos daqui, porque acho que eles já 

deram prova de uma amizade sincera para comigo. É inútil pensar que eles 

saberão qual será meu paradeiro, porque não pretendo, em hipótese alguma 

contar a ninguém por enquanto. Mesmo que dê alguma pista será falsa e nem 

isto eu farei. 

Arrume uma maneira de despistar os abelhudos que procurarem saber meu 

paradeiro, porque uma grande maioria poderá querer saber para [palavra sem 

identificar]. Livre-se das emboscadas que a polícia quiser botar para localizar-

me e saiba que embora eu possa morrer de vontade de visitar a família e dar 

notícias, não o farei enquanto não julgar necessário pois no momento só 

interessa para mim conseguir um local onde viver tranquilo. Provavelmente o 

senhor virá para cá trazer-me notícias do andamento das coisas, mas fique 

sabendo que se a polícia procurar localizar-me nada será mais simples do que 

segui-lo e localizar-me para evitar isto tomo a deliberação de sair sem deixar 

pista. Lamento que as coisas tenham de acontecer assim, mas nada me fará 

mudar de opinião. Sou moço e tenho direito a viver com tranquilidade, por 

isto tomo esta deliberação. Não nasci para levar minha vida sobressaltado ou 

preso. Não se [palavra sem identificar] superá-las com serenidade. 

Com relação a bolsa de estudos que estão tentando para mim seria ideal porém, 

não há possibilidades de sair do país com passaporte, porque não conseguiria. 

Tenho que encontrar uma maneira de solucionar meus problemas embora não 

saiba ainda como fazê-lo. 

Qualquer furo de segurança por parte do senhor ou de qualquer pessoa ligada 

a só conseguirá arruinar-me. Pensem e vejam que eu tenho direito a viver. 

Lute para conseguir controlar seu temperamento e ajudar mamãe a suportar 

estes fatos, porque este tipo de coisa só iria atrapalhar-me. Estou nas suas 

mãos, decida o que fazer neste sentido. Pense que seu eu morresse por 

qualquer coisa o senhor teria que habituar-se com a ideia de que me perdeu. 

O que lhe peço não é muito, uma vez que espero muito breve poder alegrá-lo 

com notícias minhas. Neste caso então o senhor poderá ajudar-me, até aí não. 

Prefiro não falar do que estou sentindo no momento que temo esta resolução 

porém, procurar confortar tudo e almejar felicidades para toda a família 

especialmente para mamãe. Alegra-me em saber as mudanças de Geraldo e 

senti-me emocionado ao saber que ele também gosta de mim. Estas coisas 

encorajam-me a tentar uma solução para tudo porque acredito que não exista 

nada sem solução, o que pode acontecer é demorar a surgir mas um [palavra 

sem identificar] e então estaremos seguro a respeito das coisas que deveremos 

fazer. 

Lembranças a Lola e que ela saiba superar estas situações que são normais na 

nossa vida. Desejo felicidades para todos e termino com a certeza de que estou 

agindo para o bom de todos e inclusive para o meu. 

Do filho 

JRoberto. 

Obs: guarde bem aqueles documentos sobre histórico escolar que poderei 

encontrar um meio de mandar buscá-los quando necessário. Não esqueça de 

rasgar e nada falar a ninguém sobre esta carta. É importantíssimo.  
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2.3.4.5 O “afogamento” no açude Olho D´Água  

 

O Grupo de Trabalho Mortos e Desaparecidos Políticos da CEVPM-PB336 foi até a 

comunidade rural Olho D´Água, nos dias 22 e 23 de agosto de 2013, para verificar o local onde 

João Roberto passou seus últimos dias de vida e ouvir os testemunhos dos moradores que 

conviveram com ele até achar o seu corpo no açude. 

A propriedade em que João Roberto ficou hospedado era de Reinaldo Joaquim de 

Almeida, pai de Bartolomeu Marinardo da Silva Fonseca, seu colega de república em João 

Pessoa. Havia chegado à noite, nos primeiros dias de outubro de 1969, procurando Bartolomeu, 

“com a mala na mão, empalitozado, lord”, contou Francisco Aécio da Silva337, filho de 

Reinaldo. 

Por sua vez, o agricultor José Alves Pereira [Tatuzinho] disse que sempre vinha amigos 

de Bartolomeu passar alguns dias na comunidade. Foi o caso de João Roberto, um homem 

“calado e calmo”.  

 

quando a gente falava com ele, ele atendia, com uma conversa boa de quem 

era sabido. Ele dizia por aqui que era estudante, só que a gente não sabia, quem 

sabia mais era o povo que ele ... (casa de Reinaldo). Ele arranjou essa amizade 

com Bartolomeu lá em João Pessoa, então ele veio pra aqui. De vez enquanto 

sempre vinha um amigo de Bartolomeu por aqui, passava semana, vinha 

passear. Era o caso dele. Mas aí ele sempre ficou por aqui, não foi embora 

logo não338. 

 

Segundo Avani Fernandes, pescador e morador da comunidade, João Roberto gostava 

de tomar banho no açude, conversava pouco e nunca contou o motivo de estar ali, “A não ser 

que estava procurando Bartolomeu Marinardo”, que não chegou a se encontrar com ele: 

 

uma pessoa calada... nós víamos ele todo dia. No dia que nós estávamos no 

açude, nós víamos ele, porque ele ia tomar banho, todo dia no açude... Ele 

parece que achava bom tomar banho... Tinha uma cancela encostado no canto, 

assim, aí ele passava na cancela, aí passava no rancho, aí do rancho ele descia 

para açude, ele passava lá, onde nós estávamos, lá no rancho, passava um 

pedacinho por lá... aí depois descia para o açude, para tomar banho. Eu 

perguntava: “sabe nadar João Roberto, ele dizia sei pouco”. Ele nunca contou 

(porque estava aqui). Também nunca perguntei qual era o meio que ele estava 

aqui. A conversa que tinha é que tinha vido à procura de Bartolomeu. Era só 

o que a gente sabia339. 

                                                           
336 Os membros do Grupo de Trabalho que estiveram em Catolé do Rocha foram Waldir Porfírio, Herbert Andrade 

Oliveira, Vivianne Sousa, Edmilson Júnior, Sandro Alves e Sheyla Oliveira. 
337 Disponível em: <http://historicospontos.blogspot.com.br/2012/06/69-em-catole-do-rochapb-historias-

que.html>. Acesso em: 22 out. 2013. 
338 Testemunho de José Alves Pereira [Tatuzinho] ao GT Mortos e Desaparecidos, em 24/10/2013. Arquivo da 

CEVPM-PB. 
339 Testemunho de Avani Fernandes ao GT Mortos e Desaparecidos, em 24/10/2013. Arquivo da CEVPM-PB.  
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Os irmãos pescadores Avani e Alcides gostavam de cozinhar batatas no rancho perto do 

açude e João Roberto comeu com eles algumas vezes. Cumprimentava a todos com um “bom 

dia”, sem muita conversa. Mas “às vezes ele dava uma risada, achava uma gracinha, mas não 

era conversador”. João sempre nadava perto do lajeiro, porque depois dali era uma área funda:  

 

quando ele tomava banho, só era ali por perto onde ele entrava. Ele entrava e 

ficava tomando banho ali em roda mesmo, que o açude era um serrote, um 

lajeiro assim e para dentro ia afundando. Ia afundando assim para dentro, no 

lajeiro. Para baixo era fundo... nunca eu vi ele se estender muito para dentro 

do açude340. 

 

Na manhã do fatídico sábado do dia 10 de outubro de 1969, João Roberto foi para o 

açude Olho D´Água para tomar seu banho. No local, encontrou os irmãos Avani e Alcides 

Fernandes, que já estavam se preparando para sair. 

 

Nós tava se arrumando pra sair, pra encerrar a pescaria, no sábado nós deixava. 

Aí ele chegou pra tomar banho. Até eu chamei ele pra vir pra casa. “Vamos lá 

pra casa, João Roberto?” Aí ele disse que “hoje não ia, mas qualquer um dia 

vou na sua casa... vou tomar um banho...” Também foi a derradeira vez que 

vimos ele. Ele ficou lá para tomar banho. Ficou deitado, não ficou nem dentro 

d’ água. Todo dia ele gostava muito de ficar deitado na pedra, tomar banho de 

sol. Era de manhã... 341 

 

Os irmãos Fernandes foram embora e deixaram João Roberto no lajeiro tomando banho 

de sol. Depois, por volta das 10h, chegou o agricultor José Alves Pereira [Tatuzinho], morador 

da comunidade Olho D’Água, para tomar o seu banho no açude. Encontrou o estudante deitado 

no lajeiro. João não cumprimentou ele, apenas “levantou a cabeça”.  

 

Eu estava em uma roça lá do açude pra baixo. Então eu trabalhei lá até a hora 

do almoço. O serviço era pouco, então eu vim embora. Passei no açude e tomei 

um banho. Justamente ele estava lá no açude deitado, encima de um lajeiro 

com uma roupa também. Nem conversa nós tiramos. Vim da roça, tirei a roupa 

e tomei um banho lá no lajeiro342. 

 

Pouco tempo depois, a mulher de Reinaldo Joaquim de Almeida, pediu ao seu filho 

Aécio para ir chamar João Roberto, porque estava perto da hora do almoço.  

 

Aí ficou, começou a demorar, deu a hora do almoço, nada. Aí minha mãe 

preocupou-se, porque ela era muito preocupada com todo mundo... Ela disse 

“Meu filho vai atrás de João Roberto”. Eu digo, “aonde, mãe?” Por certo ele 

foi pro açude. Quando cheguei no caminho encontrei uma pessoa já dizendo: 

“parece que o rapaz morreu, que tá só a roupa dele no lajeiro”... fomos atrás 

                                                           
340 Idem. 
341 Idem. 
342 Idem. 
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de Avani, que tinha ido para casa. Aí começa, morreu, não morreu, vai, não 

vai.343 
 

A notícia de que o estudante tinha morrido correu a comunidade e, em poucos minutos, 

todos os moradores foram para o açude Olho D’Água, como testemunhou Tatuzinho:  

Quando cheguei aqui, com pouco, lá vem uma pessoa gritando. Achavam que 

ele tinha morrido, porque não tava no lajeiro, só as roupas. Aí apareceu muita 

gente. Ele podia até já tá sentido alguma coisa, quando estava deitado. Mas 

também não falou nada. Porque se ele tivesse dito alguma coisa a gente tinha 

procurado logo assistência, né!344 

 

Os moradores entraram no açude em coluna para achar o corpo de João Roberto. 

Primeiro, procuraram nas águas perto de onde estavam as roupas dele. Depois, foi alargando as 

buscas para mais adiante, no fundo do açude. Avani descreve aquele momento: 

 

Mergulhamos muito para achar, porque não tinha direção aonde ele tinha 

morrido; a direção que tinha é aonde estava a roupa, que a gente pensava que 

ele tava ali por perto. Mas, ele estava muito distante de onde morreu, muito 

na frente. A gente passou muito perto de frente onde ele entrou. Foi quando a 

gente foi indo mais para frente para ver se achava ele345. 

 

Dois fatos estranhos nessa história. O primeiro é que João Roberto nunca tinha nadado 

para a área distante do lajeiro, como disseram os irmãos Fernandes. Outro é que Avani 

Fernandes afirmou nesse depoimento que João Roberto “estava distante onde morreu”. Pode 

até ter sido uma troca de palavras, querendo afirmar que estava longe de onde as roupas 

estavam. Mas, deixou uma interrogação no ar. 

Quando foi pedido sua opinião do que poderia ter acontecido o “afogamento” de João 

Roberto, Avani assim descreve seu posicionamento: 

 

Agora ele estava assim já mais para o outro lado. Ninguém sabe se foi ele que 

foi atravessar, entendeu? De atravessar para o outro lado, ou o que foi. Sei que 

ele estava mais para lá do que para cá, de onde entrou. Estava mais para o lado 

de lá... as águas aqui é de acordo com o vento. O vento dá pum lado a maré 

pro lado. Açude grande a maré é mais forte, o galão d’água. Açude pequeno é 

mais fraco. Mas que, a água não levava ele não, porque ele não estava em cima 

d’água. A água não mexeu com ele, porque ele estava em baixo, né, no chão. 
346 

 

Depois de muita procura, Avani Fernandes foi quem achou o corpo de João Roberto no 

fundo do açude. Pediu uma canoa para o local e o colocou em cima. Havia um chiado saindo 

                                                           
343 Idem. 
344 Idem. 
345 Idem. 
346 Idem. 
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do ouvido do líder estudantil. O pescador disse que ouviu dizer que era normal em alguém que 

morre afogado. O chiado era  

 

Como quem estava escapando uma coisa no ouvido. Mas eu dizia ao povo aí 

o povo “não, é porque afogado tem isso mesmo, quando a gente bole com ele, 

ele fica aquele chiado no ouvido, na cabeça”. Fica aqueles “piadin” na cabeça, 

mas disse que aquilo é da água mesmo, a cabeça enche de água. Aí fica assim. 

Mas é que o afogado fica assim mesmo, enche tudo de água.347 

 

O corpo de João Roberto estava vestido só de calção, como eles o viram vivo. Foi levado 

numa canoa até a borda do açude e colocado numa “esteira nova para enfadar peixe”. Depois 

foi levado para a calçada da casa de Reinaldo Joaquim de Almeida, onde João Roberto estava 

hospedado. 

Sobre a situação do corpo de João Roberto, Avani, Tatuzinho e Aécio afirmam que não 

têm dúvidas de que ele morreu afogado e não existiam marcas de perfurações no cadáver, só de 

mordidas de “piabas”, que tinha muito no açude. “Agora, de pancada, nem de tiro, nem de faca, 

essas coisas, eu tenho certeza que ele não tinha marca de nada... porque eu tirei ele, vi ele na 

esteira deitado quando a polícia virou ele para um lado e para outro, ele não tinha uma marca 

de nada no corpo dele”, comentou Avani348. 

O delegado na época era o tenente Nilton, que veio à comunidade verificar o fato após 

ter sido avisado por Aécio, a pedido do pai, Reinaldo. Segundo as testemunhas ouvidas, o 

policial revirou o corpo de João Roberto e não encontrou nenhuma marca, a não ser um 

vermelho das mordidas das piabas. Encontrou, segundo Avani, “Um vermelhinho, um beliscão, 

mas, só na pele não é? É, mais ele [tenente Nilton] por certo fazia aquilo [colocava o dedo] 

porque podia ser profundo, ter alguma profundidade não é?”349 

Depois de examinar o corpo, o delegado tenente Nilton foi vascular a mala de João 

Roberto e encontrou duas identidades. Nesse instante ele disse que “Esse rapaz vinha meio 

desaprumado, meio desequilibrado, ele tá com duas identidades”350. Essa informação sobre as 

duas identidades, já mencionada neste Relatório, foi encontrada no prontuário nº 18629, de João 

Roberto Borges de Souza, originário da Informação do I Grupamento de Engenharia sendo 

difundido pela Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco:  

 

No dia 10.10.1969, morreu afogado num açude em CATOLÉ DO ROCHA-

Pb. Nos seus pertences foi encontrada uma carteira de identidade ... do 

Instituto de Medicina Legal e Criminalística do Rio Grande do Norte, 

                                                           
347 Idem. 
348 Idem. 
349 Idem. 
350 Idem. 
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onde o marginado aparece com a seguinte identificação: CARLOS 

ALBERTO DA SILVA, filho de Antonio José da Silva e Maria das Dores da 

Silva, natural de Macaíba – RN, nascido em 21 de abril de 1948351. (Grifo 

nosso) 

 

À tarde o corpo de João Roberto foi levado pela polícia para ser examinado por médicos 

em Catolé do Rocha, onde o médico Sérgio Segundo Maia assinou o atestado de óbito dando 

como causa “afogamento”352.  

 

O corpo de João Roberto não tinha onde ficar naquela noite. Segundo o juiz 

Antonio Elias de Queiroga, um popular ofereceu a sua casa para guardar o 

corpo enquanto a família vinha de Cabedelo buscá-lo. O magistrado também 

contou que o pai do líder estudantil chegou em sua residência por volta das 5 

horas da manhã do domingo. “Quando abri a porta, ele me abraçou chorando 

muito com a perda do filho. Aquela situação me sensibilizou muito”.353 

 

O pai de João Roberto conseguiu do juiz Antonio Elias de Queiroga uma declaração 

sobre o falecimento do filho, afirmando que havia morrido por “afogamento, na Vila Cel. Maia, 

em Catolé do Rocha”, e que seu “cadáver vai sendo transportado para Cabedelo numa Kombi354, 

na ausência de outro transporte próprio”. O documento era para que nenhuma outra autoridade 

pudesse parar o automóvel até chegar em Cabedelo355. 

A mãe de João Roberto, em depoimento à Comissão de Direitos Humanos da Câmara 

Federal, deu uma outra versão sobre a liberação do corpo do filho: 

 

quando viemos saber notícia, foi a morte dele em Catolé do Rocha. Meu 

esposo saiu apavorado para Catolé do Rocha e, chegando lá, houve dificuldade 

para trazer o corpo; entregaram o atestado de óbito, mas não sei se foi feito 

autópsia. Eu sei que ele tinha uma pancada na cabeça e o rosto estava inchado, 

e tinha um ferimento nas costas. Então explicaram a Xavier que, quando ele 

mergulhou no açude, bateu com a cabeça numa pedra e o ferimento nas costas, 

disseram que tinha sido piranhas, e por isso mesmo ficou. 356 

 

Não houve velório e o enterro foi feito logo em seguida por conta do estado do cadáver 

de João Roberto que estava exposto há mais de 24 horas. A família não compareceu ao enterro, 

mas souberam que havia muitos policiais dentro do cemitério, segundo Dona Eulina Borges: 

 

                                                           
351 Prontuário nº 18629 individual de João Roberto Borges de Souza. DOPS=PE. APEJE-PE. Cópia digitalizada. 

Arquivo da CEVPM-PB. 
352 O pai de João Roberto foi declarante no Atestado de Óbito e Reinaldo Joaquim de Almeida e Alcides Almeida 

foram testemunhas.  
353 Relato feito a Waldir Porfírio em 5/5/2013. 
354 O automóvel da marca Kombi foi cedido pela prefeitura de Catolé do Rocha, que tinha como prefeito Biu 

Fernandes.  
355 Documento encontrado no arquivo da família de João Roberto. 
356 PARAIBA. Op. cit. 1995. p. 23. 
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Nós não fomos no enterro realmente. O enterro era tanto do policial, todo 

mundo dizia: olha tinha tanto de investigador, tanto de polícia civil, que 

ninguém sabe, agora pra que eu não sei. Agora muitos colegas dele 

compareceram, muitos colegas da universidade compareceram ao enterro 

dele. Não sei se eles estavam imaginando que talvez houvesse alguma coisa. 

Sei que tinha muito policial357. 

 

Os colegas de Medicina de João Roberto pediram à família para proceder a exumação 

do corpo para que o professor Genival Veloso da França pudesse fazer uma autópsia. Dona 

Eulina não autorizou: “eu estava arrasada e não concordei... não adiantava nada fazer, porque 

não davam vida a ele. Eu não podia também cobrar nada, nem dizer nada, tinha que ficar todo 

mundo calado”358. 

Em síntese, a sequência pós-morte de João Roberto Borges de Souza é a seguinte, com 

indicação da fonte comprobatória: 

10/10/1969 – João Roberto Borges de Souza foi encontrado morto no açude Olho 

D´Água, em Catolé do Rocha: Atestado de óbito 

11/10/1969 – O Atestado de Óbito, dando como motivo da morte o “afogamento” foi 

assinado pelo médico Sérgio Segundo Maia, sendo declarante o pai de João Roberto. Foram 

testemunhas Reinaldo Joaquim de Almeida e Alcides Almeida: Atestado de óbito 

11/10/1969 – O juiz Antonio Elias de Queiroga assinou correspondência informando 

do falecimento de João Roberto por “afogamento, na Vila Cel. Maia, em Catolé do Rocha. O 

seu cadáver vai sendo transportado para Cabedelo numa Kombi, na ausência de outro 

transporte próprio”: Cópia do ofício do juiz Antonio Elias de Queiroga 

12/12/1969 – Informação do I Grupamento de Engenharia sendo difundido pela 

Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco (Difusão SSP/PE DOSSIER-Arq), relata a 

qualificação e militância de João Roberto Borges de Souza.359 

 

2.3.4.6 Conclusão  

 

O estudo realizado pelo Grupo de Trabalho Mortos e Desaparecidos desta Comissão da 

Verdade confirmou que não havia sustentação, diante dos fatos apurados, a versão de que o 

líder estudantil João Roberto Borges de Souza havia sido “sequestrado”. Pelo que foi 

demonstrado e frente aos depoimentos colhidos, João Roberto quando saiu da prisão em abril 

                                                           
357 Idem. 
358 Idem. p. 23 e 24. 
359 Prontuário Individual de João Roberto Borges de Souza - 18629. DOPS-PE. APEJE-PE. Arquivo da 

CEVPM-PB. 
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de 1969, tentou reaver sua vida na capital paraibana, trabalhando numa empresa comercial e 

preparando-se para se defender do processo judicial que corria na Auditoria da 7ª Região 

Militar. Ainda trabalhou em João Pessoa no mês de agosto e metade de setembro de 1969, 

quando decidiu largar tudo e fugir do processo que o incriminava na justiça militar. Por fim, 

João Roberto já se encontrava escondido na comunidade rural de Olho D´Água, em Catolé do 

Rocha, no início de outubro de 1969. 

Vários registros apresentam uma versão equivocada dos acontecimentos. O erro foi 

apresentado no livro “Direito à Verdade e à Memória”, que trouxe o relatório da Comissão 

Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos”360: 

 

Já integrante dos quadros do PCB, esteve novamente detido no 1º Grupamento 

de Engenharia da Construção, em João Pessoa e, pela terceira vez, em Recife 

(PE), permanecendo no DOPS, por três meses no primeiro semestre de 1969. 

Durante esse tempo João Roberto sofreu torturas e, ao ser liberado, foi 

informado que estava marcado para morrer e que isto só não ocorreria se 

passasse a auxiliar os órgãos de repressão política. João Roberto não aceitou 

a proposta e voltou para a Paraíba onde, no dia 07/10/1969, foi preso ao 

sair de casa por integrantes do CCC e do CENIMAR. A prisão foi 

testemunhada por familiares e vizinhos. A família imediatamente procurou 

as autoridades para saber de seu paradeiro, mas não obteve nenhuma 

informação. 

Três dias depois, em 10 de outubro, foi noticiada a sua morte, segundo a 

versão oficial, “em consequência de afogamento no açude Olho D’Agua”, no 

município de Catolé do Rocha, sertão da Paraíba. Após a divulgação dessa 

notícia, sua família empreendeu verdadeira luta com os agentes policiais para 

poder enterrá-lo. As autoridades chegaram a informar que ele já havia sido 

enterrado. A família conseguiu, por fim, ter acesso ao corpo e constatou que 

ele estava desfigurado por inúmeros ferimentos – hematomas, queimaduras 

por cigarros e unhas perfuradas.  
 

Essas versões perduraram tendo em vista a divulgação de informações que circulavam 

clandestinamente, por meio de panfletos e dos dossiês das organizações de direitos humanos. 

A prova disso foi o panfleto distribuído no Nordeste, em novembro de 1969, mês seguinte à 

morte de João Roberto, que denunciava as violações aos direitos humanos e, no tópico “Os 

heróis combatentes resistem”, descreveu o caso do líder estudantil paraibano:  

 

Continuando em sua senda de crimes a polícia de Pernambuco, associada com 

elementos do CCC e sob a direção do CENIMAR, Serviço Secreto da 

Marinha, sequestrou em 9 de outubro passado o combatente revolucionário 

João Roberto Borges de Souza. Os policiais o seguiram desde Recife até 

Catolé do Rocha, uma cidadezinha do interior da Paraíba. Os cães torturadores 

da ditadura torturaram barbaramente João Roberto, deformaram todo o seu 

rosto e depois o mataram com dezenas de facadas e tiros. Exatamente como 

                                                           
360 BRASIL. SEDH. CEMDP. Op. cit., p.106. O processo dos familiares de João Roberto responsabilizando o 

Estado brasileiro pela sua morte foi indeferido pela CEMDP.  
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tinham feito com o Padre Henrique em Recife. Temendo a reação do povo, a 

polícia anunciou que João Roberto tinha morrido afogado. Mas o povo não 

acreditou. E embora o corpo tenha sido sepultado às pressas, sem tempo para 

uma mobilização, 300 pessoas foram ao enterro em João Pessoa. Aí a polícia 

tentou outra saída. Disse que João Roberto tinha sido morto pelos seus 

próprios companheiros. Como é infame esta ditadura militar! Um crime destes 

desmascara de uma vez a farsa de “reabertura democrática” que o ditador 

Carrasco Azul está tentando montar361.  

 

No site eletrônico “Brasil Nunca Mais” consta que, em 16 de maio de 1979, o presidente 

da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), jornalista Barbosa Lima Sobrinho, recebeu do 

Comitê Brasileiro pela Anistia “um resumo de um volumoso documento em poder do MDB, 

contendo uma exposição detalhada de todos os casos de desaparecimentos”. Constando sobre 

João Roberto, que: “Em 7 de outubro de 1969 foi sequestrado por elementos do CCC e do 

CENIMAR e levado para fora do Recife, onde foi assassinado a tiros e facadas, ficando com o 

rosto desfigurado. Seu corpo foi atirado em um açude, sendo posteriormente encontrado”362.  

A versão do sequestro por membro do CCC e agentes do CENIMAR, seja no dia 7 ou 

9 de outubro, local onde aconteceu o fato criminoso, ou ainda que “A prisão foi testemunhada 

por familiares e vizinhos”, perdurou durante muitos anos, mas que não tem fundamentação de 

provas, diante da pesquisa realizada pelo Grupo de Trabalho da CEVPM-PB. 

Causou estranheza foi o Relatório Final da CNV que, mesmo de posse do Relatório 

Parcial da CEVPM-PB e do conteúdo do ofício nº 80/2014 a ela encaminhado sobre o caso de 

João Roberto Borges de Souza e outros, preferiu seguir o erro da versão do sequestro: 

 

Sua quinta e última prisão ocorreu em 07 de outubro de 1969, quando o 

estudante foi sequestrado por membros do CCC e do CENIMAR em Catolé 

da Rocha (PB), momento testemunhado por amigos de João. Morreu aos 22 

anos de idade, após ser torturado, em decorrência de ação perpetrada por 

agentes do Estado. 363 

 

Ao se analisar o Relatório da CNV sobre o caso João Roberto, foram identificadas 

informações corretas sobre os acontecimentos, mas também algumas discrepâncias sobre a 

militância e erros de datas dos fatos, ao trocar a ordem cronológica das prisões de João Roberto, 

afirmar que houve prisão quando tal não aconteceu; como também asseverar que ele passou a 

integrar os quadros do Partido Comunista Brasileiro, quando ele nunca deixou a Ação 

                                                           
361 Brasil Nunca Mais. Disponível em: http://bnmdigital.mpf.mp.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=BIB_03 

&pesq=%22Jo%C3%A3o% 20Roberto%22. Acesso em: 18 dez. 2016. 
362 Idem. Essa versão do sequestro pelo CCC e CENIMAR também está presente em documento do SNI: 

ARJ_ACE_646_79. SNI. Arquivo Nacional. Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB.  
363 BRASIL. CNV. Op cit., p. 477 
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Popular364; atribuir a punição de impedimento por dois anos de estudar o curso de medicina em 

1969, “em virtude do Decreto 477”365.  

Em 1995, na audiência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal em João 

Pessoa, alguns questionamentos sobre o “sequestro” e “afogamento” de João Roberto já foram 

postos em discussão366:  

 

Para se contrapor a essa tese oficial de “afogamento”, o presidente daquela 

Comissão, deputado federal Nilmário Miranda primeiro questiona “quem 

passou a informação para a anistia” sobre o sequestro pelo CCC, que “eram 

organizações que colaboravam com as forças repressivas parapoliciais. Era 

importantíssimo se encontrasse algum depoimento de pessoas, quem passou 

isso para a anistia”367. Depois, Miranda sugere que Dona Eulina precisaria ir 

a Catolé do Rocha em busca de informações, “Porque o indício do período, no 

dia perto de 7 de outubro de 69 foi quando se deu o exato. Só a presença do 

CCC e da CENIMAR, ou de pessoas estranhas em Catolé do Rocha naqueles 

dias, eu acho que isso derruba esse afogamento”. 

 

A Comissão Nacional da Verdade não foi a Catolé do Rocha ouvir os depoimentos dos 

moradores da comunidade e não procurou as “testemunhas” que viram o sequestro. Coube essa 

missão ao Grupo de Trabalho da CEVPM-PB, que visitou in loco a comunidade e entrevistou 

os moradores sobre o caso de João Roberto. Todos os ouvidos negam que estivesse no local 

alguém estranho ou alguma movimentação de pessoas que não fosse da propriedade. 

O depoimento da mãe de João Roberto também desconsidera a tese do “sequestro”, ao 

afirmar que seu filho, fugindo da polícia, foi se esconder na casa de Bartolomeu, seu ex-colega 

de república: 

Ele veio de Recife fugindo da polícia, porque ele estava visado e com medo 

de ser preso novamente e torturado como ele foi. Então ele foi parar na casa 

de Bartolomeu, em Olho D´Água. Bartolomeu tinha sido companheiro de 

república. Quando ele estava estudando, ele morava numa república. Uma vez 

ele me mandou uma carta dizendo que tentava fugir, queria ir ao exterior, 

talvez conseguisse. Aí não conseguiu, encontrou a morte368.  

 

                                                           
364 Ver: BRASIL, 2014, p. 476-477; e SILVA. Op. cit, 2017, p. 89. 
365 Na Paraíba houve um caso estranho que talvez não ocorrera em outro Estado da federação. O reitor Guilardo 

Martins baixou uma portaria, “ad referendum” do Conselho Universitário, punindo os estudantes universitários 

antes da ditadura ter publicado o Decreto 477. Por isso, o que ocasionou a suspensão não foi o Decreto. Tanto isso 

é certo que vários universitários paraibanos, a exemplo do que já foi citado José de Arimatéia Bezerra de Lima, 

entraram na justiça e ganharam por exigir o cumprimento desse famigerado decreto, que estabelecia um rito 

processual sumário, com o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. SILVA. Op. cit, 2017, p. 90 
366 SILVA. Op. cit, 2017, p. 90. 
367 PARAÍBA. Op. cit. 1995, p. 26. 
368 PARAÍBA. Op. cit. 1995, p. 25. 
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Esse depoimento da mãe de João Roberto desmonta a argumentação de que a família e 

vizinhos havia assistido o “sequestro”, contido, ainda, no Relatório Final da Comissão Nacional 

da Verdade: 

Ao sair da prisão com claros indícios de tortura, João foi chamado a auxiliar 

os órgãos de repressão sob a ameaça de morte. O estudante não aceitou a 

proposta, sendo sequestrado no dia 7 de outubro de 1969 por agentes do 

Centro de Informações da Marinha (Cenimar) e do Comando de Caça aos 

Comunistas (CCC). Familiares e vizinhos assistiram a sua prisão369. 

O próprio Relatório Final da CNV cita um depoimento Heloísa Helena Borges de Souza, 

irmã do líder estudantil, no qual ela revela o estado emocional de João Roberto e diz que ele 

deixou o trabalho que havia conseguido após sair da prisão e foi se esconder na casa de um 

amigo em Natal e, depois, em Catolé do Rocha: 

 

após a quarta prisão, onde João ficou por cerca de três meses, ele já não era a 

mesma pessoa, vivia com medo das torturas e de novas prisões. Deixou o 

trabalho no laboratório e foi se esconder na casa de um amigo em Natal e, 

posteriormente, com medo de prejudicar esse amigo, partiu para a cidade de 

Catolé do Rocha, permanecendo no sítio de um ex-colega de república. 

Poucos dias depois, a família fora avisada de sua morte e se deslocou para 

aquela cidade, exigindo a verdade e o direito de enterrá-lo. Devido ao forte 

odor que exalava o corpo, os familiares nunca acreditaram que a causa da 

morte fosse por afogamento. O corpo de João tinha uma pancada na nuca, o 

olho roxo e o rosto deformado, além de ferimentos nas costas.370. 

 

O empresário Raimundo Nunes de Rezende era conterrâneo e amigo pessoal de 

Bartolomeu Marinardo. Foi entrevistado pelo Grupo de Trabalho Mortos e Desaparecidos 

Políticos da CEVPM-PB. Perguntado sobre a versão de “sequestro de João Roberto pelo CCC 

e CENIMAR” constante da Comissão Nacional da Verdade, disse que “essa versão não correu 

lá” em Catolé do Rocha. 

 

Porque na época que ele estava lá, ninguém desconfiou, achava que era uma pessoa 

estranha. Só depois do fato consumado é que chegou essa versão. O crime e os fatos 

depõem contra essa versão. Já com relação a Bartolomeu, disse que ele “era cauteloso 

e sabia do risco que corria da aproximação com João Roberto e cumplicidade. Por isso 

conversava pouco. Ele não deixou nada escrito sobre isso... e sabia da cumplicidade 

de João Roberto com os movimentos e ele não era de abrir o jogo e nem de entregar. 

A colaboração que deu foi muito consciente e do risco que corria. Quem dava guariba 

a esse pessoal sabia o risco que corria...Um dia antes Bartolomeu morrer eu fui a Santa 

Rita exclusivamente para saber sobre o caso de João Roberto. Ele estava em estado 

terminal. A única coisa que eu nunca esqueci foi ele ter dito: “Raimundo, deu tudo 

errado”. Aí, ele fechou os olhos. No outro dia morreu”371 

 

                                                           
369 BRASIL. CNV. Op. cit. 2014. p. 478. 
370 Idem. p. 478 
371 Depoimento de Raimundo Nunes prestado ao GT Mortos e Desaparecidos da CEVPM-PB, em 10/1/2017. 
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Ao ser perguntado se ele acreditava que João Roberto foi assassinado ou morto, 

Raimundo Nunes disse que pelo “pelo histórico dele só leva a crer que ele foi assassinado. 

Agora a gente não teve acesso às informações”. Quanto a tenente Nilton, delegado de Catolé 

do Rocha, disse que “ele foi o chefe da repressão e colaborava com o sistema... foi responsável 

pela prisão de outros estudantes na cidade como Chiquinho, Bira e Ariosvaldo”. Quanto as 

mordidas das piadas que os moradores falaram, respondeu que “era o depoimento da 

experiência de vida deles... isso é um processo que gera dúvida. Não dá pra dizer que foi 

estrangulado”. Concluiu afirmando que foi um erro muito grande a mãe de João Roberto não 

ter autorizado fazer a exumação: “ela não tinha alcance da falta que isso está fazendo isso”372.  

Por fim, vem a conclusão e recomendações da Comissão Nacional da Verdade sobre o 

caso de João Roberto: 

 

Diante das investigações realizadas, conclui-se que João Roberto Borges de 

Souza morreu em decorrência de ação perpetrada por agentes do Estado 

brasileiro, em contexto de sistemáticas violações de direitos humanos 

promovido pela ditadura militar, implantada no país a partir de abril de 1964. 

Recomenda-se a retificação da certidão de óbito de João Roberto Borges de 

Souza, assim como a continuidade das investigações sobre as circunstâncias 

do caso, para a identificação e responsabilização dos demais agentes 

envolvidos373. 

 

Essa conclusão da CNV não resultou de uma investigação mais profunda, tendo em vista 

que não ouviu testemunho algum sobre o caso de João Roberto, preferindo o comodismo das 

versões que correram na época do acontecimento e depois com a do Relatório da Comissão 

Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, comissão esta que negou o processo de 

responsabilidade do Estado sobre a morte do líder estudantil paraibano. 

Este Relatório reconstrói a militância de João Roberto Borges de Souza, o sofrimento 

que passou quando de suas prisões e após sair delas, a angústia da família frente às perseguições 

políticas ao ente querido e a invasão à residência por policiais, a tentativa do líder estudantil em 

reaver a vida com a emissão da carteira de trabalho e seu primeiro trabalho profissional, a 

investigação nos documentos “secretos” e “confidenciais” contido nos arquivos dos órgãos de 

repressão e o colhimento de depoimentos dos testemunhos das pessoas que estiveram com ele 

na comunidade Olho D´Água nos seus últimos dias da sua existência. 

A CEVPM-PB conclui seus trabalhos sobre o caso de João Roberto Borges afirmando 

que o Estado brasileiro, sob a sombra da ditadura militar, violou os direitos humanos desse líder 

                                                           
372 Idem. 
373 BRASIL. CNV. Op. cit. 2014, p. 481. 



273 

CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________ 

 

estudantil, não só quanto às prisões, suspensão de matrícula do curso de Medicina, torturas e 

perseguições, mais também que há dúvidas sobre as circunstâncias de sua morte, devendo o 

Governo do Estado da Paraíba continuar as investigações para chegar a uma conclusão final.  

 

3 Mapa da tortura (1964-1985) 

 

3.1 Introdução 

 

O grupo de trabalho Mapa da Tortura teve como objetivo identificar locais institucionais 

e extra institucionais de realização desta prática, traçando o perfil detalhado das vítimas de 

tortura, compreendendo a tortura como instrumento fundamental de intimidação e repressão 

para a manutenção da “ordem” político institucional da ditadura militar. Além dos espaços 

utilizados na Paraíba, para a prática de tortura, também nos interessaram os casos em que 

paraibanos sofreram com essa prática em outros estados da federação.  

Fizemos uso em nossa investigação de testemunhos orais, coletados nas audiências 

públicas e oitivas que a CEVPM-PB produziu. Analisamos ainda uma gama de documentos 

escritos oriundos da burocracia estatal. Confrontamos esses dados entre si e ainda comparamos 

as contradições e similaridades entre os fatos que tomamos conhecimento na Paraíba e a 

realidade nacional do período. 

Um primeiro apontamento que podemos fazer é quanto a abrangência da prática de 

tortura na Paraíba do período militar, que ocorreu de forma sistemática tanto na capital como 

no interior, em grandes ou pequenas cidades. Com segurança podemos afirmar que pelos menos 

cinco cidades foram palcos de torturas: Sapé [cidade onde a repressão violenta começou logo 

nas primeiras horas após o golpe de 64] João Pessoa, Campina Grande, Bayeux e Cabedelo. 

Os locais destinados à tortura sistemática são variados, indo desde instalações policiais 

e prédios das forças armadas, até propriedade particular cedida por civis ao exército para 

montagem de espaço destinado à prática da tortura. 

É importante lembrar que apesar de ampla comprovação, a alta cúpula das forças 

armadas até hoje nega oficialmente a realização des/ 

sas práticas. Porém, documentos da época provam que o exército admitia a tortura e 

fazia recomendações às autoridades nos estados encarregadas dos interrogatórios dos presos374. 

                                                           
374 Exemplo é o MANUAL DE INTERROGATÓRIO encontrado no DOPS do Paraná, apostilha produzida pelo 

Centro de Informação do Exército e datada de 1971. MINISTÉRIO DO EXÉRCITO; GABINETE DO 

MINISTRO; CIE. “Interrogatório, 1971”. In: MAGALHÃES, Marion Brepohl de. “Documento: manual do 

interrogatório”. História: Questões & Debates, nº 40. Curitiba: Editora UFPR, p. 205-220. 
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Entre as recomendações, os agentes do Estado deveriam ter cuidado com as marcas físicas dos 

interrogatórios, pois os “presos” poderiam se apresentar diante de um juiz para depor 

juntamente com seus advogados. Esses documentos também esclarecem aos responsáveis que, 

dependendo da importância do “preso”, eles terão que usar métodos considerados regularmente 

como violentos e ilegais.  

Quanto aos tipos de torturas praticadas, podemos destacar as de caráter físico e as de 

cunho psicológico. Sem elaborarmos uma lista dividindo as duas esferas da tortura, 

apresentamos a seguir algumas modalidades praticadas na Paraíba ou sofridas/presenciadas por 

paraibanos em outros estados: pau de arara [prática corriqueira em quase todos os locais de 

tortura, servindo de base para, a partir dela, serem aplicadas outras técnicas]; choques [em 

variadas partes do corpo, inclusive partes íntimas tanto de homens como mulheres]; 

espancamentos variados [“corredor polonês”, “telefone”, “pau loco”, “cipó de boi”]; “latinha” 

[ficar de pé em cima de lata aberta, podendo receber pancadas]; “pula pula” [ficar de joelhos e 

ser obrigado a pular nessa posição], “torturas limpas” ao estilo britânico como obrigar o preso 

a ficar horas de pé numa rampa bastante inclinada [fato ocorrido com Jório Machado na ilha de 

Fernando de Noronha375]; simulações de fuzilamento; afogamentos; queimaduras, 

“churrasquinho”, “foguete” ou “charuto cubano” [Assis Lemos teve um jornal inserido no anus 

e em seguida atearam fogo376]; “anjinho” que é um aparelho para torturar a cabeça da vítima377; 

crucificação; ficar dentro de um tonel com um pingo d’água constante; banho de água com 

fezes; ameaças diversas; desmoralização; presos políticos obrigados a assistirem torturas em 

presos comuns; familiares sendo levados para as celas e assistirem torturas ou serem usados 

como pressão para o torturado; prisões desumanas [sem higiene, falta de água e comida] e 

variadas outras formas de tortura psicológica nas celas [luzes e sons, impedir sono]. 

 

3.2 O que é tortura? 

 

A tortura, em sua dimensão prática, vincula-se normalmente a noção de método de 

imposição de sofrimento a outrem, com a finalidade de extrair uma confissão como busca da 

“verdade”. Por outro lado, também pode aparecer como forma de castigo ou punição. Seja como 

                                                           
375 MACHADO, Jório. 1964: a opressão dos quartéis. João Pessoa: O Combate, 1991. p. 57 
376 Depoimento de Assis Lemos na audiência pública sobre “As Ligas Camponesas”, realizada conjuntamente 

pelas CEVPM-PB e CNV, na cidade de Sapé, em 15/7/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
377 Interrogatório realizado no 1o Grupamento de Engenharia, João Pessoa-PB, em 23/12/1969: Eraldo Fernandes 

dos Santos. Sumário do Processo do Brasil Nunca Mais, pasta 649. Acervo digital do Projeto Brasil Nunca Mais, 

disponível em <www.bnmdigital.mpf.mp.br> 
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for, a tortura está intimamente associada à prática de tormentos e violências que afetam o corpo 

e a alma do sujeito torturável, demonstrando sua incompatibilidade com a dignidade humana. 

Conceituar a tortura não é tarefa fácil, pois sua historicidade gerou uma variação 

conceitual significativa. Ora se restringia a determinadas pessoas, ora ampliava seu rol; ora era 

uma prática legalizada, ora ela passou a ser criminalizada embora, em algumas ocasiões 

justificada e utilizada como um mal menor. Sua ocorrência está associada a contextos políticos, 

sociais e econômicos de cada época, pois ela varia de acordo com conjunturas singulares. 

Etimologicamente, a palavra tortura deriva do latim, sendo sinônimo de suplício 

(cruciatus) e de tormenta (cruciamentum). No entanto, pode-se afirmar que a tortura vai além 

de suplícios, tormentos ou sofrimentos físicos, pois ela também pode aparecer em sua forma 

psicológica, quando em vez de violência física, há ameaças ou simulações que provoquem 

sofrimentos mentais. A tortura pode ser definida, conforme Glauco Mattoso, como “[...] todo 

sofrimento a que uma pessoa é submetida por outra, desde que de propósito da segunda e contra 

a vontade da primeira”.378 

Arraigada no sistema penal desde muito tempo, a tortura continua presente atualmente. 

Contudo, ao final da primeira metade do século XX, a criação da Organização das Nações 

Unidas e a consequente elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

deram um caráter internacional à proibição da tortura e de tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes.  

A partir da aprovação da Declaração de 1948 e da concepção contemporânea de direitos 

humanos por ela introduzida, começa a se desenvolver o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos (DIDH), mediante a adoção de tratados internacionais voltados à proteção de direitos 

fundamentais caracterizados pelos princípios da universalidade e indivisibilidade destes 

direitos. 

Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, inspirada na concepção de 

dignidade humana como um valor em si mesmo, começou a se delinear internacionalmente 

instrumentos de proteção contra a tortura. Todo esse movimento foi influenciado pelo 

reconhecimento de que certos direitos são inerentes à pessoa humana, sobretudo, o direito à 

vida e à liberdade. 

Normatizações adicionais sobre a tortura foram aprovadas a partir de 1984 pelas Nações 

Unidas, como a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 

                                                           
378 MATTOSO, Glauco. O que é tortura? São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 29. 
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ou Degradantes (1984) e a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (1985). 

Ambas a concebem como um ato perpetrado por agentes do Estado. 

A Convenção Internacional de 1984 trouxe em seu artigo 1º uma definição legal ao 

mesmo tempo abrangente e multidimensional da tortura: 

 

O termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, 

físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de 

obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-

la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de 

ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por 

qualquer outro motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, 

quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou 

outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com 

o seu consentimento ou aquiescência.379 

 

Essa definição normativa salienta três objetivos para a prática da tortura: a obtenção 

de informações ou confissões, caracterizando a tortura-prova, o castigo como forma de tortura-

pena e a intimidação ou coação que caracteriza um modo de tortura psicológica. 

A Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura também define, em seu 

artigo 2º e artigo 3º, que a tortura consiste em: 

 

2o art. [...] todo ato pelo qual são infligidos intencionalmente a uma pessoa 

penas ou sofrimentos físicos ou mentais, com fins de investigação criminal, 

como meio de intimidação, como castigo pessoal, como medida preventiva, 

como pena ou com qualquer outro fim. Entender-se-á também como tortura a 

aplicação, sobre uma pessoa, de métodos tendentes a anular a personalidade 

da vítima, ou a diminuir sua capacidade física ou mental, embora não causem 

dor física ou angústia psíquica [...] 3º art. Serão responsáveis pelo delito de 

tortura: a) Os empregados ou funcionários públicos que, atuando nesse 

caráter, ordenem sua comissão ou instiguem ou induzam a ele, cometam-no 

diretamente ou, podendo impedi-lo, não façam; b) As pessoas que, por 

instigação dos funcionários ou empregados públicos a que se refere a alínea a, 

ordenem sua comissão, instiguem ou induzam a ele, cometam-no diretamente 

ou nele sejam cúmplices. 

 

Mais recentemente, as Nações Unidas aprovaram o Estatuto de Roma (1998) que criou 

o Tribunal Penal Internacional e trouxe uma tipificação diferente para a tortura. Este documento 

normativo não exige que o ato criminoso seja cometido por instigação ou com a aquiescência 

de um agente público ou outra pessoa no exercício de funções públicas. O Estatuto de Roma 

arrola uma série de delitos considerados crimes contra a humanidade, entre os quais se encontra 

a tortura e, por isso, passíveis de julgamento pela corte do Tribunal Penal Internacional. 

                                                           
379 BRASIL. Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direitos Humanos: documentos internacionais. Brasília: 

Presidência da República/SEDH, 2006, p. 105. 
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Embora repugnada moralmente desde muito tempo, a proibição da tortura no âmbito do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, mostra-se recente tanto no Brasil como também 

em vários países europeus.  

A Constituição Federal do Brasil (1988), em seu art. 5º, adotou uma versão genérica de 

proibição da tortura, sem preocupação em delimitar os conceitos.  Em linhas gerais, ela 

determinou a proibição da tortura contida nas legislações internacionais: 

  

[...] III - ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante; [...] XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis 

de graça ou anistia à prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e 

drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles 

respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se 

omitirem.380 

 

Nessa esteira, criou-se a Lei 9.455 em 1997, tipificando a tortura no Brasil. De acordo 

com a legislação interna, vários tipos de condutas que importem sofrimento físico ou psíquico 

são considerados tortura. Ressalta-se que a Lei brasileira não restringiu a prática da tortura à 

participação de agente do Poder Público para a consumação do delito. A taxatividade da Lei 

não requer a qualidade especial do sujeito ativo como condição do crime, ou seja, no 

ordenamento jurídico interno a presença do agente público é dispensável para a prática do crime 

e sua presença constitui apenas uma causa de aumento de pena. 

No que diz respeito à definição do crime de tortura trazida pela Convenção contra a 

Tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes de 1984, percebe-se que há uma 

dificuldade na compreensão de quais condutas são consideradas graves o bastante para se 

enquadrarem no conceito de tortura ou não tão graves para adequar-se ao conceito de tratos 

desumanos ou degradantes. O caso concreto e o contexto sociocultural de cada país é o que vai 

precisar o crime. 

A tortura, enquanto prática policial no Brasil, parece associar-se a uma cultura de 

repressão que marca a própria história do país desde a sua conquista pelas expedições 

portuguesas. Ela esteve presente em todos períodos históricos do Brasil e continua sendo 

praticada em pleno Estado democrático de direito.  

Durante toda a história nacional aplicada aos marginalizados social e economicamente, 

na ditadura militar (1964-1985) a tortura passou a ser aplicada contra um contingente maior de 

                                                           
380 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 30 maio 2015. 
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sujeitos torturáveis. Para a manutenção da ordem e combate aos “inimigos internos”, ou seja, 

as dissidências políticas, a tortura foi massificada e sistematicamente utilizada. Segundo Arns: 

 

[...] a tortura no Brasil passou, com o Regime Militar, à condição de “método 

científico”, incluído em currículos de formação de militares. O ensino deste 

método de arrancar confissões e informações não era meramente teórico. Era 

prático, com pessoas realmente torturadas, servindo de cobaias neste macabro 

aprendizado.381 

 

Na dinâmica deste crime que fere substancialmente os Direitos Humanos, três atores 

são fundamentais para a sua ocorrência: o vitimário, compreendido na figura do agente violador 

das normas de direitos humanos em relação à tortura; o sujeito que sofre diretamente a agressão 

(vítima) e o próprio Estado que a permite, pois não agindo com a diligência necessária para 

prevenir ou reprimir tal ato criminoso, torna-se também responsável pela sua prática382. Como 

um crime de múltiplas dimensões, toda a sociedade é atingida, pois nada justifica a quebra das 

garantias de inviolabilidade das liberdades públicas. 

 

3.3 Tortura na ditadura militar brasileira: uma prática de Estado 

 

A tortura está diretamente associada com a cultura autoritária no Brasil. Durante a 

ditadura militar instaurada pelo golpe de 1964, ocorreu o aniquilamento de muitos direitos e 

garantias fundamentais e o país passou a conviver com repressões, arbitrariedades, cassações 

dos direitos políticos e civis, prisões ilegais, torturas, banimentos, desaparecimentos e penas de 

morte. A truculência autoritária com que os agentes públicos trataram os “inimigos da ordem” 

ficou marcada na história do país, repercutindo até os tempos atuais. 

Durante o transcorrer das décadas de 1960 e 1970 no Brasil, a tortura institucional ou 

tortura política revelou-se um instrumento de repressão e obtenção de confissões forçadas 

contra as dissidências. De acordo com Maia. 

 

[...] a sombra mais negra veio com a prática disseminada da tortura, utilizada 

como instrumento político para arrancar informações e confissões de 

estudantes, jornalistas, políticos, advogados, cidadão, enfim, todos que 

ousavam discordar do regime de força então vigente. 383 

                                                           
381 ARNS, Dom Paulo Evaristo (Org.). Brasil: nunca mais. Petrópolis: Vozes, 1987, p.32. 
382 VIEIRA, José Nikácio Júnior Lopes. “Em nome da segurança nacional”: Crimes de Tortura e violações de 

Direitos Humanos contra paraibanos(as) durante a Ditadura Civil-Militar. (Dissertação de Mestrado) Programa de 

Pós-graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Pública. CCHLA/UFPB. João Pessoa, 2017. 
383 MAIA, Luciano Mariz. Do controle judicial da tortura institucional no Brasil à luz do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. (Tese de Doutorado) Faculdade de Direito do Recife. UFPE. Recife, 2006, 

p.167. 
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As forças de segurança repressoras trabalharam no sentido de produzir e disseminar o 

medo e o terror no país em virtude da ameaça de “inimigos” fabricados para justificar seus 

meios de combate. Difundiu-se no seio social o sentimento de insegurança e isso resultou no 

desejo de segurança a qualquer custo, até mesmo violando os Direitos Humanos para “proteger” 

a sociedade. 

O congresso nacional aprovou a constituição de 1967, inserindo a doutrina de segurança 

nacional, que foi um dos grandes pilares da ditadura. Essa doutrina compactuava-se com a 

noção de guerra permanente, conforme a ideologia disseminada na guerra fria e fomentada 

pelos Estados Unidos em todos os países do cone sul da América. Prender, matar, torturar, não 

eram atos proibidos, desde que empregados para proteger a Segurança Nacional.384 

Durante a ditadura, uma nova dinâmica nas relações de poder foi implantada. A tortura 

começou a ser aplicada não somente aos sujeitos marginalizados socialmente, pertencentes as 

classes populares, como ocorria de praxe. Sua seletividade começou a se abater também contra 

sujeitos da classe média, desde que considerados “subversivos”, “comunistas”, “anarquistas”, 

“inimigos da ordem”. Esta ampliação, talvez, tenha causado um maior repúdio social. 

 

O conceito de segurança nacional abarca as ideias de integridade do território, 

proteção do povo e preservação dos interesses nacionais contra qualquer tipo 

de ameaça e agressão. Essas características imprecisas propiciaram todas as 

formas de repressão àquela considerada a grande ameaça à época. A doutrina 

da segurança nacional foi oficializada pelo Decreto-Lei no 314, de 13 de março 

de 1967, substituído pelo Decreto-Lei no 898, de 29 de setembro de 1969. E 

pela Lei no 6.620, de 17 de dezembro de 1978 e pela Lei no 7.170, de 14 de 

dezembro de 1983, atualmente em vigor. No combate à guerra revolucionária 

e à expansão do comunismo, justificava-se toda a forma de opressão contra o 

inimigo interno. Todos aqueles que simpatizassem ou militassem em defesa 

do socialismo ou do comunismo, todos aqueles que intentassem subverter a 

ordem estabelecida, eram alvos. Com esse objetivo, considerava-se 

importante angariar informação, não importando a forma de sua obtenção. 

Nesse contexto, foi editado o Ato Institucional no 5, de 13 de dezembro de 

1968, prevendo a supressão de diversos direitos e garantias – inclusive o 

habeas corpus para certos crimes. Diversos setores sociais oponentes ao 

regime militar eram rotulados como inimigos, subversivos e terroristas. Em 

inúmeros documentos do período ditatorial essas expressões podem ser 

observadas como justificativa para a repressão e o uso da violência na busca 

de confissões, delações e informações.385 

 

Essa banalização da violência deixou enraizada nas instituições do Estado, sobretudo as 

ligadas a segurança pública e a justiça, um legado autoritário, cujo discurso social muitas vezes 

                                                           
384 JURICIC, Paulo. Crime de Tortura. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. 
385 BRASIL, Comissão Nacional da Verdade. Relatório / Comissão Nacional da Verdade – recurso eletrônico, 

volume 01. Brasília: CNV, 2014, p.337. 
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reforça a ação violenta dos agentes encarregados de manter a lei e a segurança. Segundo Paulo 

Sérgio Pinheiro: "nenhuma das inovações nas práticas arbitrárias das ditaduras parece ter 

cessado nos períodos democráticos − por exemplo, as prisões ilegais, as torturas, as execuções 

sumárias, que continuaram a ser aplicadas contra as classes populares".386 O argumento é o de 

que o crime deve ser enfrentado a qualquer custo. 

A tortura era (e ainda é) vista como um elemento disciplinador, que por meio do castigo 

faz com que o sujeito assimile os rigores da lei penal. Segundo Tereza Caldeira, ela é 

compreendida como um “sistema de vingança privada, um sistema que usa a dor e as 

intervenções no corpo como meio de criar ordem”387. A ideia é que contra os criminosos o 

Estado seja cruel e sirva “pedagogicamente”. A noção de uma pedagogia que usa a violência 

para estabelecer a ordem e o desenvolvimento moral da sociedade passa a ser “aceitável”. 

O corpo do “subversivo” tornou-se um objeto de punição. Uma relação de poder passou 

a imperar e o discurso de autoridade passou a ser o do torturador, guardião da ordem, portanto, 

superior. Havia uma clara relação de poder entre o superior e o inferior, ou seja, o defensor da 

ordem e o subversivo. Nessa trama, a tortura incidiu sobre os corpos, alijados de cidadania 

plena e cuja dor era uma forma de mecanismo de controle. 

A tortura deixou diversas sequelas físicas e psicológicas. Ela é fenômeno que afeta não 

só o corpo, mas também o aparelho psíquico, produzindo diversos tipos de transtornos. 

Desencadeia verdadeiras alterações nos princípios que regem a vida psíquica.388  

Grande parte dos pesquisadores afirma que a natureza extrema da tortura é forte o 

suficiente para gerar consequências (efeitos/sequelas) mentais e emocionais, 

independentemente das condições psicológicas da pessoa torturada antes do tormento.389 

Apesar da alta cúpula das forças armadas negarem seu uso,  

 

A tortura passou a ser sistematicamente empregada pelo Estado brasileiro 

desde o golpe de 1964, seja como método de coleta de informações ou 

obtenção de confissões (técnica de interrogatório), seja como forma de 

disseminar o medo (estratégia de intimidação). Deixou de se restringir aos 

métodos violentos já empregados pela polícia no Brasil contra presos comuns 

para, sofisticando-se, tornar-se a essência do sistema militar de repressão 

política, baseada nos argumentos da supremacia da segurança nacional e da 

existência de uma guerra contra o terrorismo. 

                                                           
386 PINHEIRO, Paulo Sérgio. Transição política e não-estado de direito na República. In: SACHS, Ignacy et al 

(Org). BRASIL: Um século de transformações. São Paulo:  Companhia das Letras, 2001f, p.286. 
387 CALDEIRA, Tereza Pires. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: Ed 34, 

Edusp, 2000, p.360. 
388 LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. Vocabulário da psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 

2001. 
389 BARROS, Regina Benevides; PASSOS, Eduardo; RAUTER, Cristina (Orgs.). Clínica e Política: 

subjetividades e violação dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: IFB/Te Corá Editora. 2002. 
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Foi usada com regularidade por diversos órgãos da estrutura repressiva, entre 

delegacias e estabelecimentos militares, bem como em estabelecimentos 

clandestinos em diferentes espaços do território nacional.390 

 

A repressão massiva por meio de violações dos direitos humanos (como torturas, 

violência sexual, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres, execuções sumárias e 

extrajudiciais, prisões ilegais e arbitrárias que se configuravam como verdadeiros sequestros, 

condições degradantes de prisão), era uma prática corriqueira do regime. 

É bom lembrarmos que a própria natureza da tortura, especificamente, faz dela algo 

inominável: “mal menor”, “técnicas de coação”, são alguns dos termos substitutos utilizados.  

A época dos acontecimentos narrados nesse relatório, várias normas internacionais 

sobre preservação dos direitos humanos já existiam (conforme vimos anteriormente). Mesmo 

que a adoção desses tratados pelo Brasil só tenha se efetivado após a redemocratização, para o 

direito internacional são normas imperativas, sendo impossível sua derrogação, ou seja, é 

proibida sua abolição, invalidação, anulação, cancelamento, extinção ou mesmo supressão de 

partes. Sua aplicação é obrigatória, uma vez que foi aprovada por organismos internacionais, 

dos quais o Brasil inclusive já fazia parte como país membro. 

O relatório da Comissão Nacional da Verdade traz uma relação de documentos escritos 

e orais que demonstram cabalmente como o regime ditatorial não só utilizava a tortura, mas 

também participou de intercâmbios com outras nações para aperfeiçoamento das técnicas. 

Algumas passagens desse relatório merecem destaque:  

 

A utilização sistemática da tortura estava prevista nas diretrizes da 

denominada doutrina da guerra revolucionária, amplamente utilizada pelas 

Forças Armadas brasileiras – como pode ser comprovado na publicação de 

1959 intitulada Introdução ao estudo da guerra revolucionária”, utilizada nos 

cursos ministrados na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

(Esceme) na década de 1960. 391 

[...] 

Em depoimento concedido ao CPDOC, o ex-presidente Ernesto Geisel, 

procurando justificar a prática da tortura, revelou que militares brasileiros 

participaram de treinamento em suas técnicas de tortura no Reino Unido, 

durante o governo do ex-presidente Juscelino Kubitschek. “Acho que a tortura 

em certos casos torna-se necessária, para obter confissões. Já contei que no 

tempo do governo Juscelino alguns oficiais, inclusive o Humberto de Melo, 

que mais tarde comandou o Exército em São Paulo, foram mandados à 

Inglaterra para conhecer as técnicas do serviço de informação e 

contrainformação inglês. Entre o que aprenderam havia vários procedimentos 

sobre a tortura. O inglês, no seu serviço secreto, realiza com discrição. E o 

nosso pessoal, inexperiente e extrovertido, faz abertamente. Não justifico a 

tortura, mas reconheço que há circunstâncias em que o indivíduo é impelido a 

                                                           
390 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Op. cit. 2014, p.343. 
391 BRASIL. CNV. Op. cit. 2014, p. 329. 
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praticar a tortura, para obter determinadas confissões e, assim, evitar um mal 

maior.”392  

[...] 

Foi encontrado no DOPS do Paraná um Manual do interrogatório – apostila 

do CIE datada de 1971, cujo objeto era o estabelecimento de uma metodologia 

para a extração de informações de prisioneiros. Esse documento, que informa 

consistir em “uma tradução adaptada de documentação sigilosa de país 

amigo”, tem o prisioneiro como “uma fonte potencial de valiosas informações 

sobre um inimigo” e o interrogatório como “a extração sistemática de 

informações de um indivíduo”. [...], esse Manual do interrogatório contém 

diferentes disposições que pressupõem a possibilidade de uso da violência 

física e psicológica, bem como o conhecimento de que essa prática não era 

legítima, na medida em que se acautelava quanto ao seu encobrimento: [...] 

“Se o prisioneiro tiver de ser apresentado a um tribunal para julgamento, 

tem de ser tratado de forma a não apresentar evidências de ter sofrido 

coação em suas confissões”.393 (Grifo nosso) 

 

Centenas de testemunhos orais (registrados desde o período dos acontecimentos até os 

dias atuais) também atestam a naturalidade com que eram violados os direitos humanos dos 

opositores ao regime. Alguns agentes da repressão acusados de tortura confirmaram a prática, 

conforme pode ser visto nas audiências públicas organizadas pela CNV.394 

Apesar da intensa repressão, relatos das brutalidades praticadas pelo regime já eram 

comuns na época. Nas centenas de processos que chegaram até o Superior Tribunal Militar, as 

vítimas conseguiram inserir denúncias de torturas e maus tratos em geral. 

 

Relatório de 1972 da Anistia Internacional, que fez o primeiro levantamento 

abrangente sobre a tortura no Brasil, já mostrava ser essa prática, à época, 

bastante difundida, generalizada e sistemática. Nesse documento, e com base 

em documentos por ele consultados, 1.081 pessoas foram citadas como 

torturadas no período entre 13 de dezembro de 1968 e 15 de julho de 1972. O 

número, contudo, era sabidamente inferior ao real porque não foi possível aos 

investigadores visitar as prisões, de forma que as suas fontes tiveram que se 

restringir a depoimentos assinados e enviados à organização, bem como aos 

prisioneiros que deixaram o país. Mesmo entre esses últimos, alguns deixaram 

de efetuar denúncias com medo de represálias contra as suas famílias no 

Brasil. [...] 

A principal apuração sobre a prática da tortura pelo regime militar feita até 

hoje foi produzida na década de 1980 no âmbito do projeto Brasil: nunca mais, 

com resultados publicados pela Arquidiocese de São Paulo. Essa pesquisa fez 

o relato sobre esse tema a partir dos processos políticos que tramitaram na 

Justiça Militar brasileira entre abril de 1964 e março de 1979, especialmente 

aqueles que atingiram a esfera do Superior Tribunal Militar. [...] De acordo 

com o Brasil: nunca mais, 1.843 pessoas de alguma forma conseguiram fazer 

constar nos processos judiciais as violências a que foram submetidas. Isso não 

significa que tenha sido esse o número de presos políticos torturados no 

período. Como observa o relatório, “a fonte consultada, por sua própria 

natureza, tende a encobrir as violências praticadas”. Em razão de coação e 

                                                           
392 Idem, p. 334. 
393 BRASIL. CNV. Op. cit. 2014, p. 352-353 
394 Disponível em: <www.cnv.gov.br/audiências-públicas.html> Acesso em: 12 dez.2016. 
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ameaças sofridas pelas vítimas desde o momento de sua prisão, no âmbito das 

auditorias militares e mesmo nos presídios, estima-se que um número 

expressivo de pessoas não tenha tido condições de denunciar as agressões 

sofridas. Outras foram orientadas por seus advogados ou organizações 

políticas a não fazê-lo. Razão pela qual é difícil levantar o número exato de 

vítimas. Mesmo entre as denúncias que chegaram a ser realizadas nas 

auditorias foram encontrados problemas: em muitos casos, por exemplo, o juiz 

proibiu que o fato fosse mencionado ou transcrito, ou determinou a eliminação 

de detalhes, tudo o que pôde ser detectado por meio de atas em que se 

constaram protestos dos advogados; em outros casos, os escrivães, 

provavelmente instruídos pelos juízes, em vez de transcreverem todo o relato, 

registraram apenas a alegação, pela vítima, de que sofreu “coação física e 

moral”. 

[...] Conseguiram-se, dessa maneira, provas irrefutáveis de que ao menos 

1.843 pessoas foram submetidas a tortura e fizeram 6.016 denúncias − ou 

seja, mais de uma denúncia por pessoa. 395 (Grifo nosso) 

 

O número de torturados no período estudado certamente é bem maior. Boa parte dos 

presos não conseguiu inserir nos seus processos dados referentes a torturas, outra parte nem 

sequer passou pelo devido processo legal, sendo presos ilegalmente, torturados e depois soltos. 

No meio rural a tortura foi amplamente usada em espaços clandestinos, por agentes do Estado 

ou com consentimento destes, sem nenhum tipo de registro oficial da detenção ou do 

interrogatório. Centenas de vítimas até hoje evitam falar sobre o assunto, tamanho o trauma 

causado pelos acontecimentos.  

Levando em conta esse cenário sombrio quanto aos relatos, é interessante notar que no 

programa nacional de direitos humanos (3), da secretaria de direitos humanos da presidência da 

república, consta que “[...] cerca de 20 mil brasileiros foram submetidos a torturas [...]”396 

Algumas estimativas apontam números ainda maiores sobre a tortura no Brasil: mais de 

30.000 (trinta mil) casos.397 

É possível identificar ainda algumas características gerais sobre o sistema organizado 

pela ditadura para a prática sistemática de crimes contra a humanidade.  

A tortura era um objeto de saber, com técnicas ensinadas, inclusive em aulas práticas 

com presos servindo de cobaias. Tinha estrutura organizada, com recursos, instrumentos, 

centros e pessoal próprio. Havia uma padronização na aplicação das técnicas, sugerindo uma 

verdadeira metodologia científica, com o objetivo de causar o máximo de dor sem levar a morte 

                                                           
395 BRASIL. CNV. Op. cit. 2014, p.348-349 
396 BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH-3). rev. e atual. Brasília: SEDH/PR, 2010, p. 211. 
397 GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira (Orgs.). Crimes da Ditadura Militar: uma análise à 

luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de Direitos Humanos: Argentina, Brasil, Chile, Uruguai. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.81. 
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e “reduzir os danos fisicamente perceptíveis”.398 Para os torturadores que desempenhassem bem 

suas funções, existia um sistema de recompensas. Em muitos locais foi registrada a participação 

médica, avaliando os limites de resistência para continuar ou não a tortura, distribuindo drogas 

para auxiliar os interrogatórios (tranquilizantes, estimulantes, relaxantes musculares), dando 

orientações de como torturar sem deixar marcas. 

Nos prédios oficiais ou em locais clandestinos (de onde era mais fácil realizar o 

desaparecimento da pessoa), foram aplicadas por agentes do Estado brasileiro ou com 

consentimento destes, variadas modalidades de torturas, formando um cenário de verdadeiro 

terror. Elencamos a seguir uma série de técnicas e instrumentos utilizados. 

Pau de arara (símbolo da tortura no Brasil, amplamente utilizada na ditadura de forma 

isolada ou associada a outras técnicas), violência sexual (método que busca anular a 

personalidade da vítima), choques elétricos (sobretudo em partes sensíveis como genitália e 

ânus), “cadeira do dragão” (aperfeiçoamento dos choques), afogamentos, queimaduras, 

“churrasquinho”, palmatórias e outras formas de espancamentos como o “telefone” e “corredor 

polonês”, martelar dedos, mutilações (cortar dedos com alicates, decepar testículos), ficar de pé 

sobre duas latas abertas, sufocamento, enforcamento, crucificação (pendurar a vítima em 

ganchos para aplicação de outras técnicas), “coroa de cristo”, uso de produtos químicos (ácido, 

éter, álcool em partes feridas), “soro da verdade”, impedir evacuações (pênis amarrado, por 

exemplo), tortura com animais (muitas vezes dentro do corpo), enterrar vivos, “roleta russa” e 

simulações de fuzilamento, isolamento em selas frias e sujas (molhadas), impedir sono, pouca 

comida e água, ameaças diversas (mantendo o interrogado em estado de terror), uso de 

familiares como tortura psicológica, “geladeira” e o “sistema inglês” (salas refrigeradas, 

escuras, sem janelas e com ruído sonoro), técnicas audiovisuais com ruídos e luzes 

(perturbações mentais), tortura psicológica através de tortura física em outro preso, entre outras. 

Toda essa barbaridade gerou sequelas permanentes como o sofrimento dos familiares, 

marcas físicas (surdez, cegueira, paralisias, esterilidade, aborto, problemas dentários, entre 

outras) e psíquicas (medo permanente, insônia, pesadelos, delírios, neuroses e outras marcas). 

Muitos tentaram ou cometeram suicídio.  

 

  

                                                           
398 BRASIL. CNV. Op. cit. 2014, p.357. 
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3.4. A Paraíba e os paraibanos 

  

Além dos apontamentos iniciais que fizemos na introdução deste texto, passamos a 

discutir mais atentamente outras características da tortura na Paraíba ou envolvendo paraibanos. 

No decorrer da ditadura ocorreu um aperfeiçoamento das torturas e da estruturação dos 

locais para essa prática. A institucionalização da violência chegou ao cúmulo quando presos 

políticos paraibanos foram usados como cobaia em aula de tortura, ocorrida no estado vizinho, 

Pernambuco. Em 1973, José Emilson Ribeiro da Silva e José Adeildo Ramos, juntamente com 

José Calistrato Cardoso Filho e Claudison Ribeiro, 

 

[...] fomos levados para o quartel da polícia da aeronáutica, o dito cujo quartel 

que eu tinha tomado de assalto. E lá nós fomos servir de cobaias em aulas de 

torturas para a Escola das Américas, situada no Panamá. Torturas essas 

assistidas pelo próprio ministro da aeronáutica, que posteriormente veio a ser 

um dos ministros de Collor. Por que nós sabíamos que era ele? Porque foi no 

dia 31 de março que estavam comemorando o dia da revolução, como eles 

chamavam, e ele estava... de lado de onde estávamos, ouvíamos a preleção 

deles para com a soldadesca, mostrando as benesses, da ditadura. 399 

 

José Emilson Ribeiro afirma que no caminho para essa aula ocorreu uma simulação de 

fuzilamento, e que durante as demonstrações de tortura perdeu várias vezes os sentidos400. 

O centro irradiador da repressão nessa região do Nordeste era justamente a cidade de 

Recife, sede do IV Exército. Para lá foram paraibanos e paraibanas tanto para depoimentos 

como para torturas.  

Washington Rocha401 foi sequestrado em João Pessoa e levado para a polícia no Recife 

[por volta de 1974]. Sofreu várias sessões de tortura: pancadas, choques, humilhação, “pula 

pula” (com os joelhos no chão era obrigado a pular). Viu outros presos barbaramente torturados, 

praticamente mortos, passando defronte sua cela. 

Pedro Coutinho de Almeida relatou que foi preso em Campina Grande por agentes da 

Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco e levado para Recife, onde foi “[...] torturado 

barbaramente e até tentativa de castração houve; passei sessenta dias na Secretaria de Segurança 

Pública em situações promíscuas, em celas horrorosas cheia de percevejos e sem alimentação 

                                                           
399 Depoimento de José Emilson Ribeiro, na audiência pública “Tortura nos presos políticos de Itamaracá”, da 

CEVPM-PB, em 22/10/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
400 Idem. 
401 Depoimento Washington Rocha, na audiência pública “Torturas no PORT e PCBR”, da CEVPM-PB, em 

19/9/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
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adequada e sob pressão permanente [...]”402. Denunciou ainda que no Gabinete do Dr. Moacir 

Sales  

 

[...] levou bolos de palmatória nas mãos e nas nádegas; que nesta mesma 

dependência obrigaram o acusado a colocar os testículos espaldados na 

cadeira; que Miranda e o Escrivão Holanda com a palmatória procuravam 

acertar os testículos do interrogado; que tal fato não ocorreu porque o 

interrogado saiu da posição em que se encontrava correndo, inclusive, que, em 

uma das oportunidades a palmatória que era empunhada por Miranda havia 

lhe atingido os testículos do acusado; que, por esse fato, o interrogado tomou 

remédio na Sec. de Seg. e na Casa de Detenção, encontrando-se até a presente 

data com dores; que quando o acusado foi colocado na posição já descrita 

anteriormente, estava com os braços algemados e foi seguro por três policiais; 

que nesta mesma ocasião, o acusado sofreu o chamado “telefone” [...] que, em 

virtude deste castigo, o acusado passou uma série de dias sem estar ouvindo; 

que três dias após o acusado ao limpar o ouvido notou que este havia sangrado 

[...]403 (Grifo nosso) 

 

Uma linha de investigação importante que o GT Mapa da Tortura tomou foi a dos 

paraibanos torturados em outros locais do Brasil. Além do IV Exército em Recife foram 

identificados locais que serviram para tortura contra paraibanos em diversos estados da 

federação. Realizamos audiências públicas e oitivas com alguns personagens que passaram por 

essa macabra experiência, e também localizamos no conjunto de arquivos do Projeto Brasil 

Nunca Mais404 casos de outros paraibanos. Publicações como o “Direito à Memória e à Verdade 

da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos”405 registram outros casos de tortura 

que acabaram posteriormente em morte. 

Seguindo a trilha dos paraibanos que sofreram torturas em outros estados da federação, 

começamos citando o caso de Martinho Leal Campos406, que foi preso em novembro de 1964, 

em Jaboatão-PE. Na ocasião tentou fugir, mas ficou agarrado em um arame farpado. Sofreu 

com maus tratos e pancadas, falando mesmo que passou por um “pau louco”, tendo levado 

“telefones” que romperam seus tímpanos. Passou três ou quatro dias no DOPS-PE.  

Depois o transferiram para diversos locais, sempre sofrendo torturas. Levado para a 2ª 

Companhia de Guardas no Recife, foi vítima de outros maus tratos e de tortura psicológica. O 

                                                           
402 SILVA, Rosicleide Henrique da. O movimento estudantil em Campina Grande/PB: entre sonhos, frustrações 

e lutas (década de 60). Dissertação (Mestrado em História). UFCG. Campina Grande, 2014, p. 99. 
403 Relatório do Projeto Brasil Nunca Mais, Tomo V, vol. 3, 1985, p. 501-502 
404 Projeto Brasil Nunca Mais. Acervo digital. Disponível em: <www.bnmdigital.mpf.mp.br > 
405 BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Direito à Verdade e à Memória: Comissão Especial 

sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Brasília: SEDH, 2007. 
406 Depoimento de Martinho Leal Campos, audiência pública “As torturas nos militantes do PORT e do PCBR”, 

realizada pela CEVPM-PB, em 19/9/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
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momento de maior medo foi quando retiraram ele da cela para um “passeio”, e o levaram até o 

cemitério de Santo Amaro, à noite, onde ocorreram ameaças. 

Foi para João Pessoa e depois retornou para Pernambuco, sendo levado em seguida até 

Fernando de Noronha, ficando aproximadamente seis meses na ilha. Lá fizeram um fuzilamento 

simulado. Finalmente preso até 1966 na Casa de Detenção do Recife, tendo saído com um 

habeas corpus.  

Aproveitou a soltura e fugiu para São Paulo, mas foi preso anos depois, em 1972. No 

DOI-CODI sofreu ameaças e espancamentos. Foi torturado por Brilhante Ustra com “pau 

louco” e “cipó de boi”. Passou por choques elétricos, cadeira do dragão, pau-de-arara, 

afogamentos, crucificação. Além de Ustra, cita um torturador conhecido como “Jesus Cristo” 

[ou Dirceu] que quase matou Martinho Campos com choques. Por fim, ficou preso no Presídio 

Tiradentes e depois no Carandiru, até ser solto em 1974. 

Rômulo de Araújo Lima407 foi preso em 1969 na cidade de Campina Grande e 

transferido para João Pessoa. Apesar de ficar sem comida e só tomando água, afirmou que não 

foi torturado na Paraíba. Foi levado para Bayeux, onde entrou em um avião da FAB com destino 

ao Rio de Janeiro, mais precisamente para o Ministério da Marinha [quinto andar]. Lá ficou nu, 

enquanto recebia “bordoadas”, palmatória, “telefone” e era colocado no “pau-de-arara” para 

receber choques. Passou onze dias no Rio de Janeiro sendo torturado, apontando o nome do 

“comandante Claudio” como participante dos fatos. Chegaram a mandar que ele cavasse a 

própria cova. Dormia algemado e descoberto, num saco plástico. Foi preso na Ilha das Flores 

dentro de um banheiro [com quatro sanitários e um beliche]. 

As sequelas da tortura foram muitas, e o acompanhariam por toda vida. Encontramos 

um laudo psiquiátrico datado de 30 de outubro de 1969, feito poucas semanas após ter sofrido 

as torturas descritas, no qual consta a seguinte conclusão sobre o estado mental de Rômulo: 

 

[...] o mesmo é portador de Astenia + Neurose Situacional associada a 

sintomas de auto-referências que nada mais são do que a manifestação 

patológica do seu distúrbio mental, a nosso ver, carente de tratamento 

especializado, para evitar que, o mesmo piorando sua sintomatologia, chegue 

a tornar-se uma Personalidade Psicopática, como pensamos, poderá ocorrer 

no futuro. 408 

 

                                                           
407 Depoimento de Rômulo de Araújo Lima em oitiva realizada pela CEVPM-PB, em 20/12/2013. Arquivo da 

CEVPM-PB. 
408 Laudo Psiquiátrico emitido pelo Instituto Campinense de Neuropsiquiatria e Reabilitação Funcional, assinado 

pelo médico João Ribeiro, em 30/10/1969. Acervo digital do Projeto Brasil Nunca Mais. Disponível em: 

<www.bnmdigital.mpf.mp.br>.  
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As torturas e outras graves violações geraram sequelas físicas e psicológicas, tanto nos 

presos políticos quanto em seus familiares. Problemas físicos e distúrbios mentais continuam 

atormentando as vítimas. Trabalhamos com a hipótese da tortura enquanto uma prática 

interminável tanto do ponto de vista individual quanto das relações sociais, já que seus efeitos 

não ocorrem apenas no momento do ato, mas continuam a desencadear reações diversas no 

corpo e na mente dos indivíduos e no seio da sociedade. 

Traçando uma narrativa entrecortada pelas lembranças da infância e relatos de terceiros 

sobre seu pai, Fidélia Cassandra narrou em audiência pública que ela, aos 12 anos de idade, e 

seus irmãos tiveram que conviver com a chaga de ser filha de um comunista [José Pereira de 

Araújo “Zequinha”], divorciado, preso pelas forças da repressão, em uma sociedade 

amplamente conservadora nos costumes e amedrontada pela propagada do inimigo interno a 

ser combatido e eliminado.  

 

Cortaram a nossa água e a nossa luz por falta de pagamento porque a nosso 

pai não estava trabalhando e o vizinho todas as manhãs jogava um penico de 

excremento no nosso terreno. Era humilhante, [...]. Na escola, eu e meu irmão 

éramos tratados de forma diferente. Imagina na década de 70, você ser filhos 

de pais separados e de um comunista declarado que havia sido preso? 409 

 

Esses e outros testemunhos apontam para uma estrutura repressiva que se utilizou das 

mais variadas formas de violência para alcançar seu objetivo político de eliminação das 

oposições.  

O somatório dos testemunhos e sua coerência, a análise dos documentos escritos, 

associados a leitura do contexto, nos permite elaborar uma listagem com os locais que foram 

utilizados, em território paraibano, para a prática de tortura. Vale ressaltar que é possível a 

existência de outros lugares que não foram identificados por esta pesquisa. Passamos agora, 

portanto, a apresentar o “mapa da tortura na Paraíba”.  

 

 

                                                           
409 Depoimento de Fidélia Cassandra na audiência pública “As marcas da tortura”, realizada pela CEVPM-PB, em 

10/12/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
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3.5 O mapa da tortura na Paraíba 

 

Figura 4 – Mapa da Tortura na Paraíba. 

 

3.5.1 SAPÉ 

 

3.5.1.1 Delegacia de Polícia 

 

A repressão aos camponeses nos meses anteriores e imediatamente após o golpe militar, 

é tema de grande relevância para a compreensão do contexto histórico de radicalização das 

disputas políticas e ideológicas em curso nos anos 60. Sobre essa temática, um grupo de 

trabalho específico [GT Repressão do Estado e de milícias privadas aos camponeses] foi 

montado pela CEVPM-PB para desenvolver uma pesquisa mais aprofundada. Mas apesar do 

assunto ter sido melhor desenvolvido no texto temático específico, alguns pontos merecem 

destaque. 

Devido a organização e as intensas e radicais lutas reivindicatórias dirigidas pelas Ligas 

Camponesas na Paraíba, os latifundiários e seus partidários foram se preparando para possíveis 

confrontos. Pessoas oriundas das polícias começaram a prestar serviços [segurança, repressão] 

aos donos de terras, especialmente policiais reformados. Armas foram compradas em São 

Paulo, do governo de Ademar de Barros, com consentimento do exército. 410 

                                                           
410 PEREIRA, Joacil de Brito. Joacil de Brito Pereira (depoimento, 1978). Rio de Janeiro: CPDOC/UFPB, 2001, 

p. 66. Joacil de Brito, deputado estadual em 64 e talvez o mais destacado líder civil do golpe, afirma no mesmo 
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O Exército não só tinha conhecimento que os proprietários rurais estavam se armando, 

como também iniciou ações de infiltração e espionagem nas Ligas Camponesas. 

 

[...] a essa altura da luta já o Exército tinha soldados de sua confiança, ou 

cabos, vestidos de camponês, espalhados na área, que participavam das 

invasões e tiravam retratos. E o Exército tirou retratos de Assis Lemos de 

chapéu de palha. Um deles eu até mostrei na Assembleia, quando ele negou 

que participava das invasões, que não ia na frente. Eu exibi o retrato. Isto foi 

um impacto tremendo. Então o Exército deve ter elementos de provas, com 

informes, com relatórios dados por esses elementos de sua confiança, por 

esses seus espias, às vezes eram sargentos, cabos ou soldados, que eram 

destacados, de confiança, para ir para essas áreas ficar ali como morador, 

como camponês. E participava dessas invasões de armas na mão também, 

tirava retratos com máquinas pequenas - essas máquinas que se usam até, às 

vezes, como um broche, disfarçado. 411 

 

Era forte esse relacionamento entre o Exército em João Pessoa, principalmente a 

oficialidade do 15º Regimento de Infantaria, e o grupo de latifundiários. Além de não impedir 

a compra de armas, ou mesmo facilitar essa compra, o Exército mantinha os proprietários 

sempre informados sobre a movimentação das Ligas e até mesmo discutiam juntos a 

possibilidade do golpe militar, chamado por eles como revolução. Joacil de Brito, advogado e 

deputado estadual, destacado articular civil do golpe, afirma que em meados de 1964 ele e seu 

grupo não acreditavam mais que haveria a intervenção das forças armadas “[...] embora o 

coronel Ednardo D'Ávila, o Major Cordeiro, o tenente coronel Rubens Pereira sempre nos 

acalmassem e nos disseram que haveria de haver uma solução, que nós não desesperássemos, 

que o Exército não ia deixar o país se conflagrar nem ser entregue na mão dos comunistas”.412 

Um dos locais de maior atuação das Ligas Camponesas na Paraíba era a cidade de Sapé 

e região circunvizinha. Lá também foi organizado um dos epicentros da repressão. O coronel 

Luiz de Barros, nomeado pelo governador Pedro Gondim pouco antes do golpe militar, foi o 

dirigente dessas ações repressivas. Inclusive foi articulado pelas organizações de esquerda um 

movimento para transferência de Luiz de Barros. 

 

Você vai encontrar camponeses mortos, o que é um absurdo também, uma 

miséria, após a revolução – mortos ou desaparecidos e tidos como mortos. E 

muitos dos quais surrados, seviciados, a ponto de ficarem com costelas 

quebradas, [...]. No final do governo de Pedro Gondim, na fase da pré-

revolução, quando a revolução estava para triunfar ou para eclodir, e ele 

já querendo se situar bem perante uma área, nomeou um dispositivo 

policial e depois da revolução – depois da revolução vitoriosa sobretudo – se 

                                                           
depoimento que o intermediário para a compra dessas armas foi o coronel Roberto da Fonseca, paraibano que 

servia como auxiliar do governo de Ademar de Barros.  
411 Idem, p. 58.  
412 Idem, p. 57. 
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deu muito em gente na Paraíba, contra o que eu me levantei na Assembleia. 

Estão aí os Anais com os meus discursos. Por isto passei a ser persona non 

grata da revolução que eu ajudei a fazer na Paraíba. [...] 

Mas depois da revolução vitoriosa, o esquema policial da Paraíba prendeu 

camponês a torto e a direito, levava para o 15º, dava surra, e houve 

camponeses que desapareceram até hoje, como o Nego Fuba, Pedro 

Fazendeiro. Então você vai ver camponeses desaparecidos ou mortos, ou 

seviciados, não pelos proprietários rurais, diga-se de passagem... 413 (Grifo 

nosso) 

 

Antes do golpe já se faziam denúncias similares sobre os constantes atos de violência 

contra agricultores. 

Em documento da Federação dos Trabalhadores Agrícolas do Estado da Paraíba, 

apreendido pelo Exército após o golpe quando das diligências para realização de Inquérito 

Policial Militar (IPM), é feita uma denúncia a respeito das violências sofridas pelo camponês 

Otávio Felix em fevereiro de 1964. Segundo a carta denúncia, o camponês  

 

[...] apanhou que ficou mole pelos capangas e comparsas de Rubens Regis, e 

por ele mesmo, no dia 13 de fevereiro. Acordou ao som, não das músicas 

carnavalescas, mas das metralhadoras e dos fuzis. A polícia, trajada 

civilmente, no meio deles, participou dos disparos que duraram quarenta 

minutos. A casa foi derrubada, o dinheiro da safra de Otávio foi roubado, sacos 

de cereais foram estraçalhados a tiros, os inhames foram picados pelas balas 

e Otavio amarrado como um bode numa árvore. 414 (Grifo nosso) 

 

Anexo ao mesmo IPM, encontramos outro texto denunciando o espancamento sofrido 

por Nair Artur [possivelmente em agosto de 1963] que acabou sendo levada ao Pronto Socorro. 

Ela havia ido reclamar de uma surra que seu filho sofreu dos capangas ligados a Agnaldo Veloso 

Borges, e por esse motivo foi agredida brutalmente. A foto que acompanha o texto mostra 

claramente a senhora Nair com o rosto muito inchado e o olho esquerdo tapado por um curativo. 

Abaixo da foto vemos a frase: latifundiário ameaça uma trabalhadora pacífica.  

 

                                                           
413 Idem, p. 64-65. 
414 Inquérito Policial Militar, “Atividades Subversivas”, volume 3, p. 229-230. Arquivo da CEVPM-PB.  
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Fonte: Nair Artur [possivelmente 1963]. IPM “Atividades Subversivas”, vol. 3, p. 234. Acervo CEVPM-PB. 

 

O aumento da violência no campo marcou esse contexto imediatamente pré-golpe, 

destacando-se o caso da “tragédia de Mari” de repercussão nacional, ocorrida em 15 de janeiro 

de 1964, que ajudou a acirrar ainda mais os ânimos. 

Anos antes, em 1961, Alfredo Nascimento, líder dos camponeses da Fazenda Miriri, em 

Sapé, foi assassinado pelo sargento da PM Manuel Pereira da Silva “Peito de Aço”. Na mesma 

ocasião os camponeses mataram o sargento. Esse acontecimento marca o início de violências 

sistemáticas contra os camponeses. Ainda em 1961, Pedro Fazendeiro foi atingido por tiros de 

arma calibre 45, na perna e omoplata, em pleno centro de Sapé. “Os camponeses, João Beleza 

e Domingos, enlouqueceram após uma sessão de tortura praticada pelo administrador do 

Engenho Corredor, conhecido como Chicão”.415 Em 1962, ocorreu o assassinato de João Pedro 

Teixeira, divisor de águas na história das ligas na Paraíba. 

Logo após o golpe militar a repressão tornou-se ainda mais aberta e brutal. A polícia 

prendia os camponeses e levava até o 15º RI, onde as celas ficaram cheias. “E quase todos os 

dias o coronel-PM Luiz de Barros chegava com um contingente de prisioneiros do campo. 

Camponeses de Sapé, Marí, Mamanguape, Cajá.” 416 

                                                           
415 LEMOS, Assis; PORFÍRIO, Waldir. João Pedro Teixeira: a saga de um mártir. Campina Grande: Eduepb, 

2013.  
416 MACHADO, Jório. 1964: a opressão dos quartéis. João Pessoa: O Combate, 1991, p. 104. 
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As lideranças foram sendo presas e sofriam com variados tipos de violência. Os casos 

mais célebres foram os de “Pedro Fazendeiro” e “Nego Fuba” [tratados no texto temático sobre 

“mortos e desaparecidos políticos”], presos na guarnição federal, soltos e nunca mais vistos. 

Outro exemplo conhecido é o do então deputado estadual Assis Lemos, uma das maiores 

lideranças das ligas. Ele foi preso em Recife dias após o golpe, e no caminho para João Pessoa 

o coronel Hélio Ibiapina ordenou que o jipe parasse, retiraram sua roupa, colocaram um jornal 

no seu ânus e atearam fogo.417 

Nos requerimentos de anistia encaminhados ao gabinete do deputado Zenóbio 

Toscano418 no início da década de 1990, encontram-se vários outros relatos de torturas sofridas 

pelos camponeses: Antônio José Dantas foi barbaramente torturado física e psicologicamente 

pela polícia, ficando com sequelas como perda auditiva; Otávio Domingos de Oliveira, 

pertencente a Liga de Sapé, foi preso e torturado, acabando no manicômio em João Pessoa; 

João Francelino da Silva, vereador em Guarabira, foi preso e levado para a delegacia da polícia 

em Sapé, onde foi torturado física e psicologicamente por cinco dias inclusive com banho de 

fezes; Manoel Alves Luís Filho, preso e torturado e após sair da prisão foi despejado das terras 

onde trabalhava; Luiz João da Costa, da Liga de Sapé, foi preso e torturado pela polícia militar 

e depois expulso das terras; Pedro Fernandes da Cunha, foi preso em Guarabira e levado até 

Sapé onde foi torturado.  

Percebemos, em alguns depoimentos constantes no IPM sobre “atividades subversivas”, 

que havia por parte dos militares certa preocupação ou no mínimo um maior interesse pelas 

lideranças que haviam visitado países do bloco socialista como Antônio José Dantas que 

conheceu Cuba junto com Elizabeth Teixeira. Um dos mais visados era João Alfredo Dias, 

“Nego Fuba”, que esteve na China, URSS e Tchecoslováquia. Nesse caso, o oficial encarregado 

do seu inquérito fez questão de perguntar se “[...] em algum dos países visitados, frequentou ou 

assistiu aulas ou instrução de guerrilhas, ou atividades semelhantes [...]”419. Em interrogatório 

no dia 16 de maio de 1964, em Recife, Assis Lemos foi inquirido se João Alfredo havia se 

especializado em guerrilhas na China, e se Pedro Fazendeiro possuiu uma milícia armada em 

Miriri.420 

A respeito da repressão contra as lideranças das ligas temos maiores informações, mas 

quando tratamos do “simples camponês”, as lacunas da história se multiplicam. Inúmeros casos 

                                                           
417 Depoimento de Francisco de Assis Lemos de Souza, em audiência pública sobre As Ligas Camponesas, 

realizada conjuntamente pelas CEVPM-PB e CNV, em 15/7/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
418 Hoje pertencentes ao Arquivo da CEVPM-PB. 
419 Inquérito Policial Militar, “Atividades Subversivas”, volume 6, p.521. Arquivo da CEVPM-PB. 
420 Idem, p. 702-703.  
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de torturas nunca serão relatados, pela própria característica geográfica e social do meio rural, 

pelo medo que reina até o presente, pela vergonha das famílias, entre outros motivos. Na 

maioria dos casos encontramos denúncias que citam os fatos, mas não afirmam os nomes das 

vítimas que acabam formando uma massa de silenciados e esquecidos pela história: “[...] muitos 

foram espancados, pernas quebradas no cacete, costelas quebradas no cacete. Então, depois que 

se sujeitava é que se levava preso.”421  

 

3.5.2 JOÃO PESSOA 

 

João Pessoa foi uma cidade com forte aparato repressivo e com variados locais de 

tortura.  

A própria repressão contra as ligas camponesas também envolve diretamente agentes 

lotados na capital paraibana. Eram levados, pela polícia comandada por Luiz de Barros para o 

15° RI, levas e mais levas de camponeses. Os dois primeiros desaparecidos políticos que a 

ditadura fez como vítimas na Paraíba estavam presos nesse batalhão, fato narrado no presente 

relatório.  

Além desses, a Delegacia da Polícia Federal também é apontada como local de tortura. 

O Grupamento de Engenharia foi apontado como local onde ocorreram maus tratos, como 

veremos mais a frente. Outra instituição utilizada para a prática de tortura em João Pessoa foi a 

DOPS, na figura do delegado Silvio Neves  

 

Nomeado para o cargo pelo governador Pedro Gondim, Sílvio Neves se 

transformou num temível sicário da repressão. Enquanto aguardava a 

chamada para depor, eu rememorava o episódio do bancário Boanerges 

Timóteo que ele havia espancado brutalmente, submetendo-o, inclusive à 

tortura do pau-de-arara e rebentando-lhe as mãos à palmatória. O sofrimento 

de Boanerges foi tão prolongado e monstruosos, que terminou inutilizando-o 

para o resto da vida.422 

 

O bancário João Fragoso também afirmou que Boanerges Timóteo de Souza, enquanto 

estava preso, foi levado para Silvio Neves e barbaramente torturado. Estava cirurgiado por 

conta de um braço quebrado, e os pontos acabaram sendo rompidos. Por conta dessas torturas 

ficou muito afetado mentalmente.423 

 

                                                           
421 PEREIRA, Joacil de Brito. Op. cit. 2001, p. 65. 
422 MACHADO, Jório. Op. cit. 1991, p. 70. 
423 Depoimento de João da Cruz Fragoso, na audiência pública “Perseguição aos sindicalistas pela ditadura 

militar”, realizada pela CEVPM-PB, em 26/11/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
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3.5.2.1 15° Batalhão de Infantaria Motorizado (Batalhão Vidal de Negreiros) 

 

 

 

Durante a ditadura militar, o 15° Regimento de Infantaria se tornou um verdadeiro 

campo de concentração na medida em que dezenas, talvez centenas de militantes políticos 

ficaram presos, em momentos diversos, nas suas dependências. O Major Cordeiro afirmou, em 

depoimento prestado ao Ministério Público Federal/Procuradoria da República no Estado do 

Rio de Janeiro, que “[...] naquela época, houve uma prisão de diversos indivíduos, mais ou 

menos uns 50 ou 60, que foram detidos pelas forças de segurança, talvez da polícia; [...] estes 

indivíduos ficaram detidos no quartel [...]”424. Certamente esse número foi muito maior! O 

jornalista Jório Machado, falando dos camponeses, afirmou que “[...] a enxurrada foi tão grande 

que o coronel Ednardo D’Ávila, Comandante do Regimento, deu ordem para não receber 

mais nenhum preso trazido pelo coronel Luiz de Barros.”425  

Citamos alguns nomes que passaram por essa guarnição federal: Oliveiros Oliveira, José 

Bernardo, Ailton José, Marconi Cezar de Arruda, Boanerges Timóteo, José Araújo Lira426, 

Bento da Gama, Laurindo Marques, Guilherme Rabay, João Batista Barbosa, Luiz Hugo 

Guimarães, Langstein Almeida, Tarcísio Patrício “neguinho Patrício”, Jório Machado, João 

Santa Cruz, Assis Lemos, João Manoel de Carvalho, Antônio Fernandes, João Alfredo Dias 

                                                           
424 Termo de depoimento prestado no dia 04/5/2012 por José Benedito M. de M. Cordeiro ao Procurador da 

República no Rio de Janeiro / Ministério Público Federal. Arquivo da CEVPM-PB. 
425 MACHADO, Jório. Op. cit. p. 104. 
426 Presos citados no Ofício no 1191, de 14/9/1971, Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar. Sumário de 

Processo do Brasil Nunca Mais, pasta 485. Arquivo digital do Projeto Brasil Nunca Mais. Disponível em: 

<www.bnmdigital.mpf.mp.br>  
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“Nego Fuba”, Pedro Inácio de Araújo “Pedro Fazendeiro”, Antônio de Figueiredo Agra427, 

Martinho Campos, Socorro Campos, Derly Pereira, João Ribeiro, João Fragoso, Antônio 

Dantas, Netovitch Maia, Francisco de Assis da Cunha Metri, José Pereira de Araújo 

“Zequinha”,428 José Pereira dos Santos “Peba”, Padre Alípio429, Almério Malquiades de 

Araújo430, Manoel Luiz Alves Filho, Antônio Luiz Alves, Pedro Fernandes da Cunha, Antônio 

Aragão Filho, Expedito Diniz, Francisco Carvalho Filho “Chico do baita” [ficando preso junto 

com José Rodrigues Sabino, José Vieira, Ascânio e Gilberto, dentre outros, num total de 29 

presos], Ulysses de Menezes Freitas, Israel Elídio de Carvalho Filho, Jaime Simplício da Costa, 

João Lucena Montenegro, José Rodrigues Lopes, Manoel Porfírio da Fonseca, Paulo José de 

Souto, Antônio Pereira da Silva, Augusto Ferreira de Carvalho, Durval Alves de Moura, 

Antônio Juvêncio, Geraldo Guedes, Josias Pontes “Pedro Fogueteiro”, Antônio Teixeira, Edvar 

Nogueira Matos, Lenildo Correia da Silva, Jader Carlos Coelho da Franca, José Cornélio da 

Silva, José de Andrade de Melo, José Tadeu Carneiro Cunha, Manoel Monteiro da Silva, 

Antônio Aurélio Teixeira de Carvalho431.  

Martinho Campos, militante do PORT, foi preso em novembro de 1964 em Pernambuco,  

 

[...] trazido da segunda companhia de guarda em Recife para o 15 RI. O 

cidadão que me foi buscar com uma comitiva de sargento e cabo num jipe do 

15 RI foi o José Benedito Vaz dos Magalhães Cordeiro, o famoso Major 

Cordeiro. Durante todo o trajeto ele me ameaçou sem parar, dizia que quando 

eu chegasse no 15 RI ele me daria uma garrafa com óleo de rícino [...]” 432.  

 

Afirmou que no Regimento de Infantaria em João Pessoa jogavam água o dia inteiro 

nos presos e os acordavam com pontapés.  

Outro que passou pelo 15° RI, o jornalista Jório Machado confirma o tratamento que 

era dado aos presos. Diz que na véspera de um interrogatório “[...] passaram a noite toda 

jogando água na cela para impedir-me de dormir. O sargento que fazia isso pedia desculpas, 

alegando estar cumprindo ordens.”433 Para fazer as necessidades fisiológicas dispunha de um 

banheiro sem porta, sempre acompanhado por dois soldados com fuzis apontados para ele.  

 

                                                           
427 Nomes citados em: MACHADO, Jório. Op. cit.. 
428 Nomes citados ao longo das várias audiências públicas e oitivas da CEVPM-PB. Arquivo da CEVPM-PB. 
429 Nome citado no Termo de depoimento prestado no dia 04/5/2012 por José Benedito M. de M. Cordeiro ao 

Procurador da República no Rio de Janeiro / Ministério Público Federal. Possivelmente preso antes do golpe de 

64. Arquivo da CEVPM-PB. 
430 Auto de qualificação e de interrogatório, DOPS/SP (10/5/1972). Sumário de Processos do Brasil Nunca Mais, 

pasta 040, pág. 44. Acervo digital do Projeto Brasil Nunca Mais disponível em <www.bnmdigital.mpf.mp.br>  
431 Nomes constantes nos processos de anistia. Arquivo CEVPM-PB. 
432 Depoimento de Martinho Leal Campos, audiência pública “As torturas nos militantes do PORT e do PCBR”, 

realizada pela CEVPM-PB, em 19/9/2013. Arquivo CEVPM-PB. 
433 MACHADO, Jório. Op. cit. 1991, p. 27. 
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[...] dormíamos no chão e comíamos com as mãos porque não havia talheres 

para todos. Passamos muitos dias com sanitário entupido e um defeito na 

torneira deixava escapar água para o salão do xadrez, depois de passar pelo 

piso do banheiro imundo. Os dejetos eram depositados numa lata de 

querosene, todos os dias despejado no muro dos fundos do quartel. E quem 

conduzia, na cabeça, a latrina ambulante, eram dois dos presos sorteados. Um 

cavava e o outro enterrava as fezes.434 

 

João Ribeiro, sindicalista do setor de calçados, era um elo de articulação entre os 

sindicatos com as ligas camponesas. Foi preso no 15° RI ainda no calor do golpe militar, em 2 

de abril de 1964. Afirmou em audiência pública que “[...] no quinze o terror era o Major 

Cordeiro, todo mundo tinha medo, ele entrava na prisão a qualquer hora do dia e da noite para 

ameaçar [...]” 435 

Os advogados de José Benedito Montenegro de Magalhães Cordeiro, “Major Cordeiro”, 

enviaram resposta para a CEVPM-PB, negando as acusações de tortura e da responsabilidade 

pelo desaparecimento dos camponeses João Alfredo “Nego Fuba” e Pedro Inácio de Araújo 

“Pedro Fazendeiro”. Afirmaram ainda que ele não era o responsável pela prisão, custódia ou 

liberação dos presos e que, devido atualmente à sua idade muito avançada e ao estado de 

“confusão mental” não seria possível participar de qualquer audiência organizada pelas 

Comissões da Verdade. 436 

Fato revelador da estruturação do golpe militar antes de março de 1964 (prévias do 

golpe) foi levantado por José Pereira dos Santos “Peba” 437, quando afirmou em seu processo 

de anistia que antes mesmo da implantação da ditadura havia sido preso nas dependências do 

então 15° Regimento de Infantaria por ter participado do movimento pela posse na Presidência 

da República do vice-presidente eleito João Goulart (campanha da legalidade de 1963).  

Outros que também foram presos nesse estabelecimento militar ainda em 1963, em 

decorrência de uma manifestação na Faculdade de Direito de João Pessoa, foram o português 

naturalizado brasileiro padre Alípio e o Deputado líder das Ligas Camponeses em Pernambuco, 

Francisco Julião. O militar Major Cordeiro, em julho de 1963, servindo como testemunha em 

Inquérito Policial Militar, deu o seguinte depoimento sobre o período em que padre Alípio ficou 

preso no 15º Regimento de Infantaria: 

 

                                                           
434 Idem, p. 103 
435 Depoimento de João Ribeiro Filho, audiência pública “Perseguição aos sindicalistas pela ditadura militar”, 

realizada pela CEVPM-PB, em 26/11/2013. Arquivo CEVPM-PB. 
436 Oficio dos advogados de José Benedito Montenegro de Magalhães Cordeiro à CEVPM-PB, contendo o “Termo 

de depoimento prestado no dia 04/maio/2012 ao Procurador da República no Rio de Janeiro / Ministério Público 

Federal.” Arquivo CEVPM-PB. 
437 Processo de anistia de José Pereira dos Santos “Peba”. Arquivo CEVPM-PB. 
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[...] face a declarações do Deputado Julião publicadas em jornais de Recife de 

que o indiciado estaria sofrendo suplício de Tântalo438, durante a sua prisão 

nesta Unidade e que os seus gritos chegavam a ser ouvidos pelos que 

passavam na rua, inclusive por família de Sargentos da Unidade, sugeriu o 

depoente ao Comandante que o preso fosse submetido a uma inspeção médica, 

o que foi feito por intermédio de uma Junta composta de dois médicos civis e 

dois médicos militares que concluiu que o Padre gozava de boa saúde não 

apresentando nenhum indício de maltrato ou espancamento. 439  

 

O padre Alípio, por conta dos seus discursos radicais inclusive criticando duramente as 

forças armadas, atraiu o ódio dos militares nesses idos de 63. Discursando em Rio Tinto, Sapé, 

João Pessoa ou Campina Grande, suas frases de efeito evocavam a revolução social.  

 

3.5.2.2 DIC – Delegacia de Investigação e Captura 

 

 

 

O antigo DIC possivelmente funcionava nesse casarão na Praça Barão do Rio Branco, 

no centro de João Pessoa. Hoje o prédio tem uso compartilhado, e inclusive no primeiro andar 

funciona a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG).440 

                                                           
438 O “Suplício de Tântalo” nos remete a mitologia grega. Tântalo, figura lendária, foi punido eternamente pelos 

deuses: seu suplício era estar perto de água que se afastava quando tentava beber, e perto de árvores que recolhiam 

os ramos quando queria comer. Seria, portanto, atormentar alguém com alguma coisa que, apresentada à vista, 

excite o desejo de possuí-la, frustrando-se esse desejo continuamente por se manter o objeto fora de alcance. 

(Definição encontrada no Dicionário Aurélio) 
439 Sobre o Padre Alípio Cristiano de Freitas e sua prisão na Paraíba, ver o Projeto Brasil Nunca Mais, sumário do 

processo 004, contendo ação penal 7.423/64 e apelação ao STM 38.192, páginas 232-233 (depoimento do Major 

Cordeiro). Disponível em: <www.bnmdigital.mpf.mp.br> 
440 A imagem atual do prédio onde funcionou o DIC nos foi dada por Ubiratan Cortez, que identificou o prédio e 

capturou a imagem do www.google.maps 
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O Projeto Brasil Nunca Mais aponta o nome de “Genival”, delegado da Delegacia de 

Investigações e Captura, como torturador.441 Quem denunciou o delegado foi Adauto Trigueiro 

Bezerra, quando interrogado no 1o Grupamento de Engenharia da capital, em dezembro de 

1969. Na ocasião ele disse que 

 

[...] suas declarações foram prestadas sob coação praticadas pelo Dr. Genival, 

Delegado da DIC (Delegacia de Investigação de Capturas) que dizia ao 

interrogado que outros companheiros seus envolvidos no mesmo caso haviam 

apanhado e se encontravam envolvidos em gase, cheios de curativos e jogados 

numa cela; que tais ameaças foram feitas do início ao fim de suas declarações 

e ao término destas o acusado foi obrigado a assinar o termo de declarações; 

que após haver prestado as declarações o interrogado foi colocado numa cela 

infecta, passando três dias na mesma incomunicável, dormindo no chão; que 

durante o tempo em que esteve incomunicável ouvia os presos apanhar; que 

posteriormente o interrogado foi entregue a Policia Federal onde sob as 

mesmas ameaças teve que  prestar declarações de idêntico teor [...]442 

 

Documentamos outros relatos de forte tortura psicológica e física no local. “Presos” 

políticos eram retirados de suas celas na madrugada, e levados em clima de forte tensão para 

assistirem sessões de tortura em presos comuns, no pau-de-arara [caso, por exemplo, de 

Ubiratan Cortez de Catolé do Rocha]443. Esses casos apontam uma peculiar organização, já que 

envolvem o uso de presos comuns tanto como executores de agressões físicas bem como vítimas 

eles próprios de torturas que eram realizadas por policiais e assistidas compulsoriamente por 

presos políticos. 

No DIC, Eraldo Fernandes recebeu socos, sofreu pauladas, chibatadas, pontapés, 

enquanto estava amarrado nu, e ainda foi colocado no pau-de-arara. Apanhou de presos comuns 

e passou seis dias sem comida444. Em seu processo que chegou até o Superior Tribunal Militar, 

conseguiu registrar a seguinte denúncia: 

 

[...] foi colocado numa dependência da DIC no quarto chamado das torturas 

onde existe todo aparato para tal como palmatórias, chibatas, ferro para pau 

de araras, lâmpadas de 500 volts, anjinho aparelho destinado a torturar a 

cabeça da vítima e que tal dependência se situa ao lado e após a la cela; digo, 

ao lado e após a la cela; que o acusado foi torturado com o ferro “pau de arara”; 

que o interrogado alega que foi colocado no pau de arara, após sofrer torturas 

                                                           
441 Relatório do Projeto Brasil Nunca Mais, Tomo II, vol. 3 – Os funcionários. Arquivo digital do Projeto Brasil 

Nunca Mais, disponível em www.bnmdigital.mpf.mp.br 
442 Interrogatório realizado no 1o Grupamento de Engenharia, João Pessoa/PB, em 23/12/1969. Sumário do 

Processo do Brasil Nunca Mais, pasta 649. Acervo digital do Projeto Brasil Nunca Mais. Disponível em: 

<www.bnmdigital.mpf.mp.br> 
443 Depoimento de Ubiratan Cortez na audiência pública “Guerrilha de Catolé do Rocha” realizada pela CEVPM-

PB, em 7/8/2014. Arquivo CEVPM-PB. 
444 Depoimento de Eraldo Fernandes na oitiva realizada pela CEVPM-PB, em 13/12/2013. Arquivo CEVPM-PB. 
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na sala do Secretário de Segurança da Paraíba; que o interrogado ainda se 

encontra com uma luxação do braço com o ante-braço esquerdo [...]445 

 

Os suplícios de Eraldo Fernandes não acabaram por aí. Depois de cumprir pena na 

Penitenciária Modelo de João Pessoa, foi para São Paulo onde acabou preso quando a casa em 

que morara foi invadida por agentes do DOI-CODI. No DOI-CODI foi mais uma vez para o 

pau-de-arara. Apanhou do Delegado Fleury no DOPS/SP, onde viu uma jovem ser 

barbaramente torturada com um cassetete no ânus. A “permissão” para que o preso político veja 

alguém sendo torturado, mesmo que de rápida passagem, é uma clara tática para disseminar o 

terror. Sofreu ainda espancamentos, e foi mais uma vez colocado no pau-de-arara, associado 

com choques nas partes íntimas e na língua; chegou a desmaiar. O espaço possuía luzes bastante 

fortes.446 

 

3.5.2.3 Polícia Federal 

 

Nos interrogatórios realizados no 1º Grupamento de Engenharia no dia 23 de dezembro 

de 1969, a respeito do processo que envolvia o PCBR e a queda de uma casa em Tambaú, em 

João Pessoa, usada pela organização para encontros de militantes, guarda de materiais de 

propaganda e também algumas armas, encontram-se denúncias de torturas e maus tratos 

realizadas nas dependências da Polícia Federal.447  

Vale a pena notar que as denúncias a seguir foram feitas em plena ditadura para o 

Conselho Permanente de Justiça do Exército, na frente de testemunhas e advogados, num dos 

períodos de maior repressão:  

- Eraldo Fernandes afirmou que “[...] os depoimentos que prestou na Polícia Federal foram 

tomados [ilegível] tortura, após 19 dias de prisão [...]”448;  

- Rômulo Araújo foi preso “[...] em um sábado e prestou suas declarações em uma segunda 

feira, tempo em que fez uma refeição e que prestou suas declarações, sob coação psicológica e 

sob a ameaça de coação física [...]”449;  

                                                           
445 Interrogatório realizado no 1o Grupamento de Engenharia, João Pessoa/PB, em 23/12/1969. Sumário de 

Processo do Brasil Nunca Mais, pasta 649. Acervo digital do Projeto Brasil Nunca Mais. Disponível em: 

<www.bnmdigital.mpf.mp.br>.  
446 Depoimento de Eraldo Fernandes. Idem. 
447 Interrogatórios realizados no 1º Grupamento de Engenharia, João Pessoa-PB, em 23/12/1969: Rômulo de 

Araújo Lima, Marcos Guilherme de Miranda Batista, Eric Jenner Rosas, Eraldo Fernandes dos Santos. Sumário 

do Processo do Brasil Nunca Mais, pasta 649. Acervo digital do Projeto Brasil Nunca Mais. Disponível em: 

<www.bnmdigital.mpf.mp.br>  
448 Relatório do Projeto Brasil Nunca Mais, Tomo V. 
449 Idem. 
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- Eric Jenner Rosas, suas declarações no “[...] inquérito policial foram feitas debaixo de coação 

praticadas pelo Sr. Gentil, da Polícia Federal da Paraíba, que afinal assinou as declarações sem 

lê-las, que o acusado não foi proibido de ler as declarações, contudo com o seu estado físico 

não animou-se [...]”450;  

- Manoel Cícero de Oliveira garante que também o levaram para a Polícia Federal ficando preso 

em uma “[...] cela imunda, sem nenhuma condição de higiene, onde já se encontrava meu amigo 

Ovídio, o qual me dissera que havia sido bastante torturado. A partir daquele momento fomos 

os dois a serem vítimas de torturas [...]”451 

Nos processos que chegaram até o Superior Tribunal Militar, José Carlos Gentil é 

apontado como torturador da Polícia Federal em João Pessoa, pelo menos em 1969.452 

Em audiência pública realizada pela CEVPM-PB453 foram confirmados os maus tratos 

que os presos políticos sofreram nas dependências da Polícia Federal. Ovídio Raimundo 

afirmou que lhe impuseram um afogamento com mangueira na hora do banho e em outra 

ocasião foi preso numa cela totalmente vedada (com todas as entradas de ar tapadas) fato que o 

levou a passar muito mal. Relata ainda que na central de polícia lhe deram comida com urina. 

Em tempo, ressaltamos que as condições degradantes das celas é uma forma ampliada 

de tortura. Dormir em pé ou algemado, racionamento de elementos vitais como água e 

alimentos, sujeira, luzes fortes para impedir sono, etc, causam transtornos nos presos e acaba 

se transformando numa eficaz extensão da tortura. 

A Polícia Federal na Paraíba auxiliou sua congênere do Ceará, visando atos de repressão 

política, a exemplo de José Auri Pinheiro, estudante com 22 anos na época, que foi preso em 

João Pessoa no dia 24 de janeiro de 1973,  

 

[...] por policiais da Delegacia Regional da Paraíba [...] foi então conduzido 

para Fortaleza, por via terrestre [...] que chegando em Fortaleza, foi recolhido 

à Polícia Federal e, pela manhã, conduzido pelo policial JOÃO LUCENA 

LEAL a um local que entende seja destinado a torturas; que, nesse local, foi 

perguntado por JOÃO LUCENA LEAL acerca de nomes de pessoas e 

organizações, indagando-se, se essas pessoas e organizações eram do 

conhecimento do interrogando; que o interrogando respondeu negativamente 

e, em face disso, o policial JOÃO LUCENA LEAL colocou um fio ligando 

um dos dedos da mão do interrogando a um dos dedos de um pé do mesmo; 

                                                           
450 Idem. 
451 Processo de anistia de Manoel Cícero de Oliveira. Arquivo CEVPM-PB. 
452 Relatório do Projeto Brasil Nunca Mais, Tomo II, vol. 3 – Os funcionários. Acervo digital do Projeto Brasil 

Nunca Mais. Disponível em: <www.bnmdigital.mpf.mp.br>. 
453 Depoimento de Ovídio Raimundo, na audiência pública “Prisões, torturas e queda do PCB na Paraíba”, 

realizada pela CEVPM-PB, no dia 22/11/2013. Arquivo CEVPM-PB. 
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que foi-lhe aplicado choque elétrico; que variavam as posições [...]454. (Grifo 

nosso). 

 

A partir daí suas suplicias pareciam não ter fim. O mesmo fio foi colocado em outras 

partes do corpo, como nos testículos, para aplicar-lhe choques ainda mais violentos. Outro 

policial ligou holofote muito forte com luz diretamente do seu rosto. Foi colocado no pau-de-

arara em duas ocasiões; nessa posição ainda teve queimadura porque colocaram o holofote em 

cima de suas nádegas. Ainda no pau-de-arara, recebeu várias ameaças, pancadas, pontapés e 

bofetes. Empunhando uma machadinha, o policial ameaçou de decepar uma das suas mãos.455 

Apesar de José Auri ser cearense e ter sofrido torturas naquele estado, esse caso interessa 

por demonstrar a articulação dos órgãos de repressão e por ter sido usada a estrutura da Polícia 

Federal em João Pessoa, quando policiais daqui fizeram a prisão e conduziram o preso político 

para a sede da Polícia Federal em Fortaleza, sob ameaças, chegando a parar duas vezes o veículo 

durante o percurso para fazer essas ameaças.  

  

3.5.2.4 1º Grupamento de Engenharia  

 

 

 

Se por um lado não identificamos casos de torturas propriamente ditas, ocorridas nas 

instalações do Grupamento de Engenharia, por outro foi possível descobrir maus-tratos aos 

quais eram submetidos os presos políticos. 

Como exemplo, Ovídio Raimundo456 e Manoel Cícero457, que ficaram o dia inteiro sob 

o sol presos dentro de um carro de cor preta, totalmente fechado [quase asfixiados], e 

                                                           
454 Auto de interrogatório – Auditoria (1973), Polícia Federal-CE. Acervo: Relatório do Projeto Brasil Nunca Mais, 

Tomo V, vol. 2 – As torturas. Acervo digital disponível em: <www.bnmdigital.mpf.mp.br>  
455 Idem. 
456 Depoimento de Ovídio Raimundo, na audiência pública “Prisões, torturas e queda do PCB na Paraíba”, 

realizada pela CEVPM-PB em 22/11/2013. Arquivo CEVPM-PB. 
457 Processo de anistia de Manoel Cícero de Oliveira. Arquivo CEVPM-PB. 
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Washington Rocha que foi obrigado por major Fernandes a comer uma piola de cigarro 

acessa458.  

Vários presos políticos, por ocasião de interrogatórios prestados no 1º Grupamento, 

fizeram denúncias contra torturas praticadas na Polícia Federal459. Apesar disso, pelo que se 

constatou, nenhuma atitude foi tomada pelos responsáveis dos inquéritos ou pelos comandantes 

dessa guarnição do exército, no sentido de abrir qualquer tipo de investigação com objetivo de 

apurar essas denúncias. Nesse sentido não se isenta o Grupamento de Engenharia de 

responsabilidade diante do fato de saber sobre torturas, mas não tomar nenhuma providência. 

 

3.5.3 BAYEUX 

 

3.5.3.1 16° Regimento de Cavalaria Mecanizado (RCMec) 

 

 

 

Localizado na Avenida Marechal Rondon, cidade de Bayeux, na “grande João Pessoa”, 

o 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado (16º RCMec) foi apontado como local de tortura por 

Francisco de Assis da Cunha Metri e Netovitch Maia Duarte. 

 

                                                           
458 Depoimento de José Emilson Ribeiro da Silva, na audiência pública “Tortura nos presos políticos de Itamaracá”, 

realizada pela CEVPM-PB, em 22/10/2013. Arquivo CEVPM-PB. 
459 Ver processo do PCBR (apelação 37.942) no Superior Tribunal Militar. Sumário do Brasil Nunca Mais 649. 

Disponível em: <http://bnmdigital.mpf.mp.br/sumarios/700/649.html> 
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Francisco de Assis da Cunha Metri, ou “Chicão” como é mais conhecido, fazia parte de 

um bloco de pessoas do PCB que não tinham acesso a informações sigilosas do partido. Ao ser 

levado ao cárcere, foi torturado para saber com quem estava, quem era, qual o partido que 

participava. No seu depoimento descreveu com dificuldade: “[...] aconteceu de levar pau-de-

arara, passar três horas em pé com os olhos vendados, levar coronhada de fuzil no fígado e nos 

rins, circular a noite com os olhos vendados” 460.  

Nos passeios noturnos, um dia incomum: engatilharam três metralhadoras e dois 

revolveres 38 ameaçando matar amigos de Chicão. Tudo para forçar uma reação dele. “É 

degradante porque a gente está ali cercado de inimigos, sem poder até reagir de uma forma 

normal, né? De uma pessoa agredida. [...] Eu nunca pensei que houvesse tanta brutalidade em 

determinados setores”461. Devido ao trauma, Chicão ressaltou que lembra muito pouco do que 

ocorreu nestes momentos sombrios, relatou com muita dificuldade sobre o período que passou 

no cárcere. 

Sem saber para onde havia sido levado, Chicão ficou em um local que “[...] tudo era 

novo, uma arquitetura nova, de prédio, de repartição pública. As celas eram como se fossem 

quartos de dormir. Eu até pensei que seria ali que os soldados do RCMec eram punidos”462, 

informou Chicão. “Porque tinha um corredor, uma porta que dava para outra... um quarto ou 

uma sala. E dentro desse corredor tinha um bocado de celas e eu fiquei exatamente na cela que 

dava pro lado de fora. É por isso que fiquei pensando que estava no RCMec”463. Inaugurado 

                                                           
460 Depoimento de Francisco de Assis da Cunha Metri [Chicão] na audiência pública “As marcas da tortura”, 

realizada pela CEVPM-PB, no dia 10/12/2013. Arquivo CEVPM-PB. 
461 Idem.  
462 Idem.  
463 Idem. 
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havia poucos anos, o RCMec fica localizado em Bayeux. A possibilidade de terem lhe deixado 

numa cela com janela para o lado de fora, fez com que Chicão, um sujeito alto para os padrões 

considerados normais, pudesse subir na cama e verificar pela janela os ônibus passando pelo 

local com o informativo do itinerário indicando Bayeux. 

Na última noite em cela, Chicão foi transferido para um local que ele imagina ser um 

sítio. O boato que circulava, informava se tratar de locais cedidos por colaboradores. Foi 

amarrado em um mastro por três horas. No outro dia foi transferido para o 15º RI, onde passou 

quinze dias angustiado sem saber o que iria lhe acontecer. Por fim, foi transferido para a 

Penitenciária do Roger. Foi julgado e condenado em Recife, junto com seus companheiros de 

panfletagem Alberto Nunes de Oliveira [Alberto Pinguim] e Josinaldo [?]. Dois anos depois foi 

solto, em 1975, como um preso comum. Na época o advogado de defesa, Nizi Marinheiro, o 

instruiu como não ser preso. Chicão ressaltou em seu depoimento o papel de sua mulher 

Gilvanize Carvalho Metri, já falecida, em lhe ajudar a atravessar e superar as sequelas da 

tortura.  

Netovitch Maia Duarte464 foi preso em 1973. Algemado e encapuzado, foi colocado 

deitado em uma caminhonete. Sua casa ficava muito próxima ao 1º Grupamento de Engenharia, 

por isso percebeu que foi levado para esse quartel, onde ficou preso numa cela encapuzado. 

Daí foi levado para o 16º RCMec e pôde identificar o local, pois ficava próximo ao 

aeroporto. Vestiram ele com uma camisa de força ou algo similar. Estavam a procura de um 

membro do PCR, Anísio Maia. A partir daí foi pressão psicológica, ameaças de diversos tipos 

e espancamentos. Acha que foi interrogado por pessoal do DOI. As suplícias duraram dois ou 

três dias.  

Em determinado momento seguiu amordaçado e vendado para acompanhar o 

interrogatório de um estudante que o acusava.  

  

                                                           
464 Depoimento de Netovitch Maia Duarte na oitiva realizada pela CEVPM-PB, em 29/4/2016. Arquivo 

CEVPM-PB. 
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3.5.4 CABEDELO 

 

3.5.4.1 Ministério da Agricultura 

 

 

 

Em construção na época da ditadura militar, a sede da Superintendência de Agricultura, 

situada na rodovia que liga João Pessoa a Cabedelo, também foi palco de torturas. Dois 

perseguidos políticos afirmaram que passaram por torturas nesse órgão público: Augusto Aécio 

Mendes Duarte465 e Estácio Amaro da Silva. Este último afirma que 

 

[...] foram logo algemando-o e a figura que ele desconhecia apresentou-se 

como Agente do DOPS e foi logo dizendo: ‘Dr. fique calmo, pois, temos 

ordens para levá-lo, por bem ou por mal! 

Em seguida, tomaram a direção do seu carro e levaram-no para um galpão da 

Aeronáutica, no Aeroporto Castro Pinto, onde ele foi interrogado [...] depois 

de deixarem-no apenas de cueca e amarrado, deitado numa cama de ferro. 

Situação essa que perdurou desde a hora da sua chegada [pelas 13:30 horas] 

até o escurecer.  

[...] ouviu alguém dizer: ‘Vamos começar!’ Ao que outro respondeu: ‘Deixe 

o major Mendonça chegar!’ O major Mendonça, segundo ele soube depois, 

era Chefe da 2ª Seção do SNI, localizado no 1º Grupamento de Engenharia, 

na capital paraibana.  

Após a chegada do tal major Mendonça, entraram no quarto ou cela, não sabe 

bem explicar, onde ele estava e prenderam dois fios elétricos em sua nuca 

seguros por meio de esparadrapos e começou o interrogatório, o qual se 

estendeu até o amanhecer. Nesse ínterim, ele acredita ter desmaiado várias 

vezes [...] 

Logo que o dia amanheceu, levaram-me para a estrada de Cabedelo, cidade 

portuária próxima à capital, onde havia uma construção, onde hoje funciona a 

Delegacia do Ministério da Agricultura  

                                                           
465 Embora se tenha feito contato com Augusto Aécio Mendes Duarte para a realização do seu depoimento para a 

CEVPM-PB, tal não aconteceu por problemas de saúde e agenda, pois está residindo em São Paulo-SP. 
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[...] me algemaram e ligaram um fio elétrico na glande do meu pênis e outro 

no dedão do pé esquerdo e na posição característica, sem maiores cerimônias, 

iniciaram o conhecido e famoso ‘pau de arara’. Passei mal e urgentemente 

levaram-me para a sede da Polícia Federal, em João Pessoa, onde havia um 

médico que me atendeu e disse que nada havia em relação à minha saúde.  

Depois de ficar na sede da Polícia Federal até à noite, fui levado para o Quartel 

do Exército, em Bayeux, onde trancafiaram-me numa saleta vizinha à Guarita. 

Em seguida, acenderam uma lâmpada de 500 watts e avisaram em voz alta, 

para que eu não deixasse de ouvir: ‘À meia noite, matem-no!’ 

O carro que havia me transportado, sem escape, passava a pequenos intervalos 

próximos ao local onde eu estava, fazendo barulho suficiente para não me 

deixar dormir. Íntima e psicologicamente, já me encontrava morto.466 

 

 

3.5.5 CAMPINA GRANDE 

 

3.5.5.1 Granja do terror 

 

Durante a ditadura militar, espaços oficiais ou clandestinos foram largamente utilizados 

para a prática sistemática de tortura. Em se tratando de prédios particulares, as investigações 

apontaram para o caso da chamada “Granja do Terror”, localizada na zona rural da cidade de 

Campina Grande, na região dos Cuités. De propriedade do comerciante Manoel Bezerra, hoje 

falecido, que colocou sua granja em disponibilidade para que a tortura fosse praticada de forma 

contínua. O espaço foi dotado de uma infraestrutura permanente, a exemplo de máquina de 

choques, para atender as necessidades da prática desumana. Nessa granja, foram confinados e 

torturados inúmeros presos políticos. 

A CEVPM-PB entrou em contato com os familiares do empresário, atualmente 

residentes em Maceió-AL, mas afirmam desconhecer as acusações, confirmando apenas que 

tinham uma propriedade na referida região, mas que já foi vendida muitos anos atrás. 

A participação e o envolvimento de setores empresariais com as forças de repressão 

foram práticas comuns em muitos estados brasileiros, veja-se como exemplo o caso da 

Operação Bandeirantes (OBAN), ligada ao II Exército em São Paulo-SP, cuja atuação foi 

marcada por sequestros e torturas localizados no eixo Rio-São Paulo. Ela esteve intimamente 

articulada ao DOI-CODI de São Paulo, considerado um dos principais centros de tortura do 

país naquele momento. 

A própria existência da “Granja do Terror”, na década de 1970, mostra um 

aperfeiçoamento e trabalho de parceria com a ditadura em Campina Grande. Antes da granja, a 

                                                           
466 Requerimento de anistia de Estácio Amaro da Silva à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Gabinete 

do deputado Zenóbio Toscano. Arquivo CEVPM-PB. 
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tortura era praticada de forma improvisada. Em audiência pública realizada pela CEVPM-

PB467, Fernando Souto afirma ter sido preso ainda na década de 60 no quartel da então 5ª 

Companhia de Infantaria do Exército, no bairro da Palmeira, e sofrido tortura na cadeira do 

dentista. Nesse caso, a improvisação do espaço e do equipamento evidencia a não 

sistematização da prática de tortura.  

Outra menção de local clandestino de tortura se refere à uma propriedade localizada na 

Rua Índios Cariris, mas a pessoa indicada como tendo sido torturada neste local não prestou 

depoimento. 

Fato merecedor de nota sobre a “Granja do Terror” foi o atendimento realizado por um 

médico de renome na cidade a um preso político que havia sofrido torturas. Procuramos 

investigar se a prática de acompanhamento médico das sessões de tortura era sistemática, como 

ocorreu em outros estados. Entretanto acreditamos que, pelo menos no que se refere a esse 

médico campinense, o atendimento pode ter sido um caso isolado. Acusado por Jorge Aguiar 

através do jornal “A Palavra”468, o médico Firmino Brasileiro Silva respondeu com uma carta 

assinada confirmando a existência da granja “para os lados do Genipapo”, mas afirmando que 

foi apenas uma vez ao local, a pedido do Major Câmara, consultar um preso político que sofria 

de uma “crise de Cistalgia”, e que necessitava urgentemente de cuidados médicos intensivos e 

em local adequado”, portanto não fazia parte de nenhum esquema der tortura. Tentamos contato 

com o médico, fomos até sua residência, mas ele não estava em condições de prestar entrevistas 

devido à perda de memória. 

Por sua importância para o estudo do caso, já que comprova cabalmente a existência da 

Granja do Terror e que nela haviam diversos presos políticos, decidimos inserir nesse texto a 

carta completa do médico469.  

 

                                                           
467 Depoimento de Fernando Antônio Souto Batista em audiência pública “Crônicas do Horror” realizada pela 

CEVPM-PB, em 6/6/2014. Arquivo CEVPM-PB. 
468 Jornal A Palavra, Campina Grande-PB, edição: 26 de abril a 02 de maio. Arquivo pessoal do jornalista de 

Marcos Marinho. 
469 Cópia da carta datilografada e assinada pelo médico Firmino Brasileiro. Arquivo pessoal do jornalista de 

Marcos Marinho. 
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Figura 5 - Carta do médico Firmino Brasileiro sobre a “granja do terror” (p. 1) 

Fonte: Arquivo da CEVPM-PB. 
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Figura 5A - Carta do médico Firmino Brasileiro sobre a “granja do terror” (p. 2) 

Fonte: Arquivo da CEVPM-PB. 
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Apesar de algumas vítimas usarem o termo no plural, só foi possível identificar com 

certeza uma granja utilizada para práticas de torturas, localizada na região dos Cuités, a caminho 

de Jenipapo, como já dissemos de propriedade de Manoel Bezerra, igualmente dono de um 

estabelecimento de venda de armas em Campina Grande.  

 

 

“Granja do Terror”, em 1992 (foto de Marcelo Marcos). 

 

A foto acima foi feita em 1992, na ocasião da localização da granja por Jorge Aguiar 

“Jorjão”. No meio de uma entrevista,  

 

[...] indagado se sabia, hoje, onde está localizada a tal granja, o entrevistado 

afirmou não saber precisamente, mas se retornasse ao local, seguindo pelo 

Quartel do Exército, poderia reconhecê-la sem problemas, devido umas 

palmeiras que existiam nas proximidades. Jorge Aguiar, acompanhado da 

equipe de reportagem de A Palavra percorreu os caminhos da época da 

ditadura e conseguiu, com muito esforço, localizar a granja.470 

 

José Bernardo da Silva, durante depoimento em oitiva471, disse que também retornou ao 

local posteriormente aos fatos e reconheceu a granja. 

João Crisóstomo Moreira Dantas [João Dantas]472 afirma que a granja era, de fato, o 

“paiol de B. Bezerra”, localizada nos Cuités. 

O GT Mapa da Tortura foi até o local na tentativa de localizar a granja. Fomos para a 

região indicada nos depoimentos e lá começamos a perguntar onde ficava o “paiol de B. 

                                                           
470 Jornal A Palavra, Campina Grande-PB, edição: 12 a 18 de abril de 1992. Arquivo pessoal do jornalista 
Marcos Marinho. 
471 Depoimento de José Bernardo da Silva em oitiva realizada pela CEVPM-PB, em 11/7/2014. Arquivo 

CEVPM-PB. 
472 Depoimentos de João Dantas na audiência pública “Granjas do Terror”, pela CEVPM-PB, em 6/8/2013. 

Arquivo CEVPM-PB. 
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Bezerra”, munidos também da fotografia de 1992. Sem demora encontramos o local, que ainda 

preserva características das décadas anteriores. 

 

“Granja do Terror”, em 2016 (foto de Herbert Andrade Oliveira). 

 

Nessa granja, na década de 70, foram torturadas várias pessoas, entre elas Jorge de 

Aguiar Leite, João Dantas, Maura Pires, Walter da Paz Ratis, Josélia Maria Ramos, José 

Bernardo e Ailton José. 

José Pereira dos Santos, ou Peba como era mais conhecido, “[...] foi a maior vítima dos 

famigerados torturadores, por ter sido o escolhido para um efeito demonstração em que Peba 

foi longamente supliciado”473. Afirmou em declaração escrita de 2001, Jorge Aguiar Leite, 

sendo ele próprio testemunha ocular do acontecimento narrado.  

Entre as torturas podemos citar: interrogatórios com socos e pontapés, choques elétricos 

com fios conectados nas orelhas e nos órgãos sexuais, além de fortes ameaças.  

Jorge Aguiar “Jorjão”, contou: 

 

Ao ser preso, com as mãos amarradas para trás, com cordas, estava na 

caminhoneta do DNOCS. Inicialmente, com os olhos abertos, o veículo 

estacionou em frente ao quartel do Exército e, em seguida, colocaram um 

capuz em sua cabeça, o colocaram no banco de trás, agachado e seguiram 

rumo pela rua 15 de Novembro. Depois, Jorge Aguiar ficou sabendo que foi 

levado para uma granja nos Cuités, onde existiam cerca de 26 prisioneiros 

políticos, desta cidade e de João Pessoa, mas apenas ele foi preso na Celb. ‘A 

granja foi convertida num verdadeiro campo de concentração, onde as pessoas 

passavam pelas torturas das mais amargas que se pode imaginar’, disse. [...]  

O entrevistado, a exemplo dos demais companheiros, foi barbaramente 

torturado, como se um crime tivesse cometido. Todos que entravam na 

                                                           
473Declaração anexa ao processo de anistia de José Pereira dos Santos “Peba”. Arquivo CEVPM-PB. 
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denominada “Granja do Terror” sofriam demasiadamente. ‘No meu caso, foi 

porrada de todos os tipos e sessões de choque elétrico. A pessoa ficava de 

cueca, com as mãos atadas para trás sem os olhos vendados’ [torturados e 

torturadores] [...] explicou que os torturadores colocavam um fio de alta tensão 

no dedo grande do pé e outro no pênis. O fio era ligado a um aparelho de 220 

volts. ‘Chegávamos a mastigar a língua. Ficava parecendo um bife, já que o 

sangue ficava jorrando.’ Posteriormente, o fio era retirado do pé e colocado 

na orelha, permanecendo o outro no órgão genital. A sessão demorava 

bastante tempo.474  

 

Em 29 de abril de 1974, Maura Ramos Pires475 foi sequestrada no caminho da casa para 

o trabalho, por elementos que se diziam da Polícia Federal. Algemada e encapuzada, foi jogada 

dentro de uma Kombi e levada para um local inicialmente não identificado. Em seu depoimento 

afirmou que que foi levada para uma propriedade rural próxima, mas não sabe quem exatamente 

era o proprietário do terreno; ao mesmo tempo admitiu que os boatos que circulavam na época 

apontavam para o comerciante de armas Manoel Bezerra. Ressaltou que não se tratava de um 

ambiente improvisado. Ela descreveu o que aconteceu nas mãos do Sargento Marinho:  

 

Ainda de olhos vendados obrigaram-me a ficar de joelhos e deram início a 

sessão de tortura: bateram-me, deram-me os famosos ‘telefones’, 

interrogando-me com insultos e gritos. Um verdadeiro terror! Depois, 

obrigaram-me a me despir e aplicaram choques elétricos nos meus seios, 

orelhas e rins, sempre fazendo as mais infames ameaças476.  

 

Em seguida foi novamente vendada, encapuzada e algemada juntamente com outras 

pessoas que mais tarde conseguiu identificar como sendo Dilza Rodrigues de França, Josélia 

Ramos Wellen e o seu amigo Roberto Carlos Cantalice. Empurrados ao assoalho do carro, 

empilhados e cobertos, seguiram em direção a destino indefinido. Foram direcionados ao DOI-

CODI do 4º Exército em Recife. Lá, dividiu a cela com uma antiga companheira de trabalho, 

natural de Belém-PA. Durante doze dias foram vítimas de torturas psicológicas e maus-tratos 

físicos, submetidos a intensos interrogatórios. Entre as condições a que ficou submetida, Maura 

enumera:  

 

Dormir no chão; ficar sem comida e sem água; ser privada de banho; 

permanecer com a mesma roupa durante vários dias; ver presos políticos 

passarem ensanguentados após um interrogatório; ser chamada a qualquer 

hora do dia ou da noite para ser interrogada, às vezes de joelhos; ser 

pressionada sob ameaça a assinar uma folha de papel em branco onde iriam 

escrever uma suposta declaração minha, da forma que lhes conviesse; a 

preocupação constante com minha Escola, funcionários e pais, com os meus 

                                                           
474 Jornal “A Palavra”. Campina Grande, 12 a 18 de abril de 1992. Arquivo pessoal do jornalista Marcos 

Marinho. 
475 Depoimento de Maura Ramos Pires na audiência pública “Granjas do Terror”, realizada em 06/8/2013. 

Arquivo CEVPM-PB. 
476 Relata em formulário escrito entregue a CEVPM-PB. Arquivo CEVPM-PB. 
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alunos, com a minha família, com a minha mãe, principalmente, preocupação 

com os meus compromissos, com minha vida, com o meu futuro... Como 

doeu!477 

 

João Crisóstomo Moreira Dantas478, ativista cultural do setor teatral, nunca imaginou 

que o seu hobby um dia poderia lhe levar a cadeia. Colecionador de cartazes teatrais, pôsteres 

cinematográficos e qualquer outro tipo de arte visual que chamasse atenção, viu sua vida virar 

de cabeça para baixo após retirar do aeroporto de Campina Grande um cartaz com os seguintes 

dizeres: “TERRORISTAS PROCURADOS – AJUDE A PROTEGER SUA VIDA E A DE 

SEUS FAMILIARES – AVISE A POLÍCIA”. Esse cartaz com a imagem do capitão do Exército 

Carlos Lamarca foi o pretexto que as forças da repressão usaram para prender, interrogar e 

torturar João Dantas. No mesmo dia à noite, aproximadamente às 22 horas, recebeu a visita de 

três homens em trajes civis que entraram em sua residência, sem qualquer tipo de mandado ou 

ordem judicial. Entraram em seu quarto arrancando cartazes, removeram livros, revistas e peças 

teatrais, colocando-os em uma caixa de papelão. Retirado da residência, encapuzado, foi jogado 

algemado no banco traseiro de um fusca branco de vidros foscos. Conduzido por alguns 

minutos, chegaram na zona rural [Granja do Terror] e então foi levado a uma sala onde foi 

brutalmente interrogado.  

Durante toda a noite foi ameaçado de morte e tratado a socos e pontapés. Ao final, foi 

novamente encapuzado e deixado no bairro de Santa Rosa. Durante o trajeto foi alertado para 

não procurar nenhuma autoridade ou fazer qualquer denúncia, assim como também estava 

impedido de se ausentar da cidade sob qualquer pretexto; caso contrário seria morto. 

Depois de morar um tempo no Amazonas e ter retornado para Campina Grande, foi 

preso novamente: às cinco da manhã, com filho recém-nascido. O Sargento Marinho, 

acompanhado de dois homens, invadiu a casa de sua sogra e o levaram num Volkswagen 

amarelo à presença do Major Câmara, na 5ª Companhia. Interrogado, foi tratado de comunista, 

veado e maconheiro. Foi agredido pelo Major Câmara na presença do cabo Rinaldo França, 

hoje sargento reformado. Levado a uma sala, passou 30 horas sem alimentação, água e cobertor, 

em um período de muito frio na cidade. Durante o tempo em que esteve detido foi interrogado 

por civis, que João Dantas acredita terem sido trazidos de Recife para executar tal serviço. Foi 

libertado e ameaçado de morte caso o ocorrido se tornasse público. 

                                                           
477 Depoimento de Maura Ramos Pires. Idem. 
478 Depoimento de João Crisóstomo Moreira Dantas na audiência pública “Granjas do Terror”, realizada em 

06/8/2013. Arquivo CEVPM-PB. 



315 

CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________ 

 

José Bernardo da Silva479 foi preso pela primeira vez em 1971. Levado a capital João 

Pessoa encontrou Ailton José, José Lira, Oliveiros Cavalcante de Oliveira e Boanerges 

Timoteo. Foi torturado nessa primeira noite na capital do estado.  

 

Nesta noite fomos torturados [...]. Chegamos à tarde. Eu e o Boanerges fomos 

torturados. Boanerges foi pro pau de arara. Eu fui pruma latinha, tipo uma 

latinha de Pardal e colocaram a planta do pé em cima da latinha ao mesmo 

tempo que davam porrada. Ficava só com o dedo na parede em cima da 

latinha.480 

 

Um mês depois, José Bernardo foi preso novamente. Desta vez na oficina onde 

trabalhava. Chegou o Sargento Marinho, junto com mais dois militares, e o jogaram encapuzado 

dentro de uma caminhonete do DNOCS. Foi levado para a “Granja do Terror”. Quando chegou 

no local, lá já estavam Jorge Aguiar Leite [o Jorjão], Ailton José, Peba e Valter Rats, além de 

uma moça e outro rapaz que não foram identificados. Uma hora depois chegaram com sua 

esposa. “Minha mulher tem um problema que quando ela fica nervosa, bota muito sangue pelo 

nariz. Aí eles começaram a ameaçar ela, que se ela continuasse a sangrar iam matar ela. Mas 

não chegaram a tocar nela”481. Torturado na frente da esposa, os militares queriam saber quem 

eram outros militantes na cidade. Pau-de-arara e eletrochoque: “Na hora que a máquina de 

choque rola, você dá um berro tão grande, é um negócio [...]”482. Revelou não ter sofrido muito 

no pau-de-arara devido a sua mão amputada, impossibilitando-o de ficar posicionado 

adequadamente.  

Foi liberado e após algum tempo seguiu para o sertão do estado, em Sousa. Ficou na 

residência de um tio, sem sair de casa. Porém, no dia 7 de setembro foi encontrado pelo Sargento 

Marinho, junto com o cabo Zé Luís e policiais de Pau dos Ferros-RN, que o levaram de volta 

para Campina Grande. 

 

Quando eu cheguei aqui o negócio foi muito choque, porque eles queriam a 

força que eu dissesse que tava formando uma célula do partido, que lá [em 

Sousa] todo mundo era terrorista militante... Olhe, uns pobre coitado que não 

sabia sequer o que era partido, tinham até medo de mim.483 

 

Para abafar os gritos da tortura, os militares ligavam o rádio no volume máximo. Foi 

novamente para João Pessoa, ao quartel da Polícia Militar (PM). Ele garante que lá não houve 

                                                           
479 Depoimento de José Bernardo da Silva em oitiva realizada pela CEVPM-PB, em 11/7/2014. Arquivo CEVPM-

PB. 
480 Idem. 
481 Idem. 
482 Idem. 
483 Idem. 
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tortura, porém admite que ficou sem alimentação durante um final de semana, interpretando 

que não foi proposital, devido a uma troca de comando mau comunicada sobre os presos nas 

celas. 

Ailton José de Araújo484 foi preso em 1971 pela Polícia Federal. Levado para João 

Pessoa, sofreu torturas e viu outros companheiros padecendo de violências. Confirmou a 

paranoia que tomou conta de Oliveiros Oliveira, as surras que José Lira levou, inclusive 

relatando que o mesmo ficou perturbado mentalmente na cadeia. Não só ele como Boanerges 

também. A tentativa de suicídio de ambos.  

Foram condenados a dois anos de prisão. Ficaram na Penitenciária do Roger em João 

Pessoa por 6 meses e, em seguida, transferidos para o Presídio Monte Santo em Campina 

Grande, onde ficaram os 10 meses que cumpriram antes da condicional concedida.  

Dois meses depois Ailton José foi preso novamente pelo Sargento Marinho. Capuz na 

cabeça, Ailton foi jogado dentro do carro em que Jorjão já estava detido. “Era uma humilhação 

muito grande. Nos levaram para um mato. Quando eu cheguei me botaram numa sala”485. E 

então, momentos de terror novamente na Granja:  

 

Acordei com um chute, um chute tão grande que eu caí em pé. Deu um chute 

nos meus testículos que eu quase desmaio. Ele foi dando outro e eu coloquei 

a mão que o dedo inchou na hora. Aí me levaram pra uma sala. Já tava 

dormindo, sentado assim no chão, sentado na parede. Botaram um fio na 

minha orelha e outro no dedo. Tinha dez homens dentro. Tinha cassetete, 

metralhadora, faca. Aí chegou um e começou a perguntar coisas. Você fica 

tão doido que não sabe responder as coisas [...]. E batiam pra valer e tome 

choque. Era tão horroroso o choque que parecia que a cabeça ia explodir, isso 

sempre de madrugada essa agonia. E quando terminava – to me tremendo 

todinho – o chão todo molhado. Urinei, fiquei todo molhado. E eles diziam: 

‘esse safado é tão frouxo que se mijou todinho’.486 

 

Na outra sala, gritos de uma garota. Logo depois ela passa correndo nua. Ailton não 

conseguiu identificar quem era. Terceiro dia na Granja. Ailton relatou o sadismo do ambiente:  

 

De manhã me mandaram me buscar de volta. Quando eu fui entrando, tinha 

um batente, cai no meio da sala, até a unha do dedo arrancou que até hoje tá 

sem unha. E o policial aproveitou e me deu uma tapa que cai com mais força 

ainda. Eu me lembro que um milico lá disse: ‘Você não pode tá batendo em 

preso aqui não! Isso é privilégio nosso’.487  

 

                                                           
484 Depoimento de Ailton José de Araújo em oitiva realizada pela CEVPM-PB, em 11/7/2014. Arquivo CEVPM-

PB. 
485 Idem. 
486 Idem. 
487 Idem. 
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Ailton também presenciou a tortura de José Bernardo, os chutes que levou nos testículos 

por pura perversidade; o espancamento gratuito a Jorjão, quando perguntado o que gostava de 

comer no café da manhã e ao responder “mamão”, levar um tapa na cara. Pouco tempo depois, 

Ailton foi liberado: o colocaram dentro do carro, deitado, com capuz e o soltaram no centro de 

Campina Grande.  

Afim de esclarecer os fatos narrados acima, e contando com auxílio do Ministério 

Público Federal, a CEVPM-PB conseguiu o depoimento de Francisco de Assis Oliveira 

Marinho “Sargento Marinho”, ex militar acusado de ser o maior torturador em Campina Grande 

nos anos de ditadura.  

Durante uma oitiva488, na fase inicial de explanação e na sequência das falas e perguntas 

dos integrantes da CEVPM-PB, Sargento Marinho negou os fatos sobre os quais era acusado. 

Porém, próximo ao final da oitiva, quando foi confrontado diretamente por algumas de suas 

vítimas ou parentes das vítimas, preferiu ficar em silêncio, afirmando apenas que se o caso for 

a juízo ele poderia dar maiores esclarecimentos. 

Nessa oitiva, realizada no dia 12 de novembro de 2015 no Ministério Público Federal 

em Campina Grande, estiveram presentes vítimas, parentes das vítimas e pesquisadores com 

objetivo de tornar viva a memória através do relato oral. Ameaçado de depor sob condução 

coercitiva, Francisco de Assis Oliveira Marinho, o Sargento Marinho, compareceu a quase 

quatro horas de sessão apresentando sua versão dos fatos e estando de frente com suas vítimas. 

Recorrentemente seu nome foi citado nos pedidos de anistia e nas audiências públicas e oitivas 

da CEVPM-PB. Ressalta-se, portanto, a importância desta oitiva realizada, especialmente para 

o grupo de trabalho Mapa da Tortura. 

Diagnosticado com síndrome do pânico e transtorno de ansiedade, Marinho teve 

garantida assistência médica na oitiva e passou a discorrer sobre seu período de sete anos em 

Campina Grande – entre 1970 e 1977 – em que ficou lotado na 2ª Seção da 5º Companhia de 

Infantaria, no setor de Informação e Contrainformação das Forças Armadas, realizando trabalho 

de inteligência. Para uma melhor contextualização do que decorreria dessas doenças, o médico-

psiquiatra Edmundo Gaudêncio [convidado para dar suporte ao depoente] relatou que o 

portador de transtorno de ansiedade é classificado na literatura especializada como aquele 

vitimizado pela violência, manifestando essa patologia em espaço de tempo variável no terceiro 

mês após a decorrência do fato. Pessoas que testemunharam atos de violência, bem como 

praticantes da violência também desenvolvem esse transtorno. Para a psiquiatria é uma 

                                                           
488 Depoimento de Francisco de Assis Oliveira Marinho em oitiva organizada em conjunto entre o Ministério 

Público e a CEVPM-PB, em 12/12/2015. Arquivo CEVPM-PB. 
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manifestação de culpa. Marinho se defendeu justificando que no ano de 1995 era Promotor de 

Justiça e tinha sob sua responsabilidade mais de mil presos. Vivenciou nesse ano uma rebelião 

violenta, com o arcebispo de Fortaleza feito de refém pelos detentos e por pouco não foi 

assassinado.  

Municiado dos boletins que registram suas ações dentro do Exército, negou todas as 

acusações de prática de tortura apresentadas contra si e explicou didaticamente o funcionamento 

de alguns setores das Forças Armadas em Campina Grande.  

Ao ser questionado sobre a existência da Granja do Terror, em todas as oportunidades 

o Sargento Marinho negou ter conhecimento do seu funcionamento, manutenção e operação. 

“Não conheci, nunca ouvi falar e digo e repito que ouvi falar da existência delas pela primeira 

vez quando recebi a notificação do Ministério Público”489. Acrescentou também desconhecer 

colegas do Exército que participaram de tais ações e práticas na granja, inclusive sugerindo, 

caso isto de fato tivesse ocorrido, fosse através do uso de codinomes, tal qual militantes 

políticos de esquerda faziam. 

A constante negação de casos de tortura chamou a atenção do professor Fábio Freitas, 

coordenador do GT Mapa da Tortura: 

 

De um lado, um grupo de pessoas da mais alta seriedade, que descreveram 

cenas de tortura em depoimentos e que ainda hoje são atormentados pelas 

lembranças. E do outro lado, temos o Sargento Marinho que nega 

absolutamente qualquer tipo de prática que não fosse suas atribuições normais 

de sargento do exército.490  

 

Ao se apegar a tese de compartimentação e hierarquia que rege o exército brasileiro, 

Sargento Marinho garantiu que todas as perguntas feitas pelos membros da CEVPM-PB fossem 

amplamente respondidas. Detalhou o funcionamento da 2ª Seção, com serviço de informação e 

contrainformação. Admitiu que fez pesquisa no nome de algumas pessoas citadas como vítimas, 

porém disse que nunca foi a casa de ninguém.  

Repassou em detalhes todos os cursos de aperfeiçoamento e treinamento que realizou 

no Rio de Janeiro491; citou os meses de afastamento, por questões de saúde ou férias; relembrou 

os comandantes que teve. Negou conhecer a maioria dos nomes que afirmavam terem sido 

torturados na Granja do Terror em Campina Grande. Sobre esses nomes disse o seguinte: 

 Ailton José de Araújo: nunca viu; 

                                                           
489 Idem. 
490 Comentário do professor Fábio Freitas na oitiva de Francisco de Assis Oliveira Marinho. Idem. 
491 Curso de aperfeiçoamento no 14 RI, em Jaboatão no ano de 1976; Curso de Inteligência, no Centro de Estudo 

Pessoal do Exército, em 1971 no Rio de Janeiro. 
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 Boanerges Timóteo de Souza: não viu;  

 Dilza Rodrigues de França: nunca viu o nome dela sequer circular como informe ou 

pedido de busca na 2ª Seção; 

 Dinalva Rodrigues França: tem conhecimento que ela o acusa de ter sido conduzida 

até o quartel onde o Major Câmara a torturou; 

 João Crisóstomo Moreira Dantas: não lembra do nome, reconhece que hoje ele é 

vereador, mas não o conhecia na época e alegou estar vendo João Dantas pela 

primeira vez; 

 Jorge Aguiar Leite, o Jorjão: conheceu de nome, pois circulou em um pedido de 

busca, contudo, não tem lembrança dele; 

 José Pereira dos Santos, o Peba: não tem lembrança; 

 Josélia Maria dos Ramos: nunca ouviu falar sequer seu nome circulando nos papeis 

de busca; 

 José Bernardo: conheceu e disse que marcou um encontro com ele para pegar 

algumas informações, mas negou que tenha participado de sua prisão; 

 Maura Pires Ramos: afirma que circulava como sendo integrante da Ação Popular, 

mas disse nunca a ter visto, nem ido à casa dela, muito menos ter presenciado algum 

ato de tortura contra a ela. 

 

O relacionamento entre o Major Câmara e o Sargento Marinho foi uma das questões na 

oitiva. Marinho informou que sua relação com ele era meramente de comandante-subordinado. 

Relatou as circunstâncias da morte do Major Câmara, em acidente de carro, por volta de 1975 

em Natal, duvidando da possibilidade de ter sido queima de arquivo, como ocorreu com outros 

oficiais no mesmo período. 

Passada a palavra para o público da oitiva, o professor Hermano Nepomuceno disse que 

o Major Câmara, comandante da 5ª Companhia, instalou um reinado de terror em Campina 

Grande. Contou a todos a cena que presenciou da prisão do seu professor Agildo, sequestrado 

e torturado na Granja do Terror. Hermano acusou o Sargento Marinho de realizar essa operação 

no seu fusca particular.  

Rômulo Azevedo relatou uma história pessoal que presenciou quando estudante no 

Colégio Estadual da Prata. Testemunhou um interrogatório realizado pelo Sargento Marinho, 

observado pelo Major Câmara, aterrorizando uma adolescente.  
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Anita Leocádia e Lygia Pereira dos Santos, filhas de Peba, e o vereador João Dantas 

encerraram o ciclo de depoimentos. Foi a partir dos depoimentos das vítimas diretas e parentes 

das vítimas que o discurso altivo e pontual do Sargento Marinho cedeu ao silêncio e a resposta 

padrão: “Caso essas denúncias sejam levadas ao judiciário, farei minha defesa”492. O rancor e 

a raiva das vítimas misturavam-se ao desejo de justiça. Acompanhado do seu filho, Marinho 

ouviu calado o relato angustiante, sofrido e minucioso de suas ações na Granja do Terror. João 

Dantas afirmou: 

 

Você serviu a tortura, a repressão, a ditadura, colaborou e participou, sim, de 

sessões de tortura. Leve isso como uma verdade de um homem sério e 

honrado, que não viria nunca aqui para caluniar quem quer que seja, para 

levantar falso testemunho contra quem quer que seja.493  

 

Atualmente vereador em Campina Grande, Dantas desafiou seu algoz a olhar no seu 

olho e negar mais uma vez que não o conhecia e que não o prendeu pessoalmente em sua casa, 

às 7 da manhã, com um filho recém-nascido. Relatou ter sido levado no fusca do próprio 

sargento.  

 

Quando me levou para a Floriano Peixoto, me entregou na porta da PF e lá fui 

ouvido durante mais de 2 horas, da forma mais esdrúxula possível, pois veio 

sem mandato. De lá, sai diretamente para a 5ª Companhia, de onde sai 

encapuzado. Eu estive nas granjas. Você não pode esconder a existência das 

duas granjas [...]494 

 

Lygia e Anita, filhas de José Pereira dos Santos “Peba”, foram as últimas a prestar seus 

testemunhos fortes e emocionados. Preso em duas ocasiões pelo Sargento Marinho, ficou em 

uma delas incomunicável por 43 dias e em outra foi sequestrado e levado à Granja do Terror. 

Torturado com choques elétricos e espancado nos testículos, urinou sangue por seis meses e 

ficou impossibilitado de cortar as próprias unhas até o fim da vida. Ao relatar as circunstâncias 

da última prisão de “Peba”, Anita Leocádia lembrou que junto com sua irmã, Lygia, gritaram 

para toda a vizinhança ouvir.  

 

Meu pai nos ensinou a gritar. Eu aprendi a gritar com 5 anos. Gritei tanto que 

desmaiei depois. Os gritos que eu dei chamou a atenção de toda a vizinhança. 

Juntou mais de cem pessoas. Até quem ia passando parava e ficava. Lembro 

que um dos monstros disse: “a gente era para ter feito o serviço ligeiro, e agora 

tá cheio de testemunhas”495  

 

                                                           
492 Depoimento de Francisco de Assis Oliveira Marinho em oitiva organizada em conjunto entre o Ministério 

Público e a CEVPM-PB, em 12/12/2015. Arquivo CEVPM-PB. 
493 Intervenção de João Crisóstomo Moreira Dantas na oitiva de Francisco de Assis Oliveira Marinho. Idem. 
494 Idem.  
495 Intervenção de Anita Leocádia Pereira dos Santos na oitiva de Francisco de Assis Oliveira Marinho. Idem.  
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O psiquiatra Edmundo Gaudêncio produziu uma avaliação final do depoimento prestado 

pelo Sargento Marinho e arrematou: “como psiquiatra, constato que, infelizmente, diante de tão 

graves acusações, falta a indignação de quem seja de fato inocente”.496 

 

3.6 Paraibanos torturados e/ou que sofreram tratamentos cruéis e desumanos 

 

Procuramos identificar fatos ocorridos com paraibanos, independentemente do local dos 

acontecimentos. Também estão presentes na lista, pessoas nascidas em qualquer estado, ou até 

no estrangeiro, mas que tenham sofrido torturas na Paraíba. Certamente a lista que 

apresentamos a seguir é incompleta, justamente devido a extensão da prática de tortura e maus 

tratos. 

Em nossa pesquisa utilizamos uma vasta quantidade de fontes, entre elas depoimentos 

orais gravados durante as audiências e oitivas da CEVPM-PB, transcrições de depoimentos 

orais produzidas por outras comissões da verdade, documentos escritos oficiais, processos de 

anistia e revisão bibliográfica. 

Nos documentos oficiais da época, a prática de tortura ou os tratamentos desumanos 

raramente transparecem, a não ser em algumas denúncias realizadas durante os processos que 

corriam na justiça militar. Nesse caso, tem-se um bom material sobre paraibanos nos arquivos 

do STM, preservados pelo projeto Brasil Nunca Mais.  

Quanto aos depoimentos, analisamos dezenas de casos a partir das gravações e/ou 

transcrições. Entretanto, algumas vítimas da prática de tortura não quiseram ou puderam se 

pronunciar; suas histórias continuarão em silêncio.  

 

Quadro 4 - Síntese paraibanos torturados 

 

 NOME FATOS FONTE 

01 Adauto 

Freire da 

Cruz 

“[...] Adauto e sua companheira encontravam-se num ônibus 

seguindo do Rio para Teresópolis. Eles levavam material de 

propaganda em defesa da Anistia. Um grupo de policiais 

parou o ônibus para uma blitz e Adauto tentou esconder um 

pacote de panfletos. Mas os policiais apreenderam o material 

e pediram seus documentos de identidade. Ele dizia que os 

havia esquecido em casa. Começou então a ser espancado 

dentro do ônibus. Sua companheira gritava para que os 

policiais não batessem nele, pois seus documentos estavam 

em sua bolsa. Um dos policiais começou a ler o panfleto da 

Anistia e acusou Adauto de ‘comunista’. Quando os policiais 

BRASIL. SEDH. 

Direito à Verdade 

e à Memória: 

Comissão 

Especial sobre 

Mortos e 

Desaparecidos 

Políticos. Brasília: 

SEDH, 2007, p. 

430 

                                                           
496 Intervenção do psiquiatra Edmundo Gaudêncio na oitiva de Francisco de Assis Oliveira Marinho. Idem. 
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interromperam as agressões, Adauto havia sofrido um infarto 

e quebrado a perna. Foi levado para o hospital, mas lá 

chegando foi constatado o óbito.” (Entre o Rio de Janeiro e 

Petrópolis, 1979) 

02 Adauto 

Trigueiro 

Bezerra 

“[...] o interrogado tem a declarar que suas declarações foram 

prestadas sob coação praticadas pelo Dr. Genival, Delegado 

da DIC (Delegacia de Investigação e Capturas), que dizia ao 

interrogado que outros companheiros seus envolvidos no 

mesmo caso, haviam apanhado e se encontravam envolvidos 

em gas(ileg.) e jogados numa cela; que tais ameaças foram 

feitas do início ao fim de suas declarações e, ao término 

destas, o acusado foi obrigado a assinar o termo de 

declarações; que, após haver prestado as declarações, o 

interrogado foi colocado numa cela infecta, passando três 

dias na mesma, incomunicável, dormindo no chão; que, 

durante o tempo em que esteve incomunicável, ouvia os 

presos apanhar; que, posteriormente, o interrogado foi 

entregue à Polícia Federal onde, sob as mesmas ameaças, 

teve que prestar declarações de idêntico teor [...]” (Paraíba, 

DIC e Polícia Federal, 1969) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

03 Agildo [?] Fala de Hermano Nepomuceno durante oitiva com “Sargento 

Marinho”. Disse que seu professor Agildo foi levado para a 

“Granja do Terror” e torturado.  

Oitiva, CEVPM-

PB, 12/12/2015, 

depoimento de 

Francisco de 

Assis Oliveira 

Marinho. Arquivo 

CEVPM-PB 

04 Ailton José 

de Araújo  

“Fomos para a Polícia Federal. Na PF sofremos muitos 

aborrecimentos, desmoralização, humilhação. Ficamos 

amarrados na cadeira o dia inteiro, com algemas; dormíamos 

ao lado de cachorros enormes; interrogatório de madrugada, 

trocaram os horários”. E continua: “[...] ficamos lá um tempo 

e depois levaram pra Secretaria de Segurança de Recife”. 

(Pernambuco, 1971) 

Sobre os torturadores, Ailton lembra de Miranda, um negro 

alto e forte, torturador do DOPS de Recife. Muito famoso 

dentro do círculo social, era conhecido pela sua perversidade. 

Descreve um detalhe interessante sobre estes sujeitos: “eu 

senti que ele estava meio embriagado. Os caras iam 

alcoolizados. Percebíamos isso”. 

Na Granja do Terror, em Campina Grande, além de 

presenciar torturas em companheiros, sofreu espancamentos 

e choques: “Botaram um fio na minha orelha e outro no dedo. 

Tinha dez homens dentro. [...] Você fica tão doido que não 

sabe responder as coisas [...] E batiam pra valer e tome 

choque. Era tão horroroso o choque que parecia que a cabeça 

ia explodir, isso sempre de madrugada essa agonia. E quando 

terminava [...] o chão todo molhado. Urinei, fiquei todo 

molhado” (Paraíba, 1971) 

Oitiva, CEVPM-

PB, 11/7/2014. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

05 Alberto 

Vinícius 

Melo do 

Nascimento 

“[...] na cidade de Pato Branco, da Delegacia Local, começou 

a ser torturado, sendo o método utilizado o do fuzilamento 

simulado [...] nesta ocasião, tinha sido colocado de encontro 

com uma parede com as mãos algemadas para trás; que os 

dois PMs adotaram a atitude de que estavam armando as 

metralhadoras, não havendo, entretanto, disparos; [...] foi 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 
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removido pela Polícia Federal para a cidade de São Paulo, 

em consequência da Operação Bandeirante [...] nessa 

oportunidade foi despido, teve suas mãos e seus pés 

amarrados, sendo colocado em um cano conhecido 

vulgarmente como ‘pau-de-arara’; que até essas alturas o 

interrogado permanecia vendado, começando o que o 

interrogado classifica de ‘sessões’, com duração de 40 

minutos cada [...] foram aplicados choques elétricos nas 

mãos e nos pés do interrogado [...] que associado ao choque 

elétrico, foi aplicado surra de palmatória de madeira nos pés, 

nas nádegas, nas pernas; que esses choques aumentavam em 

termos de duração e intensidade durante as ‘sessões’ [...] que 

de certa feita amarraram um fio no pênis do interrogando, 

enquanto que foi introduzido, em seu ânus, por meio de um 

instrumento que soube depois ser uma caneta esferográfica 

[...] foi colocado numa cadeira conhecida como ‘Cadeira do 

Dragão’ [...] que nessa cadeira levou uma ‘lapada’ de 

palmatória nos testículos do que resultou inchação dos 

mesmos [...] que, também, encostavam um cabo elétrico nas 

nádegas do interrogado provocando queimaduras [...] o 

interrogado teve fraturado o perônio da perna esquerda, 

resultando, ainda, um surgimento de água no joelho esquerdo 

[...] que, em consequência do choque o interrogado caiu ao 

solo desacordado, tendo sido reanimado com o emprego de 

amoníaco [...]” (Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 1970) 

06 Alex Polari 

Alverga 

Sofreu torturas em diversas ocasiões e em variadas 

instalações militares, por vários dias: espancamentos 

generalizados, choques elétricos inclusive em partes genitais; 

injeção de éter inclusive com borrifos nos olhos; injeção de 

pentotal “soro da verdade”; pau-de-arara associado a 

afogamento [com um funil na boca] e choques com o corpo 

molhado; tortura “limpa” com cela fechada, ruídos agudos e 

graves, com luzes brancas [holofotes], sem comida ou água 

[passou alguns dias bebendo um pouco de água com sal]; 

obrigado a ficar vários dias de pé; ameaças de morte contra 

ele e sua companheira. (Rio de Janeiro, 1971) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

07 Almério 

Melquíades 

de Araújo 

“[...] foi um depoimento conseguido sob tortura na OBAN e 

depois ao ser feito no DOPS sentiu-se inseguro para rejeitá-

lo ou refutá-lo. [...] sua prisão, que se deu com a invasão de 

sua casa cerca de 2 horas da madrugada sem a identificação 

dos invasores, bem como todo o tratamento que recebeu o 

interrogando e sua esposa no DOI, afirmação que faz porque 

supõe que seja o DOI, eis que nenhuma autoridade se 

identificou; que no local o interrogando e sua esposa foram 

despidos; que o interrogando foi submetido ao chamado pau-

de-arara, enquanto que na mesma sala a sua esposa Karin era 

espancada e sofreu choques nas mãos; que além dessas 

sevícias, terminado o suplício do pau-de-arara, ambos foram 

obrigados a caminhar, quando foram novamente espancados 

[...]” (São Paulo, 1972) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

08 Amaro 

Joaquim da 

Silva 

“[...] o depoente sofreu severo espancamento por parte dos 

policiais MARIO BORGES e JAIR, sendo certo que até hoje 

ainda traz consigo as consequências de tal espancamento 

[...]” (Rio de Janeiro, 1974) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 
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09 Amílton de 

França 

“[...] foi preso num sábado e levado para a Secretaria de 

Segurança; que, na própria condução o acusado era 

espancado [...]; que o interrogado apresentava algemado com 

as mãos para trás e foi espancado por RIVEL e MIRANDA 

com socos, pontapés e cuteladas; que de madrugada o 

interrogado foi levado para o comissariado de Caxangá; que  

a meio do caminho, a viatura parou num (ileg.) que o 

interrogado não sabe localizar e estando com as mãos 

algemadas e os pés amarrados, levou murro no estômago 

(ileg.), pois mergulhado num tanque com água; que nesta 

mesma (ileg.) foi transferido para o Comissariado de 

Caxangá (ileg.) numa cela sem cama e só de cueca [...] 

posteriormente foi colocado na sala do Comissariado, 

quando passou a receber ameaças de Miranda, do Escrivão 

(ileg.), do Dr. Moacir e do Comissário aposentado Vinícios; 

que uma das vezes que foi chamado ao gabinete do Dr. 

Moacir, levou deste um soco no estômago e um tapa na boca 

que lhe partiu o lábio superior pela parte de dentro; que a 

partir daí continuaram as ameaças de levar o acusado  para 

Fernando de Noronha e outras mais [...]” (Pernambuco, 

1969)  

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

10 Ana Maria 

da Cunha 

Mohor 

“[...] as declarações que prestou no inquérito foram feitas 

depois de ter recebido a visita de Renato Leone Mohor, 

acompanhado de policiais o qual lhe pediu que fosse depor e 

confirmasse tudo  aquilo que ele havia dito, passando a 

explicar à interrogada [...] que o próprio Renato disse à 

interrogada que fosse relatar a verdade e até mesmo 

concordasse com determinadas perguntas em torno da 

organização existente na escola em que estava cursando pois 

com isso ela seria poupada e não fariam com ela, interrogada, 

o que fizeram com ele e as duas colegas mencionadas [...]” 

(São Paulo, DOI, 1972) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

11 Antenor 

Gomes da 

Silva 

“Após o Golpe Militar de 1964, em maio deste mesmo ano, 

o requerente foi abordado no seu estabelecimento comercial 

[...] por pessoas que se apresentaram como sendo da Polícia 

Federal, dizendo que deveriam conduzi-lo até o quartel do 

exército para prestar declarações, permanecendo alguns dias 

onde foi submetido a vários interrogatórios [...] e em um 

desses interrogatórios recebeu no ombro esquerdo a pancada 

de um soldado da soleira do fuzil, e em virtude de não ter 

recebido cuidados médicos, não se submetendo a cirurgia 

necessária, ficou com sequelas que perduram até os dias 

atuais, conforme atesta laudo médico [...]” 

“Ao ser solto e ter retornado para a alfaiataria, ainda no ano 

de 1964, ficamos todos horrorizados com os momentos que 

ele passou no quartel do exército, dizendo que tinha sido 

interrogado à noite, onde colocavam luzes na sua cara, 

gritavam bastante, batiam com bastão de ferro na mesa 

ameaçando de bater nele, e pelo que ele nos mostrou 

realmente bateram nele com força no ombro tendo fraturado 

a clavícula [...]”(depoimento de José Gomes de Araújo) 

(Campina Grande, Paraíba, 1964) 

Processo de 

anistia. CA-MJ. 

Arquivo da 

CEVPM-PB. 

12 Antônio 

Carlos de 

Campos 

“[...] ficou preso por 44 dias e, no primeiro dia, foi seviciado 

por um agente federal [...]” (Espírito Santo, 1972) 

Relatório do 

Projeto Brasil 
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Nunca Mais, 

Tomo V 

13 Antônio 

Flor dos 

Santos 

“[...] foi preso e levado à penitenciária de Guarabira, onde 

todos os réus como se fossem bandidos, eram postos em filas 

para interrogatório. Eram-lhes perguntados seus nomes e 

naturalidades. Perguntando o seu nome, relata o senhor 

Antonio, que falou, mas logo foi surpreendido por um soco 

partindo do soldado interrogador, com tamanha brutalidade 

que caiu. Perguntou novamente, após este ter se erguido, 

respondeu, e novamente outro soco mais violento que o 

primeiro. Passando um dia em Guarabira, na manhã seguinte, 

foram transferidos para cidade de Sapé, ficando na 

penitenciaria regional oito dias de tremenda tensão. [...]” 

(Paraíba, 1964) 

Processo de 

anistia.CA-MJ. 

Arquivo da 

CEVPM-PB.  

 

14 Antônio 

José Dantas 

Foi barbaramente torturado física e psicologicamente, 

deixando sequelas por toda a vida, como perda auditiva. 

(Paraíba, 1964) 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

15 Antônio 

Luis Alves 

Preso juntamente com seu pai, Manoel Luiz Alves, na 

delegacia de polícia em Sapé. Sofreu espancamentos e 

torturas pelo Exército. (Paraíba, 1964) 

Requerimento de 

Anistia (Maria 

Barreto Alves). 

Gabinete Zenóbio 

Toscano. Arquivo 

CEVPM-PB.  

16 Augusto 

Aécio 

Mendes 

Duarte 

“[...] que, contra os defendentes, foram empregadas toda 

sorte de coação moral e psicológica, com a célebre ameaça 

de ‘pau-de-arara’ se não assinasse as declarações [...]” 

(Paraíba, 1970) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

17 Augusto 

Ferreira de 

Carvalho 

“Augusto 

Lobo” 

“[...] foi preso nos primeiros dias de abril de 1964, pela 

Polícia Militar do Estado da Paraíba, sendo conduzido para a 

Delegacia da cidade de Sapé, pernoitando na prisão desta 

cidade. De acordo com o que nos relatou, ele dormiu no chão, 

em péssimas condições, junto aos presos comuns, chegando 

a receber certas agressões físicas e psicológicas. 

No outro dia, foi conduzido à cidade de João Pessoa, para o 

15°Regimento de Infantaria, onde ficou preso por vários dias 

juntamente com outros conhecidos. Quando foi libertado, 

chegou em casa abatido, traumatizado, permanecendo assim 

por vários dias.”  

“[...] nos levaram para a Delegacia de Sapé, onde sofremos 

tortura psicológica e física por parte dos policiais que ali 

estavam prestando serviço [...]” (depoimento de Pedro 

Fernandes da Cunha) (Paraíba, 1964) 

Processo de 

anistia. CA-MJ. 

Arquivo da 

CEVPM-PB. 

18 Bento da 

Gama 

Batista 

“[...] Nas prisões sofreu diversas formas de torturas, como 

psicológicas, físicas e morais, conforme declara em sua Auto 

Declaração no processo de readmissão [...]” (Fernando de 

Noronha, 1964) 

Processo de 

anistia (Edite 

Sousa da Gama). 

CA-MJ. Arquivo 

da CEVPM-PB. 

Requerimento de 

Anistia (Edite 

Sousa da Gama). 

Gabinete Zenóbio 

Toscano. Arquivo 

CEVPM-PB.  
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19 Boanerges 

Timóteo de 

Souza 

Foi preso e barbaramente torturado. Saiu da câmara de 

tortura para o manicômio em João Pessoa. 

Segundo João Fragoso, Boanerges foi preso e levado para o 

delegado Silvio Neves, sendo barbaramente torturado, 

sofrendo espancamentos mesmo com o braço quebrado e 

com pontos de uma recente cirurgia, que acabaram rompidos. 

Segundo José Bernardo “Boanerges foi pro pau-de-arara” e 

Ailton José diz “Vi Boanerges no pau-de-arara” 

Jório Machado escreve em seu livro que “[...] Boanerges 

Timóteo que ele havia espancado brutalmente, submentendo-

o, inclusive à tortura do pau-de-arara e rebentando-lhe as 

mãos à palmatória. O sofrimento de Boanerges foi tão 

prolongado e monstruoso, que terminou inutilizando-o para 

o resto da vida.” 

(Paraíba, 1964) 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB.  

Audiência pública 

“Perseguição aos 

sindicalistas pela 

ditadura militar”, 

CEVPM-PB, 

26/11/2013.  

Oitiva, CEVPM-

PB, 11/7/2014, 

depoimento de José 

Ailton e José 

Bernardo, 

MACHADO, 

Jório. 1964: a 

opressão dos 

quartéis. João 

Pessoa: O 

Combate, 1991. p. 

70 

20 Carlos 

Alberto 

Soares 

Sofreu lesões e contusões provenientes de espancamento; 

inclusive foi feito “laudo de exame de corpo de delito” 

autorizado pelo Conselho Permanente de Justiça do Exército 

apontando diversos traumas como edemas, equimoses, 

escoriações e impotência funcional dos dedos. Também 

passou por torturas psicológicas como ameaças de morte. 

Passou ainda pelo “pau-de-arara” (Pernambuco, São Paulo e 

Rio de Janeiro, 1971)  

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

21 Celso Agra “[...] me puseram para sentar num banco e aí me ligaram fios 

elétricos, me aplicaram choques e diziam que era para mim 

falar, falar, e nisso ali ficaram 3 horas, e jogaram água fria 

no meu rosto e me deram chutes também. [...] Depois dessa 

tortura me puseram numa cela bastante escura, suja, e depois 

passaram a fazer interrogatórios normais e nisso aí eles 

aplicaram choques novamente [...] nos aplicaram choques e 

ameaçaram de pau-de-arara, mandaram que nós tirássemos a 

roupa [...]” (São Paulo, 1972) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

22 Corina “O fato de não nos apresentarmos logo, incidiu na ameaça de 

arrombamento da porta de nossa residência, por parte 

policiais, que encontrando a resistência de nossa empregada 

doméstica, se retiraram para retomarem logo em seguida com 

um mandato de prisão e a ameaça de arrombarem a porta. 

[...] 

Os policiais, nos induziram a deixar a casa, juntamente com 

a nossa empregada, que tinha resistido à entrada dos mesmos 

em nosso domicílio. 

[...] a empregada de nome Corina, ficou detida pôr algumas 

horas na Secretaria, onde os policiais, a torturaram em um 

barril cheio de água, pelo fato da mesma ter se recusado a 

fazer afirmações solicitadas pelos policiais [...]” (Paraíba, 

1964) 

Processo de 

anistia de José 

Cornélio da Silva. 

CA-MJ. Arquivo 

da CEVPM-PB. 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB. 
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23 Dilermano 

Mello do 

Nascimento 

“[...] Morreu em 15 de agosto, no intervalo do interrogatório 

a que estava sendo submetido no 4o andar do edifício do 

Ministério da Justiça. [...] 

O laudo pericial concluiu, por exclusão de provas, que ele 

foi induzido a saltar da janela do 4o andar, após longo 

interrogatório. [...] 

Jorge Thadeu Melo do Nascimento, filho de Dilermano, 

prestou depoimento ao Grupo Tortura Nunca Mais/RJ, em 

3/1/1995, declarando que, no dia 14/8/1964, às 20 horas, 

quando tinha 15 anos de idade, dois militares à paisana 

foram a sua casa, convidando-o para visitar seu pai, que se 

encontrava preso desde o dia 12. Ao chegar lá, o capitão 

Correia Pinto o obrigou a sentar e não o deixou ver o pai, 

ameaçando-o [...] No dia seguinte, soube que Dilermano 

estava morto.” (Rio de Janeiro, 1964) 

BRASIL, SEDH. 

Direito à Verdade 

e à Memória: 

Comissão 

Especial sobre 

Mortos e 

Desaparecidos 

Políticos. Brasília: 

SEDH, 2007, p. 

69. 

24 Dilza 

Rodrigues 

de França 

Sequestro seguido de prisão (Campina Grande, 30/4/1974), 

tortura física e psicológica por vários dias, sem o 

conhecimento do paradeiro por parte da família. (Paraíba, 

1974) 

Audiência pública 

“As marcas da 

Tortura”, 

CEVPM-PB, 

10/12/2013. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

25 Dinalva 

Rodrigues 

de França 

Sequestrada em casa, Campina Grande, em 11/12/1974, foi 

conduzida vendada até o quartel do exército. Passou uma 

tarde sofrendo torturas psicológicas, inclusive lhe 

ameaçaram com o pau de arara. [Sua irmã Dilza já havia sido 

presa e torturada meses antes].  

“Me empurraram para o canto do carro, pegaram uma venda 

de borracha e no local saíram assim puxando na minha mão. 

Eu me lembro de ter escutado muitas vozes de homens 

soltando piada, perguntando onde tinha me encontrado. [...] 

Era uma situação que parecia um sonho. Eu tinha certeza que 

ia morrer. A situação era tão estranha. Era um medo tão 

grande, um medo misturado com uma raiva.” 

“Ficou um cara, acho que vigiando, encostado na janela o 

tempo todo e olhando para fora, ninguém via o rosto dele. 

Ele saiu e pouco depois uma porta se abre e entra um cara 

bem alto com uma calça verde do exército, uma camisa 

caqui, óculos escuro bem fechado. Do jeito que ele vinha, 

deu uma mãozada no meu pescoço! E disse: ‘baixa a cabeça, 

que aqui ninguém olha pra cara de ninguém!’. Nessa hora eu 

chorei, chorei... me deixaram lá um tempão e depois vieram, 

me pegaram e o tempo todo diziam: ‘olha, sua mãe vai 

morrer porque sua irmã já foi presa e ela já passou mal e 

agora vai morrer e a culpa é sua!’ (Paraíba, 1974) 

Ibidem. 

26 Durval 

Alves de 

Moura 

Preso no 15º RI (João Pessoa), passou aproximadamente 20 

dias incomunicável. “Foram dias de sofrimento e 

humilhação, onde passei até pelo chamado ‘Corredor 

Polonês’. Até a conversa entre os presos foi advertida por um 

oficial do dia que comunicou que se o fato voltasse a se 

repetir eles iriam jogar água na cela”. Depois da prisão ficou 

desequilibrado psicologicamente, sua família o abandonou e 

chegou a ficar mendigando pelas ruas de Guarabira. (Paraíba, 

1964) 

Processo de 

anistia. CA-MJ. 

Arquivo da 

CEVPM-PB. 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB. 
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27 Eddie 

Carlos 

Castor da 

Nóbrega 

“[...] fez uma narrativa de próprio punho, mas a esta não 

reconhece valor, porque foi coagido a prestá-la [...]” (São 

Paulo, 1970) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

28 Edmilson 

Borges de 

Souza 

“[...] disse que na Polícia do Exército, recebeu torturas que 

invalidam suas declarações [...]” (Rio de Janeiro, 1971) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

29 Edval Nunes 

da Silva 

“Cajá” 

Sofreu diversos tipos de torturas, durante quatro dias. “Era 

uma equipe de cinco que se revezavam na tortura, o tempo 

todo.” Podemos citar: espancamentos, socos, chutes, 

‘telefones’ nos ouvidos, palmatória nos pés, quebraram o 

aparelho de telefone na sua cabeça, arrastado pelos cabelos, 

coronhada, “roleta chilena”, preso quatro dias sem água ou 

comida, ameaças inclusive contra familiares [o ameaçaram 

de sofrer violência sexual], “o tempo todo nu”, crucificação 

no chão [com mais espancamentos], tentaram grampear os 

órgãos genitais com grampeador. Todos esses suplícios 

causaram graves sequelas físicas que duram até hoje, tendo 

ficado com uma doença chamada Síndrome de Koening 

[retocolite aguda] “intestino grosso infeccionado” 

(Pernambuco, 1978) 

Audiência 

pública, Comissão 

Estadual da 

Memória e 

Verdade Dom 

Helder Câmara, 

16/5/2013. 

30 Edvar 

Nogueira 

Matos 

“[...] o requerente estava sendo transferido para João 

Pessoa/PB e sendo entregue ao 15º Batalhão do Exército. 

Ademais, antes de ser entregue à este Batalhão, o Requerente 

suportou diversos tipos de ameaças e constrangimentos, 

sendo, inclusive, agredido fisicamente.” 

Processo de 

anistia. CA-MJ. 

Arquivo da 

CEVPM-PB. 

31 Eraldo 

Fernandes 

Preso no DOPS/Recife onde foi espancado. Trazido pela 

Polícia Federal para João Pessoa onde foi preso do DIC 

durante seis dias sem comida, em celas com presos comuns. 

Nesse local sofreu pauladas, chibatadas, pontapés, 

permaneceu amarrado (nu), apanhou dos presos e foi 

colocado no pau-de-arara. (Pernambuco, Paraíba, 1969) 

Depois de cumprir pena em João Pessoa foi para São Paulo. 

A casa em que morava com outros paraibanos foi invadida. 

Passou dois meses preso e sofrendo torturas no DOI-CODI, 

onde foi uma vez para o pau-de-arara [associado com 

choques nas partes íntimas e na língua, tendo desmaiado em 

uma ocasião], sofreu novos espancamentos e passou por 

tortura “limpa” através de luzes fortes. Apanhou inclusive do 

Delegado Fleury no DOPS/SP. Presenciou grave tortura de 

uma jovem “com cassetete no ânus”. 

Oitiva, CEVPM-

PB, 13/12/2013. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

32 Eric Jenner 

Rosas 

“[...] suas declarações no inquérito policial, foram feitas 

debaixo de coação praticadas pelo Sr. Gentil, da Polícia 

Federal da Paraíba; que, no final, assinou as declarações sem 

lê-las.” (Paraíba, 1969) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

33 Ernani 

Soares de 

Oliveira 

Foi preso e levado para Campina Grande, sendo torturado 

naquele município, deixando sequelas na sua saúde. 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

34 Estácio 

Amaro da 

Silva 

Foi preso por agentes do DOPS e torturado em Bayeux 

(RCMec) e Cabedelo [prédio em construção, atualmente 

Secretaria de Agricultura]. Além de fortes torturas 

Processo de 

anistia. CA-MJ. 

Arquivo da 
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psicológicas, também sofreu choques [nuca, pênis], passou 

pelo pau-de-arara, e foi submetido a tortura “limpa” através 

de impedimento de sono, em local com luzes fortes e barulho 

durante toda a noite.  (Paraíba, 1973) 

CEVPM-PB. 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

35 Expedito 

Diniz 

“[...] plena noite do mês de setembro de 1973. Fui 

sequestrado na gráfica onde trabalhava, [...] no centro de 

Campina Grande. Encapuzaram-me, levando-me para um 

local desconhecido e, seguida, para o 31º Batalhão de 

Infantaria Motorizada, localizado na Rua 15 de Novembro, 

Bairro da Palmeira. Posteriormente, enviaram-me para o 15º 

Batalhão de Infantaria, em João Pessoa – Paraíba, cárcere no 

qual sofri todos os tipos de torturas com requintes de 

crueldade e desumanidade [...]” (Paraíba, 1973) 

Processo de 

anistia. CA-MJ. 

Arquivo da 

CEVPM-PB. 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

36 Ezequias 

Bezerra da 

Rocha 

“[...] É de Guilhermina, o relato sobre o ocorrido: ‘Quando 

ele passou por mim, carregado por policiais, parecia um 

farrapo humano, havia sangue por todas as partes do seu 

corpo. Não conseguia nem ficar de pé. Eu pensei: será que 

está morto? Com muito esforço perguntei a ele como estava 

se sentindo. Perguntei muitas vezes para que pudesse obter 

uma resposta dada com voz forçada: Estou bem, meu amor, 

tenha calma. Deve ter desmaiado depois disso porque não 

ouvi mais nenhum som vindo de lá. Foi esta a última vez que 

vi e ouvi o meu marido.’ Guilhermina foi liberada no dia 

seguinte. Dias depois, a imprensa informava que no 

município de Escada (PE), na barragem do Bambu (Engenho 

Massauassu), havia sido encontrado um corpo totalmente 

mutilado, com inúmeros sinais de tortura.  

De acordo com as características físicas parecia ser Ezequias, 

mas a família não pode ver o cadáver, por impedimento da 

polícia, que dizia tratar-se de pessoa já identificada. [...] Em 

março de 1991 [...] a Comissão de Pesquisa solicitou ao 

Secretário de Segurança Pública que fossem confrontadas, 

por meio de perícia, as impressões digitais constantes no 

ofício com as de Ezequias. Sendo idênticas as impressões 

digitais do corpo encontrado e as da carteira de identificação 

de Ezequias, ficou comprovada sua morte sob torturas e a 

ocultação de cadáver”. (Recife, 1972) 

BRASIL. SEDH. 

Direito à 

Verdade e à 

Memória: 

Comissão 

Especial sobre 

Mortos e 

Desaparecidos 

Políticos. Brasília: 

SEDH, 2007, p. 

290-291 

37 Fernando 

Antônio 

Souto 

Batista 

Não tinha nenhuma vinculação direta ou indireta com 

militância de esquerda, mas foi alvo das forças militares ao 

ser acusado por dois soldados de ter direcionado palavras 

obscenas contra o hino nacional, em solenidade militar da 

Corrida do Fogo Simbólico da Pátria em Pilões-PB. Foi 

agredido fisicamente e levado a cadeia pública de Pilões. 

Durante horas foi mantido sem alimentação. Algemado, foi 

posto no assoalho do jipe. “Ao chegar em Campina, me 

puseram numa guarita com um mau cheiro tremendo, e 

assim, no início da noite, me levaram para algum canto onde 

eu permaneci durante 9, 10 dias. Nunca imaginei passar por 

esse tipo de coisa”. Em Campina Grande foi torturado nas 

dependências do Quartel Militar, localizado no bairro da 

Palmeira. Afirmou que não foi levado para nenhuma granja. 

O momento mais cruel e impactante que deixou sequelas por 

toda a sua vida foram as sessões de tortura na cadeira de 

Audiência pública 

“Crônicas do 

Horror”, 

CEVPM-PB, 

06/6/2014. 

Arquivo CEVPM-

PB. 
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dentista. Com os braços imobilizados, meteram o motor 

odontológico por cima dos dentes. Certo dia, o motor atingiu 

sua gengiva e sangrou sem parar. “[...] eu simplesmente 

fiquei com pavor de dentista. Hoje não tenho nenhum dente 

na boca”. Vítima de espancamento, sofreu ainda um derrame 

na região glútea, por conta de chutes que levou na perna. 

Perdeu seis quilos, se alimentava de pão duro e barra de doce 

com açúcar. Para ir ao banheiro era preciso ser insistente até 

que aparecesse alguém e permitisse a saída da cela. “Era 

comum ser acordado no quartel com um tapa na cara, chute 

na planta do pé”. (Paraíba, 1972) 

38 Francisco de 

Assis da 

Cunha 

Metri 

Passou pelo pau-de-arara e ficou 3 horas em pé com os olhos 

vendados. Levou coronhadas de fuzil no fígado e nos rins. 

Circulava a noite com os olhos vendados. Simulação de 

fuzilamento com 3 metralhadoras e 2 revolveres 38. 

Ameaças. Em um local clandestino, fora da área urbana mas 

próximo ao RCMec onde estava detido, foi amarrado em um 

mastro por 3 horas. (Paraíba, 1973) 

Audiência pública 

“As marcas da 

Tortura”, 

CEVPM-PB, 

10/12/2013. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

39 Francisco de 

Assis Lemos 

de Souza 

Sofreu torturas no caminho de Recife para João Pessoa: o 

coronel Hélio Ibiapina pessoalmente, na saída do Recife, 

parou o jipe, despiu Assis Lemos, o pendurou e colocou um 

jornal no seu ânus, para atear fogo em seguida. 

Audiência Pública 

“As Ligas 

Camponesas”, 

CEVPM-PB e 

CNV, 15/7/2013. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

40 Francisco 

Ferreira de 

Araújo 

Sofreu espancamentos e ameaças por agentes da Polícia 

Federal, inclusive disseram que ele iria “dar umas voltinhas 

pelo mar”. Foi retirado da PF e levado para uma granja 

clandestina, onde sofreu ameaças inclusive de soltarem uma 

cobra nele. Assinou as declarações sem poder ler o conteúdo. 

(Ceará, 1973) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

41 Geraldo 

Vandré 

Em torno das possíveis torturas sofridas por Geraldo Vandré, 

existe uma polêmica até os dias de hoje.  

“[...] como disse Araújo: ‘Tão obscuro quanto sua saída foi o 

seu retorno ao país. O autor de Pra não dizer que não falei 

de flores fez uma única viagem de volta, mas desembarcou 

duas vezes no Brasil’. Como assim? ‘Houve um 

desembarque real e um segundo desembarque, fictício’. 

Vejamos quais foram. O primeiro foi noticiado pelo Jornal 

do Brasil em sua edição de sexta-feira, 18 de julho de 1973. 

‘O cantor e compositor Geraldo Vandré foi preso, ontem, no 

aeroporto do Galeão, ao desembarcar de um avião. O artista 

foi levado para uma unidade militar, onde ficou 

incomunicável’. Depois, seguiram-se 33 dias de absoluto 

silêncio, conforme Araújo. ‘É quando é apresentado o 

desembarque fictício de Vandré em terras brasileiras. Na 

noite de 21 de agosto de 1973 a câmera do Jornal Nacional 

da TV Globo focaliza a entrada de um Electra da Varig no 

Aeroporto de Brasília. O ângulo vai se fechando e o rosto de 

Geraldo Vandré, barbado e com a expressão cansada, 

aparece na tela.’ Em seguida, ‘o locutor informa que o cantor 

e compositor  Geraldo Vandré acaba de voltar ao Brasil. [...] 

cabisbaixo e com voz trêmula, ele teria declarado que 

pretendia ‘integrar suas composições à realidade nova do 

Brasil’, a qual esperava encontrar um clima de paz e 

SOUZA, Amilton 

Justo de. “É o 

meu parecer”: a 

censura política à 

música de 

protesto nos anos 

de chumbo do 

regime militar do 

Brasil (1969-

1974). 

Dissertação de 

mestrado. 

UFPB/CCHLA, 

João Pessoa, 

2010, p. 264-265 
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tranquilidade. [...] Declarando, ainda, que dali para a frente 

‘desejava só fazer canções de amor e paz’. Segundo Paulo 

Cesar de Araújo (2007, p. 110), sabe-se, ainda, ‘que após 

aquele primeiro período incomunicável numa unidade do I 

Exército, no Rio de Janeiro, o compositor também esteve 

preso numa carceragem da Polícia Federal em Brasília’. 

Portanto, provavelmente teria sido entre uma cela e outra 

‘que a polícia política conseguiu arranjar a retratação ou 

confissão que Vandré apresentou ao público através do 

Jornal Nacional.’” Apesar desses dados, sempre que foi 

perguntado recentemente sobre torturas, Vandré ou se 

esquiva ou nega ter sido vítima. 

42 Humberto 

Rocha 

Cunha 

Assinou declarações previamente elaboradas pelos policiais 

e uma mensagem cifrada, mediante torturas. (Minas Gerais, 

1971) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

43 Isaias 

Trajano da 

Silva 

“[...] que o interrogatório sofreu sevícias físicas irresistíveis 

na fase policial, mediante as quais foi obrigado a admitir 

como verdadeiros, os fatos incriminatórios e que constam em 

seu depoimento policial, o qual, por isso fica retratado[...]” 

(São Paulo, 1975) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

44 Isanusis de 

Castro 

Cardoso 

“[...] me levaram algemada para o Quartel do Exército em 

Campina Grande e lá começaram a bater no meu rosto e no 

meu estomago, me deixando completamente roxa. Depois 

dessas torturas me levaram para a sessão de afogamento, que 

consistia em um caldeirão cheio de água, para, mais uma vez, 

submeter a dores. Eles botavam, algemada, minha cabeça 

dentro d`água e contavam até dez e puxava, num verdadeiro 

vaivém. Depois eles continuavam a tortura, acendendo 

charutos e, em brasa viva, queimavam meus seios, que 

ficavam completamente inchados. [...] em Recife fui 

encaminhada para o Quartel General do 4º Exército [...] 

Nesse local, além de me tacharem de perigosa, eu sofria 

diversos tipos de torturas.  

[...] O recomeço das torturas me angustiaram a cada instante, 

desta vez me levaram e me colocaram em um pau de arara, 

foi quando tive o meu braço deslocado. Ainda no pau de 

arara, além das algemas, eles me vedaram a boca com 

esparadrapo e colocaram no meu nariz água com conta-gotas. 

Depois desse chocante episódio, e com já grande acúmulo de 

torturas, veio um médico oficial para me consultar, porque 

eu estava toda quebrada e não conseguia mais me levantar. 

[...] À noite me levaram para mais uma sessão de tortura. 

Desta vez foi o choque elétrico, botando fio no meu dedo 

mínimo do pé. Desta sessão, eu me urinava todinha e era alvo 

de muitas ironias e deboches. Esta foi a última tortura no DOI 

-CODI. 

Passados sete dias, me levaram para o Quartel da Polícia do 

Exército em Olinda. [...] Sem as torturas físicas, nesse local 

eu era submetida a torturas psicológicas, um verdadeiro 

constrangimento. Nas horas das refeições, por exemplo, 

quando eles nos iam levar, entravam no xadrez e com 

metralhadoras em punho, apontadas para mim, obrigava-me 

a comer. [...] 

Processo de 

anistia. CA-MJ. 

Arquivo da 

CEVPM-PB. 
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Nesse Quartel tive total assistência médica, cujo único 

objetivo era de desaparecer as provas físicas e, para só depois 

me levar, sem marcas, para a Secretaria da Segurança Pública 

de Recife [...]” (Paraíba, Pernambuco, 1972) 

45 Ivanoe 

Baracho 

“Um agrônomo paraibano, Ivanoe Baracho, que servia ao 

governo Miguel Arraes e o acompanhava desde quando o 

líder pernambucano tinha ocupado a Prefeitura Municipal de 

Recife, expressava sinais de profunda depressão. Ele também 

tinha sido encapuzado e levado para os porões das torturas a 

exemplo de Ubiracy.” [O texto indica que sofreu 

espancamentos e foi posto na “geladeira”] (Pernambuco) 

MACHADO, 

Jório. 1964: a 

opressão dos 

quartéis. João 

Pessoa: O 

Combate, 1991, p. 

97/98. 

46 Jaime 

Gonçalves 

de Almeida 

“[...] as declarações tomadas na Polícia o foram sob coação 

física e moral [...]” (Distrito Federal, 1970) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

47 Jandira dos 

Santos 

França 

Foi sequestrada e torturada nos estados do Maranhão e 

Pernambuco, em 1974. 

“Colocaram-na em uma sala e mandaram que tirasse a roupa, 

ficando apenas de calcinha e sutiã, durante todo o 

interrogatório” 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

48 

 
João 

Alfredo Dias 

“Nego 

Fuba” 

“Noutra cela, ao lado, estava João Alfredo (Nego Fuba) que, 

ao ser interrogado pela última vez, voltou desanimado, 

afirmando ter certeza de que não sairia jamais daquela prisão. 

Neste mesmo dia foi transferido para a cela onde se 

encontravam João Manoel, Antônio Fernandes e outros, mas, 

à noite, foi solto” 

DESAPARECIDO 

MACHADO, 

Jório. Op. cit. p. 

27  

49 Pedro Inácio 

de Araújo 

“Pedro 

Fazendeiro” 

No 15º RI, “[...] jogavam água nas celas, ao anoitecer, para 

impedir que os presos dormissem ou se mantivessem 

deitados. Fizeram isso com o deputado Assis Lemos, com o 

advogado Figueiredo Agra e contra os líderes camponeses 

João Alfredo Dias [o Nego Fuba] e Pedro Inácio de Araújo 

[o Pedro Fazendeiro] [...]” (Paraíba, 1964) 

DESAPARECIDO 

MACHADO, 

Jório. Op. cit. p. 

94 

50 João 

Crisóstomo 

Moreira 

Dantas 

Na “Granja do Terror”, em Campina Grande, recebeu socos 

e pontapés, ameaças de morte, ficou preso sem água ou 

comida ou cobertor. Posteriormente identificou a localização 

e o proprietário da granja. (Paraíba, 1971 e 1973) 

No Amazonas foi interrogado na estrada de acesso a Ponta 

Negra, até a madrugada. De lá foi levado de volta ao local de 

trabalho para ser informado que havia sido demitido da 

Construtora Camargo Correia. 

Audiência pública 

“Granjas do 

Terror”, CEVPM-

PB, 06/8/2013. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

51 João de 

Almeida 

Cavalcante 

“[...] após a prisão, o Requerente e demais trabalhadores que 

se encontravam com ele foram levados à Secretaria de 

Segurança Pública do Estado da Paraíba, onde tomaram o seu 

depoimento, tendo sido transferido durante a madrugada para 

um quartel da Polícia Militar, onde permaneceram por mais 

de 24 horas. É imperativo esclarecer que durante todo o 

período em que permaneceram no Cárcere, o Requerente e 

os seus colegas sindicalistas torturados psicologicamente, 

com ameaças feitas por militares graduados que bradavam 

em voz alta: ‘Comunistas, preparem-se! Pois quando o Brasil 

entrar em Estado de Sítio vocês serão fuzilados’ 

Processo de 

anistia. CA-MJ. 

Arquivo da 

CEVPM-PB. 
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Aliado à tortura psicológica, o Requerente sofreu com a falta 

de informações precisas e claras do porque da sua prisão; 

com a falta mínima de higiene da cela onde passaram mais 

de 24 horas e, também, com a falta de alimentação durante 

todo esse período” (Paraíba, 1964) 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

 

João 

Emiliano 

dos Santos 

(e outros seis 

camponeses 

não 

identificados) 

“Amaciados a pau, surrados impiedosamente – o de nome 

João Emiliano dos Santos, apesar de alfabetizado não pôde 

assinar o depoimento pelo estado em que ficou – SETE 

CAMPONESES ‘consentiram’ em depor contra o Juiz. [...] 

igualmente um coronel de milícias que superintendia o 

policiamento regional, conhecido brutamontes que o 

Governo da Paraíba tem à mão para SUAS VIOLÊNCIAS, 

prestou depoimento de ouvi dizer. [...] os camponeses 

levados a presença do Major NEY DE OLIVEIRA AQUINO 

declararam haver prestado depoimento em RIO TINTO sob 

coação policial, dizendo textualmente que OU DIZIA O 

QUE A CIA. QUERIA OU MORRERIAM NO PAU. 

Curioso é que nem a COMISSÃO ESTADUAL DE 

INVESTIGAÇÕES (o 2º Inquérito) nem o I.P.M.  do Recife 

(o 3º Inquérito) querem tomar conhecimento das 

comprovações de que as ACUSAÇÕES AO JUIZ EM RIO 

TINTO FORAM EXTORQUIDAS A PAU.” 

 

“[...] Segundo o militar Major Ney de Oliveira Aquino, a 

Companhia de Tecidos Rio Tinto agiu ‘ostensivamente no 

sentido de alijar o Juiz de seu posto e, se possível, destruí-lo, 

por todos os meios, e modos ao seu alcance, valendo-se 

principalmente da coação irresistível que exerce sobre os 

habitantes do Município, do qual é proprietária absoluta” 

(Rio Tinto, Paraíba, 1964, dias que seguiram ao golpe) 

Carta do 

advogado e ex-

juiz de direito 

Alfredo P. de 

Lima ao Marechal 

Presidente da 

C.G.I. (Palácio da 

Guerra, Rio de 

Janeiro) 

(30/6/1964) 

(Projeto Brasil 

Nunca Mais) 

/ 

Processo de 

anistia do Juiz 

Hermíllo de 

Carvalho 

Ximenes. CA-MJ. 

Arquivo da 

CEVPM-PB. 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

59 João 

Fernando do 

Nascimento 

Recebeu choques na orelha (São Paulo, 1975) Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

60 João 

Ferreira da 

Silva 

Não reconhece os depoimentos prestados pois foram 

realizados sob tortura. (Rio de Janeiro, 1970) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

61 João 

Francelino 

da Silva 

Preso por policiais militares, e levado para Sapé, onde foi 

torturado psicologicamente e fisicamente por 5 dias: 

espancamentos e banhos em água com fezes. Após a 

libertação sofreu com inúmeras discriminações. (Paraíba, 

1964) 

Processo de 

anistia. CA-MJ. 

Arquivo da 

CEVPM-PB. 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

62 João Lucena 

Montenegro 

Afirma em seu processo de anistia que “[...] Durante o 

período em que ficou detido, o Requerente sofreu torturas 

psicológicas [...]”  

Processo de 

anistia. CA-MJ. 

Arquivo da 

CEVPM-PB. 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

deputado Zenóbio 
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Toscano. Arquivo 

CEVPM-PB. 

63 João Pessoa 

da Costa 

Alves 

“[...] foi, na Polícia, coagido fisicamente a admitir fatos não 

verdadeiros.” (São Paulo, 1972) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

64 João 

Roberto 

Borges de 

Souza 

“Em Recife, ele tava soltando panfleto, em Macaxeira. 

Perdeu os documentos, foi preso e torturado. Foi tortura 

física e psicológica, que foi a pior que teve [...]” 

(Pernambuco, 1969) 

Posteriormente acabou morrendo no Açude Olho D’água, em 

Catolé do Rocha-PB [conforme narrativa do texto temático 

“Mortos e Desaparecidos Políticos” ] 

Depoimento de 

Dona Eulina 

Marques Borges 

de Souza, em: 

PARAÍBA. 

CEVPM-PB. 

Relatório parcial. 

João Pessoa: A 

União, 2014, p. 

45-46 

65 João Xavier 

de Lacerda 

“[...] deseja declarar não ser verdade o contido no 

depoimento constante de fls. 169, porque foi o mesmo obtido 

por meio de coação maus-tratos e injúrias; que os maus-

tratos, foram de sorte que o interrogado perdeu a consciência 

e só veio a recuperá-la depois que se encontrava, há dias, no 

quartel do 23º B. de Caçadores; que foi dito ao interrogado 

ter ele estado na Polícia Militar, do que não recorda o 

interrogado face ao estado de prostação em que se 

encontrava; que os referidos maus-tratos foram aplicados no 

interrogado no interior da Delegacia Regional da DPT, não 

podendo o interrogado esclarecer os nomes dos autores dos 

referidos maus-tratos [...]” (Ceará, 1970) 

“[...] Que o interrogando reconheceu, entre as pessoas 

marcadas por pancadas, os indivíduos que já conhecia ou que 

ficou conhecendo de nome: ..., JOÃO XAVIER DE 

LACERDA, [...]”[declarações de Gilberto Telmo Sidney 

Marques]  

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

66 Joaquim 

Gomes de 

Almeida 

“[...] que, contra os defendentes, foram empregadas toda 

sorte de coação moral e psicológica, com a célebre ameaça 

de ‘pau-de-arara’ se não assinasse as declarações [...]” 

(Paraíba, 1970) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

67 Jorge 

Aguiar Leite 

Em janeiro de 73 foi sequestrado por militares do exército 

em seu local de trabalho. Levado para a “Granja do Terror” 

em Campina Grande, onde ficou três dias, foi alvo de tortura 

em interrogatórios constantes. De mãos atadas e apenas de 

cueca durante esse tempo, foi submetido a choques elétricos 

nas genitais e espancamento, causando graves sequelas em 

seu corpo. Eram obrigados a assistir demonstrações de 

práticas de tortura, principalmente em José Pereira dos 

Santos “Peba”. No terceiro dia foi conduzido ao quartel 

general do DOI-CODI de Recife, junto com outros dois 

presos políticos: Napoleão, ex auxiliar de Miguel Arraes, e 

Olívia. Algemado e encapuzado, foi recebido por um 

“corredor polonês”, com uma fileira de sujeitos localizados 

em suas laterais, lhe golpeando fortemente por todo o corpo. 

Ficou preso e incomunicável até o mês de março de 73. Após 

intermináveis interrogatórios onde era questionado sobre 

suas ligações com os subversivos, foi conduzido ao DOPS 

Audiência pública 

“Granjas do 

Terror”, CEVPM-

PB, 06/8/2013. 

Arquivo CEVPM-

PB. 
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pernambucano e finalmente liberado. Posteriormente 

identificou a localização da granja. (Paraíba, 1973) 

68 Jório de 

Lira 

Machado 

“[...] me colocar numa rampa, por várias horas, do lado de 

fora de clube, sob forte chuva. Os tornozelos adormeceram. 

Na minha frente um soldado teso como uma estaca, de fuzil 

escorado entre o braço e o corpo, protegido da chuva que 

escorria no beiral. Ele me olhava com indiferença, como se 

eu fosse um objeto inútil” 

Ameaçado várias vezes. (Fernando de Noronha, 1964) 

MACHADO, 

Jório. Op. cit. p. 

57 

69 José Adeildo 

Ramos  

Foi submetido a torturas assim que preso. No DOI-CODI em 

Recife, foi interrogado nu durante uma semana, com 

pancadas, choques elétricos e pau-de-arara. Presenciou ainda 

a tortura de outros presos políticos. Nessa semana passou por 

exames médicos que presume terem objetivo de indicar os 

limites de tortura que poderia aguentar. 

José Emilson, durante audiência pública, confirma que 

Adeildo Ramos serviu como cobaia em aula de tortura. 

(Pernambuco) 

Encapuzado, foi levado ao aeroporto de onde pegou voou até 

o Rio de Janeiro. Chegando lá, foi levado para local 

desconhecido, mandaram ele tirar a roupa, e por fim foi 

colocado na “geladeira” [parecida com uma caixa de madeira 

pintada, onde primeiramente jogavam ar quente e em seguida 

frio, com luzes fortes que as vezes ascendiam, gerando uma 

“dor de cabeça violenta”] (Rio de Janeiro) 

Audiências 

públicas “A greve 

dos marinheiros – 

50 anos depois”, 

25/3/2014; e 

“Tortura nos 

presos políticos 

de Itamaracá”, 

CEVPM-PB, 

22/10/2013. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

70 José 

Bartolomeu 

de Sousa 

Lima 

“[...] desconhece o motivo de sua prisão, tendo, ainda, a 

declarar que o depoimento que prestou na Polícia foi sob 

coação moral e física, e na sua maior parte consta de fatos 

que não foram eles alegados e sim copiados de outros 

depoimentos.” (Pernambuco, 1964) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

71 José 

Bernardo da 

Silva 

Em João Pessoa “Eu fui pruma latinha, tipo uma latinha de 

Pardal e colocaram a planta do pé em cima da latinha ao 

mesmo tempo que davam porrada. Ficava só com o dedo na 

parede em cima da latinha.” 

Preso e torturado na “Granja do Terror”, em duas ocasiões: 

pau-de-arara, choques, espancamentos, foi torturado na 

frente da mulher. Posteriormente aos fatos retornou ao local 

e pôde identificar a granja. 

Foi espancado ainda na Vila dos Oficiais em Campina 

Grande.  

Toda noite sonhava que estava sendo torturado! Quanto aos 

nomes de possíveis torturadores, Bernardo lembra de Tarzan 

e Cigano. “Tarzan gostava muito de dar telefone e tinha as 

mãos grandes. O outro gostava mais de pau-de-arara. Era um 

moreno, cabelo grande”. (Paraíba, 1971 / 1973) 

Oitiva, CEVPM-

PB, 11/7/2014. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

72 José Bezerra 

do 

Nascimento 

“[...] foi seviciado pela autoridade policial; que, para 

confessar os crimes constantes do citado depoimento, até a 

esposa do interrogando foi seviciada pela autoridade policial 

[...]” (São Paulo, 1970) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

73 José 

Calistrato 

Cardoso 

Filho 

Não foi torturado na Paraíba e é cearense, mas por sua grande 

atuação política no estado, morando aqui até os dias de hoje, 

e por ter prestado depoimento a esta comissão na mesma 

audiência pública do paraibano José Emilson, fizemos 

questão de incluir seu nome nessa lista como forma de 

registro histórico. 

Audiência pública 

“Tortura nos 

presos políticos 

de Itamaracá”, 

CEVPM-PB, 

22/10/2013. 
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Foi preso numa emboscada em Recife, tendo levado cinco 

tiros. Sofreu espancamentos, pau-de-arara, choques, 

afogamento. A tortura aconteceu com acompanhamento 

médico que dizia os limites que o preso poderia aguentar.  

Serviu como cobaia em aula de tortura no Recife.  

Tentando localizá-lo, os militares acabaram torturando sua 

namorada e suas duas irmãs, que residiam em Campina 

Grande-PB. (Pernambuco, 1972) 

Arquivo CEVPM-

PB. 

74 José 

Deodato 

Galdino 

Após o golpe militar foi preso em Guarabira, torturado em 

Sapé e levado para João Pessoa. 

Requerimento de 

Anistia (Ines da 

Silva Lima). 

Gabinete Zenóbio 

Toscano. Arquivo 

CEVPM-PB.  

75 José 

Emilson 

Ribeiro da 

Silva 

Foi preso e torturado por Fleury no IV Exército em Recife. 

Torturado com pancadas dentro de uma Kombi adaptada. 

Preso em Itamaracá. “[...] depois de três anos presos, sem 

mais nenhum processo a responder, eu e Calistrato, Adeildo 

Ramos que era marinheiro e Claudison Ribeiro que foi 

fuzileiro naval [...] nós fomos levados para o quartel da 

Polícia da Aeronáutica, o dito cujo quartel que eu tinha 

tomado de assalto, e lá nós fomos servir de cobaias em aulas 

de torturas [...]” Nessa ocasião perdeu os sentidos. No 

caminho para o local passou por fuzilamento simulado. 

(Pernambuco, 1973) 

Audiência pública 

“Tortura nos 

presos políticos 

de Itamaracá”, 

CEVPM-PB, 

22/10/2013. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

76 José 

Ferreira 

Lima 

“[...] ameaçado, inclusive, de morte e maltratado, tendo 

levado três tapas nas costas, enquanto se encontrava preso na 

Delegacia Regional da PF; que o interrogado, face aos maus 

tratos e ameaças sofridas, foi coagido a assinar os 

depoimentos [...] referido depoimento não tendo sido nem ao 

menos prestadas pelo interrogando e sim elaboradas pelos 

policiais [...]” (Ceará, 1970) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

77 José 

Herminio 

Dionísio 

“Quando chegou o dia 31 de março de 1964, o Coronel da 

Polícia Militar da Paraíba, Luiz de Barros, promoveu todo 

tipo de barbaridade contra as lideranças camponesas, 

atendendo as orientações dos proprietários rurais. José 

Hermínio foi preso na localidade em que residia e levado 

para a Delegacia Regional de Sapé, onde já se encontrava 

uma grande quantidade de camponeses presos. Num 

determinado momento, o Requerente foi espancado por 

policiais daquela Delegacia militar. Dias depois foi solto e, 

com as roupas ensanguentadas, se dirigiu a Capital do 

Estado, João Pessoa, para procurar as autoridades do Quartel 

do Exército do 15º Regimento de Infantaria, para denunciar 

o que havia sofrido e pedir garantias de vida. A resposta do 

Tenente-Coronel Rubens Pereira da Costa foi de que ele não 

podia fazer nada e que procurasse um médico.” 

Processo de 

anistia. CA-MJ. 

Arquivo da 

CEVPM-PB. 

78 José Lira Ailton José afirma que José Lira sofreu espancamentos em 

João Pessoa. Ficou perturbado mentalmente na cadeia e 

tentou suicídio. 

(Paraíba, 1971) 

Oitiva, CEVPM-

PB, 11/7/2014. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

79 José 

Miranda 

Filho 

Teve que fugir de casa e abandonar o emprego porque soube 

que os policiais federais estavam a sua procura, após a prisão 

de alguns companheiros seus do PCB (Ovídio Raimundo dos 

Santos, Manoel Cícero de Oliveira e Manoel Alves). Por 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 
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conselho da família se apresentou a sede da Polícia Federal e 

foi preso e jogado numa cela suja e escura, sem a mínima 

condição de respirar. No mesmo dia da prisão, foi logo 

submetido à tortura. (Paraíba, 1973) 

Arquivo CEVPM-

PB. 

80 José Pedro 

de Araújo 

“[...] o Serviço Nacional de Informações, em 05.08.68, nos 

cientificou que, em reunião do MDB, o deputado David 

Lerer, denunciou que quatro trabalhadores de Osasco, José 

Lopes de Oliveira, José Pedro de Araújo, José Carlos Barreto 

e Padre Pierre, estão sendo torturados e espancados, segundo 

seus familiares que foram ao Presídio do Carandirú visitá-los 

e apresentam equimoses por todo o corpo, inclusive, nos 

órgãos genitais [...]” (São Paulo, 1968) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

81 José Pereira 

de Araújo 

“Zequinha” 

Fidélia Cassandra, sua filha, relata conversas que ouviu entre 

seu pai e amigos íntimos, também alvos das forças da 

repressão. “Pegaram ele, encapuzaram e levaram num carro 

preto, não sei que marca. Eu tinha 12 anos. Aquilo pra mim 

era como se fosse uma sentença de morte mesmo”, relata.  

Ficou entre quinze e vinte dias preso em 1973. Em um 

primeiro momento foi levado à “Granja do Terror”, e em 

seguida ficou no cárcere do quartel de Cruz das Armas, em 

João Pessoa. Fidélia informa que: “vi o meu pai dizendo que 

levava telefone com as duas mãos, ficou em pau de arara, 

levava choque nos testículos, no ânus, passava a noite 

sentado numa cadeira, ajoelhado dentro de um tonel com um 

pingo d’água, com a lâmpada nos olhos e outras coisas que 

ele relatava, mas eu não entendia”.  

Zequinha retornou da “Granja do Terror” angustiado e 

encontrou fuga na bebida. Cardíaco, a situação dele se 

agravou. (Paraíba, 1973/1974) 

“[...] foi colocado em um saco para ser enterrado vivo, 

escapando por um milagre [...]” (depoimento de Alzira 

Dantas) 

Depoimento de 

sua filha, Fidélia 

Cassandra, 

audiência pública 

“As marcas da 

Tortura”, 

CEVPM-PB, 

10/12/2013. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

Processo de 

anistia de 

Joaquim Dantas. 

CA-MJ. Arquivo 

da CEVPM-PB.  

82 José Pereira 

dos Santos 

“Peba” 

Detido no Quartel do Exército em cela isolada, impedido de 

dormir. (Campina Grande/Paraíba, 1964)  

Levado para a “Granja do Terror” e barbaramente torturado, 

servindo inclusive como cobaia em demonstração de tortura, 

para servir de exemplo aos outros presos políticos. (Campina 

Grande/Paraíba, 1973) 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB. Jornal “A 

Palavra” 

(Campina Grande, 

12 a 18/4/1992) 

(Arquivo pessoal 

do jornalista 

Marcos Marinho) 

83 José 

Rodrigues 

da Costa 

Foi condenado em Minas Gerais, preso e torturado. Levado 

para a sede da Polícia Federal, foi interrogado pelos agentes 

do DOI-CODI e submetido a torturas como pau-de-arara e 

choques elétricos. Depois disso, cumpriu pena na 

Penitenciária Modelo da Capital paraibana. 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

84 Josélia 

Maria 

Ramos 

Wellen 

Foi presa, junto com Maura Ramos, no dia 29 de abril de 

1974. Sequestrada e enviada ao DOI-CODI do 4º Exército de 

Recife.  

De volta a Campina Grande, na “Granja do Terror”, passou 

por torturas físicas e psicológicas. “Éramos obrigadas a tirar 

a roupa, muitas vezes ficar só de calcinha; tinha choque 

Audiência pública 

“Granjas do 

Terror”, CEVPM-

PB, 6/8/2013. 

Arquivo CEVPM-

PB. 
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elétrico, pancada por todo o corpo, sempre com as mãos 

amarradas, algemadas, dependuradas”.  

Graças a seu marido Alois Wellen e o seu irmão Luís Carlos, 

sua prisão se tornou publicamente conhecida. Contou com a 

ajuda do frade franciscano Dagoberto Schneider, que fez 

uma limpeza na sua casa, jogando fora todos os livros que 

pudessem incriminá-la no processo que as forças militares 

iriam abrir. À noite, sua casa foi invadida e nada 

encontraram. 

Da prisão, recordou do “Dr. Bonzinho” e suas torturas 

psicológicas, além dos jogos de acusações que os militares 

faziam, falsamente acusando companheiros de terem 

delatados outros. (Paraíba, 1974) 

85 Lêda Rejane 

de Amaral 

Queiroz 

Torturada no DOI CODI em São Paulo, 1973 / "[...] a tortura 

é uma coisa abominável e só quem passou sabe o que é, por 

mais que se priorize não tem ideia, não tem ideia, você fica 

totalmente a mercê, você sai de órbita, você perde horas, 

você troca o dia pela noite porque é uma coisa consistente, 

diária, todas as horas então, eu não reconheço nem tinha 

nenhum documento, nunca fui lê, nunca fui no DOPS, nunca 

fui em canto nenhum lê os documentos meus e declarações 

minhas [...] porque todos foram feitos com muita repressão, 

com muita dor, com muito sofrimento." 

Audiência pública 

“Mulheres na 

resistência”, 

CEVPM-PB, 

11/3/ 2014. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

86 Luiz João 

da Costa 

Pertencente ao movimento da Liga Camponesa de Sapé, foi 

preso e torturado pela Polícia Militar. Depois de solto foi 

expulso da fazenda onde morava. 

Requerimento de 

Anistia, em nome 

da sua filha Maria 

Luíza da Costa. 

Gabinete Zenóbio 

Toscano. Arquivo 

CEVPM-PB. 

87 Manoel 

Cícero de 

Oliveira 

Ficou preso na Polícia Federal em João Pessoa, numa cela 

imunda, sem nenhuma condição de higiene, onde já se 

encontrava Ovídio Raimundo, o qual lhe dissera que havia 

sido bastante torturado. A partir daquele momento os dois 

foram vítimas de torturas tanto físicas como morais. Os 

policiais batiam, davam tapas e chutavam os órgãos genitais, 

os chamavam de vagabundos, de subversivos entre outras 

coisas. (Paraíba, 1973) 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

88 Manoel 

Guerra 

Dantas 

“No ano de 1974(*), enquanto o requerente se encontrava na 

Argentina, foi explodida uma bomba-relógio no cine teatro 

Apolo XI na cidade de Cajazeiras-PB, onde faleceram 02 

(duas) pessoas, por coincidência 10 dias antes do ocorrido, 

um companheiro do POR (T) havia estado na residência dos 

pais do requerente no Sítio Bálsamo, no município de São 

João do Rio do Peixe-PB. Diante desse fato, as autoridades 

militares tentaram vincular o atentado como tendo sido 

planejado pelo requerente ou sob orientação deste ou por seu 

grupo político. Consequentemente, o sistema repressivo 

determinou a prisão do seu pai, Manoel Guerra Dantas, por 

duas vezes, e o conduziram à Superintendência da Polícia 

Federal em João Pessoa-PB onde o mesmo passou por 

sessões de maus tratos para que confessasse onde se 

encontrava o requerente.”  

Processo de 

anistia de 

Severino Dantas 

Fernandes, filho 

de Manoel Guerra 

Dantas. CA-MJ. 

Arquivo da 

CEVPM-PB.  

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB. 
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(*) A referida bomba foi detonada em Cajazeiras no ano de 

1975, conforme descrito no presente relatório. (Paraíba, 

1975) 

89 Manoel 

Jacinto 

Correia 

“[...] que o interrogando esteve preso cerca de 3 meses, 

incomunicável, e mediante um clima de certa hostilidade, 

tensão emocional, ameaças alusivas a pessoas de sua família 

[...]” (Paraná, 1970) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

90 Manoel Luiz 

Alves Filho 

Preso juntamente com seu filho, Antônio Luís Alves; 

conduzidos para a Delegacia de Polícia em Sapé. “Durante o 

tempo em que esteve preso, Manoel Luiz Alves e seu filho 

Antonio Luís Alves, foram submetidos a espancamento e 

torturas pelas autoridades do exército, que pretendiam a todo 

custo obterem confissão sobre as ações do movimento da liga 

camponesa e seus participantes, em toda região.” Após sair 

da prisão, foi despejado das terras onde trabalhava. (Paraíba, 

1964) 

Processo de 

anistia. CA-MJ. 

Arquivo da 

CEVPM-PB. 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

91 Manoel 

Monteiro da 

Silva 

“[...] sofreu prisão arbitrária, sob acusação de subversão, 

tendo sofrido maus tratos físicos e psicológicos [...]” 

“Durante o período em que esteve arbitrariamente detido, o 

requerente sofreu maus tratos diversos, permanecendo em 

constante intranquilidade, devido às pressões psicológicas de 

seus algozes, que comumente insinuavam torturas noturnas, 

como forma de conseguir confissão [...] Além de refeições 

escassas, inconstantes e de péssima qualidade, não lhe era 

oferecida água de beber, esta devia ser recolhida com uma 

colher, de uma torneira gotejante, que fora propositalmente 

quebrada, além de não lhe ter sido permitido nenhum banho 

de sol.” (Paraíba, 1964) 

Processo de 

anistia. CA-MJ. 

Arquivo da 

CEVPM-PB. 

92 Manuel 

Barbosa 

Filho 

“[...] assinou suas declarações no IPM, mas que as mesmas 

não correspondem a realidade dos fatos, tendo sido vítima de 

coação moral irresistível por parte dos Encarregados do 

interrogatório, Praças do Exército; que concorreu para o fato 

de assinar, o depoente, tais declarações inverídicas o fato de 

ter visto pessoas que foram interrogadas antes dele voltarem 

à cela, onde estavam, bastante machucadas, inclusive, com 

os ouvidos sangrando; que, além disso, ouviu o depoente, 

algumas vezes, gritos de socorro, partindo da sala dos 

interrogatórios, sendo certo que nessas ocasiões ouvia-se, 

também, o ronco dos motores de viaturas; [...] que o depoente 

foi ameaçado de espancamento e até de ser atirado no Rio da 

Guarda [...] que o depoente, entre outras coisas, foi chamado 

de ‘veado’ e ‘puto’ [...] que o capitão, antes referido pelo o 

depoente, também, o ameaçou dizendo que se ele não 

assinasse mandaria ‘descer o cassete.” (Rio de Janeiro, 1966) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

93 Marcos 

Guilherme 

de Miranda 

Batista 

“[...] sofreu coação psicológica (ilegível) que ficava sem 

comer de meio dia a 4 horas da madrugada [...] dormia em 

pé, digo, o interrogado dormia algemado na grade numa 

posição que dava para se recostar e que tal fato se deu durante 

(ilegível) dias [...]” (Paraíba, 1969) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

94 

 

 

 

 

 

Maria da 

Conceição 

Correia 

Lyra 

 

Sobre Maria da Conceição Correia Lyra e sua irmã, temos o 

seguinte depoimento: “Ela e sua irmã foram presas e levadas 

para o Quartel do Exército de Campina Grande para serem 

interrogadas. [...] Logo foram vendadas e removidas para o 

Quartel de Recife – PE, daí começaram a ser torturadas 

psicologicamente e fisicamente. Pois para o Exército elas 

Depoimento de 

Lorena Lyra de 

Lima no processo 

de anistia de 

Maria da 
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95 
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97 

Maria 

Betânia 

Correia 

Lyra 

 

 

 

Maria 

Lenita Agra 

Cardoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria do 

Carmo Agra 

Cardoso de 

Azevedo 

eram de alta periculosidade e que escondiam outros 

comunistas. Com uma metralhadora apontada para sua 

cabeça os soldados queriam que ela confessasse o que jamais 

podia confessar pois não tinham nada a ver com nenhum 

movimento comunista, chamavam-na de vagabunda, 

achavam que ela era uma comunista muito perigosa e que se 

chamava Ana Metralha.” 

“Finalmente chegaram à residência das irmãs de Calistrato. 

Bateram à porta. Maria Lenita Agra veio atender e foi logo 

esbofeteada e presa. Maria do Carmo – também irmã de 

Calistrato – foi algemada. Eram três horas da manhã; os 

gritos das jovens chegavam aos demais moradores da rua [...] 

No dia 23, Leonardo guiou a caravana de sádicos até a casa 

onde provavelmente estaria Isanuse – a doce e meiga Isa – 

namorada de Calistrato. A residência foi invadida; móveis 

quebrados, Isanuse algemada, espancada por oito homens; a 

roupa rasgada e os seios queimados com charutos, para 

revelar onde escondia o namorado. Nada, nenhum som, a não 

ser gemidos e gritos; debatia-se revoltada. [...]  

Maria da Conceição Correia Lyra e a irmã, Maria Betânia 

Correia Lyra, foram presas em 27 de janeiro. Eram amigas 

das irmãs de Calistrato e de Isanuse. [...] Sofreram 

constrangimentos, apanharam, foram algemados, passaram 

forme, mas não foram torturadas como Marluce Gomes da 

Silva, Maria de Lourdes Silva e Isanuse, a quem 

homenageio, pela sua bravura, resistindo, sem delatar 

ninguém, sem ceder aos torturadores. A primeira vez que nos 

encontramos estremeci, da agonia que senti, com seu braço 

na tipoia, o rosto com equimoses; abriu a blusa e os seios 

apareceram em chagas, várias bolhas, cicatrizes, ferimentos 

abertos, queimaduras provocadas com charuto por agentes 

do DOI/CODI.” 

“Em 22 de janeiro de 1972, na cidade de Campina 

Grande/Pb, eu (Maria do Carmo Agra Cardoso de Azevedo), 

e Maria Lenita Agra Cardoso, estávamos na Rua Frei 

Caneca, SIN, quando em plena madrugada, por volta das 3 

(três) horas da manhã fomos, brutalmente, surpreendidas, por 

um batalhão da Polícia Federal, devendo salientar, que 

estavam à paisana. A partir daí começou o calvário, a nossa 

viacrucis. Ao abrir a porta, ficamos estarrecidas ao ver vários 

homens fortemente armados nos dando ordens e fazendo 

uma varredura no interior da nossa residência e o que é pior 

a tortura começou tanto física e psicologicamente. Na 

cozinha, eles (policiais) estavam ávidos por informações do 

nosso irmão Calixtrato e, como forma para adquiri-Ias, eles 

colocavam a nossa cabeça em um balde d'água. [...] Ao 

amanhecer deste dia, fomos levadas para o Quartel General 

de Campina Grande, enquanto nossa casa permanecia no 

poder deles. No QG de Campina Grande passamos o dia 

incomunicável, aguardando a chegada da nossa cunhada 

Isanuses Castro. Vale ressaltar que durante este dia Maria 

Lenita Agra Cardoso ficou sob tortura diante de dois 

coronéis, sendo um deles, o Major Câmara, ficando despida 

em cima de pedras de gelo, numa cena chocante e deplorável, 

principalmente para a sua irmã Maria do Carmo que era 

Conceição 

Correia Lyra 

 

 

Texto escrito pela 

advogada Mércia 

Albuquerque, 

disponível em 

http://www.dhnet.

org.br/memoria/m

ercia/escritos/livr

oinedito/texto1.ht

ml 

 

Processo de 

anistia. CA-MJ. 

Arquivo da 

CEVPM-PB. 
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sempre usada para presenciar cenas de tortura como forma 

de martírio para quem vivia e para quem via [...]  

Às 22 horas, fomos levadas para o Recife sob forte aparato, 

cada uma de nós - Maria do Carmo, Lenita e Isa Nunes - 

encapuzados e os homens com armas em punho, que mais 

parecia um comboio que ia para uma guerra. Ao chegar em 

Recife, fomos colocadas em celas separadas. [...] Isanuses foi 

levada, imediatamente, para o setor de tortura física, a partir 

deste momento sabemos que nos encontrávamos no DOPS, 

onde neste local a sua especialização era torturar presos 

políticos e parentes seus, começando sempre à meia-noite, 

onde ouvia gritos, choros e gemidos. [...] Lenita, em estado 

de choque, necessitando de assistência médica.  

Cada vez que vinham buscar uma de nós para o chamado 

“interrogatório” eram pessoas diferentes, num trocar de 

homens a cada instante, seguidas de torturas físicas e 

psicológicas.” 

(Paraíba, Pernambuco, 1972) 

98 Maria do 

Socorro 

Cunha 

Campos 

Na OBAN ficou despida na frente de “uns oito homens”, de 

cócoras. Desmoralização, ameaças, ouvia gritos 

constantemente. Uma verdadeira tortura mental. Levou 

choques nos seios e outros locais. Cita o nome do Coronel 

Ubirajara.  

Passou uns 20 dias na OBAN, dos quais uns três dias sendo 

torturada, e depois foi levada para o DOPS, onde passou 30 

dias.  No DOPS ficou presa numa cela com oito a dez pessoas 

que haviam passado pelo pau-de-arara e por choques. 

Acabou presa no Presídio Tiradentes por 10 meses. 

Emagreceu 10 quilos. (São Paulo, 1972) 

Oitiva, CEVPM-

PB, 15/4/2014. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

99 Mário de 

Lucena 

Montenegro 

“[...] ficou um período muito grande incomunicável e, logo 

nos primeiros dias de sua prisão na Polícia do Exército, o 

depoente sofreu uma série de espancamentos, choques e uma 

série de sofrimentos psicológicos que lhe traumatizaram 

seriamente, a ponto de ainda demonstrar sequelas de tais 

sofrimentos [...] que o depoente apanhou tanto que no final 

aceitou qualquer negócio, inclusive, a declarar o que não 

fizera [...]” (Rio de Janeiro, 1973) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

100 Martinho 

Leal 

Campos 

Sofreu com maus tratos e pancadas, falando mesmo que 

passou por um verdadeiro “pau louco”, tendo levado 

“telefones” que romperam seus tímpanos. O momento de 

maior medo foi quando retiraram ele da cela para um 

“passeio”, e o levaram até o cemitério de Santo Amaro, à 

noite, onde ocorreram ameaças. Fuzilamento simulado. 

(Pernambuco, 1964) 

No DOI-CODI sofreu ameaças e espancamentos. Foi 

torturado por Brilhante Ustra com “pau louco” e “cipó de 

boi”. Choques elétricos, cadeira do dragão, pau-de-arara, 

afogamentos, crucificação [com pesos nas mãos e pés]. (São 

Paulo, 1972) 

Audiência pública 

“As torturas nos 

militantes do 

PORT e do 

PCBR”, CEVPM-

PB, 19/9/2013. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

101 Maura Pires 

Ramos 

Foi presa [sequestrada] por elementos que se diziam da 

Polícia Federal. Algemada e encapuzada, foi jogada dentro 

de uma Kombi e levada para uma propriedade rural próxima 

de Campina Grande. Descreve o que aconteceu: “Ainda de 

olhos vendados obrigaram-me a ficar de joelhos e deram 

início a sessão de tortura: bateram-me, deram-me os famosos 

Audiência pública 

“Granjas do 

Terror”, CEVPM-

PB, 06/8/2013. 

Formulário 

escrito entregue a 
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‘telefones’, interrogando-me com insultos e gritos. Um 

verdadeiro terror! Depois, obrigaram-me a me despir e 

aplicaram choques elétricos nos meus seios, orelhas e rins, 

sempre fazendo as mais infames ameaças” (Paraíba, 1974) 

Em seguida foi novamente vendada, encapuzada e 

algemada. Empurrados ao assoalho do carro, empilhados e 

cobertos, seguiram em direção ao DOI-CODI do 4º Exército 

em Recife. Durante doze dias foram vítimas de torturas 

psicológicas e maus-tratos físicos, submetidos a intensos 

interrogatórios.  

“Dormir no chão; ficar sem comida e sem água; ser privada 

de banho; permanecer com a mesma roupa durante vários 

dias; ver presos políticos passarem ensanguentados após um 

interrogatório; ser chamada a qualquer hora do dia ou da 

noite para ser interrogada, às vezes de joelhos; ser 

pressionada sob ameaça a assinar uma folha de papel em 

branco onde iriam escrever uma suposta declaração minha, 

da forma que lhes conviesse [...]” (Pernambuco, 1974) 

CEVPM-PB. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

 

102 Miguel 

Baptista dos 

Santos 

“[...] que o declarante, na Polícia do Exército, sofreu maus 

tratos, torturas, espancamentos, completamente 

desnecessários; torturas essas que traumatizaram o 

declarante até a presente data [...]” (Rio de Janeiro, 1970) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

103 Netovitch 

Maia Duarte 

Preso algemado e encapuzado, e transportado deitado ao 

chão de uma caminhonete. No 16º RCMec foi posto dentro 

de uma camisa de força (ou similar) e torturado física e 

psicologicamente. Sofreu espancamentos e fortes ameaças, 

inclusive com arma de fogo na cabeça. 

Oitiva, CEVPM-

PB, 29/4/2016. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

104 Nilton Abel 

de Lima 

“[...] passaram a dar choques no interrogando e no rapaz que 

estava ali sentado; que ali chegou um outro elemento que 

com o que dava choque, passaram para uma moça próxima 

de onde o interrogando ouviu que um deles, parecendo 

nervoso dizia que só pegavam inocentes [...] o transportaram 

para o Quartel da Praça Rui Barbosa [...] que dava choques 

no interrogando [...] diante das negativas do interrogando 

prometeram-lhe dar uma surra de vara [...] permanecendo de 

três a quatro dias no xadrez sob assistência médica, pois 

estava muito nervoso e nessas condições não pode se 

alimentar [...] sofreu um abalo moral muito grande e não 

voltará a ser o mesmo homem [...]” (Paraná, 1975) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

105 Olegário 

Alexandre 

Costa 

“[...] que suas declarações foram obtidas mediante violências 

física e moral; que passou, no interior de uma cela 48 horas, 

sem comer e sem beber; que levaram o depoente na CCPL 

escoltado, na hora do almoço, para que o depoente indicasse 

uma pessoa que o depoente nunca viu, não tendo sido, 

portanto, indicada pelo depoente; que assinou, também, 

declarações sob coação na DOPS [...]” (Rio de Janeiro, 1971) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

106 Oliveiros 

Cavalcanti 

de Oliveira 

“[...] foi diuturnamente interrogado, sem que pudesse dormir, 

durante mais de uma dezena de dias, parte aqui no quartel da 

5ª Cia de Infantaria e parte na Polícia Federal, em João 

Pessoa. ‘Não fui espancado, porém, se me fosse dado o 

direito a escolha, declaro que preferiria o espancamento ao 

impedimento de dormir’ [...] Levaram-lhe a perder a 

resistência física e moral, quando perdeu totalmente a 

vontade e caiu num estreito universo místico. Sua esposa e 

companheira Zilda, ao visitar-lhe ficou com a impressão que 

Jornal “A 

palavra” 

(Campina Grande, 

31/5 a 6/6/1992). 

(Arquivo pessoal 

do jornalista 

Marcos Marinho) 
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o marido havia enlouquecido e que não mais voltaria ao se 

estado anterior de homem mentalmente sadio.” 

“Após a liberdade, e depois de muita luta, conseguiu ser 

readmitido ao seu trabalho na Câmara Municipal de Campina 

Grande, mas “[...] com o conhecimento da decisão que lhe 

foi favorável, começou a recrudescer a perseguição 

repressiva, havendo Oliveiros Oliveira sido preso várias 

vezes pelo Sargento Marinho para prestar depoimento no 

quartel da 5ª Cia de Infantaria [...] Quando dirigia-me para o 

‘Forum’, fui abordado por vários homens que se 

encontravam num carro e que me deram voz de prisão em 

nome do 4º Exército, dizendo-me que se quisesse ser bem 

tratado ingressasse no veículo e que o acompanhassem, 

sendo, imediatamente, posta a venda de um saco de pano 

preto e levado para local indeterminado”. [O texto 

pesquisado não dá maiores detalhes sobre o desfecho desse 

fato]. (Paraíba, 1971) 

107 

 

 

 

 

 

 

108 

Olívia 

Ferreira de 

Araújo 

Alves 

 

 

 

Orestes 

Ferreira de 

Araújo 

“Presa no dia 13 de janeiro de 1973, no Sítio Lagoa dos 

Currais, em Puxinanã, neste Estado, igualmente, foi preso 

juntamente com o irmão de nome Orestes Ferreira de Araújo, 

sob acusação de pertencer ao Partido Comunista Brasileiro, 

prisão em local desconhecido, atribuindo ser Campina 

Grande, onde sofreu torturas físicas e psicológicas [...]” 

 

Tudo indica que os dois foram presos e torturados na Granja 

do Terror em Campina Grande. Ailton José de Araújo narrou 

em audiência pública que enquanto estava na granja [mesmo 

período de 1973] ouviu gritos de uma garota sendo 

barbaramente torturada, e logo em seguida a viu correndo 

nua. Ainda na granja soube que eram dois irmãos que 

estavam presos acusados de pertencerem ao Partido 

Comunista. (Paraíba, 1973) 

Processo de 

anistia de Olívia 

Ferreira de Araújo 

Alves. CA-MJ. 

Arquivo da 

CEVPM-PB. 

Oitiva, CEVPM-

PB, 11/7/2014, 

depoimentos de 

Ailton José de 

Araújo e José 

Bernardo da 

Silva. Arquivo 

CEVPM-PB. 

109 Oneas 

Timóteo 

Foi preso num comício em Cruz das Armas, em João Pessoa, 

e torturado na véspera do golpe militar. “Ficou inútil pelo 

resto da vida”.  

 

Depoimento de 

Antônio Augusto 

de Almeida na 

audiência pública 

“Prisões, torturas 

e queda do PCB 

na Paraíba”, 

CEVPM-PB, 

22/11/2013. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

110 Osmundo 

Bezerra 

Duarte 

“[...] disse que se algo constar contra o declarante foi obtido 

através de torturas; que tem a declarar que foi torturado bem 

como sua progenitora D. ROSELITA DE CASTRO 

SOARES [...]” (Rio de Janeiro, 1971) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

111 Otávio 

Domingos 

de Oliveira 

 

Pertencente a Liga Camponesa de Sapé, foi preso e torturado, 

saindo da prisão direto para o manicômio em João Pessoa. 

“Em Abril de 1964, Otávio Domingos de Oliveira foi preso 

por quatro soldados da Polícia e levaram para a Delegacia de 

Sapé. Quem comandava esses soldados era o capitão Ferreira 

Vaz e foi ele que deu voz de prisão ao meu pai [...] iniciaram 

uma série de torturas físicas e psicológicas. Bateram tanto 

Processo de 

anistia de Antônio 

Domingos de 

Oliveira (filho). 

CA-MJ. Arquivo 

CEVPM-PB. 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 
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nele, com tanta violência, que acabou perdendo a memória. 

De tanto ser massacrado ficou sem saber de nada.  

O capitão Ferreira Vaz mandou os soldados levar meu pai 

para o Manicômio em João Pessoa. Botou ele no lugar dos 

doidos. Eu e minha mãe, Luiza Josefa da Conceição, fomos 

visitar ele. Quando chegamos lá, não reconhecemos ele, com 

a cabeça enfaixada de tanta porrada que levou. 

Depois que passaram 90 dias os soldados mandaram ele para 

casa, e ficamos com ele até o resto de sua vida, só que depois 

deste acontecimento nunca mais voltou sua memória.” 

(Paraíba, 1964) 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

112 Ovídio 

Raimundo 

dos Santos 

Preso e torturado na Polícia Federal em João Pessoa. A cela 

em que ficou preso em certa ocasião não tinha ventilação e 

as entradas de ar foram tapadas. Passou por afogamento com 

mangueira na hora do banho. Na central de Polícia deram 

comida com urina para comer. (Paraíba, 1973) 

Manoel Cícero de Oliveira afirma que passaram por torturas 

nos mesmos dias e local.  

Audiência pública 

“Prisões, torturas 

e queda do PCB 

na Paraíba”, 

CEVPM-PB, 

22/11/2013. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

113 Padre Alípio 

de Freitas 

Padre português com destacada atuação política no Brasil, 

inclusive na Paraíba. Fato ocorrido antes do golpe militar: o 

deputado Francisco Julião fez denúncia em jornais do Recife 

que padre Alípio teria sofrido torturas no 15º RI (João 

Pessoa). Respondendo as acusações, Major Cordeiro afirma 

que não foi praticado o “SUPLÍCIO DE TÂNTALO”. 

(Paraíba, 1963) 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

sumário do 

processo 004, 

contendo ação 

penal 7.423/64 e 

apelação ao STM 

38.192, p. 232-

233 (depoimento 

do Major 

Cordeiro), 

disponível em 

www.bnmdigital.

mpf.mp.br 

114 Pedro Alves “[...] declaração forjada, por força da prática de torturas que 

o declarante sofreu, que atenta contra a dignidade humana 

[...] que o mesmo clima encontrado na Polícia do Exército, o 

declarante encontrou na Ilha Grande, onde sofreu ameaças de 

fuzilamento [...]” (Rio de Janeiro, 1970) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

115 Pedro 

Coutinho de 

Almeida 

“[...] fui torturado barbaramente e até tentativa de castração 

houve; passei sessenta dias na Secretaria de Segurança 

Pública em situações promiscuas, em selas horrorosas cheia 

de percevejos e sem alimentação adequada e sob pressão 

permanente, quando fui transferido para o Presídio Velho de 

Recife no dia 04 de dezembro de 1969.” 

“[...] o interrogado quer afirmar que além de Miranda sofreu 

espancamento por parte do Dr. Moacir Sales e Dr. 

Bartolomeu Gibson [...] na primeira noite o interrogado foi 

solicitado pelo policial Miranda a que fizesse o chamado 

exercício apoio de frente sobre o solo; que o interrogado 

executava tais exercícios até cansar, deixava o corpo cair ao 

SILVA, 

Rosicleide 

Henrique da. O 

movimento 

estudantil em 

Campina 

Grande/PB: entre 

sonhos, 

frustrações e lutas 

(década de 60). 

Dissertação de 

mestrado em 
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solo e era chutado pelo policial Miranda que o chutava na 

altura dos rins [...] após os fatos acima narrados, o acusado 

foi encaminhado à sala do Secretário de Segurança; que, 

enquanto caminhava o acusado levava pancadas na altura do 

tronco [...] que, tais fatos se repetiram dois dias [...] o policial 

Miranda obrigou a tomar um banho por volta de 10:00h na 

noite e dormir de cueca molhada [...] comia um pão sem 

manteiga pela manhã e o almoço consistia de um pirão de 

farinha que era servido em uma lata de (ileg.) que se 

encontrava na porta do sanitário das moças [...] levou bolos 

de palmatória nas mãos e nas nádegas; que nesta mesma 

dependência obrigaram o acusado a colocar os testículos 

espaldados na cadeira; que Miranda e o Escrivão Holanda 

com a palmatória procuravam acertar os testículos do 

interrogando; que tal fato não ocorreu porque o interrogado 

saiu da posição em que se encontrava ocorrendo, inclusive, 

que, em uma das oportunidades a palmatória que era 

empunhada por Miranda havia lhe atingido os testículos do 

acusado; que, por este fato, o interrogado tomou remédio  na 

Sec. de Seg. e na Casa de Detenção, encontrando-se até a 

presente data com dores [...]” (Paraíba e Pernambuco, 1969) 

História - UFCG, 

Campina Grande, 

2014, p. 99 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

Processo de 

anistia. CA-MJ. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

116 Pedro 

Fernandes 

da Cunha 

Participava da Liga Camponesa de Guarabira. Foi preso em 

sua cidade e depois levado para Sapé, onde foi torturado.  

Requerimento de 

Anistia. Gabinete 

Zenóbio Toscano. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

117 Plínio 

Armando 

Baptista 

“[...] sofreu interrogatórios violentos e sob coação física e 

moral prestou declarações que constam no referido inquérito; 

que o declarante é diabético desde a idade dos quatorze anos; 

que no referido Batalhão de Polícia do Exército foi-lhe dito 

que o remédio insulina lhe seria cortado, caso não prestasse 

declarações [...]” (Rio de Janeiro, 1970) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

118 Ramiro de 

Deus 

Bonifácio 

“[...] o interrogado assinou depoimento de fls. 93 a 96, sem 

ter lido e para parar de apanhar.” (Paraíba, 1969) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 

119 Raquel 

Costa 

Goldfarb 

“[...] venho por meio deste, relatar a prisão que eu sofri em 

17 de maio de 1983. Eu fazia parte da União da Juventude 

Socialista, e nesse dia fui convidada a participar de uma 

pixação em homenagem ao aniversário do Partido Comunista 

do Brasil (PC do B), e durante essa atividade, fomos presos. 

Foi uma noite muito violenta e longa, pelas ameaças e 

humilhações sofridas. Durante a prisão, o nível alto de 

estresse ocasionou uma diarreia, e enquanto usava o banheiro 

com a porta aberta, dois homens encapuzados olhavam. Até 

hoje tem dificuldade de lembrar e aceitar o ocorrido.” 

(Campina Grande, Paraíba, 1983) 

Processo de 

anistia. CA-MJ. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

 

120 Ricardo 

César Sales 

da Nóbrega 

“[...] que no ato da sua prisão foi ameaçado de morte, na 

estrada, pelos federais, dizendo eles, que confessasse logo 

senão poderia ser pior, retirar as algemas e mandar correr; 

chegando em Ilhéus, foi colocado em uma sala, onde o esgoto 

entrava; que recebeu torturas físicas e psicológicas.” (Bahia, 

1970) 

Relatório do 

Projeto Brasil 

Nunca Mais, 

Tomo V 
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121 Rômulo de 

Araújo 

Lima 

Foi torturado no Rio de Janeiro, mais precisamente no 5º 

andar do Ministério da Marinha. Lá ficou nu, enquanto 

recebia “bordoadas”, palmatória, “telefone” e era colocado 

no “pau-de-arara” para receber choques. Passou ao todo 11 

dias no Rio de Janeiro sendo torturado, apontando o nome do 

“comandante Claudio”. Mandaram ele cavar a própria cova. 

Dormia algemado e descoberto, num saco plástico. 

Foi preso na Ilha das Flores dentro de um sanitário. (Rio de 

Janeiro, 1969) 

Como consequência, acabou desenvolvendo problemas 

mentais. 

Oitiva, CEVPM-

PB, 20/12/2013. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

122 Ubiratan 

Cortez 

Sofreu torturas psicológicas no DIC em João Pessoa, onde 

foi obrigado a assistir sessão de tortura em um preso comum, 

que estava sendo submetido ao pau-de-arara. 

Audiência pública 

“Guerrilha de 

Catolé do Rocha”, 

CEVPM-PB, 

07/8/2014. 

Arquivo CEVPM-

PB. 

123 Valdete 

Rodrigues 

Almeida 

Foi presa cidade de Alto Turi-MA pela Polícia Federal e 

conduzida para a capital do estado. Estava grávida e mesmo 

assim sofreu torturas alimentares e psicológicas. Esposa de 

Pedro Coutinho de Almeida. 

(Maranhão, 1974) 

Requerimentos de 

Anistia (Pedro 

Coutinho). 

Gabinete Zenóbio 

Toscano. Arquivo 

CEVPM-PB. 

124 Walter da 

Paz Ratis 

“[...] cheguei ao local em que jazia deitado em um colchão, 

o paciente. Examinei-o rapidamente e concluí que o mesmo 

apresentava uma crise de Cistalgia, e que necessitava 

urgentemente de cuidados médicos intensivos e em local 

adequado. Mediquei-o de urgência com aplicação de 

injeções e prescrição de medicamentos para dar curso ao 

tratamento.” (Campina Grande/Paraíba, 1973) 

Carta do Médico 

Firmino 

Brasileiro ao 

Jornal “A 

Palavra” (Arquivo 

pessoal do 

jornalista Marcos 

Marinho) 

125 Washington 

Alves da 

Rocha 

Sequestrado em João Pessoa e levado para Recife. Sofreu 

várias sessões de tortura com pancadas, choques, 

humilhação, “pula pula” [com os joelhos no chão era 

obrigado a pular]. Viu outros presos barbaramente 

torturados, praticamente mortos, passando defronte sua cela. 

(Pernambuco, 1974) 

Audiência pública 

“As torturas nos 

militantes do 

PORT e do 

PCBR”, CEVPM-

PB, 19/9/2013. 

Arquivo CEVPM-

PB. 
Fonte: Audiência e oitivas da CEVPM-PB; Requerimentos de Anistia Política à Comissão de Anistia do Ministério 

da Justiça, encaminhados pelo gabinete do deputado estadual (PB) Zenóbio Toscano (cópia impressa); Processos 

de Anistia da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça (cópia digitalizada); Relatório do Projeto Brasil Nunca 

Mais; BRASIL. SEDH. CEMDP. Direito à Verdade e à Memória; Dissertações; Bibliografia. 
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4 Repressão do Estado e de milícias privadas aos camponeses  

 

4.1 Introdução  

 

Desde o século XIX, no Brasil, os camponeses lutam por um pedaço de terra para viver 

e trabalhar livre da opressão praticada pelos latifundiários, “donos” da terra e do poder político 

dominante, que concentram a propriedade rural.  

Essa concentração decorre de um processo de formação territorial no qual a estrutura 

agrária reflete nos conflitos agrários e nas violências praticadas aos camponeses que resistem 

ao poder dos latifundiários, em diferentes períodos da história. Um exemplo vivo dessa 

resistência é a história das Ligas Camponesas. Inicialmente, a partir da década de 1950497, a 

organização surgiu no estado de Pernambuco, mais precisamente, no município de Vitória de 

Santo Antão, através de uma associação de foreiros no engenho Galileia, SAPPP (Sociedade 

Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco) formada por 140 famílias que 

sobreviviam em quinhentos hectares de terra. Essa associação foi criada por iniciativa dos 

próprios camponeses, inicialmente como uma sociedade civil beneficente, cujo objetivo 

principal era fundar uma escola primária e criar um fundo mútuo para aquisição de caixões 

mortuários para enterrar crianças que morriam na região. 

A experiência das 140 famílias camponesas, do engenho Galileia, se transformou num 

grande movimento agrário no Brasil, espalhando-se por alguns estados da federação. Todavia, 

as Ligas Camponesas foram diuturnamente perseguidas pelos latifundiários e agentes públicos 

do Estado brasileiro. 

Na Paraíba, as ligas camponesas foram criadas a partir de 1958, na cidade de Sapé, e se 

espalharam por vários municípios. João Pedro Teixeira é uma referência de liderança da Liga 

Camponesa em Sapé. Por sua atuação junto aos camponeses foi assassinado em 02 de abril de 

1962, deixando Elizabeth Altina Teixeira viúva e onze filhos órfãos. Elizabeth Altina Teixeira, 

mesmo recebendo convite de Fidel Castro para morar com toda sua família no Estado Cubano, 

continuou a luta de João Pedro na defesa dos camponeses brasileiros498. 

Com o golpe civil-militar, em 1º de abril de 1964, lideranças das ligas camponesas, 

como Elizabeth Altina Teixeira  foi obrigada a abandonar sua família e viver na clandestinidade, 

                                                           
497 Segundo Francisco Julião foi criada em janeiro de 1955. JULIÃO, Francisco. Cambão: a face oculta do 

Brasil. Recife: Bagaço, 2013, p. 125 
498 Ver: BANDEIRA, Lourdes Maria; MIELE, Neide; SILVEIRA, Rosa Maria Godoy (Orgs.). Eu Marcharei 

na tua Luta: A vida de Elizabeth Teixeira.2 ed. Campina Grande: Eduepb, 2012. 
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com o nome de Marta Maria da Costa, durante quase todo o período da ditadura-militar; Pedro 

Inácio de Araújo (Pedro Fazendeiro), desapareceu do 15º Regimento de Infantaria (RI), após a 

visita de sua esposa Maria Júlia Araújo e de sua filha Joseneide Maria de Araújo no dia 06 de 

setembro de 1964; João Alfredo Dias (Nego Fuba), desapareceu do 15º Regimento de Infantaria 

deixando sua família em situação de desespero e numa busca incessante por notícias; e uma 

legião de camponeses, sem suas lideranças foi obrigada a dispersar do movimento, e, por receio 

de represália, se desfez de seus documentos que os identificavam como integrantes das Ligas 

Camponesas da Paraíba. 

Conforme depoimentos coletados pela Comissão Estadual da Verdade e Preservação da 

Memória do Estado da Paraíba (CEVPM-PB), lideranças de apoio e assessoria político/jurídico 

sofreram perseguição por parte do regime instalado pós golpe de 1964. É o caso de Francisco 

de Assis Lemos de Souza, que foi preso e torturado em Recife e João Pessoa; Ophélia Maria de 

Amorim, presa e monitorada pela Justiça através de inquéritos militares e processos judiciais; 

Agassiz de Almeida cassado o mandato de Deputado Estadual, na Assembleia Legislativa da 

Paraíba e levado para a prisão em Fernando de Noronha.  

Para viabilizar a pesquisa, este grupo de trabalho teve como objetivos: identificar as 

ações de perseguição praticadas pelo Estado e pelas milícias privadas contra os camponeses no 

período de 1958499 a 1985500, assim como contextualizar e explicitar o projeto de 

desestruturação das Ligas Camponesas pelo Estado. 

Conforme a metodologia adotada pelo GT Repressão do Estado e das milícias privadas 

aos camponeses - da Comissão Estadual da Verdade e Preservação da Memória do Estado da 

Paraíba (CEVPM-PB), decidiu-se por apresentar os depoimentos individuais colhidos em 

audiências públicas; e em oitivas restritas aos membros da Comissão. 

Dentre as atividades empreendidas pela CEVPM-PB, estão as oitivas. Estas se 

diferenciam das audiências públicas, pois são feitas em locais reservados com a interferência 

apenas dos membros da Comissão, com o intuito de conferir mais conforto aos depoentes para 

o relato de temas mais delicados.  

Os depoentes foram contatados previamente pela coordenação deste GT, oportunidade 

em que foi marcada a data, o horário e o local para se realizar a oitiva, bem como acordado que 

os depoimentos seriam filmados e gravados para, posteriormente, serem divulgados neste 

relatório, e ainda serem recolhidos aos arquivos da Comissão da Verdade. Nas oitivas estiveram 

presentes, além dos depoentes, a maioria dos membros do GT juntamente com a coordenadora 

                                                           
499 Ano de criação da Liga Camponesa de Sapé - PB. 
500 Depois do golpe civil-militar, o ano em que um civil ocupa o cargo de Presidente da República. 



349 

CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________ 

 

do grupo e o pessoal da equipe de filmagem. O GT teve a oportunidade de dialogar com os 

depoentes, com interpelações de perguntas e comentários. Inicialmente, cada depoente foi 

ouvido individualmente. 

Os depoimentos mostraram que não havia uma única possibilidade de continuação das 

Ligas Camponesas no período da ditadura-militar. Mas os camponeses e lideranças 

político/jurídico, perseguidos pelo Estado e latifundiários, foram responsáveis pela consciência 

da luta revolucionária no campo paraibano. 

O legado de cada um deles está gravado na história, e nos alerta para o valor que tem a 

vida em um Estado Democrático. Se olharmos no espelho do passado, os reflexos do horror 

causado a familiares desses perseguidos, mortos e desaparecidos, no período de 1958 – 1985, 

veremos seres humanos encurralados entre a angústia e a impotência, mas que não abandonam 

a busca incessante por justiça e reparação.  

Sem dúvida, em cada depoimento realizado sobre a repressão praticada pelo Estado e 

pelas milícias privadas no campo paraibano é possível mensurar a dimensão de cada uma dessas 

instituições, que frequentemente se inter-relacionam. Segundo depoimento de Severino 

Francisco Xavier501, se referindo aos policiais e aos “capangas” das propriedades rurais - 

“quando começou o quebra-quebra foram lá atrás dos caras de chapéu; atrás das Ligas para 

pegar as carteiras”.  

 

4.2 Audiência pública em Sapé-PB com lideranças das ligas  

 

A segunda audiência pública da CEVPM-PB foi realizada em conjunto com a Comissão 

Nacional da Verdade (CNV), no Município de Sapé-PB, no dia 15 de julho de 2013. Nessa 

audiência foram ouvidos os relatos e memórias de: Francisco de Assis Lemos de Souza, Ophélia 

Maria de Amorim, Elizabeth Altina Teixeira, Antônio José Dantas e Josineide Maria de Araújo 

 

 

 

 

 

                                                           
501 Depoimento de Severino Francisco Xavier, no livro: HAM Antônia M. Van; CALADO, Alder Júlio; 

SEZYSHTA, Arivaldo J.; GIACOMELLI, Gabrielle; IENO, Gláucia M. de Luna (Orgs.) Memória do Povo: João 

Pedro Teixeira e as Ligas Camponesas na Paraíba. Deixemos o povo falar. João Pessoa: Idéia, 2006, p. 60. 
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4.2.1 Francisco de Assis Lemos de Souza (Assis Lemos) 

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

Francisco de Assis Lemos de Souza, brasileiro, paraibano, casado com Nydia Franca 

Lemos de Sousa, aos 84 anos de idade afirma que esteve preso com João Alfredo Dias 

(conhecido como Nego Fuba) e Pedro Inácio de Araújo (conhecido como Pedro Fazendeiro), 

após o golpe de 1964, no quartel do 15º Regimento de Infantaria (RI), sob a responsabilidade 

do Major José Benedito Montenegro dos Magalhães Cordeiro.  

Relata Assis Lemos, que sua prisão ocorreu no dia 6 de abril de 1964, em Recife, e logo 

em seguida fora transferido para João Pessoa, e no dia 9 de abril transferido para ilha de 

Fernando de Noronha. Pouco tempo depois retorna a João Pessoa, onde ficou preso no 15º RI, 

na mesma cela de Nego Fuba, e na cela ao lado estava Pedro Fazendeiro. Destaca que: 

 

O Nego Fuba voltou do interrogatório e disse: ‘vou morrer na prisão’. [...] ‘O 

Major Cordeiro quer que eu confesse o crime que eu não cometi’. À noite do 

dia 7 de setembro foi solto, até hoje não apareceu. Com Pedro Fazendeiro a 

mesma coisa, estava preso, acusado da mesma coisa e foi solto também, e até 

hoje não apareceu. [...] Essas duas figuras estavam comigo, foram soltos foram 

entregues ao Coronel Luiz de Barros, da Polícia da Paraíba. Eu vi, quando os 

dois foram entregues [...]. Então, são denúncias que a gente precisa retornar a 

fazer para que a história da Paraíba não passe no escuro do que aconteceu de 

violência, de maldade na época do golpe militar aqui no nosso país. [...] eu 

quero aproveitar exatamente para denunciar que quem se encarregou de 

entregar aos matadores, Luiz de Barros da Polícia Militar e o Coronel Cordeiro 

do 15º RI502. 

 

Em se tratando das condições de vida e trabalho dos camponeses paraibanos, no período 

de 1958 a 1964, destaca que: 

 

Eu como agrônomo observei no campo, naquela época, a injustiça que estava 

acontecendo, que era o chamado cambão, que era o trabalho de graça, para o 

camponês morar numa fazenda ele tinha a obrigação de dar alguns dias de 

                                                           
502 Depoimento Francisco de Assis Lemos de Souza na Audiência Pública da CEVPM-PB sobre “Perseguição às 

Ligas Camponesas na Paraíba”, realizada em Sapé-PB, em 15/7/2013. Arquivo da CEVPM-PB.  
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graça, de trabalho de graça na fazenda, e era chamado cambão, que na Idade 

Média era a corveia, então nós estávamos aqui no Brasil na Idade Média, e a 

luta que na época se dizia que era pelo comunismo, pelo socialismo, foi na 

realidade uma luta pelo capitalismo. Sair do sistema feudal para entrar no 

sistema capitalista. Era o trabalho de graça. O camponês trabalhava e para 

morar na fazenda, plantar alguma coisa, ele dava dois ou três dias de trabalho 

gratuito na propriedade, que era o chamado cambão, aqui no Nordeste. 503 

 

Assis Lemos finaliza seu depoimento à CEVPM-PB, agradecendo ao público, dizendo 

ter uma satisfação muito grande em voltar ao seu estado, lugar onde pretende viver até os seus 

últimos dias. 

Em sua obra intitulada “O Vietnã que não houve: ligas camponesas e o golpe de 1964” 

ele afirma que com o trabalho das ligas camponesas o trabalhador rural passou a ser chamado 

de camponês; as ligas camponesas conquistaram para o Município de Sapé-PB um posto do 

Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência (SAMDU)504; um posto do Serviço de 

Alimentação da Previdência Social (SAPS); uma agência do Banco do Brasil, a primeira do 

país a conceder financiamento, com juros subsidiados e assistência a pequenos proprietários, 

rendeiros, foreiros, meeiros e camponeses em geral; um posto dos Correios e Telégrafos para o 

distrito de Sobrado-PB;  uma unidade Médica Hospitalar, com seis médicos de especialidades 

diferentes, que atendiam diariamente.  

 

4.2.2 Ophélia Maria de Amorim 

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

                                                           
503 Idem. 
504 Ophélia Maria de Amorim, em depoimento prestado a CEVPM-PB (Audiência Pública sobre “Perseguição 

às Ligas Camponesas na Paraíba”, realizada em Sapé-PB, em 15/7/2013. Arquivo da CEVPM-PB), recorda 

uma surra que Assis Lemos e Pedro Fazendeiro levaram no município de Itabaiana, em 1962.Ela afirma que o 

encontrou repleto de hematomas no rosto. O motivo da violência teria sido a instalação de dois postos Médicos do 

Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU), um no Município de Itabaiana e outro no 

Município de Pilar/PB, ambos os municípios dominados pela família Veloso Borges. 



352 

CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________ 

 

Ophélia Maria de Amorim, advogada, paraibana, militante política e defensora das 

Ligas Camponesas na Paraíba. Foi presa e respondeu Inquéritos Policiais Militar e cinco 

Processos-Crime, não havendo condenação em nenhum deles, mas ficou marcada como ativista 

contra o regime de ditadura militar. Em seu depoimento, relata que entrou para as Ligas 

Camponesas na Paraíba através de um amigo (Leonardo Leal505). 

Sua primeira atuação como advogada das Ligas Camponesas da Paraíba foi a pedido de 

João Pedro Teixeira, Assis Lemos e Leonardo Leal para soltar um camponês da prisão, 

mediante uma ação de Habeas Corpus. 

Como advogada, destaca que havia tratamentos diferenciados entre os juízes da Justiça 

do Trabalho e os juízes da Justiça Estadual, diante das causas camponesas. Para ela, os juízes 

da justiça do trabalho muitas vezes levavam as reclamações trabalhistas dos camponeses à 

diante, diferentemente dos juízes da justiça estadual que, frequentemente, arquivavam os 

processos dos camponeses contra os proprietários de terra (latifundiários). Quanto a sua atuação 

junto aos movimentos sociais e as ligas camponesas, afirma que: 

 

Fazíamos concentrações e movimentos muito pacíficos, nunca houve 

vandalismo nunca houve quebra-quebra, os camponeses tinham o maior 

respeito pelas pessoas. E quando se concentravam, quando faziam as suas 

passeatas, eram da forma ordeira e respeitando as pessoas e as propriedades, 

digamos assim [...] nunca houve quebra-quebra506. 

 

Como militante política, destaca que estava presente no comício do presidente João 

Goulart na Central do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro507. No evento, Jango anunciou, através 

de dois decretos, a desapropriação das refinarias particulares que havia no Brasil e não estavam 

nas mãos da Petrobras, bem como as terras circunvizinhas de todas as rodovias, açudes e 

ferrovias federais.  

Após o golpe civil-militar em 1964, Ophélia Maria de Amorim passou a ser procurada 

no estado da Paraíba. Foi presa e levada para o 15º RI, junto com outras mulheres, sendo a 

maioria delas professoras da Campanha de Educação Popular (CEPLAR) e do movimento 

operário. Depois foi transferida para o Grupamento de Engenharia ficando, inclusive, presa 

junto com Elizabeth Altina Teixeira, na mesma cela.  

                                                           
505 Leonardo Leal era dentista e dirigente do Partido Comunista, participou das reuniões na casa de João Pedro 

Teixeira e na sapataria de “Nego Fuba” para elaborar a proposta de fundar a Liga Camponesa de Sapé-PB. 
506 Depoimento de Ophélia Amorim na Audiência Pública sobre “Perseguição às Ligas Camponesas na Paraíba”, 

realizada em Sapé, 15/7/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 

 507 Em 1964, Ophélia Maria Amorim foi indicada pelas Ligas Camponesas da Paraíba para ocupar o cargo de 

advogada da Superintendência da Reforma Agrária (Supra) – órgão que foi substituído pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 
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Sobre o major Ney de Aquino, responsável pelos Inquéritos Policiais Militares (IPMs) 

afirma que: 

 

Meia noite ele me chamou para eu prestar o meu primeiro depoimento, e aí 

ele me disse assim: então a senhora...você... é famosa por seus discursos. 

Então você vai prestar seu depoimento em tom de discurso: suba ali! – era um 

tablado assim – suba ali, e vá falar como você fala nas Ligas, incitando os 

camponeses508.  

 

Afirma também que, quando foi levada pelo coronel Hélio Ibiapina para prestar 

depoimento em Recife, após três dias, o mesmo lhe fez uma proposta: 

 

Ele disse: olhe, eu acho que o seu problema é casar, você precisa casar! – Aí 

eu disse assim: não coronel! – Ele disse assim: olha, tem um capitão aqui 

solteiro, aliás, ele vai embarcar amanhã pra integrar as tropas do Brasil no 

canal de Suez. Então eu vou lhe apresentar ele [...] eu vou lhe apresentar esse 

capitão, ele vai ficar três meses em Suez, e quando ele voltar vamos fazer o 

seu casamento. Aí eu disse: mas coronel, eu não posso me casar com um 

homem que eu não conheço, nunca vi... e também a contradição entre nós dois 

é muito grande, ele nunca vai me aceitar e nem eu vou aceitá-lo. Bom, então 

consegui me safar dessa também, que Ibiapina me propôs509. 

 

O referido “coronel autorizou sua volta à Paraíba, onde respondeu um Processo Crime 

perante a 7º Auditoria Militar. Foram cinco processos contra a Lei de Segurança Nacional. 

Incomodada com toda perseguição na Paraíba, Ophélia Maria de Amorim decidiu se mudar 

para o estado de São Paulo, onde vive atualmente.  

 

4.2.3 Elizabeth Altina Teixeira  

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

Elizabeth Altina Teixeira, brasileira, paraibana, camponesa, casada com João Pedro 

Teixeira. Após assassinato do seu esposo, em 2 de abril de 1962, assumiu a liderança das Ligas 

                                                           
508 Depoimento de Ophélia Maria Amorim. Ibidem. 
509 Idem. 
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Camponesas no Município de Sapé-PB. Em seu depoimento, aos 89 anos de idade, fez um 

discurso já conhecido de muitas outras oportunidades em que foi chamada a contar a história 

das lutas dos camponeses paraibanos. Defendeu o legado de João Pedro como líder das Ligas 

na Paraíba, além de identificá-lo, na vida pessoal, como um bom marido e um excelente pai.  

No que se refere a sua atuação como presidente da Liga de Sapé-PB, destaca as injustiças 

praticadas no campo paraibano, e recorda o dia em que quatro famílias foram ameaçadas de 

expulsão dos engenhos Antas e Melancia. Segundo ela, os moradores dos respectivos engenhos 

buscavam ajuda, e foram até sua casa pedir que intercedesse junto aos proprietários dos 

engenhos para evitar a possível expulsão, pois se encontravam em difícil situação e não tinham 

para onde ir. Ela tentou solucionar a questão, mas não obteve êxito.  

Em represália à sua atuação em favor desses camponeses, Elizabeth quando retornou a 

sua residência deparou-se com dois carros da polícia militar repleto de policiais que alvejam 

alguns tiros em direção a sua casa. Ditos policiais, a levaram para uma delegacia em João 

Pessoa-PB, que após prestar depoimento foi liberada, voltando para Sapé-PB num carro que 

estava a serviço das Ligas Camponesas da Paraíba. Depois de passar na sede das Ligas, vai para 

casa, onde encontrou sua filha Marluce Altina Teixeira agonizando, por ter ingerido veneno 

com mel. Consegue ainda levá-la para um hospital em João Pessoa, porém ela não resistiu e 

veio a óbito com apenas dezoito anos de idade  

Apesar das duas grandes perdas, o marido e a filha mais velha, Elizabeth Altina Teixeira 

se manteve firme na luta e nas Ligas camponesas. Perseguida constantemente, pela força dos 

latifundiários e suas milícias privadas da época, teve todo o apoio e solidariedade dos seus 

companheiros e companheiras.  

Com o advento do golpe civil-militar de 1964, foi presa pelo Exército, todavia, segundo 

ela, recebeu um bom tratamento enquanto esteve na prisão. Elizabeth ficou reclusa no I 

Grupamento de Engenharia, que tinha à frente o major Ney de Aquino. Ela não foi a única a 

relatar bom tratamento neste local, outros como Francisco de Assis Lemos de Souza e Ophélia 

Maria Amorim também compartilham da mesma opinião. Segundo Elizabeth, os presos 

políticos recebiam visitas dos familiares e de amigos. 

Elizabeth ficou presa durante três meses e vinte e quatro dias. Quando foi liberada recebeu 

um alerta de que ela não poderia voltar para casa, pois seria presa novamente. Por isso, relata 

que teve de fugir da Paraíba e foi para o Rio Grande do Norte, com apenas um dos dez filhos. 

Fixou-se na cidade de São Rafael, numa casa cedida por um amigo de João Pedro Teixeira.  
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Na clandestinidade, Elizabeth Altina Teixeira trocou seu nome para Marta Maria da 

Costa, com o objetivo de não ser identificada, e teve sua filha Anatilde Targino Alves510. Nessa 

situação viveu quase vinte anos. A Lei de Anistia de 1979 facilitou seu reencontro com o 

cineasta Eduardo Coutinho, no início da década de 1980, ocasião em que retomaram a gravação 

do premiado filme511 “Cabra Marcado para Morrer”. Sobre o reencontro, ela destaca a gratidão 

que sente pelo cineasta, que a devolveu a Paraíba, comprando a casa que ainda hoje mora, no 

bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa-PB.  

Em depoimento para o livro “Eu Marcharei na tua luta! A vida de Elizabeth Teixeira” ela 

relata que foram anos de muita solidão e de sofrimento, vivia apenas da saudade dos filhos, mas 

não podia entrar em contato com eles. Sabia que se voltasse seria presa, que a polícia estava lhe 

aguardando e que seria assassinada, pois a mesma tinha ódio dela. Ela disse ainda que nunca se 

enganou com o coronel Luiz de Barros quando ele dizia: “Mulher sem vergonha! Vá cuidar dos 

teus filhos ao invés de andar acompanhada desse bocado de macho”. 

 

4.2.4 Antônio José Dantas  

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

Antônio José Dantas, brasileiro, paraibano, líder da Liga Camponesa no Município de 

Santa Rita-PB. Em seu depoimento relata que seu primeiro encontro com João Pedro Teixeira 

e Elizabeth Altina Teixeira se deu na cidade do Recife-PE. João Pedro Teixeira trabalhava numa 

Pedreira e se encontrava em situação precária. Ele tomou a decisão de levá-los ao Partido 

Comunista e apresentá-los a alguns dirigentes que conhecia, para que providenciassem 

condições financeiras para Elizabeth voltar à Paraíba. 

                                                           
510 No Depoimento de Elizabeth Altina Teixeira, na Audiência Pública sobre “Perseguição às Ligas Camponesas 

na Paraíba”, realizada em Sapé, 15/7/2013, ela silencia sobre a existência de Anatilde como filha. Posteriormente, 

questionada por um dos membros da Comissão da Verdade ela – não revela as condições em que teve sua filha 

Anatílde, no Rio Grande do Norte – comenta apenas que a criou sozinha. Mas reconheceu que Anatilde tinha o 

direito de contar sua história. História registrada através de uma oitiva em 8 de agosto de 2017, pela CEVPM-PB. 
511 Prêmio Gaivota de Ouro no Festival Internacional de Cinema, na cidade do Rio de janeiro, em 1984. 
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Sobre a sua viajem ao Estado Cubano, Antônio Dantas não entrou em maiores detalhes, 

destacou apenas que teve de enfrentar algumas dificuldades para conseguir a permissão de 

viajar (o visto), mas foi ajudado com a intermediação do então Governador de Pernambuco, 

Miguel Arraes. 

Sobre sua atuação nas Ligas Camponesas, afirma que foi bastante perseguido na 

Paraíba. Mesmo assim, chegou a visitar vários engenhos para organizar os camponeses. 

Identifica a família Ribeiro Coutinho como um dos grupos de proprietários de terras que detinha 

o maior poder político e econômico no campo paraibano. 

Destaca que foi preso e chegou a conversar com João Alfredo Dias (Nego Fuba) na 

prisão, alertando-o para não ir para casa depois de solto, pois correria o risco de ser pego pela 

polícia.  

Afirma também que o Partido512, logo após seu retorno da viagem a Cuba, o encarregou 

de ir à zona rural para selecionar alguns camponeses que seriam destinados a receber 

treinamento de guerrilha513. Conta que realizou esse trabalho com a ajuda de Antônio 

Teixeira.514  

Para Antônio José Dantas, o movimento das Ligas Camponesas foi conhecido 

amplamente não apenas no Brasil, mas inclusive nos Estados Unidos (EUA), chegando ao ponto 

do presidente Kennedy anunciar que desejava visitar o Brasil para conhecer mais a respeito das 

Ligas. Segundo ele, apesar de todos se referirem às ligas camponesas, só a sua entidade em 

Santa Rita foi registrada em Cartório com o nome de “Liga Camponesa”. Não houve nenhuma 

associação ou organização registrada oficialmente com esse nome.  

 

Agora, eu fiz uma, organizei uma liga camponesa em Santa Rita, registrei no 

cartório [...] botei num artigo [...] se eu sair dessa... se eu passar essa 

associação pra outra pessoa, se eu abandonar, se eu tiver necessidade [...] não 

precisa mais fazer reunião, porque eu botei na ata aí, justamente Assis 

Lemos515.  

 

                                                           
512 Na expressão “o partido” é possível, que ele estivesse se referindo as Ligas Camponesas vinculada à ala dos 

“Julianistas”, e não ao Partido Comunista, que discordava de uma radicalização nas lutas do campo. 
513 Conta que não fazia nenhum registro dessas atividades, nem sequer anotava os nomes dos camponeses 

selecionados, percebe-se que era uma ação bastante sigilosa. Cita o nome de Adauto Freire, dando a entender que 

era a pessoa que recebia os camponeses para destiná-los aos locais de treinamento de guerrilha. Ver PESSOA. 

Victor Gadelha. As ligas camponesas da Paraíba: história e memória. 2015. Dissertação. (Mestrado em História). 

CCHLA. UFPB. João Pessoa, 2015. 
514 Então Prefeito do Município de Santa Rita, que fazia oposição ao grupo dos Ribeiro Coutinho. Ver GADELHA, 

op. cit. 
515 Depoimento de Antônio José Dantas na Audiência Pública sobre “Perseguição às Ligas Camponesas na 

Paraíba”, realizada em Sapé, 15/7/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
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Em outro momento do depoimento, apesar da fala bastante confusa e desconexa, deixou 

evidente o ressentimento em relação a Assis Lemos no que se refere às disputas internas das 

Ligas Camponesas da Paraíba.  

Conforme relata Antônio José Dantas, toda a documentação das ligas camponesas foi 

apreendida pelo exército, após o golpe civil-militar.   

 

4.2.5 Josineide Maria de Araújo 

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

Josineide Maria de Araújo (Neide), brasileira, paraibana, filha de Pedro Inácio de 

Araújo (Pedro Fazendeiro) e Maria Júlia de Araújo, prestou dois depoimentos: O primeiro na 

audiência pública em Sapé-PB e outro na oitiva sobre a família de Pedro Fazendeiro, na sala da 

CEVPM-PB (na Fundação Casa de José Américo), em João Pessoa-PB, no primeiro 

depoimento em audiência pública, ela relatou que na época do movimento da Liga Camponesa 

morou em Sapé, na rua Getúlio Vargas e estudou o ensino primário (hoje ensino fundamental 

I) no colégio Gentil Lins; que quando seu pai estava vivo e atuante naquele movimento chegou 

a participar da Liga Camponesa fazendo as carteirinhas para os associados, geralmente aos 

sábados; que presenciou vária prisões do seu pai na Delegacia Pública de Sapé-PB. 

 

Vi meu pai ser preso várias vezes. Às vezes porque um camponês tava 

trabalhando no campo, então os capangas iam lá, arrancavam as lavouras dele. 

Meu pai ia lá, juntava outros camponeses, e plantava a lavoura. Às vezes ele 

tava trabalhando, mesmo sozinho, e chegava a polícia, comandada pelo [...] 

coronel Luiz de Barros, e trazia meu pai preso [...] uma das cenas eu não 

esqueço nunca: eu tava chegando da aula, no grupo Gentil Lins, e quando eu 

vi, passou um caminhão por mim, é... em cima tava repleto de policiais, e no 

meio daqueles policiais todinho estava meu pai. E eu olhei assim pra ele, e eu 

não entendia... aquela cena e não entendo até hoje. Eu não entendia como é 

que um homem simples, do campo, estava escoltado daquele jeito como se 

fosse um bandido516.  

                                                           
516 Depoimento de Josineide Maria de Araújo na Audiência Pública sobre “Perseguição às Ligas Camponesas na 

Paraíba”, realizada em Sapé, 15/7/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
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Afirmou que, por conta das perseguições e do sofrimento da família, seu pai, decidiu 

transferir a família para residir em João Pessoa, onde as crianças poderiam avançar nos 

estudos517.  

Destacou que com o golpe civil-militar em 1 de abril de 1964, Pedro Inácio de Araújo 

ficou escondido por alguns dias na casa de amigos em João Pessoa: na casa de Dona Maria 

Rita, que ficava próximo a sua; e nas terras de Tibúrcio Magliano, irmão de Álvaro Magliano518.  

Destacou também que, num certo dia, não aguentando mais a situação, Pedro Fazendeiro 

voltou para sua casa, ficando num quartinho separado da residência. Certo dia ele toma uma 

decisão e disse: “quem não deve, não teme. Eu vou me apresentar. Até porque se [...] o coronel 

Luiz de Barros, se eu for pego por ele, eu sei que eu não saio vivo”519.  

Ao se apresentar no Exército, Pedro Inácio de Araújo acabou ficando preso no 15º RI, 

passando a receber visitas de familiares aos domingos e quartas-feiras. Foi transferido para o I 

Grupamento de Engenharia para prestar depoimentos, retornando em seguida para o 15º RI. 

Afirmou que, no dia 6 de setembro de 1964 sua mãe, Maria Júlia, perguntou a Pedro 

Fazendeiro se ele tinha alguma esperança de sair da prisão, e recebendo como resposta “eu não 

tenho nenhuma esperança [...] o Major Cordeiro quer que eu diga coisas que eu não sei”520. O 

major queria saber sobre o local onde tinha armas escondidas e esclarecimentos sobre a morte 

de Rubens Régis. 

Contou ainda que sua mãe, Maria Júlia, reconheceu o corpo de Pedro Inácio de Araújo 

na foto de uma matéria publicada no jornal Correio da Paraíba, em 10 de setembro de 1964. 

“Ela me mostra e diz: ‘se esse homem não for seu pai, e se ele não tiver quem chore por ele, ele 

arranjou a mim para chorar’, eu olhei o jornal, e a partir daquele momento [...] eu sabia que 

aquele homem era meu pai, pela compleição física dele”521.  

  

  

                                                           
517 De acordo com o Apanhado Taquigráfico da audiência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, 

em 24 de agosto de 1995, Nadieje de Araújo, filha mais velha de Pedro Fazendeiro, esclareceu que seu pai passava 

a semana em Miriri, onde era posseiro de um pequeno sítio, em Sapé. Apenas nos finais de semana frequentava a 

casa que havia alugado em João Pessoa. 
518 Ver PESSOA, Victor Gadelha. Op. cit. 
519 Depoimento de Josineide Maria de Araújo. Ibidem. 
520 Idem. 
521 Idem. 
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4.3 Família de Elizabeth Altina Teixeira e João Pedro Teixeira 

 

 
Fonte: Imagem do Filme Cabra Marcado Para Morrer. Cineasta Eduardo Coutinho. 

 

Elizabeth Altina Teixeira, matriarca da família, em depoimento à CEVPM-PB, ao 

comentar sobre o seu casamento com João Pedro Teixeira, destaca que era um homem pobre, 

ao contrário da sua família, que tinha posses: carros, um armazém e mercadorias. Seu pai, 

Manoel Justino da Costa, era um homem que tinha boa condição financeira e não aprovou seu 

namoro com João Pedro Teixeira. Por conta disso, os dois fugiram, em 10 de junho de 1942, 

casaram-se e constituíram a sua própria família522 A primeira filha do casal, Marluce Altina 

Teixeira, nasceu na maternidade Cândida Vargas, em João Pessoa-PB, no dia 13 de Julho de 

1944, meses depois, eles se mudaram para Recife-PE e no período que lá estiveram, nasceram 

os filhos: Abraão Pedro Teixeira, em novembro de 1945; Isaac Pedro Teixeira, em 1948; Marta 

Cristina Teixeira, 1950; Paulo Pedro Teixeira e Maria das Neves Teixeira, em 1954523. 

Em Pernambuco, João Pedro trabalhava numa pedreira, foi alfabetizado por Elizabeth, 

e começou a se envolver nas questões políticas. Ele sempre sustentou que acreditava em Deus 

(era evangélico), mas que precisava lutar por melhores condições de vida. Pensando assim, 

                                                           
522 Relata Elizabeth que João Pedro era protestante, mas depois de uns três anos em que viveram no Recife ele 

começou a se afastar da igreja. “As reuniões com os companheiros de trabalho, os operários, passaram a ser muito 

mais importantes. Ele recebia e vendia, bem barato, um jornalzinho, que informava e defendia o povo. Fazia 

reuniões duas, três, quatro vezes por semana e até aos domingos”. Ver livro ROCHA, Ayala A. Elizabeth 

Teixeira: Mulher da Terra. João Pessoa: CCTA, 2016, p 63-64.  
523 Todos os filhos de Elizabeth Teixeira tiveram as datas de nascimento alteradas na Certidão de Nascimento, o 

que era comum naquela época.  
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passou a organizar os operários que trabalhavam nas pedreiras. A partir daí, os proprietários se 

recusavam a lhe dar trabalho524. 

 Em situação financeira difícil, de volta ao estado da Paraíba, em 10 de maio de 1954, o 

casal e seus seis filhos pequenos foram morar na casa situada em Barra de Antas, no Município 

de Sapé. Durante o período entre 1954 e 1962, Elizabeth, cuidava da casa e da família sem 

nenhum envolvimento político. João Pedro, ao contrário, participava dos movimentos sociais e 

políticos, na luta por melhores condições de vida e trabalho no meio rural. Por sua atuação 

sofreu todo tipo de repressão. 

 Contrariando os interesses de Manoel Justino da Costa, o casal aumenta sua família, 

tiveram mais cinco filhos na Paraíba: Maria José Teixeira, em 1956; Carlos Antônio Teixeira, 

em 1957; José Eudes Teixeira; João Pedro Teixeira Filho525; Marinês Altina Teixeira, em 1961.  

João Pedro, Pedro Inácio de Araújo, João Alfredo Dias, outras lideranças políticas e 

vários camponeses fundaram em 1958 a Liga Camponesa em Sapé-PB, e juntos passaram a 

conscientizar politicamente o campesinato paraibano. Esse movimento, portanto, mexeu com 

os interesses dos proprietários de terra no Estado da Paraíba. 

Em 2 de abril de 1962, João Pedro Teixeira foi assassinado pelas milícias privadas526. 

O então juiz de direito da comarca de Sapé, Walter Rabello Pessoa da Costa, após receber o 

inquérito do delegado Francisco Maria Filho e a denúncia do promotor Eurico Santiago Rangel, 

responsabilizou pelo crime, os policiais Francisco Pedro da Silva (conhecido como Chiquinho), 

Antônio Alexandre da Silva e o vaqueiro Arnaud Nunes Bezerra, todos os três como os autores 

materiais do crime. Além dos latifundiários Aguinaldo Veloso Borges, Pedro Ramos Coutinho 

e Antônio José Tavares (conhecido também como Antônio Vitor), qualificados como autores 

intelectuais do crime. O processo, que deveria ser apreciado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, 

desapareceu. 

A morte de João Pedro Teixeira gerou grande comoção popular, ganhando repercussão 

tanto na mídia nacional como internacional. Fidel Castro convidou Elizabeth para ir morar em 

Cuba. Ela preferiu assumir a luta do esposo nas Ligas Camponesas, mas enviou seu filho Isaac 

Pedro Teixeira, em 1963, para estudar em terras cubanas. As perseguições que sofria João Pedro 

foram transferidas para Elizabeth e ela foi presa em 1964, logo após o golpe civil-militar. 

                                                           
524 Ver livro BANDEIRA, Lourdes Maria; MIELE, Neide; SILVEIRA, Rosa Maria Godoy (Orgs.). Op. cit., p. 56. 
525 As datas de nascimento de José Eudes Teixeira e João Pedro Teixeira Filho não foram informadas pela família. 
526 Apesar de Elizabeth não explicitar, é de conhecimento que os policiais agiram a mando de latifundiários da 

região. Ver PESSOA, Victor Gadelha. Op. cit. 
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Com a prisão de Elizabeth, oito dos seus onze filhos foram “leiloados” entre os 

familiares de Manoel Justino da Costa. Assim, Paulo Pedro Teixeira foi ser criado, em Recife, 

por Euclides Justino; Marta Cristina Teixeira, que queria ir para Cuba estudar jornalismo, foi 

morar com o avô, Manoel Justino, para cuidar dos irmãos Marinês e João Pedro que eram bem 

pequenos; Maria das Neves Teixeira foi ser criada por Beatriz Altina Justino; Maria José 

Teixeira foi ser criada por Severina Altina Justino; José Eudes Teixeira, que queria fundar 

uma associação com o nome de João Pedro Teixeira, foi ser criado por Eudes Justino; Carlos 

Antônio Teixeira foi entregue a um amigo de João Pedro Teixeira que morava na cidade de 

Recife-PE, ele foi resgatado pela mãe e caiu na clandestinidade; João Pedro Teixeira Filho 

foi ser criado pelo avô Manoel Justino; Marinês Altina Teixeira, também ficou com o avô, 

mas aos onze anos foi enviada para viver na casa de Antônio José Tavares (conhecido também 

como Antônio Vitor), um dos acusados do assassinato de João Pedro Teixeira.  

Os outros três filhos “escaparam” desse “leilão” pelos seguintes motivos: Marluce 

Altina Teixeira havia suicidado em 1963527; Abraão Pedro Teixeira estudava no Liceu 

Paraibano e vivia na Casa do Estudante, em João Pessoa-PB, que segundo depoimento de seu 

irmão Isaac, o mesmo pedia esmola no parque Sólon de Lucena para sobreviver; Isaac Pedro 

Teixeira morava e estudava em Cuba528.  

Em depoimento prestado a este Grupo de Trabalho, Isaac Pedro Teixeira fez um resumo 

da figura de João Pedro Teixeira – “não tinha uma formação universitária, mas era uma figura 

extraordinária”; uma pessoa que tinha a capacidade de reunir milhares de pessoas “sem usar de 

meios tecnológicos que temos hoje em dia”. Tinha uma ideologia “que defendia sempre as 

classes mais oprimidas, os trabalhadores rurais”.529 

  

                                                           
527 “Vimos Elizabeth na residência do deputado Julião profundamente deprimida após o suicídio da filha mais 

velha [...] uma bonita jovem de 18 anos.” In: BARRETO, Lêda. Julião, Nordeste e Revolução. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1963, p. 130. 
528 Dos onze filhos, na data dos depoimentos para a CEVPM-PB, cinco já faleceram Marluce Altina, Abraão 

Pedro, Paulo Pedro, José Eudes e João Pedro Filho. 
529 Depoimento de Isaac Pedro Teixeira à CEVPM-PB, em 25/7/2014. Arquivo da CEVPM-PB. 
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4.3.1 O encontro pós ditadura militar  

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

Desde a separação em 1964, somente em 2014, através de um acordo de cooperação 

entre a CEVPM-PB com a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, a família de Elizabeth e 

João Pedro Teixeira, pela primeira vez se reencontrou na vida real. Em uma sala na Fundação 

Casa de José Américo, onde funciona a Comissão da Verdade da Paraíba e no Memorial das 

Ligas Camponesas, os seis irmãos se emocionaram ao relembrarem os horrores sofridos pela 

“destruição” familiar de outrora. 

Na foto abaixo, da esquerda para a direita estão: Maria José, Isaac Pedro, Carlos 

Antônio, Marinês Altina (recebendo o carinho de Elizabeth), Maria das Neves e Marta Cristina. 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 
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4.3.2 Depoimentos nas Oitivas 

 

4.3.2.1 Maria José Teixeira 

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

Maria José Teixeira, brasileira, nasceu na Paraíba, em 17 de junho de 1956, filha de 

João Pedro Teixeira e Elizabeth Altina Teixeira, em seu depoimento destaca, que em 1964, com 

o golpe civil-militar, sua mãe fugiu para não morrer porque os policiais, quando ela saiu da 

prisão foram procurá-la para matá-la.  

 

[...] chegando lá em casa, só tinha criança, reviraram toda a casa procurando 

ela e não encontraram, e como só tinha criança colocaram a gente numa fila 

pra matar, mas teve um dos comparsas que queria matar minha mãe disse: 

‘como só tem criança, vamos deixar eles vivos’. Nós ficamos só na casa, por 

muito tempo, depois de um certo dia foi um tio meu lá, mas nós não 

conhecíamos a família da minha mãe [...] esse tio chegou, se identificou e 

disse que a noite iria lá para decidir com a família o que ia fazer com as 

crianças que estavam sozinhas lá na casa abandonada. Então à noite ele foi 

num caminhão já decidindo a levar todos nós para a casa do meu avô. Viemos 

todos, chegando na calçada da casa do meu avô não entramos, na calçada 

mesmo foi feita uma fila e fomos divididos entre a família, cada um dos tios 

ficou com uma das crianças. Meu avô ficou com os dois mais novos e a mais 

velha, e o restante foi distribuído nas casas de familiares530.  

 

Sobre a tia que a criou afirma que, “ela dizia que minha mãe estava morta, tanto minha 

tia como meu avô diziam “sua mãe morreu; sua mãe tá morta”. Diziam que ela não prestava. 

Sempre essa tecla, “sua mãe e seu pai não prestam... sua mãe está morta”. Contou também do 

seu o reencontro com a mãe, Elizabeth Teixeira, com a seguinte informação: 

 

[...] foi em 82, eu já estava casada. O tempo todo estava na dúvida se ela estava 

viva ou morta... inclusive na escola quando era o Dia das Mães, a professora 

pedia pra recitar poesia e a minha poesia era pra mãe morta... todo ano. [...] aí 

em 82 eu já tinha meus filhos, foi quando Eduardo Coutinho foi na minha casa 

e disse que mamãe estava viva. Ele disse “sua mãe está viva, está no Rio 

Grande do Norte”. Foi quando eu tive certeza, porque até lá eu estava na 

                                                           
530 Depoimento de Maria José Teixeira à CEVPM-PB, em 17/12/2014. Arquivo da CEVPM-PB. 
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dúvida [...] um mês e meio depois, quando estava colocando minha filha pra 

dormir que eu senti assim – sua mãe está chegando! Aí eu coloquei minha 

menina no berço e fui até o portão quando eu cheguei lá ela estava na porta. 

Chegou junto com a esposa de Abraão. Ela se identificou. E a reação foi assim 

né, emoção. Porque assim, eu nunca tive a certeza se ela estava viva ou morta, 

ficava sempre na dúvida531.  

 

Ao relembrar o assassinato do irmão José Eudes, praticado por João Pedro, afirma que 

sua mãe recebeu nove hectares de terra de uma herança familiar e os disponibilizou para o filho 

José Eudes morar e trabalhar, justificando que: 

 

José Eudes tinha vindo do Rio, e perguntou a ela – a senhora vai fazer o que 

com a sua parte? Vai vender? Aí ela disse “não, como você veio agora, e não 

tem onde morar, você quer morar lá?” Ele disse “eu quero”. Ela disse: “pois 

então a terra fica lá pra você morar e quem quiser trabalhar na terra”. Com 

ajuda de Isaac, José Eudes constrói uma casa e forma uma associação, com o 

nome Associação João Pedro Teixeira. [...] Isso pra família da minha mãe foi 

horrível [...] mamãe me chama pra ir lá visitar José Eudes ... fui com ela, 

quando a gente chega lá José Eudes vem falar com mãe pra ela falar com Peta 

(João Pedro) “porque Peta não tá querendo que a associação continue” [...] já 

na calçada a gente pensou que estava tudo resolvido, aí mamãe pegou na mão 

dos dois e disse: “eu quero ver os dois aqui na terra trabalhando” mas aí ele 

disse: “mas eu não quero”, sacou a arma e atirou em José Eudes532.  

 

Maria José deixou bem claro em seu depoimento que, os filhos de Elizabeth Altina 

Teixeira tiveram não só o rompimento familiar, mas, também, uma alteração em suas 

identidades [...] “quando a gente foi pra casa dessa minha tia, ela não queria que meu nome 

tivesse Teixeira e o marido dela também não aceitava, porque filho de João Pedro Teixeira e 

Elizabeth Teixeira tinha que tirar o nome porque pra eles, João Pedro Teixeira não prestava”.533  

 

4.3.2.2 Isaac Pedro Teixeira 

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

                                                           
531 Idem. 
532 Idem. 
533 Idem. 
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Isaac Pedro Teixeira, brasileiro, médico, nasceu em Pernambuco em 1948, filho de 

João Pedro Teixeira e Elizabeth Altina Teixeira, foi viver e estudar em Cuba quando tinha 

apenas 14 anos de idade. Em seu depoimento destaca que, não estava na “repartição” dos irmãos 

na calçada da casa de seu avô, Manoel Justino.  

 

[...] eu já estava em Havana. E lá em Havana, eu tinha 14 anos [...] tinha uma 

escola com o nome João Pedro Teixeira, e isso me chamou atenção porque um 

camponês do estado da Paraíba com um nome em uma escola internacional, 

fora do Brasil. João Pedro Teixeira “era um excelente negociador, e eu quero 

deixar registrado aqui que durante esse tempo não houve nenhuma traição por 

parte de nenhum camponês! Tinha confiança total em João Pedro [...] 

Participava do PCB, era militante, mas era muito discreto, ele colocava em 

prática seus ideais, seu ponto de vista, sua ideologia, mas ele não se envolvia 

em brigas partidárias534. 

 

Sobre as reuniões das Ligas Camponesas afirma que participava de algumas, e “a 

palavra de ordem era a unidade, a união; a união dos trabalhadores rurais era a força. E com 

esse espirito juvenil, esse espirito revolucionário [...] nós tínhamos muito para aprender nessas 

reuniões”. 535 Quando se refere a seu pai demonstra toda admiração na seguinte passagem do 

depoimento: 

 

João Pedro Teixeira era classificado como comunista, ele era filiado ao partido 

comunista sim [...] é tanto que a luta pela reforma agraria existe até hoje [...]. 

Nós temos que ver que João Pedro Teixeira caiu numa armadilha, porque se 

combinou aqui em João Pessoa, que se ia fazer um atentado para assassiná-lo 

[...] quando ele voltasse pra Café do Vento [...]. Agora, João Pedro Teixeira 

transcendeu a pessoa e a época dele, eu falo dele mas sou suspeito pra falar 

porque ele é meu pai, porque eu sou o que sou hoje porque ele me ensinou a 

seguir o caminho que eu tinha que seguir536. 

 

Quanto aos seus estudos fora do Brasil e seu contato com Elizabeth Teixeira afirma que 

quando estava em Cuba não mantinha contato com a mãe, não sabia como ela estava. Ele vivia 

totalmente isolado, não sabia de nada, ficava de segunda a sexta feira num colégio (uma espécie 

de internato) no final de semana ia para o “Grotão”, e isso foi doloroso.  Estudava com muita 

gente cubana - mas também havia vários estrangeiros. Só foi viver em um alojamento no 

período que cursou medicina na Universidade. 

 

Eu fui pra Cuba pra escapar da morte, porque se eu estivesse aqui eu não 

estava vivo não. Isso não significa medo [...]. Eu nunca pensei em morar em 

Cuba não, eu sou brasileiro e vou morrer aqui no Brasil.  Decidi voltar [...] 

                                                           
534 Depoimento de Isaac Pedro Teixeira à CEVPM-PB, em 25/7/2014. Arquivo da CEVPM-PB. 
535 Idem. 
536 Idem. 
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quando eu tive certeza que não tinha mais nada aqui, mesmo que aqui ainda 

tinha resistências. Ainda tinha perseguições. 537 
 

 Contudo, em Cuba, Isaac não passou despercebido – “o Che Guevara chegava a falar 

comigo quando estava na fila para o leite. Ele sabia que eu era filho do João Pedro e da Elizabeth 

Teixeira”.  Ao término de seu depoimento, Isaac fez a seguinte observação: “[...] Eu sou um 

privilegiado [...] aonde chego sinto a homenagem ao Che e isso me deixa muito orgulhoso. E 

sou privilegiado por ser filho da Elizabeth e João Pedro Teixeira, esses dois legendários”. 538 

Em relação a Pedro Inácio de Araújo e João Alfredo Dias, Isaac fez alguns elogios e 

reconhecimentos “ambos eram figuras extraordinárias [...] sem eles e tantos outros, as Ligas 

Camponesas não teriam chegado ao nível que chegou”.539  

 

4.3.2.3 Marinês Altina Teixeira 

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

Marinês Altina Teixeira, brasileira, nasceu na Paraíba em 16 de junho de 1961, filha 

de João Pedro Teixeira e Elizabeth Altina Teixeira, foi criada por seu avô até os onze anos de 

idade. Em seu depoimento destaca que, estes primeiros tempos não foram bons por que o avô 

sempre lembrava que filhos de João Pedro não tinham direito a nada, nem podiam ter nada: 

 

[...] um dia, com meus primos fomos tomar banho no açude... passou uma 

senhora e disse ... é a filha de João Pedro? O que que você está fazendo aí? 

[...] quando eu cheguei em casa vi meu avô na calçada com uma mala, aí eu 

perguntei nós vamos viajar? Ele disse ‘não, você que vai sair da minha casa’. 

Aquilo foi... eu nunca consegui esquecer isso na minha vida. [...] ele me pegou 

e me levou pra uma estrada... colocou a mala no chão, me mandou sentar e 

disse assim – ‘tá vendo todo esse mundão aí? Ele é todo seu. A partir de agora, 

não olhe para trás’. Eu fiquei olhando pro sapato dele e eu não sabia o que 

fazer, eu realmente não sabia o que fazer [...]540. 

 

                                                           
537 Idem. 
538 Idem. 
539 Idem. 
540 Depoimento de Marinês Altina Teixeira à CEVPM-PB, em 25/7/2014. Arquivo da CEVPM-PB. 
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 Seu avô havia determinado que a levassem para a casa de Antônio Vitor, um dos 

acusados de participar do assassinato de João Pedro Teixeira. 

 

[...] só depois dali que eu vim a saber que Antônio Vitor participou do 

assassinato do meu pai, até ali eu não sabia, tinha 11 anos, [...] eu cheguei na 

casa dele, ele disse ‘filho de João Pedro Teixeira não passa pela minha casa, 

você vai morar lá no quintal, você vai ficar lá no terreiro’. Me colocou num 

quartinho com uma cama e falou: ‘você tem que trabalhar para ganhar dinheiro 

[...]’541. 

 

Marinês Altina Teixeira, com apenas 11anos de idade, foi obrigada a morar na casa de 

um “desconhecido”, viver sozinha em Sapé-PB sem a companhia de nenhum dos seus 

familiares até o dia da sua partida para a cidade do Rio de Janeiro. Era ainda uma menina, mas 

já enfrentava a dor da solidão: “Eu me lembro que quando Marta [irmã] me chamou pro Rio aí 

minha avó [mãe de Elizabeth Teixeira] foi escondida pra casa do Antônio Vitor pra falar 

comigo, ela me encontrou, aí na época eu já fumava aí ela me trouxe um pacote de cigarro, uma 

mala, botou um xale dela e se despediu de mim”.542 

 

4.3.2.4 Carlos Antônio Teixeira 

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 543 

 

Carlos Antônio Teixeira, brasileiro, nasceu na Paraíba em 29 de julho de 1957, filho 

de João Pedro Teixeira e Elizabeth Altina Teixeira, único que acompanhou sua mãe, na 

                                                           
541 Arquivo CEVPM-PB. 
542 Idem. 
543 Registro da festa em comemoração aos 90 anos de Elizabeth Altina Teixeira. Na foto, da esquerda para a direita 

estão: Marta Cristina Teixeira (filha), Maria das Neves Teixeira (filha), João Pedro Teixeira (bisneto), Marta 

Teixeira (neta), Lana Teixeira (neta), Leandra (bisneta), Rodrigo (neto). Na linha da frente da esquerda para a 

direita: Elizabeth AltinaTeixeira, Carlos Antônio Teixeira (filho) e Anatílde Targino Alves (filha). 
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clandestinidade. Era o “filho de Marta Maria da Costa”, foi criado longe dos irmãos e, ocultava 

sua verdadeira identidade. Carlos não prestou depoimento à CEVPM-PB. Preferiu se manter no 

anonimato e deixar sua mãe falar da experiência que viveram na cidade de São Rafael, no estado 

do Rio Grande do Norte.  

Em depoimento, no livro “Memórias do Povo: João Pedro Teixeira e as Ligas 

Camponesas na Paraíba – deixemos o povo falar”, Elizabeth Altina Teixeira faz o seguinte 

relato que envolve seu filho Carlos Antônio:  

 

Eu via muitas crianças nas calçadas da rua; nas calçadinhas da rua, muitas 

crianças; e eu fui falar com as mães daquelas crianças; se elas me dessem 

assim o café da manhã, para mim e para meu filho, e me dessem um prato de 

comida, eu começava com a alfabetização daquelas crianças; se me dava uma 

mesa e cadeira e elas disseram que davam; uma cadeira, mesa e davam 

comida.544 

 

Após o primeiro encontro da Família Teixeira, em 2014, Carlos Antônio tem 

comparecido em vários eventos ao lado de sua mãe, de seu irmão, de suas irmãs e sobrinhos 

(as). Junto com Isaac Pedro Teixeira reformaram o túmulo de João Pedro Teixeira, que fica 

situado no cemitério de Sapé-PB. Bastante discreto não gosta de comentar sobre o passado de 

sua mãe. 

 

4.3.2.5 Marta Cristina Teixeira 

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

Marta Cristina Teixeira, brasileira, nasceu em Recife-PE, em 5 de outubro de 1950, 

filha de João Pedro Teixeira e Elizabeth Altina Teixeira. Apesar da pouca idade cuidou dos 

irmãos mais novos quando sua mãe esteve presa no I Grupamento de Engenharia, em João 

Pessoa. Em seu depoimento destaca que seu pai sempre incentivava os filhos estudarem, 

                                                           
544 HAM, Antonia M. Van et al. (Orgs.) Memórias do Povo: João Pedro Teixeira e as Ligas Camponesas na 

Paraíba – deixemos o povo falar. João Pessoa: Ideia, 2006, p. 37. 
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“quando meu pai morreu ele estava com o livro de admissão do colégio, ele comprava lápis, 

comprava caderno”. Segundo Marta, quando João Pedro Teixeira era vivo mantinha sua família 

organizada, “[...] aí depois da morte de meu pai foi tudo muito triste”545.  

Quando sua mãe esteve em Cuba e recebeu um convite para morar lá, ela sentiu que 

deveria aproveitar a oportunidade “eu queria ter ido pra Cuba, mas mamãe não deixou [...] 

queria muito ser jornalista [...] era meu sonho. Eu ficava escutando o rádio, colocava no jornal 

e ficava escutando, achava lindo [...]. Eu queria muito...”546.  

Ela também não entendeu porque sua mãe depois de ser liberada da prisão, em João 

Pessoa, não retornou para sua casa. “Eu não sabia o que tinha acontecido. Nós esperávamos que 

ela ainda fosse voltar, porque os policiais iam pegar ela lá em casa, levavam... e ela dizia ‘tchau, 

meus filhos eu vou mas eu volto!’, os policiais jogavam ela no rio e tudo... só que dessa última 

vez ela não voltou” 547.  

 

4.3.2.6 Maria das Neves Teixeira 

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

Maria das Neves Teixeira, nasceu em Recife-PE, em 5 de fevereiro de 1955, filha de 

João Pedro Teixeira e Elizabeth Altina Teixeira. Foi criada por sua tia Beatriz Altina Justino, 

mas tinha verdadeira frustação por não morar com a avó paterna.  

                                                           
545 Depoimento de Marta Cristina Teixeira à CEVPM-PB, em 25/7/2014. Arquivo da CEVPM-PB. 
546 Idem.  
547 Idem. 
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Em seu depoimento destaca que a morte de seu pai em 1962, o suicídio de sua irmã mais 

velha, a prisão de sua mãe548 logo após o golpe civil-militar de 1964 e a “repartição” dos irmãos 

na calçada da casa de seu avô549, “significou muito sofrimento, porque assim [...] meu pai morto, 

minha irmã mais velha suicida e depois minha mãe desaparece. Só sofrimento”.550   

Ela estudava e cuidava da casa da tia, vivia bem com todos da casa, mas não podia falar 

nada sobre a existência ou não de sua mãe, não podia comentar nada sobre sua família. “Quando 

eu falava sobre minha mãe ela me mandava eu me calar, ela dizia ‘você não precisa falar da sua 

mãe, falar dela só vai trazer sofrimento pra você mesma, então deixe isso pra lá [...] esqueça 

isso’ [...] eu às vezes me trancava no quarto e chorava”.551   

Sempre queria saber do irmão mais velho Abraão, que “teve que se virar só, ninguém 

ligou pra Abraão porque ele já era grande, aí acharam que ele ia continuar a mesma coisa que 

papai fazia. Ninguém falava dele”. 552 

Maria das Neves demonstra todo o sofrimento que a separação da mãe e dos irmãos lhe 

causou. Há uma certa desolação quando afirma: 

 

Meu nome não era Maria das Neves era outro, era Odévia, que chamavam 

Nevinha, era Odévia Altina Teixeira [...] quando eu cheguei na casa da minha 

tia que me criou [...] o esposo disse ‘já que o apelido dela é Devinha e eu não 

quero colocar esse nome Odévia, porque esse nome não é bonito’ [...]  é 

bíblico – mamãe disse que é bíblico – ‘mas não é bonito [...] vou colocar Maria 

das Neves e chamar de Nevinha’ [...]. Hoje no registro tem Maria das Neves 

Altina Teixeira do Nascimento. Altina da minha avó, porque o nome da minha 

avó era Altina, Teixeira do meu pai e do Nascimento do meu marido.  

 

Ao comentar sobre o filme Cabra Marcado para Morrer destaca que: “Assisti na casa de 

Mariinha [...] eu e Mariinha553. Eu não sabia como Marinês tinha ficado [...] eu só vi Marinês 

no filme e agora em 2014”. Maria das Neves termina seu depoimento emocionada – “meu pai 

foi um herói e minha mãe uma heroína, que passar pelo o que ela passou e sofrer o que 

sofreu”.554 

Os depoimentos dos filhos e filhas de Elizabeth e João Pedro deixam claro a 

responsabilidade do Estado brasileiro pelos horrores causados a essa família – o assassinato de 

João Pedro em 1962 e a vida em clandestinidade, durante vinte anos, de Elizabeth estão 

diretamente vinculados a um projeto de desestruturação da luta camponesa na Paraíba, Brasil. 

                                                           
548 Depoimento de Maria das Neves Teixeira à CEVPM-PB, em 17/12/2014. Arquivo da CEVPM-PB. 
549 Idem. 
550 Idem. 
551 Idem. 
552 Idem. 
553 Tratamento familiar dado a Maria José Teixeira. 
554 Depoimento de Maria das Neves Teixeira à CEVPM-PB, em 17/12/2014. Arquivo da CEVPM-PB. 
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4.4 Família de Pedro Inácio de Araújo e Maria Júlia de Araújo 

 

Pedro Inácio de Araújo (conhecido como Pedro Fazendeiro) e Maria Júlia de Araújo 

tiveram cinco filhos: Nadieje Maria de Araújo (in memoriam), Josineide Maria de Araújo, 

Walter José de Araújo, José Marinard de Araújo e Náugia Maria de Araújo. Ele desapareceu 

do 15º Regimento de Infantaria do Exército brasileiro no ano de 1964, deixando sua família em 

situação de orfandade. 

     

Pedro Inácio de Araújo 

 
Fonte: Acervo do Memorial das Ligas Camponesas 

 

Filhos, filhas e nora do casal 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

Nesta foto – da direita para a esquerda temos: Walter José, Josineide Maria, José 

Marinard e Náugia Maria. Na frente está a esposa de José Marinard. 
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4.4.1 Dos depoimentos  

 

4.4.1.1 Josineide Maria de Araújo 

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

Josineide Maria de Araújo, brasileira, paraibana, filha de Pedro Inácio de Araújo e 

Maria Júlia de Araújo. Em seu depoimento na oitiva sobre a família de Pedro fazendeiro, 

relembra que ajudava com a confecção das carteiras dos associados às Ligas Camponesas, junto 

com sua mãe, Maria Júlia.  

 Ela trata também de dois atentados que seu pai sofreu. Um ocorreu em Sapé-PB, em 

dezembro de 1961, à noite, em frente a coletoria pública, quando Pedro Fazendeiro foi alvejado 

por tiros que atingiram sua coxa e ombro, quebrando os ossos fêmur e omoplata. Inicialmente, 

seu pai foi tratado no Hospital Sá Andrade, em Sapé, mas devido à complexidade do caso teve 

de ser transferido para o Rio de Janeiro555, para colocar uma parte de platina nos ossos 

quebrados. O outro atentado sofreu em Itabaiana-PB, junto com o então deputado estadual da 

Paraíba Francisco de Assis Lemos de Souza. Ambos foram espancados por “capangas” de 

Aguinaldo Veloso Borges. Diante da situação, foram levados para o Hospital Municipal de João 

Pessoa.  

Josineide recorda da última visita que fez ao pai, no dia 6 de setembro de 1964, 

afirmando que sua mãe o achou triste, sem expectativas de ser libertado, pois argumentou que 

os militares queriam saber de coisas que ele não sabia.  

 

Eu vim saber que era a morte de Rubens Régis depois que foi instaurada a 

comissão, mas eu não sabia. Eu achava que era armas, [pois] o Exército 

sempre procurou [quando invadia a sua casa em Sapé] por armas [logo após 

                                                           
555 Através de uma ajuda econômica do então deputado estadual de Pernambuco e liderança nacional das Ligas 

Camponesas, Francisco Julião [Francisco Julião Arruda de Paula]. 
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seu pai ter voltado de Cuba]. Eles invadiam a casa da gente procurando 

revistas cubanas, armas, livros. [...] E tudo que a gente tinha eles levavam556. 

 

Para Josineide, o maior responsável pelo desaparecimento do pai foi Major Cordeiro, 

pois acredita que ele estava afinado com o plano de uma emboscada. Ela atesta: “ele [Major 

Cordeiro] é o maior responsável [pelo desaparecimento do pai]. Porque o meu pai tava sob a 

guarda dele. E não se solta um homem às 9:00 horas da noite, [...] num 7 de setembro, [...] um 

feriado, não tinha movimento, então já foi tudo planejado”.557 

A indignação e angústia inquietantes, ainda sentidas por Josineide, ficam evidentes 

quando a mesma afirma que, se tivesse oportunidade558, queria fazer diversas perguntas ao 

Major Cordeiro, hoje oficial do Exército reformado: 

 

Eu queria fazer não só uma, eu tinha várias perguntas para fazer. Eu queria 

perguntar pessoalmente se houvesse possibilidade. Eu ia perguntar a ele o que 

ele sentiu quando... – porque saber o que ia acontecer, ele sabia – mas eu 

queria saber o que ele sentiu quando ele viu aquela foto no jornal e quando ele 

viu o destroço que fizeram com meu pai. E ia perguntar a ele se a situação 

fosse o inverso, se ele aprovaria que fosse feito com ele o que foi feito com 

meu pai e Nego Fuba. Ia perguntar a ele se ele se sente feliz de ter tido a 

oportunidade de criar os filhos dele, de desfrutar da companhia dos filhos dele 

até hoje559. 

 

Ao contrário dos irmãos Walter e Náugia de Araújo, Neide afirmou que mesmo diante 

da anistia de 1979, não sentiu esperança de ver novamente o seu pai. Já estava convencida da 

morte dele. Muito embora, meses mais tarde, durante o depoimento de seu irmão Marinard, 

afirmou que ainda hoje, de forma inconsciente e espontânea, se vê procurando por seu pai diante 

da multidão, sobretudo quando passa alguma reportagem na televisão onde há pessoas passando 

pelas ruas.  

 

                                                           
556 Depoimento de Josineide Maria de Araújo em Oitiva da CEVPM-PB, em 11/4/2014. Arquivo da CEVPM-

PB. 
557 Idem. 
558 Vale ressaltar que a Comissão Nacional da Verdade chegou a convocar José Benedito Montenegro de 

Magalhães Cordeiro para um depoimento, no Rio de Janeiro, em 29 de julho de 2014, afim de que prestasse 

esclarecimento sobre o desaparecimento de Pedro Inácio de Araújo (Pedro Fazendeiro) e João Alfredo Dias (Nego 

Fuba). Porém, o militar se recusou a comparecer. 
559 Depoimento de Josineide Maria de Araújo em Oitiva da CEVPM-PB, em 11/4/2014. Arquivo da CEVPM-

PB. 
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4.4.1.2 Walter José de Araújo 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

Walter José de Araújo, brasileiro, paraibano, filho de Pedro Inácio de Araújo e Maria 

Júlia de Araújo, tinha apenas 11 anos quando seu pai desapareceu, no dia 7 de setembro de 

1964, em seu depoimento narra alguns dos acontecimentos da época de sua convivência com o 

pai. Relembra eventos que ocorreram em Mari, em Sapé e em João Pessoa, durante a atuação 

de Pedro Fazendeiro junto às Ligas Camponesas.  

Sobre o advento do golpe civil-militar de 1964 destaca que acompanhou bastante seu 

pai nas suas andanças, mas não sabia exatamente o assunto que ele tratava com outros 

camponeses. Nesse período, devido à pouca idade, se preocupava mais em brincar. Ainda assim, 

alguns acontecimentos marcaram sua memória. Recorda o dia em que ele e seu irmão Marinard 

estavam com seu pai, no sítio que havia arrendado a Pedro Ramos, dentro da fazenda Mirirí, 

em Mari-PB, quando, de forma repentina, chegou o Coronel Luiz de Barros num caminhão 

repleto de policiais, ordenando que Pedro Fazendeiro e outros moradores parassem o 

trabalho560.  

Após a prisão e desaparecimento do seu pai, a situação mudou bastante para a família. 

A mãe, Maria Júlia, teve negada a matrícula de seus filhos em algumas escolas. Emocionado, 

Walter faz um desabafo: 

 

A gente parece que não é ninguém... nesse momento, porque a gente pensar 

que todo mundo pode estudar menos a gente... por que, né? Então é ruim... 

porque a gente saber que o pai queria tanto que a gente estudasse. Um dos 

motivos que fez ele trazer a família de Sapé para João Pessoa [...] era pra 

facilitar os estudos pra gente... e de repente a gente saber que além de tudo, 

sem pai, sem estudo, tudo que ele queria... é muito triste. [...] parece que a 

gente não tem direito a nada561.  

 

                                                           
560 Tratava-se de um mutirão que os camponeses estavam fazendo, que consiste numa ajuda mútua entre eles para 

dar conta de um determinado serviço num tempo mais rápido. Contextualizando com o período das Ligas 

Camponesas, os mutirões geralmente eram organizados para ir de encontro a alguma determinação do dono da 

propriedade da terra. 
561 Depoimento de Walter José de Araújo em Oitiva da CEVPM-PB, em 11/4/2014. Arquivo da CEVPM-PB. 
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As condições financeiras da família se reduziram drasticamente, fazendo com que se 

desenvolvesse uma nova dinâmica no modo de vida familiar, afim de amenizar as dificuldades 

impostas pela falta de dinheiro. Segundo Walter: 

 

Quando ele [Pedro Fazendeiro] desapareceu, eu também arquei com minha 

parte, né. Além de catar bredo, ajudar minha mãe lá no sitiozinho, é ... a gente 

tinha uma vizinha que [...] pescava, né, em mangue. Ela me levava pra ver o 

mangue e lá ela me ensinou a pegar taicica. Taicica acho que nem existe hoje 

mais, né, mas taicica é um peixinho que dá na lama. Aí a gente ia, pegava uma 

área de mangue assim – acho que era por ali pelo lado de Bayeux [cidade 

paraibana que fica entre João Pessoa e Santa Rita]. [...] era muita que a gente 

pegava, viu. Era um peixinho assim, que parecia uma cobra, comprida e fina. 

Aí eu juntava lá um bocado, era o que eu mais pescava, na minha vida de 

pescador foi isso mesmo. Taicica [...] aí levava pra casa pra a gente comer562. 

 

A ausência do pai, que antes provia a família, obrigou ele trabalhar muito cedo, tendo 

que deixar de lado os estudos. Aos 13 anos, foi ser servente de pedreiro, aos 15 trabalhou na 

primeira indústria instalada no distrito industrial de João Pessoa, chamada IMENSA. Aos 18 

optou por servir a Marinha, pois tanto ele quanto a família tinha receio que ele servisse ao 

Exército, depois de tudo que já acontecera com seu pai e também com seu irmão José Marinard, 

que passou por momentos bastante constrangedores e intimidadores com militares do Exército. 

 

4.4.1.3 José Marinard de Araújo 

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

José Marinard de Araújo, brasileiro, paraibano, filho de Pedro Inácio de Araújo e 

Maria Júlia de Araújo, em depoimento, descreve o pai como uma pessoa calma que utilizava 

como meio de transporte um cavalo, que servia principalmente para se deslocar entre o sítio 

arrendado, em Mari-PB, e a casa localizada na zona urbana de Sapé, onde vivia com sua família. 

Afirma que o pai não andava armado, salvo com uma peixeira de ponta cortada, que servia não 

                                                           
562 Idem. 
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como arma, mas como material de trabalho, essencial para um homem do campo. Destaca que 

seu pai era bastante requisitado para intermediar os conflitos entre camponeses e donos de terra 

ou seus capangas (prepostos). O proprietário de terra Pedro Ramos foi um dos que ele mais 

negociou.  

Sobre atuação nas Ligas Camponesas na Paraíba, recorda que seu pai não ficava restrito 

apenas a Sapé e Mari. Chegava a viajar para outros municípios, como foi o caso de Itabaiana, 

Gurinhém e Guarabira. As expectativas de Pedro Fazendeiro em relação às Ligas, de acordo 

com Marinard, era da conquista de uma vida mais digna para o camponês.  

Outro fato destacado foi a atuação de seu pai junto à coordenação da Campanha de 

Educação Popular (CEPLAR), contribuindo com o projeto ao disponibilizá-lo para camponeses 

de diversos municípios paraibanos, tais como Mamanguape e Mari.  

Menciona ainda, que seu pai sempre precavia a família dizendo que poderia ser 

assassinado a qualquer momento, assim como aconteceu com João Pedro Teixeira, pois ele era 

bastante perseguido por integrantes da Polícia Militar, sobretudo pelo coronel Luiz de Barros e 

o soldado Cavalcante, que constantemente o ameaçava, humilhava e o agredia, mesmo antes do 

golpe de 1964.  

Afirma que, o desaparecimento de seu pai lhe trouxe pesadas consequências, pois a 

situação financeira precária da família fez com que precisasse trabalhar mesmo com pouca 

idade. O primeiro trabalho foi numa loja de um primo do seu pai, chamado Manoel Barbosa. 

Em pouco tempo foi dispensado, pois os negócios não iam bem. O segundo trabalho foi de 

cobrador de ônibus. Seu patrão era Manoel Vicente. Nesse trabalho foi vítima de injusta 

acusação e acabou no 15° Regimento de Infantaria do Exército tendo que prestar informações:  

 

Um dia eu trabalhava de manhã, um dia à tarde, aí o motorista de nome Ailton 

quando fechou a porta do ônibus aí pegou a, prendeu a mão de um cidadão 

que tava com o uniforme do Exército. Cabo Gondim, me lembro até hoje, [...] 

foi falar com o Ailton, que era o motorista: ‘pô, você prendeu minha mão e 

tal’, aí o Ailton não pediu desculpas, aí ele [Cabo Gondim] foi grosso: ‘eu 

queria ver eu tivesse aqui com minha arma aqui, pra você ver o que eu fazia 

com você’. Aí Ailton olhou e disse: “você só é homem com a arma na mão? 

[...] E o Cabo Gondim saiu, não falou mais nada e foi, pegou uma patrulha da 

RP [Rádio Patrulha] e chamou pra prender o Ailton. Só que o pessoal no ponto 

final avisou a Ailton antes dele chegar [...]. Aí o Ailton largou o ônibus e foi 

embora. [...] e o Cabo Gondim não conseguiu prender o Ailton na hora, aí 

virou pra mim e falou assim: ‘o cobrador era você, né?’, aí eu disse: “era eu 

mesmo”. [Cabo Gondim] ‘então você tá preso, você mandou ele me bater’563.  
 

                                                           
563 Depoimento de José Marinard de Araújo em Oitiva da CEVPM-PB, em 19/12/2014. Arquivo da CEVPM-PB. 
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Outro grande constrangimento que José Marinard passou, dessa vez por parte da Polícia 

Militar, foi a acusação de ter roubado uma bicicleta, sendo necessário chamar seu cunhado para 

comprovar que não era roubada, através da apresentação da nota fiscal. Depois desses episódios 

Marinard se transferiu para o Rio, voltou a Paraíba apenas em três oportunidades: a primeira 

delas somente depois de passados 30 anos, a segunda quando a mãe estava muito doente, em 

seus últimos dias de vida e, por fim, nesta oportunidade para prestar esse depoimento à 

CEVPM-PB. 

 

4.4.1.4 Náugia Maria de Araújo 

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

Náugia Maria de Araújo, brasileira paraibana, filha de Pedro Inácio de Araújo e Maria 

Júlia de Araújo. Em seu depoimento rememorou o período em que conviveu com seu pai, desde 

a época em que morava com sua família em Sapé até o dia em que ele desapareceu. A filha 

mais nova do líder camponês contou que diversas vezes presenciou o exército invadindo sua 

residência em Sapé para procurar por armas vindas de Cuba. Disse que eles rasgavam os sacos 

de farinha de seu pai, abriam também os colchões de cama e até os sacos de arroz e feijão, mas 

nunca encontraram nada. 

Para ela, no período das Ligas Camponesas, a atuação de Pedro Fazendeiro consistia 

principalmente em intervir nos conflitos entre camponeses e proprietários, mediando conflitos. 

Os atos dos proprietários consistiam em expulsão, humilhação e agressões físicas a camponeses 

que moravam em suas propriedades, na condição geralmente de foreiros, e questionavam suas 

arbitrariedades, buscando discutir seus direitos. Afirma, que seu pai chegou a tratar com 

latifundiários como Renato Ribeiro Coutinho, Pedro Ramos e Aguinaldo Veloso Borges, este 

último, através de seus prepostos, responsável inclusive por um atentado contra ele e o então 

deputado estadual e presidente da Federação das Ligas Camponesas Assis Lemos, em Itabaiana. 
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Depois da prisão de seu pai e, sobretudo, quando o deram por desaparecido, a família 

passou por diversas privações. O pai era quem tinha a única fonte de renda e, portanto, quem 

sustentava a casa. Devido a situação financeira, tiveram de deixar a casa alugada onde moravam 

e se mudar para uma casa que havia dentro do sítio de um sobrinho de Pedro Fazendeiro, que 

por solidariedade ofereceu à dona Maria Júlia, mãe da depoente. A própria Náugia teve de 

passar um tempo morando com sua tia Lígia. 

Foi sua tia que, após o encontro com Nydia, esposa de Assis Lemos, levou a notícia da 

soltura de Pedro Fazendeiro para sua mãe, Maria Júlia, que a recebeu não com alegria, mas com 

grande espanto, pois até aquele momento seu marido ainda não chegara em casa. Imediatamente 

foi com sua filha Joseneide para o 15° RI do Exército, em busca de informações.  

Afirma Náugia que Maria Júlia chegou a enviar uma carta para o então presidente 

Castelo Branco, pedindo informações sobre o paradeiro do marido. Como resposta, afirmou 

que também o Exército estava procurando e solicitou que em caso de novidades, informasse ao 

Exército.  

Três dias após o desaparecimento de Pedro Fazendeiro, foi divulgada no jornal Correio 

da Paraíba, no dia 10 de setembro de 1964, uma notícia de que um esquadrão da morte teria 

executado dois homens. Abaixo da manchete, uma foto com dois corpos carbonizados estirados 

no chão. Náugia relembra que sua mãe recebeu a solidariedade por parte de algumas pessoas, 

dentre elas, doutor Malaquias Batista Filho e outros amigos, que lhe deram uma máquina de 

costura maior do que a que ela já tinha e também uma feira. A partir de então a mãe da depoente 

passou a costurar para manter a família. 

Dentre as dificuldades enfrentadas pela família depois do golpe e do desaparecimento 

de Pedro Fazendeiro, afirma que até mesmo sua matrícula escolar, juntamente com a de alguns 

de seus irmãos, sua mãe foi impedida de fazer, pois eram todos “filhos de comunista”, filhos de 

Pedro Fazendeiro. Por isso, ela e seu irmão Walter ficaram mais de um ano sem estudar. 

De acordo com o depoimento de Náugia, em conversa com o Major Cordeiro, 

responsável pelos presos do 15° RI do Exército, sua mãe chegou a afirmar que, com a mesma 

convicção que ela acreditava em Deus e que possuía cinco dedos na sua mão, acreditava 

também que ele fora responsável pela morte de Pedro Fazendeiro.  
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4.5 Família de João Alfredo Dias (Nego Fuba) 

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

A família de João Alfredo Dias era composta por seis pessoas: Alfredo Ulisses Dias 

(pai), Amélia Gonçalo Dias (mãe) e os quatro filhos José Alfredo Dias, João Alfredo Dias, 

Assindino Dias e Marina Dias. O patriarca da família, após separar-se de sua mãe, foi viver 

com outra mulher, próximo de onde vivia seu avô, nas terras da Usina Santa Helena, de 

propriedade da família Ribeiro Coutinho. Lá, trabalhou na condição de foreiro, onde plantava 

cana de açúcar para revender à usina. Antes do golpe de 1964, chegou a ser expulso daquela 

terra, sem receber qualquer indenização. Segundo depoimento de Marina Dias, isso se deu 

quando descobriram que João Alfredo Dias era seu filho.  

João Alfredo Dias, conhecido popularmente como Nego Fuba564, após sua chegada de 

viagem à Cuba, teve sua casa vistoriada por homens do Exército brasileiro por mais de uma 

oportunidade, em todas elas estavam em busca de armas vindas da nação cubana. Mas nunca 

encontraram.  

Ele se envolvera na política partidária, e no movimento das Ligas Camponesas 

juntamente com João Pedro Teixeira e Pedro Inácio de Araújo. Nas eleições que ocorreu em 

novembro de 1963, se candidatou e foi eleito a vereador da Câmara Municipal de Sapé-PB, em 

seus discursos, segundo Marina Dias, declarava-se abertamente como comunista.  

  

                                                           
564 Originalmente o apelido era Nego Cuba.  
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4.5.1 Depoimento da irmã Marina Dias Virgínio 

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

Marina Dias, brasileira, paraibana, irmã e dependente de João Alfredo Dias na sua 

infância e adolescência. No depoimento concedido à CEVPM-PB, realizado no dia 6 de 

setembro de 2013, destaca que: 

Um dia após intensa manifestação golpista, numa quinta-feira, na madrugada do dia 

2/4/1964, quando foram divulgadas as primeiras notícias, João Alfredo foi se esconder numa 

fazenda localizada em Guarabira, propriedade de um médico chamado Alceu, que trabalhava 

consigo no Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU). Militares do 

Exército o encontraram escondido na fazenda dois dias depois. Após ser preso, os militares o 

levaram para o 15° RI do Exército, em João Pessoa. 

João Alfredo ficou aproximadamente dois meses incomunicável na prisão. Somente 

depois desse período Marina pode visitá-lo. Em sua primeira visita, destaca que percebeu o 

irmão bastante inchado, como se tivesse levado uma surra. Cerca de 20 dias após essa visita, 

seu irmão foi solto. Voltou para sua casa em Sapé e lá ficou durante 15 dias, até ser preso 

novamente. A segunda prisão de Nego Fuba ocorreu no mês de julho de 1964. Marina se limitou 

a dizer que seu irmão fora pego na rua, enquanto estava caminhando.  

Durante sua segunda prisão, Marina chegou a visitá-lo algumas vezes. Na sua última 

visita, João Alfredo lhe confessou que mais uma vez sendo solto, não voltaria a dormir sequer 

uma noite em Sapé, iria embora. Foi um colega de cela de João Alfredo durante sua primeira 

detenção, chamado Jairo, que contou ao marido de Marina que ele tinha sido solto novamente, 

pela segunda vez. A partir da notícia, Marina se deslocou para o 15° RI, pois havia achado 

estranho que seu irmão até aquele instante ainda não aparecera em casa. Chegando lá, num dia 
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de domingo, foi atendida pelo Major Cordeiro565. Este lhe informou que João Alfredo fora 

liberto desde o dia 27 de agosto. Marina, entretanto, retrucou e disse ter certeza que seu irmão 

fora solto no dia 28 de agosto. A reação do oficial foi desconcertante, não soube o que dizer. 

De acordo com a depoente, apesar da versão oficial do Exército declarar que o dia de soltura de 

Nego Fuba foi no sábado, 27 de agosto, os colegas de cela do seu irmão afirmaram que foi, na 

verdade, um dia depois, no domingo, às 21 horas566. 

Em seu desespero a procura de seu irmão, lembrou-se que certo dia, quando foi visitá-

lo no 15° RI, encontrou-se com a mulher ou a filha de Pedro Fazendeiro, não sabe ao certo, que 

lhe deu o endereço de sua residência, para caso Marina desejasse lhes fazer uma visita. Segundo 

Marina: 

 

Quando eu fui visitar João eu encontrei com ela [Maria Júlia, a esposa de 

Pedro Fazendeiro] ou foi com a filha dela, e ela disse: ‘me dê o endereço’, e 

falou assim: ‘Marina, vá um dia lá em casa’, que eles tinha sido vizinhos 

nosso, lá em Sapé. [...] aí nesse dia que eu saí de lá [do 15º RI, após seu irmão 

ter sido supostamente solto], aí eu falei assim: “eu vou procurar meu irmão na 

casa de Pedro Fazendeiro”. Aí quando eu cheguei lá [...] eu falei assim – me 

esqueço do nome dela: “dona fulana, eu vim aqui procurar meu irmão, ele não 

tá por aqui não?” Aí ela se abraçou comigo e começou a chorar. Aí ela falou: 

“minha filha, Pedro também sumiu, minha filha. Eu tou desesperada!” Aí a 

gente começou a chorar567. 

 

Sobre o desaparecimento do seu irmão, Marina acredita que terminou em assassinato. 

Sua convicção se deu a partir do momento em que foi divulgada no jornal Correio da Paraíba, 

no dia 10 de setembro de 1964 – portanto menos de 15 dias do desaparecimento de João Alfredo 

e 3 dias após o desaparecimento de Pedro Fazendeiro – uma foto com dois corpos estirados no 

chão, carbonizados, encontrados numa estrada que liga Campina Grande-PB à Caruaru-PE, 

próxima ao então Distrito de Alcantil. De acordo com Marina: 

 

Olha, aquele jornal que saiu, [...] eu acho que tinha tudo, porque na época, [...] 

o jornal era preto e branco, mas era um jornal tão bem feito, porque João ele 

tinha um shortezinho cheio de listrinha, de todas as cores, e o jornal era preto e 

branco mas parecia a parte que era do João, era assim uma pessoa mais escura. 

E o Pedro Fazendeiro tinha uma perna mais curta do que outra, [...] e pelo que 

ele tava deitado ali, ele tava com a perna assim, a perna meia curta568. 

                                                           
565 Necessário se faz destacar que, Marina inicialmente afirmou ter sido recebida pelo Coronel Macário. Somente 

com a interpelação de um dos membros da CEVPM-PB, questionando se ela não teria sido atendida pelo Major 

Cordeiro ao invés do Coronel Macário, que a mesma concordou e mudou a informação. 
566 Em se tratando das datas de soltura de João Alfredo Dias, vale destacar uma possível confusão: o dia 27 e 28 

de agosto de 1964 foram, respectivamente, um dia de quinta e sexta-feira. Talvez Marina tenha se confundido com 

o dia 29, data oficial do Exército para a soltura de seu irmão, que seria um sábado, e 30, o dia que, de acordo com 

o que Marina ouviu dos demais presos, João Alfredo teria sido libertado, às 21 horas. 
567 Depoimento de Marina Dias Vírginio em Oitiva da CEVPM-PB, em 6/9/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
568 Idem. 
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Marina atribui, assim como a família de Pedro Fazendeiro, a responsabilidade pelo 

desaparecimento de seu irmão ao Major Cordeiro pois, argumenta que era ele o responsável 

pelos presos do 15° RI.  

Sobre os efeitos do regime ditatorial na vida de Marina, destacamos que além do 

sofrimento permanente causado pelo desaparecimento de seu irmão, ela teve ainda grandes 

dificuldades financeiras após o falecimento de seu esposo em 1965, pois este lhe provia. A 

forma que Marina encontrou para se manter foi trabalhar por conta própria como costureira, 

mas mesmo assim o dinheiro que este trabalho rendia era insuficiente até para sua subsistência. 

Diante de tal situação desesperadora, Marina aceitou um convite de um antigo vizinho 

de Sapé, que ofereceu trabalho como empregada doméstica para uma de suas freguesas no Rio 

de Janeiro. Isso se deu no ano de 1966. Conforme afirmou, coincidentemente seu primeiro 

trabalho foi na casa de um Coronel da Marinha e o segundo na casa de um Coronel do Exército. 

Durante seus trabalhos como doméstica, passou um grande período tendo que esconder que era 

irmã de um perseguido do regime militar. Somente na década de 1980 é que Marina perdeu o 

receio de dizer que era irmã de Nego Fuba. 

Poucos meses após esta oitiva, Marina faleceu, vitimada pelo câncer, somente 

descoberto pouco tempo após de ter concedido este depoimento. No Rio de Janeiro, onde viveu, 

nem todas as suas amizades tiveram a oportunidade de saber de sua história de vida, enquanto 

conviveram com ela.  

 

4.6 Depoimentos no Memorial das Ligas Camponesas 

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB569 

                                                           
569 Na foto acima - da esquerda para a direita temos: Severino Francisco, Isabel Regina, Francisca, Hilda Maria e 

Ana Justino. Antônio Domingos de Oliveira não está nesta foto [Saiu logo após o seu depoimento]. 
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No Memorial das Ligas Camponesas, situado no povoado Barra de Antas, Município de 

Sapé-PB foram ouvidos, no dia 3 de dezembro de 2013 os remanescentes das Ligas 

Camponesas: Ana Justino de Oliveira, Hilda Maria da Conceição, Francisca Freitas de Sousa, 

Isabel Regina dos Reis, Severino Francisco da Silva e Antônio Domingos de Oliveira. Nessa 

oitiva, além dos membros da CEVPM-PB estavam presente alguns integrantes e colaboradores 

do Memorial. 

No que se refere ao conteúdo de cada depoimento, os ouvidos trataram de suas 

lembranças relacionadas aos acontecimentos ocorridos durante a época da atuação das Ligas 

Camponesas, ou seja, em período imediatamente anterior ao golpe militar, bem como das 

consequências advindas após o golpe para a vida campesina da época e do local retratado. 

Buscou-se com essa oitiva, dar oportunidade de fala a pessoas diversas das que ganharam mais 

notoriedade. Ou seja, romper o anonimato de testemunhas relevantes das Ligas Camponesas na 

Paraíba. 

 

4.6.1 Ana Justino de Oliveira 

 

Ana Justino, brasileira, paraibana, relatou que acompanhou Elizabeth 

Teixeira em algumas reuniões das Ligas, as quais ocorriam geralmente 

aos domingos, bem como que participou de alguns comícios. Em seu 

depoimento afirma que foi pouco seu envolvimento com o movimento, 

pois morava distante do local onde ocorriam as reuniões. Além disso, a 

depoente contou, que particularmente as mulheres sentiam bastante 

receio e insegurança de participarem das Ligas e que por isso pouco 

atuavam. Lembra que as mais expressivas foram Elizabeth Teixeira, Lourdes (sua prima, 

conhecida como Lourdes do Doce)570 e Zefinha571, que vivem hoje em João Pessoa.  

Também falou sobre a prática conhecida como “enchocalhamento” de camponeses, 

afirmando que esta era feita por capangas a mando de latifundiários, e consistia em abordar 

participantes das Ligas, amarrar-lhes um chocalho e os obrigarem a ouvir sermões de repressão 

às Ligas. Citou inclusive dois casos de “enchocalhamento” em que dois camponeses, um 

conhecido como “Pernambuco” e o outro como Antônio Pedro, os dois ficaram desaparecidos. 

Sobre o primeiro, relatou, “morreu nas proximidades de Serrinha-PB, para onde teria sido 

                                                           
570 Ana Justina informou que Lourdes não pôde comparecer a oitiva pois estava doente. 
571 Também prima de Ana Justina. 

Fonte:Vídeo da CEVPM-PB 
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levado pelo latifúndio” e o outro desapareceu por muito tempo, e reapareceu quando já estava 

velho e cego. 

Ana Justino afirmou que seu pai trabalhava na agricultura, limpando cana na fazenda. 

Disse que apesar de toda sua família apoiar as Ligas, além dela e de sua prima Lourdes, ninguém 

chegou a se aproximar muito do movimento, por receio de perseguição. Muito embora, afirmou 

que nem ela, nem sua prima, nem ninguém de sua família recebeu ameaça direta dos 

latifundiários. Quando ocorreu o golpe militar, ela já estava morando em João Pessoa na casa 

de uma outra prima. 

 

4.6.2 Hilda Maria da Conceição de Melo 

 

Hilda Maria, brasileira, paraibana, camponesa, em seu depoimento 

relembra que na época da atuação da Liga em Sapé, ela tinha por volta 

de 18 anos de idade, já era casada e mãe de duas crianças. Disse que seu 

marido trabalhava bastante, mas seu salário era insuficiente para cobrir 

as necessidades da família mais básicas. Afirmou que seu marido 

apoiava as Ligas e que este lhe contou que já havia presenciado algumas 

surras que trabalhadores levaram de jagunços. Afirma, que ela própria 

testemunhou um episódio em que um rapaz estava sendo pisoteado por cavalos e com uma 

corda amarrada ao pescoço, afirmando que os empregados que não faziam o trabalho como 

deveriam “iam pra bala”.  Chegou a mudar de residência quando seus filhos encontraram ossos 

num local onde tinha barro próximo a sua casa quando estavam brincando certo dia. 

Ela afirma que dois cunhados seus chegaram a apanhar. Um deles, chamado Severino 

Alexandre, trabalhava na Usina Santa Helena e foi agredido pelo vigilante; depois disso, ele se 

mudou para Rio Tinto. O outro, Zé Maria, foi agredido porque estava participando de um 

comício em Sobrado/PB e por estar portando a carteirinha das Ligas Camponesas. Inclusive, 

contou que seu marido também tinha uma carteirinha e a escondia por receio de agressões. 

Quanto ao “enchocalhamento”, ela afirma que presenciou muitas vezes os trabalhadores 

sendo achocalhados e quando perguntada se os camponeses também faziam isso com os 

latifundiários, Hilda respondeu que sim, mas sem dar mais detalhes.  

Sobre sua relação com as Ligas, relembra que chegou a frequentar algumas reuniões em 

Sapé e em duas com a presença de João Pedro Teixeira, conhecendo-o pessoalmente. 

Perguntada sobre quais assuntos se discutiam nas reuniões, ela respondeu que o líder camponês 

falava “muita coisa boa”, sobre melhorias na vida dos trabalhadores, incentivando-os na luta, 

Fonte:Vídeo da CEVPM-PB 
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inclusive, a destruir os canaviais que os latifundiários plantavam nas encostas de suas casas e a 

plantar seus roçados no lugar. 

Afirma também, que foi parada várias vezes por capangas no caminho para as reuniões, 

mas que mentia, por exemplo, contando que “ia rezar”. Certa vez, lembrou, alguns vigilantes 

dos proprietários a seguiram, e então, para não ser descoberta, foi obrigada a ficar apenas 

rezando, e só no dia posterior que fizeram a reunião. Contou que os proprietários da Usina 

haviam arrendado parte de suas terras para João Henrique, com o objetivo de que ele colocasse 

os moradores para fora, e que seu filho, “Riquinho”, foi até a casa da depoente e a ameaçou 

dizendo que ela deveria desocupar a casa quando ele voltasse da viagem a Recife. Mas durante 

a viagem, o carro capotou e ele morreu.  

 

4.6.3 Francisca Freitas de Sousa 

 

Francisca Freitas, brasileira, paraibana, camponesa, com 75 anos de 

idade na data da oitiva. Em seu depoimento recorda que na época da 

atuação das Ligas, ela vivia na fazenda de São Salvador com seu marido, 

local distante para quem ia a pé para Barra de Antas, onde ocorriam as 

reuniões. Seus pais eram rendeiros e também moravam em São Salvador. 

Contou que nessa época, não havia ainda sindicato, mas os trabalhadores 

já se organizavam em lutas políticas. Posteriormente, surgiram as Ligas 

Camponesas e os trabalhadores passaram a se associar, e aí então começaram os embates com 

os patrões. 

Destaca que, sua família era mais engajada nas Ligas, e que conheciam os líderes João 

Pedro, Nego Fuba, Pedro Fazendeiro e Assis Lemos, e, inclusive, votou neste último nas 

eleições. A depoente contou que conheceu também Marina Dias, irmã de Nego Fuba e que iam 

juntas a eventos da política. Já quanto a Elizabeth Teixeira, contou que não chegou a conhecê-

la pessoalmente, mas que sempre ouvia falar sobre coisas que lhe aconteceram, como as prisões 

e o suicídio de sua filha Marluce.  

Sobre sua relação com as Ligas, ela destaca que, na época, às mulheres geralmente 

cabiam mais os serviços domésticos e o cuidado com os filhos, e essas responsabilidades 

atrapalhavam sua atuação no movimento, isso aconteceu com ela própria. Mas afirma que 

chegou a frequentar comícios e algumas reuniões. Nessas oportunidades, ouvia muito falar 

sobre as melhorias de vida aos camponeses que eram discutidas e pretendidas pelos associados, 

e que por isso ela tinha muita esperança nas Ligas.  

Fonte:Vídeo da CEVPM-PB 
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Relembra que seu marido era muito ativo no movimento, chegando a viajar várias vezes 

para João Pessoa. E ela sofria bastante ao esperar que ele voltasse de viagem, com medo que 

lhe tivesse acontecido algo ruim, ficava em casa chorando abraçada com os filhos esperando 

alguma notícia. 

 

4.6.4 Isabel Regina dos Reis 

 

Isabel Regina dos Reis, brasileira, paraibana, camponesa e professora, 

com 79 anos de idade na data da oitiva. Destacou em seu depoimento 

que vivia na fazenda de São Salvador desde a época do auge das Ligas 

Camponesas até o ano de 1974, quando a propriedade foi vendida. A 

fazenda era de propriedade de João Meireles e era separada por vários 

vilarejos, e nesses locais, os camponeses trabalhavam basicamente na 

modalidade de arrendatários, com lavoura de subsistência e plantação 

de cana caiana, que servia para vender caldo de cana. Segundo ela, 

tudo corria de acordo com o que comumente era acordado entre os camponeses e o patrão, até 

o dia em que chegou na propriedade o João Gomes – que já havia trabalhado anteriormente na 

fazenda Una, de propriedade de Pedro Ramos –, encarregado pelo dono, João Meireles, de 

administrar o local. Uma de suas primeiras medidas foi a proibição dos moradores 

(arrendatários) de cultivarem suas lavouras, para serem plantadas bananeiras.  

 Afirma Isabel Regina, que não pôde participar de maneira mais efetiva do movimento 

das Ligas Camponesas por causa de suas responsabilidades como dona de casa, além dos 

cuidados com seus filhos e sua dedicação à “escolinha” na qual ensinava em São Salvador. Ela 

contou que morava na casa anexa à escola. Em determinado momento, contou que João Gomes 

transferiu a escola para a casa de farinha para que ela parasse de ensinar, e isso porque ela estava 

cedendo o local para João Pedro Teixeira realizar as reuniões das Ligas. Apesar das 

perseguições, Isabel continuou a dar aulas particulares.  

Destaca em seu depoimento que além de disponibilizar a escola para as reuniões, 

também trabalhou mais de uma semana na elaboração das carteirinhas da associação dos 

camponeses. Destaca também, que quando João Pedro entregou os documentos para os 

associados, lhes indicou que mostrassem a seus patrões e exigissem seus direitos trabalhistas. 

E isso não agradou aos proprietários, que se recusaram a assinar e reconhecer as carteirinhas, o 

que só fez aumentar a tensão no campo, e muitos proprietários expulsaram moradores na região, 

além de proibirem os roçados em suas terras. 

Fonte:Vídeo da CEVPM-PB 
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Afirma que mesmo com todas essas adversidades, os camponeses não deixaram de 

participar do movimento das Ligas Camponesas. E com a morte de João Pedro, se revoltaram 

ainda mais.  

Quanto as mortes de Nego Fuba e Pedro Fazendeiro recorda, dos boatos da época, que 

“eles ficaram presos por um tempo e depois foram liberados [...] quando chegou na rodoviária, 

antiga rodoviária, já tinha um carro esperando; eles chegaram pra pegar o ônibus, essas pessoas 

pegaram e jogaram no carro, e até hoje, sumiram com eles dois”.572 

Ainda sobre o desaparecimento desses líderes camponeses, relatou que em certo dia, 

quando seu cunhado pegou carona de carro com o “Dr. Luiz Ribeiro”, antigo dono da Usina 

Estiva, ele chegou a questionar o patrão sobre o assunto, e o mesmo lhe teria respondido: 

 

[...] João Fuba e Pedro Fazendeiro foram liberados. Quando chegou na 

rodoviária tinha um carro esperando eles. Esse carro levou ele e plantou bem 

plantado, com vida. Ele foi enterrado vivo, os dois. Agora, cadê o poder deles, 

que não salvou ele? Porque João Fuba forte, que botou o povo nas Ligas 

Camponesas, ele devia ter se saído [...]573. 

 

Já finalizando seu depoimento afirma que, em sua opinião, toda a luta empreendida 

pelos camponeses nas Ligas, apesar das várias mortes, assassinatos e desaparecimentos, não foi 

em vão, e muitas das conquistas de hoje foram também frutos de todo esse esforço empreendido 

desde aquela época. 

 

4.6.5 Severino Francisco da Silva 

 

Severino Francisco, brasileiro, paraibano, camponês. Em seu 

depoimento relembra que na época das Ligas camponesas tinha mais 

ou menos 13 anos de idade e seus pais eram próximos de João Pedro e 

Elizabeth Teixeira. Afirma que conviveu com os filhos do casal, 

Abraão e Isaac, os quais tinham quase sua mesma idade. Todavia, 

recorda que seus pais não chegaram a participar das Ligas, nem 

possuíam a carteirinha de associados, porém, nunca discriminaram o 

movimento. Segundo ele, quem tinha a carteira das ligas na época vivia com medo de retaliação, 

e por isso a escondiam. Recorda que, em algumas conversas que João Pedro Teixeira teve com 

                                                           
572 Depoimento de Isabel Regina dos Reis em Oitiva da CEVPM-PB, em 3/12/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
573 Idem.  

Fonte:Vídeo da CEVPM-PB 
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seu pai, chamado Manoel Francisco da Silva (Mané Bita), o líder camponês chegou a lhe contar 

que sabia que iriam lhe matar, mas que “não deixaria sua luta e iria até o fim”. 

Destaca também que os trabalhadores se ajudavam sempre, inclusive se organizando 

para evitar que os prepostos dos latifundiários tomassem suas terras para plantar cana, por 

exemplo. Mencionou um episódio em que se reuniram mais de 200 homens para limpar as 

lavouras de Elizabeth Teixeira. Essa colaboração mútua, segundo o depoente, era feita também, 

por vezes, de forma obrigatória. Quando algum camponês se recusava a contribuir, eles iam até 

sua residência e o obrigavam a ir, e muitos até se escondiam para não serem obrigados, inclusive 

ele próprio já chegou a fugir pra se esconder. Destaca, que os castigos físicos que sofriam os 

camponeses pelos prepostos dos latifundiários eram muito comuns. 

 

4.6.6 Antônio Domingos de Oliveira 

 

Antônio Domingos, brasileiro, paraibano, camponês, filho de Otávio 

Domingos de Oliveira e Luiza Josefa da Conceição. Em seu 

depoimento destaca que desde a época das Ligas, sempre morou em 

Sapucaia. Nessa época o proprietário era Ivan Figueiredo, também 

mencionado por Isabel Regina dos Reis nesta oitiva. Antônio já era 

maior de idade nesse período, mas não participava das ações do 

movimento, apenas presenciava os comícios que ocorriam durante 

as campanhas eleitorais. Sobre os líderes que mais se destacaram, 

contou que não os conheceu pessoalmente, apenas de ouvir falar. Seus pais eram camponeses, 

mas só Otávio Domingos tinha a carteira de associado da Liga de Sapé-PB.  

O depoente narrou um episódio que trouxe uma grave consequência para sua família, 

acerca de um fuzil que Ivan Figueiredo teria dado a seu pai para esconder em sua casa. 

Posteriormente descobriram esse fuzil em uma oportunidade em que seu pai o levou para o 

conserto. Então, dias depois, a polícia apareceu em sua casa e levaram seu pai preso e o 

torturaram bastante até que ele ficou com sequelas neurológicas graves. Segundo o depoente, 

“seu pai nunca mais voltou a ser como antes”. Os comandantes dessa ação foram o coronel Luiz 

de Barros e Ferreira Vaz, segundo lembrou o depoente, pelo que ele ouviu falar.  

 

  

Fonte:Vídeo da CEVPM-PB 
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4.7 Duas mulheres envolvidas na história de lideranças das Ligas Camponesas na 

Paraíba 

 

4.7.1 Anatilde Targino Alves: uma testemunha da vida na clandestinidade 

 

Anatilde Targino Alves, brasileira, casada, filha de Elizabeth Altina Teixeira, nasceu em 29 

de setembro de 1965, na cidade de São Rafael, no estado do Rio Grande do Norte. Na oitiva 

realizada em 8 de agosto de 2017, em seu depoimento à 

CEVPM-PB, muito emocionada, relata que: até os 

quinze anos de idade era filha de Marta Maria da Costa, 

mas com a retomada das filmagens do filme “Cabra 

Marcado para Morrer”, do cineasta Eduardo Coutinho, 

no início dos anos 80, sua identidade começou a ser 

reconstruída e passou a viver no anonimato “para 

preservar a imagem de Elizabeth Teixeira”; quando saiu 

da cidade de São Rafael foi com sua mãe morar em 

Patos-PB, na casa de Abraão Teixeira e continuou os 

estudos até vir para João Pessoa trabalhar no Banco de 

Estado do Rio de Janeiro (BANERJ), indicada por 

Francisco Julião.  

Anatilde destaca em seu depoimento que a vida na 

clandestinidade junto com sua mãe e o irmão Carlos Teixeira era muito dura, viviam em 

situação de miséria, dependendo de um prato de comida. Elizabeth alfabetizava crianças na 

periferia da cidade, lavava e passava roupa para sobreviver, ela e Carlos ajudavam a mãe mas 

não tinham dinheiro, trabalhavam para ter comida em casa.  

 Afirma também que não conheceu seu pai – e nunca ouviu falar dele; foi registrada por 

Luis Targino Alves, mas não sabe quem é – nem onde vive ou viveu574. Indagada se gostaria 

de retificar seu nome para Anatilde Altina Alves, filha de Elizabeth Altina Teixeira, 

emocionada respondeu: 

 

                                                           
574 Elizabeth AltinaTeixeira afirma que não se recorda do rosto dessa pessoa. De forma privada, sem entrar em 

detalhes, relatou que este homem apareceu em sua casa um dia, teve uma relação sexual com ela, e não mais 

apareceu. Anatilde foi registrada dez anos após seu nascimento como filha de Marta Maria da Costa e de Luis 

Targino Alves; avós maternos Manoel Justino da Costa e Altina Maria da Costa. 

Fonte: Iranice G. Muniz em 8/8/2017 
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Sem nenhuma dúvida é um momento de grande valia tanto do ponto de vista 

pessoal como no ponto de vista social, principalmente para minhas filhas; pra 

elas esse momento de resgate, de poder contar, de  poder sentir, de ter em 

mãos um documento que evidencie que Elizabeth é minha mãe que evidencie 

que Elizabete é avó de minhas filhas vai contribuir muito pra todo o contexto 

tanto dos netos que virão porque poder contar da Elizabeth, essa mulher que 

hoje a gente sabe da grande figura dela que era muito a frente de seu tempo, 

que lutou muito, eu acho que a Paraíba inteira deve reverenciar a pessoa dela, 

pela luta, pela conduta, pelo o que Elizabeth pode trazer pra luta, 

principalmente pra luta do campo. 575 

 

 É importante que seja feito essa retificação em seus documentos. Suas filhas, Priscila e 

Raquel, também têm esse direito de retificação. Não é só para Anatílde, mas também para a 

identidade e história de suas filhas ter o nome de Elizabeth Altina Teixeira, no registro de 

nascimento delas. Anatílde merece sair dessa eterna clandestinidade!  

 

4.7.2 Nydia Franca Lemos de Souza: uma testemunha do campesinato 

 

Nydia Lemos, brasileira, paraibana, casada com Francisco de Assis Lemos de Souza. Na oitiva 

ocorrida no dia 8 de junho de 2015, prestou depoimento à Comissão 

da Verdade de forma descontraída, contando como conhecera seu 

marido. Sobre as Ligas Camponesas, Nydia afirma que ela própria foi 

quem levou a notícia da soltura de Pedro Fazendeiro à família do líder 

camponês. Quanto as suas lembranças da época, contou que as filhas 

dos camponeses, muitas vezes, tinham relações sexuais com os 

proprietários. “Elas até engravidavam [...] e os fazendeiros então 

colocavam as crianças na escola etc576”. 

Afirma que, na época, os camponeses não recebiam dinheiro, mas 

sim vales, ou seja, um crédito para gastarem nos barracões. Quanto a essas e outras coisas 

“erradas”, Assis Lemos ia se indignando e não se conformava. Ele decidiu entrar para as Ligas 

Camponesas, chegando a ocupar o cargo de presidente da Federação das Ligas Camponesas, 

posteriormente.  

 Quando Assis Lemos se candidatou a deputado, ela foi contra, mas ele argumentava que 

precisava de imunidade (se referindo a imunidade parlamentar, possivelmente). E ela então 

retrucava: “E existe imunidade para a vida?” Pois, segundo contou, Assis Lemos vivia sendo 

                                                           
575 Depoimento de Anatílde Targino Alves em Oitiva da CEVPM-PB em 8/8/2017. Arquivo da CEVPM-PB. 
576 Depoimento de Nydia Franca Lemos de Souza, em Oitiva da CEVPM-PB em 8/6/2015. Arquivo da CEVPM-

PB. 

Fonte: Vídeo da CEVPM-PB 
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ameaçado, recebendo bilhetes de intimidação, que o proibiam de ir até determinado local, sob 

pena de agressão ou até morte. E mesmo assim, ele nunca deixou de ir em frente e participar do 

movimento, nunca se intimidou e que por isso o chamavam de “o corajoso manso”.  

 Durante toda militância de Assis Lemos, Lydia o apoiava e cuidava da proteção dos 

filhos do casal.   

 

4.8 Igreja católica: Dom José Maria Pires e a assessoria aos movimentos sociais no campo 

 

 
Fonte: Arquivo do Centro de Documentação Popular (CEDOP). 

 

D. José Maria Pires, brasileiro, religioso, seu pai veio de família portuguesa. A mãe 

tinha sangue africano e cigano. Quando foi ordenado bispo, em 1957, era o único bispo negro 

no episcopado brasileiro. Nascido em Minas Gerais, veio para João Pessoa em 1965. Na década 

de 1970 criou a “Equipe Promoção Humana” e reuniu muitos jovens, de lugares e 

nacionalidades diferentes, para trabalhar junto aos camponeses paraibanos. 

Em 1º de agosto de 2016, foi realizada no Memorial das Ligas Camponesas uma oitiva 

privada para ouvir depoimentos de quatro dos integrantes da Equipe Promoção Humana: 

Hermann Joseph Cürten (Frei Hermano José), Helena Wilhermina Maria Silvestre Burgers 

(Irmã Marlene Burgers), a médica Gláucia Maria de Luna Ieno e o professor Genaro Ieno Neto. 

Todos eles foram convidados por D. José, na década de 1970, e acompanharam os conflitos 

agrários no Estado da Paraíba. 

 

4.8.1 Equipe Promoção Humana  
 

4.8.1.1 Frei Hermano José 

 

Frei Hermano José, alemão, padre da ordem franciscana, residiu nos estados de 

Pernambuco e Rio Grande do Sul, depois foi transferido para a Paraíba em 1973, durante a 

ditadura militar, para trabalhar no acompanhamento de comunidades na Arquidiocese da 
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Paraíba. Em seu depoimento destaca a ação de D. José Maria Pires e do Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos.  

 Segundo frei Hermano, D. José Maria Pires, tendo 

o espírito do Vaticano II, da igreja de Medellin e 

Puebla (igreja voltada para as necessidades e 

problemas do povo), animava a luta dos menos 

favorecidos na perspectiva de uma igreja engajada 

caminhando junto com seu povo, principalmente 

aqueles que lutavam pela vida no meio rural.  

 

D. José o convidou para fazer parte da Equipe de “Promoção Humana”, com várias 

pessoas ligadas a diversas áreas da Arquidiocese. Os membros da equipe faziam reuniões, 

trocavam informações sobre os acontecimentos do momento e se articulavam, entre eles, para 

dar os devidos apoios às comunidades.  

Frei Hermano destaca, em seu depoimento, que o apoio jurídico era de responsabilidade 

do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese da Paraíba “através do advogado, 

combativo, Vanderley Caixe, convocado por D. José para ser uma referência [...] e orientar 

sempre a caminhada dentro da lei”577.  

 

4.8.1.2 Irmã Marlene Burgers 

 

A freira Marlene Burgers, de nacionalidade 

holandesa, chegou no Brasil através da 

congregação franciscana no mês de novembro de 

1967. No estado da Paraíba, na década de 1970, 

juntou-se à “Equipe Promoção Humana” para 

acompanhar as comunidades na Arquidiocese da 

Paraíba. Em seu depoimento destaca que veio da Holanda totalmente alheia à realidade 

brasileira. Mas em um curso para aprender a língua portuguesa foi “entendendo tanto a 

realidade real do povo como da política e toda a realidade da ditadura militar daquele tempo”. 

O convite de D. José Maria Pires foi para, juntamente com a “Equipe Promoção 

Humana”, trabalhar nas propriedades de terra que pertenciam a Arquidiocese com o objetivo 

de “devolver essas terras ao povo. Fazendo um tipo de reforma agrária nas terras da Igreja”.578 

                                                           
577 Depoimento de Frei Hermano José, em Oitiva da CEVPM-PB em 1/8/2016. Arquivo da CEVPM-PB. 
578 Depoimento de Irmã Marlene, em Oitiva da CEVPM-PB em 1/8/2016. Arquivo da CEVPM-PB. 

Fonte: Vídeo da CEVPM-PB 

Fonte: Vídeo da CEVPM-PB 
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Acompanhava alguns conflitos de terra em apoio aos camponesas na luta pela 

desapropriação de terras improdutivas, por exemplo, a fazenda Alagamar, “naquele tempo, o 

exército ia nas áreas de conflitos. Havia muita opressão, muita destruição. Mas esse povo 

manteve sua organização e sua firmeza. Teve momento de prisão de agricultores. Alguns foram 

presos e levados para o 15º Regimento de Infantaria”.579 

Junto com o advogado Júlio Cesar Ramalho, na sede de Alagamar, quando iam se 

informar sobre os camponeses, foram recebidos pelo exército, e este a levou presa para a 

Delegacia de Itabaiana-PB.  

O conflito de Alagamar era monitorado pelo Serviço Nacional de Informações (SNI), e 

todos que entravam naquelas terras eram vigiados. Segundo Irmã Marlene580,  

 

foi tanto a repercussão dessa luta, que o Curió do SNI, major Curió, ele colocou 

dois agentes do SNI dentro de Alagamar. Era o Jason e o Gilvan. Nesse tempo 

a gente não podia chegar. Quando a gente entrava em Alagamar eles seguiam a 

gente.  Não tinha mais condição de fazer a reunião, participar da organização 

do povo. O próprio major Curió teve presente em Alagamar também.  

 

Irmã Marlene recorda também que tanto o presidente Ernesto Geisel como o presidente 

João Figueiredo fizeram visitas à Alagamar. 

 

4.8.1.3 Gláucia Maria de Luna Ieno 

 

Gláucia Maria, brasileira, paraibana, médica, 

professora universitária, apoiou os camponeses 

durante o período da ditadura militar. Por ser 

estudante de Medicina581 era mais fácil o contato com 

eles mesmo quando as áreas de conflitos de terra 

estavam proibidas a entrada e saída de pessoas. 

              Fonte: Vídeo da CEVPM-PB 

 

Seu trabalho foi muito importante como elo entre a saúde, religião e conscientização 

pelos direitos dos camponeses. Em depoimento à CEVPM-PB recorda que por intermédio de 

Irmã Agostinha chegou na Equipe de Promoção Humana. Então foi visitar as áreas de 

acompanhamento em Alagoa Grande, Gurinhém, Pitimbu e Pilões. A aproximação com essa 

                                                           
579 Idem. 
580 Idem. 
581 Formou-se em Medicina, na UFPB, em 1976, e continuou atuando na Equipe de Promoção Humana até a sua 

dissolução em 1978, depois foi para o Grupo de Saúde da Arquidiocese e para UFPB, Hospital Universitário (HU). 
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equipe a impressionou muito pois, apesar de ter nascido em João Pessoa e ter permanecido a 

vida toda na Paraíba não conhecia a realidade das camadas populares. 

A “Equipe Promoção Humana” era uma equipe interdisciplinar. Uns trabalhavam com 

questões agrícolas, outros com o desenvolvimento comunitário e os que tratavam mais da 

dimensão religiosa. A saúde era um exercício contínuo para pessoas compreenderem que 

aspectos da sua vida têm impacto na saúde. Portanto, fazia visitas domiciliares, averiguando as 

condições de saneamento. 

Segundo Gláucia, os camponeses a chamavam de Dra. Gracinha e isso foi ótimo, uma 

forma de proteção, confundirem Gláucia por Graça. Mas mesmo assim num trabalho simples, 

de assistência à saúde, protegida pela Arquidiocese da Paraíba ela chegou a receber dois ou três 

recados de colegas que tinham pais na Polícia Federal (PF) dizendo que se ela continuasse com 

aquele trabalho a matricula na Universidade seria cortada.  

 

4.8.1.4 Genaro Ieno Neto 

 

Genaro Ieno Neto, brasileiro, paulista, professor 

universitário, veio à Paraíba, em pleno regime 

militar a convite de D. José Maria Pires. Em seu 

depoimento destaca que a Equipe de Promoção 

Humana fez uma pesquisa em Caaporã-PB e 

constatou que, nas casas, a realidade vivida por 

aquelas famílias era realmente precária, se igualando às regiões mais pobres e degradadas do 

mundo, em mortalidade infantil e fome. Vendo essa realidade, os trabalhadores que tinham um 

pedaço de terra para viver com a família, trabalhar e produzir evidentemente não tinha como 

não ir à luta, para ter os direitos de permanecer na terra. Segundo Genaro, “porque a saída da 

terra significava uma vida extremamente infeliz”.  

Destaca também, que Mucatu, em Alhandra, foi uma área de muita violência e prisões 

de trabalhadores. Lembra que Manoel Romão e alguns trabalhadores chegaram a ser presos e 

levados para delegacia de Alhandra ou para uma delegacia de João Pessoa. Para ele, um aspecto 

que foi interessante nesse processo de luta é que:  

 

[...] no começo se reuniam com cada área de conflito, na medida que essas 

áreas foram aumentando se começou a fazer reuniões por município, isso [...] 

permitiu aos trabalhadores, primeiro ter exercício completo de solidariedade 

entre eles mas também permitiu que eles compreendessem para além da 

Fonte: Vídeo da CEVPM-PB 
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realidade. A figura do proprietário não era o proprietário de Mucatu só, eram 

vários proprietários582. 

 

Comenta que na região havia a fazenda Tabu, que era de um grande latifúndio, e ela foi 

transformada em destelaria de álcool, então muito empresários, principalmente de Pernambuco, 

compravam terras alí e expulsavam os moradores sem nenhum tipo de indenização. 

Expulsavam moradores que viviam por várias gerações e, portanto, sair da terra significava 

realmente acabar a vida dessas famílias.583 

Sobre o resgate da história e memória das ligas camponesas destaca que “manter a 

memória das ligas é numa tentativa de ajudar os trabalhadores a dar continuidade a essa luta 

que não começou em 1975, mas anos antes” 584. 

 

4.8.1.5 Frei Anastácio  

 

Frei Anastácio, Antônio Ribeiro, paraibano, nascido em Esperança-PB, padre da ordem 

franciscana, também participou da Equipe Promoção Humana criada por D. José Maria Pires. 

Em seu depoimento destaca que teve a felicidade de ter por dez meses Leonardo Boff como seu 

professor, em curso que foi muito bom para sua formação. Segundo ele, Leonardo Boff escrevia 

o seu primeiro livro “Jesus Cristo o Libertador”, então fazia as apostilas, dava aula e mandava 

os alunos estudar e fazer questionamento sobre aquilo, e daí foi escrevendo seu livro. 

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

 

                                                           
582 Depoimento de Genaro Ieno, em Oitiva da CEVPM-PB em 1/8/2016. Arquivo da CEVPM-PB. 
583 Idem. 
584 Idem. 
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Afirma que Alagamar foi uma luta muita dura, “onde a igreja não só a da Paraíba 

assumiu, de fato, como também o regional585, como D. Helder, D. Francisco Austregésilo, de 

Afogados de Ingazeira”. 586 

 

Em 1980, quem tinha um papel predominante era o General Bandeira ele 

comandava toda essa região, ele era de Mulungu-PB, tinha propriedade e 

como general ele teve uma influência muito grande junto aos proprietários e à 

organização da UDR, chegando a perseguir a D. Marcelo, nesse tempo como 

bispo de Guarabira, Guarabira era uma região pastoral e ele perseguiu 

fortemente as pastorais da diocese de Guarabira. [...] Tinha também o Grupo 

da Várzea que era integrado, esse grupo se reuniu no dia 5 de novembro de 

1980 na casa do industrial Aguinaldo Velloso Borges com vários deputados 

federais e estaduais e o Prefeito de Campina Grande587.  

 

A Equipe Promoção Humana, formada por Genaro Ieno Neto, Gláucia Maria de Luna 

Ieno, Frei Hermano José, Irmã Marlene Burgers, Frei Anastácio dentre outros, foi o primeiro 

grupo responsável pela inclusão da igreja católica na organização dos camponeses no estado da 

Paraíba, na década de 1970.  

 

 

4.8.2 Advogados convocados por D. José Maria Pires 

 

4.8.2.1 Vanderlei Caixe (1944-2012) 

 

Vanderley Caixe, natural de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, advogado militante e 

jornalista. Na década de 1960 participou da Juventude Comunista. Após o golpe civil-militar, 

decidiu, em 1966, participar da fundação da “Forças Armadas de Libertação Nacional”.  

Fonte: Arquivo particular de Vanderley Caixe Filho 

                                                           
585 Refere-se ao Regional Nordeste II, da CNBB, que inclui as Arquidioceses e Dioceses dos estados de 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. 
586 Depoimento de Frei Anastácio, em Audiência da CEVPM-PB, em 16/7/2015. Arquivo da CEVPM-PB. 
587 Idem. 
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Foi preso em 1969, passando por vários presídios –Tiradentes, Wenceslau e Hipódromo. 

Foi solto em 1974 e, nesse mesmo ano, retomou o curso de Direito.  

Ainda na década de 70, fez parte da assessoria jurídica da Pastoral Penal do Rio de 

Janeiro. Chegou ao estado da Paraíba, em 1976, a convite de D. José Maria Pires para ser o 

advogado do primeiro “Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH)” do Brasil, organismo 

ligado a Arquidiocese da Paraíba. Naquela instituição, Vanderley Caixe defendeu vários 

camponeses envolvidos nos conflitos agrários, como por exemplo, os conflitos de Alagamar e 

Camucim. 

Ao sair do CDDH, Vanderley criou e passou a ser o coordenador do Centro de Defesa 

dos Direitos Humanos/Assessoria e Educação Popular, em 1980, entidade voltada para a 

assessoria jurídica aos sindicatos dos trabalhadores rurais e elaboração de material didático 

(cartilhas) para o meio rural. Em 1983, foi convidado a proferir palestra na Organização dos 

Estados Americanos (OEA), em Nova York, Estados Unidos, sobre as ameaças sofridas pelos 

advogados que defendiam as causas dos camponeses em litígio com os latifundiários.588 

Ao longo do tempo que passou na Paraíba, contou com a colaboração de sua esposa, a 

também advogada Ayala de Almeida Rocha, que atuava principalmente na mobilização das 

mulheres da cidade e do campo. 

 

4.8.2.2 Júlio César Ramalho 

 

Júlio César Ramalho, advogado dos camponeses desde a década de 1970, também na 

defesa dos camponeses na luta pela desapropriação da terra de Alagamar, Mucatu e Camucim, 

com o apoio da Arquidiocese da Paraíba.  

 

 

Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

                                                           
588 Ver jornal “O Norte”, de 4 de abril de 1983 e documentos do SNI no mesmo ano. 
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Em seu depoimento destaca que foi duas vezes preso, mas por pouco tempo. Uma das 

prisões aconteceu no dia em que foi editado o Ato Institucional nº 2, que acabava com todos os 

partidos políticos existentes até então, e com a eleição direta para presidente da república, para 

governador e para prefeito de capital. “E, evidentemente, foi nesse dia, coincidentemente, que 

eu entrei no Partido Comunista Brasileiro, onde permaneci até o ano 1991”.589 

Destaca também, que na época da ditadura militar a questão da terra era considerada de 

segurança nacional, portanto, muitos dos que foram presos naquele período tiveram suas prisões 

fundamentadas na lei de Segurança Nacional. 

Júlio César afirmou que aprendeu muito como defensor dos camponeses naquele 

período: 

 

[...] nesse processo todo, apesar de todo sofrimento pelos quais passamos, e 

não foram poucos não, é que a resistência do povo, aquilo que D. José 

chamava de teimosia em não sair da terra [...]. Eu não cheguei a ser advogado 

de trabalhadores da cana. Eu fui advogado de posseiros. Isso tinha uma 

vantagem [...] era que eles estavam naquela localidade há várias gerações. Em 

Camucim, por exemplo, tinha camponês que estava na terceira geração, 

naquela propriedade590.  

 

 As experiências profissionais de Vanderley Caixe e Júlio César Ramalho serviram de 

inspiração para uma legião de advogados e advogadas dos movimentos sociais no estado da 

Paraíba, especialmente, na assessoria jurídica da Comissão Pastoral da Terra (CPT). 

 

4.9 Dom Marcelo Pinto Carvalheira e a opção pelos movimentos de resistência 

 
Fonte: Arquivo da Arquidiocese da Paraíba 

                                                           
589 Depoimento de Júlio Cesar Ramalho em Audiência da CEVPM-PB, em 16/7/2015. Arquivo da CEVPM-PB. 
590 Idem.  
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D. Marcelo Pinto Carvalheira nasceu em Recife no dia 1 de maio de 1928. Filho de 

Álvaro Pinto Carvalheira e Maria Tereza Mendonça Carvalheira, Dom Marcelo foi educado 

dentro dos princípios católicos, juntamente com seus quinze irmãos. Na juventude, concluiu o 

ensino básico na Escola e Colégio de Recife, e logo em seguida ingressou no Seminário 

Arquidiocesano de Olinda, em 1944. Dois anos depois embarcou para Roma, onde na Pontifícia 

Universidade Gregoriana estudou Filosofia e Teologia, por fim decidiu-se especializar em 

Teologia Dogmática. Foi ordenado padre em 28 de fevereiro de 1953, e retornou para o Brasil 

em 1956. 

D. Marcelo foi nomeado bispo auxiliar da Paraíba em 29 de outubro de 1975. Segundo 

Silva, “Foi no contexto de crescimento da chamada Igreja Popular que, em 1975, veio morar 

na cidade de Guarabira-PB, Dom Marcelo Pinto Carvalheira, bispo auxiliar da Arquidiocese de 

João Pessoa, esta sob jurisdição do arcebispo Dom José Maria Pires” 591.  Ordenado bispo, aos 

47 anos, pelas mãos de Dom Helder Pessoa Câmara, Dom Aloísio Lorscheider e Dom José 

Maria Pires. 

Em 9 de novembro de 1981, foi designado para ser bispo da recém-criada Diocese de 

Guarabira, na Paraíba592. Em 29 de novembro de 1995 foi designado para ser arcebispo da 

Arquidiocese da Paraíba, que exerceu sua função até 5 de maio de 2004.  

Como Bispo da Diocese de Guarabira criou três tipos de serviços voltados para os 

movimentos sociais: Projeto Educativo do Menor (PEM), Centro de Orientação dos Direitos 

Humanos (CODH) e Serviço de Educação Popular (SEDUP).  

  

                                                           
591 SILVA, José Ramos Barbosa da. Assessoria e Movimento Popular: Um Estudo do Serviço de Educação 

Popular (SEDUP). Dissertação (Mestrado em Educação). Centro de Educação. Universidade Federal da Paraíba. 

João Pessoa, 1992, p 26. 
592 Para Silva “A vinda de D. Marcelo tinha como objetivo o de preparar as bases para o que mais tarde veio formar 

a Diocese de Guarabira ou mais propriamente a região Episcopal do Brejo, constituída por cinco Municípios”.  Ver 

SILVA José Ramos Barbosa da. Op. cit., p. 26.  
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4.9.1 Projeto Educativo do Menor (PEM) – Guarabira-PB 

 

 
Fonte: Arquivo particular de José Ramos Barbosa da Silva593 

 

O Projeto Educativo do Menor (PEM), inspirado no método Paulo Freire, era voltado 

para a educação das crianças e adolescentes carentes que moravam na periferia da cidade. 

Segundo Silva594, tratava-se de: 

 

Uma rede de escolas para menores vindos das camadas mais pobres da região 

[Engraxates, vendedores de picolé, filhos de desempregados, biscateiros e 

outras crianças habitantes na periferia das cidades do brejo, impedidas de 

participar, ou expulsos de escolas, eram candidatos em potencial à rede escolar 

do Projeto Educativo do Menor. O método de ensino tinha inspiração em 

Montessori e Paulo Freire. Os recintos para as aulas eram construídos em 

mutirões, com a participação de alunos, pais de alunos e professores. 

 

Equipe Central do PEM: 

 Cleonice Gonçalves 

 Jório de Castro Cruz 

 José Barbosa da Silva 

 José de Ribamar Ribeiro 

 Marguerita Peisino 

 Maria da Conceição Mariano Cardoso 

 Maria de Fátima Azeredo 

 Maria Valéria Rezende 

 Severino Bezerra da Silva. 

 Timothy Denis Ireland 

                                                           
593 O adolescente que está na porta da escola é um dos animadores de comunidade. Hoje, professor da 

Universidade Federal da Paraíba – José Ramos Barbosa da Silva. 
594 SILVA José Ramos Barbosa da. Op. cit., p. 40. 
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4.9.2 Centro de Orientação dos Direito Humanos (CODH) – Guarabira-PB 

 

O Centro de Orientação dos Direitos Humanos (CODH), que em seu início era composto 

por um médico, uma nutricionista, um estudante de direito e uma secretária tinha como público 

alvo os trabalhadores rurais e urbanos que buscavam informações sobre seus direitos. Vale 

ressaltar que, “o CODH tinha como objetivo não o de defender causas jurídicas, mas de orientar 

as pessoas a se dirigirem aos órgãos competentes [sindicatos, Delegacia Regional do Trabalho] 

ou a fundarem associações por categorias profissionais” 595. 

 

Equipe do CODH: 

 Antônio Isidio 

 Eymar Vasconcelos 

 Iranice Gonçalves Muniz 

 João Camilo Pereira 

 Josefa Inês Sousa 

 Maria de Fátima Melo (Fatinha) 

 Nelsina Dias. 

 Sueli Aparecida Belatto 

 

4.9.3 Serviço de Educação Popular (SEDUP) – Guarabira-PB 

 

O Serviço de Educação Popular (SEDUP), coordenado pela freira da Congregação de 

Nossa Senhora - Cônegas de Santo Agostinho, pedagoga e escritora Maria Valéria Rezende, 

era destinado à educação de jovens e adultos, principalmente às lideranças no meio rural do 

brejo paraibano. 

 

                                                           
595 Idem. p. 41. 
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Fonte: Internet em 25 de outubro de 2017 

Equipe do SEDUP 

 Analisa Bertolazzi 

 Ana Claudia Dantas 

 Camêlo Rocha 

 Claudete Carneiro 

 Clóvis Martins 

 Erandir Rocha 

 Geovani Jacó de Freitas 

 Giuseppe Tosi 

 Inês Bassanezzi 

 José Barbosa da Silva (foi do PEM) 

 Maria da Conceição Mariano Cardoso (foi do PEM) 

 Maria de Fátima de Lima 

 Maria Valéria Rezende (Coordenadora geral) 

 Orlandil de Lima Moreira 

 Pablo Sidersky 

 Severino Bezerra da Silva (foi do PEM) 

 Zilma Maciel 

 

Segundo Silva, no projeto original do SEDUP consta como objetivos: Colocar 

conhecimentos, informações e recursos educativos a classe trabalhadora, das organizações, das 

comunidades e dos grupos populares do Brejo paraibano. Fornecer meios para que os 

conhecimentos e as expressões possuídos e criados pelas classes populares da região sejam 

organizados, registrados e divulgados entre os grupos e as comunidades populares596. 

                                                           
596 Idem, p.51. 
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Como bispo e arcebispo, D. Marcelo foi membro da Comissão Episcopal de Pastoral da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), nos períodos de 1987-1991 e 1995-1998, 

responsável pelo setor Leigos e CEBs; Vice-Presidente da CNBB Nacional (1998-2004). 

Participou do Sínodo dos Bispos sobre os Leigos e da Quarta Conferência Geral do Episcopado 

Latino-Americano, em Santo Domingo. Foi delegado à Assembleia Especial do Sínodo dos 

Bispos para a América por eleição da Assembleia da CNBB e confirmado pelo Papa João Paulo 

II em 1997. 

No final da década de 1960, ele foi preso no DOPS-SP acusado de apoiar pessoas 

perseguidas pela ditadura militar, dentre eles Frei Betto, cuja ligação com a ALN, liderada por 

Carlos Marighela, era motivo para intensa repressão. Esse episódio que o marcou 

profundamente, mas não o intimidou. Vários registros estão nos documentos do Dossiê da 

Ditadura Militar, o qual se encontra no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese da Paraíba. Na 

década de 1970, o SNI se preocupava como a sua linha de atuação dentro da Igreja Católica, 

conforme o documento confidencial nº 4914:  

 

Dom Marcelo Pinto Carvalheira, Bispo de Guarabira-PB fez pregações 

contrárias ao governo. Tomou parte em reuniões de caráter subversivo. [...]. 

Em 08 de Dezembro de 1977 durante as solenidades de formatura dos 

Bacharelandos da Faculdade de Direito da Universidade Federal de 

Pernambuco durante o seu sermão fez uma pregação violenta da luta de 

classes597.  

 

Por ter sido uma das inúmeras vítimas do regime militar, Dom Marcelo Pinto 

Carvalheira foi anistiado pelo estado brasileiro em 2009, recebendo uma reparação moral e 

econômica. 

 

4.10 Margarida Maria Alves: líder sindical na Paraíba 

 
Fonte: Arquivo do Serviço de Educação Popular (SEDUP) 

                                                           
597 Segundo consta no arquivo do SNI. Informe nº 594/19 ARE_ACE nº Documento nº 4914 22/06/1983. Cópia 

digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
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Margarida Maria Alves, estudou até a 4ª série do antigo ensino primário e começou a 

trabalhar no campo aos oito anos de idade. Foi a primeira mulher a assumir a presidência do 

Sindicato de Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande-PB. 

Margarida, também, colaborou ativamente na criação do Movimento de Mulheres do 

Brejo paraibano (MMB) – uma das primeiras organizações da América Latina composta 

exclusivamente por mulheres. Mas, sua principal atuação era no sindicato. Como líder sindical, 

suas principais reivindicações eram pelos direitos trabalhistas não respeitados na região, como 

carteira assinada, salário digno, férias, regulamentação da jornada de trabalho, entre outros 

direitos. Desafiou o poder do latifúndio, quanto entrou com centenas de ações trabalhistas na 

justiça, contra os usineiros da região, principalmente contra os donos da Usina Tanques, de 

propriedade de Aguinaldo Veloso Borges e familiares.  

Segundo registro [vídeo] produzido pelo Serviço de Educação Popular (SEDUP) da 

Diocese de Guarabira, Margarida Maria Alves, no dia 1º de maio de 1983, em ato público 

afirmou que “da luta eu não fujo, melhor morrer na luta do que morrer de fome”. 

Por sua atuação política, junto ao Sindicato de Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, 

ela foi assassinada em 12 de agosto de 1983, aos 51 anos de idade, com um tiro de espingarda 

calibre 12, na janela de sua residência, na presença de seu marido Severino Cassimiro Alves e 

de seu filho José de Arimatéia Alves (de apenas 8 anos de idade)598. 

 

4.10.1 Depoimento de Vanderlei Amado à CEVPM-PB 

 

 
Fonte: Arquivo da CEVPM-PB 

                                                           
598 José de Arimatéia Alves apresentou, em julho de 2013, requerimento de anistia para a Comissão de Anistia do 

Ministério da Justiça, sob o número 2013.01.72805.3. O processo foi aprovado em julho de 2016, contudo até o 

fechamento deste Relatório, setembro de 2017, ainda não tinha sido liberado o valor da indenização, como forma 

de reparação financeira, devido a novas exigências e obstáculos colocados. 
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 Tendo em vista a atuação de Vanderlei Amado na coordenação do Centro de Educação 

e Cultura do Trabalhador Rural (CENTRU), ao lado de Margarida Maria Alves, no período de 

1978 a 1983, resolveu-se apresentar a transcrição, na íntegra, do seu depoimento à CEVPM-

PB: 

 

Boa tarde, eu sou Vanderlei Américo Amado, fui professor de Psicologia da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e colaborador do CENTRU (Centro 

de Educação e Cultura do Trabalhador Rural). Meu envolvimento político tem 

início com o movimento estudantil desde a luta pelo direito a matrícula como 

excedente do curso de Psicologia da USP 1967, nas lutas por melhoria do 

ensino e passeatas contra a Ditadura. 

 

Após o AI-5 eu fui detido e mantido incomunicável no Presídio Tiradentes 

por 15 dias no final de abril 1969, após participar de assembleia universitária 

realizada para definir a reação a aposentadoria compulsória de professores da 

USP inclusive Fernando Henrique Cardoso. 

 

Em agosto de 1969, fui convidado por um colega mais adiantado do curso, e 

passei a trabalhar como professor de Psicologia Geral e Experimental num 

curso de Psicologia em Mogi das Cruzes, subúrbio de São Paulo. 

 

Chegamos à Paraíba eu e minha companheira Neide Mieli. Em 1978, fiquei 

conhecendo Manoel Conceição. Criamos o Centro de Educação e Cultura do 

Trabalhador Rural (CENTRU) aqui na Paraíba. Dele fazia parte Luiz Silva 

que foi presidente da CUT, Margarida Maria Alves e mais adiante Maria da 

Penha Nascimento. 

 

Manoel Conceição tinha saído do Brasil por perseguição política. Na Europa 

teve contato com organizações que financiavam o trabalho social em países 

pobres e viu a possibilidade de criar o que fazia falta, o que ele achava o que 

fazia falta no campo, organização dirigida pelo trabalhador rural para 

educação política e sindical, como também que provesse proteção através da 

articulação com entidades nacionais e internacionais que inibisse a violência 

no campo. 

 

Ele dizia o seguinte: Que fazer sindicalismo na cidade tinha uma repercussão 

porque qualquer coisa que acontecia a polícia aparecia, saía no jornal, e no 

campo, não, a pessoa matava e desaparecia. Então era preciso criar uma 

organização que desse uma proteção ao trabalhador militante. 

 

Na noite do assassinato de Margarida foi posto esse esquema em prática, a 

partir de um telefone público em Guarabira articulamos uma reação de âmbito 

mundial, repito, a partir do telefone público em Guarabira. Uma onda de 

protesto junto a autoridades políticas e jurídicas, imediata e por muitos meses, 

que evitou mais mortes apesar da retomada da luta sindical em Alagoa Grande 

e no Brejo Paraibano. 

 

Então os colaboradores do CENTRU auxiliavam na programação de 

atividades como seminários de formação política e sindical, reuniões e 

articulação de diferentes entidades do campo com vistas a campanhas 

trabalhistas para a exigência de assinatura de carteira de trabalho na zona 
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canavieira, como mais adiante, a campanha salarial e contrato coletivo de 

trabalho. 

 

Margarida fez parte da coordenação do CENTRU desde a sua fundação no 

início dos anos 80, já era uma líder sindical expressiva e nossa principal aposta 

para o PT em formação, mas resistia em se filiar ao partido, sempre se 

referindo à opinião do marido que isso poderia atrapalhar a atividade sindical 

em Alagoa Grande. Até que nas vésperas do limite do prazo para a filiação 

para se candidatar, estávamos numa reunião da Coordenação do CENTRU em 

João Pessoa, suspendemos a reunião e fomos em caravana para a casa de 

Margarida em Alagoa Grande para conversamos com o marido dela para 

convencê-la a entrar no PT, com vistas a uma candidatura, provavelmente a 

deputada estadual. 

 

A preocupação de Margarida e do marido era que uma candidatura poderia ser 

mal entendida pelos associados do sindicato e prejudicar a atividade sindical. 

Chegamos a uma solução de compromisso, garantiríamos a filiação dela para 

não perdermos o prazo e buscaríamos vê a opinião dos sindicalizados com a 

possibilidade de uma candidatura dela, que só se efetivaria se houvesse uma 

aprovação expressiva da base. No entanto não foi assim que ocorreu, pois 

Margarida acabou apoiando surpreendentemente a candidatura do PDS, dos 

patrões, Penha achava que faltava a Margarida consciência de classe, mas 

acredito que o seu parâmetro era o sindicato de Alagoa Grande. Nas mãos de 

Margarida era um sindicato combativo, tanto encaminhando as ações 

trabalhistas, quanto as campanhas para assinatura de carteira de trabalho 

preparando o campo para o contrato coletivo de trabalho. 

 

Por que então esse apoio político que chegou a distribuição de propaganda 

eleitoral nas delegacias sindicais e até subir no palanque deles para pedir votos 

como é que se explica? Para entender é preciso recordar a dinâmica política 

em Alagoa Grande. O MDB conseguira vencer a ARENA dos proprietários 

rurais, ganhando a prefeitura. A ascensão de Margarida como liderança a 

apontava como possível rival na disputa política. 

 

Iniciou-se então uma campanha para enfraquecê-la. No dia de feira um carro 

de som percorria a cidade anunciando que todo trabalhador rural tinha direito 

assistência médica e dentária no sindicado mesmo sem ser sindicalizado. Isso 

prejudicava o sindicato que vivia das mensalidades dos sindicalizados, 

portanto o inimigo imediato era o MDB da cidade, daí o seu posicionamento 

naquela conjuntura. 

 

Como após a eleição não se alterou a ação do sindicato, o que provavelmente 

era esperado pelos patrões, já que os apoiou na eleição agora vai colaborar 

como uma direção diferente no sindicato. 

 

Talvez tenha sido a sua sentença de morte. Teve um episódio que mostra bem 

isso. Havia uma viúva moradora na Usina Tanques que estava ameaçada de 

despejo e recorreu ao sindicato que assumiu a sua defesa. Aguinaldo Veloso 

Borges mandou alguém dar um recado para a Margarida do desagrado com 

atitude dela. Ela então redigiu um ofício para o Aguinaldo Veloso Borges, 

como se tivesse sido interpelada por escrito, ela fez um ofício e mandou para 

o Aguinaldo Veloso Borges. 
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No ofício ela argumentava sobre os direitos da moradora e que cabia ao 

sindicato promover o encaminhamento legal, talvez essa tenha sido a gota 

d’água. 

 

Pouco tempo depois ela seria assassinada. Na última noite de vida de 

Margarida, 11 de agosto de 1983, eu estava no mesmo quarto, com Penha e 

Margarida no colégio Paulo VI em Guarabira, participávamos de uma 

assembleia do CENTRU. Dormi e acordei com as duas conversando, com a 

impressão que falara a noite inteira. Penha registrou que nessa noite Margarida 

contou toda violência que estava sofrendo todas as ameaças que os patrões 

estavam fazendo com ela. 

No café da manhã Margarida ainda comentou que MDB o PDS eram “farinha 

do mesmo saco” e depois deixou a assembleia para atividade do sindicato e às 

17h30min foi barbaramente assassinada em casa. 

 

Quem a substituiu na presidência do sindicato foi o Secretário José Horácio, 

marido de Penha que lhe deu incentivo e mais ainda com apoio do CENTRU, 

manteve uma direção combativa do sindicato. 

 

Já no ano seguinte, 1984, realizávamos a primeira campanha salarial com 

vistas a assinatura de um acordo coletivo de trabalho para os canavieiros, 

sendo então decretada a greve. 

 

Foi então que passei por uma das situações mais impactantes da minha vida. 

Estávamos nesse processo de organização da primeira campanha salarial dos 

canavieiros da Paraíba, para qual você faz uma pauta de reivindicação e 

entrega para o sindicato patronal e, no caso de não ter acordo, seria a primeira 

greve dos canavieiros da Paraíba, como foi. 

 

Nessa época, ficamos encarregados pelo CENTRU de assessorar o sindicato 

dos trabalhadores rurais em Alagoa Grande. 

 

A área era controlada pelo Aguinaldo Veloso Borges, que já era conhecido 

como mandante do assassinato de João Pedro Teixeira, das Ligas camponesas 

de Sapé, como foi mostrado no filme “Cabra Marcado para Morrer”. 

 

Quem estava na direção da Usina Tanques era o genro de Aguinaldo, Zito 

Buarque, que era tão arbitrário quanto ele, uma figura realmente perigosa. 

 

Ao longo de uma ou duas semanas, percebi o grau de agressividade dos 

patrões e percebi que podia ter até derramamento de sangue. Eu estava 

preocupado com desdobramento da situação. A greve iria começar na 

segunda-feira e no domingo de manhã cedinho liguei para TV Globo em 

Recife, o plantonista me atendeu, eu expliquei que seria interessante eles 

virem testemunhar, inclusive porque a presença da TV seria um fator de 

segurança e ele resolveu vir599.  

 

  

                                                           
599 Depoimento de Vanderlei Amado em Audiência da CEVPM-PB, em 16/7/2015. Arquivo da CEVPM-PB. 
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Imagem da casa onde viveu Margarida Maria Alves, em Alagoa Grande-PB 

 

 
                               Fonte: Registro feito por Iranice G. Muniz, em 15.07.2017 

 

4.10.2 Conclusão 

 

A atuação política de Margarida e a sua luta por direitos trabalhistas de camponeses e 

de camponesas da região do brejo paraibano contrariou os interesses econômicos dos 

latifundiários locais. Esses latifundiários, associados no “Grupo da Várzea”, são apontados 

como mandantes do crime600. Entre eles estão Aguinaldo Veloso Borges601, seu o genro José 

Buarque de Gusmão Neto [diretor da Usina Tanques] e Antônio Carlos Coutinho Regis, 

fazendeiro local602.  

O julgamento do senhor José Buarque de Gusmão Neto, acusado de ser um dos 

mandantes do crime, foi realizado no dia 18 de junho de 2001, após 18 anos do assassinato de 

                                                           
600 Apontados como executores do assassinato foram o soldado da Polícia Militar da Paraíba, Betâneo Carneiro 

dos Santos, os pistoleiros de aluguel Amauri José do Rego e seu irmão, Amaro José do Rego, bem como o motorista 

do veículo que conduzia os executores do crime, Severino Carneiro de Araújo, conhecido como “Biu Genésio”, 

que foi assassinado em 1986. Edgar Paes de Araújo, conhecido como “Mazinho”, foi igualmente assassinado em 

1986, com indícios de “queima de arquivo” por ter informações sobre os mandantes do crime. 
601 Aguinaldo Veloso Borges faleceu em 1990, antes do julgamento. 
602 Antônio Carlos Coutinho Reis foi julgado e absolvido em 1988. 
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Margarida, e dois anos antes da prescrição processual. O mesmo foi absolvido por cinco votos 

contra dois, no Tribunal do Júri603, na Comarca de João Pessoa-PB. 

Por causa da morosidade processual, em outubro de 2000, foi apresentada uma denúncia 

à Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra a República Federativa do Brasil por 

violação do direito à vida de Margarida Maria Alves, formulada pelo Gabinete de Assessoria 

Jurídica às Organizações Populares (GAJOP), pelo Centro de Justiça e Direito Internacional 

(CEJIL), pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH), pela Comissão Pastoral da 

Terra (CPT), e pela Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves 

(FDDHMMA).  

Em 5 de março de 2008, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos declarou 

admissível o caso, mediante o Informe no 9/08, referente ao caso nº 12.332,6 de Margarida 

Maria Alves. Até o momento da redação deste Relatório da CEVPM-PB, o caso ainda 

permanece na Comissão. 

Margarida Maria Alves está sepultada no Cemitério de São Sebastião, na cidade de 

Alagoa Grande-PB e sua residência foi transformada na Fundação Margarida Maria Alves604. 

Segundo dados dos inquéritos policiais e dos processos que tramitaram no Poder 

Judiciário da Paraíba, tanto Margarida Maria Alves, como João Pedro Teixeira foram 

assassinados pelo mesmo “Grupo da Várzea”, formado por latifundiários da região e liderado, 

à época, por Aguinaldo Veloso Borges. 

  

                                                           
603 O Tribunal do Júri detém a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. 
604 O nome de Margarida consta no Dossiê ditadura: mortos e desaparecidos políticos no Brasil (1964/1985), 

organizado pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. É uma das vítimas relatadas no 

livro, organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, Retrato da repressão política no campo: Brasil 

1962-1985 – camponeses torturados, mortos e desaparecidos. O CENTRU e a PL Produções Visuais Ltda., de 

Recife/PE, produziram, em 1984, o filme Margarida sempre viva. Em 2006, foi elaborado o documentário Uma 

flor na várzea, de Mislene Santos e Matheus Andrade, com apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, 

que apresenta a sua trajetória. Em sua homenagem, 12 de agosto tornou-se o “Dia Nacional de Luta contra a 

Violência no Campo e pela Reforma Agrária”. Em sua memória, no ano 2000, organizações nacionais de 

trabalhadoras e trabalhadores rurais, junto com milhares de sindicatos de trabalhadores rurais, iniciaram a Marcha 

das Margaridas, para denunciar a violência no campo e para reivindicar a reforma agrária no Brasil. Ela recebeu, 

postumamente, o prêmio Pax Christi Internacional em 1988. Em 1994, foi criada pela Arquidiocese da Paraíba, a 

Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves. Ela também foi homenageada com a Medalha 

Chico Mendes de Resistência, pelo Grupo Tortura Nunca Mais, no Rio de Janeiro em 2002. 
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4.11 As Ligas Camponesas por quem vivenciou, mas não teve oportunidade de contar 

 

4.11.1 Memórias do Povo: uma pesquisa de campo 

 

 

Antônia M. Van Ham [Irmã Tonny], holandesa, freira da ordem franciscana, viveu parte 

de sua vida no Brasil acompanhando os camponeses na Paraíba. Entrevistou, entre 2001 e 2005 

vários camponeses que no período da Ligas Camponesas moravam e trabalhavam nas 

propriedades rurais605. 

Entre os que vivenciaram o dia-a-dia das Ligas Camponesas, no período de 1958 a 1964, 

no estado da Paraíba, Irmã Tonny registrou, através das entrevistas, depoimentos de várias 

pessoas que tentaram reviver a história de homens e mulheres que resistiram ao poder do 

latifúndio paraibano. São eles e elas: 

 Angelita Josefa da Conceição (Usina Maravilha, no Município de Goiana-PE), 

acompanhou o movimento das Ligas Camponesas da Paraíba através “do sindicato rural 

de Goiana, na greve do corte da cana nas usinas da região606”; 

 Antônio Amâncio (Município de Alhandra-PB) foi integrante das Ligas Camponesas, 

conheceu João Pedro Teixeira e afirma que “os proprietários se incomodavam porque 

sabiam que iam perder com a liderança do povo”607;  

 Antônio Francisco de Andrade (Engenho Marau, no Município de Sapé-PB), na época 

era músico e repentista das Ligas Camponesas. Afirma que no tempo das Ligas os 

administradores das fazendas “ficavam arrodeando o povo quando falava em liga, 

                                                           
605 Ver HAM Antônia M. Van. Memória do Povo: João Pedro Teixeira e as Ligas Camponesas na Paraíba – 

deixemos o povo falar. João Pessoa: Idéia, 2005. 
606 Idem. p.126. 
607 Idem. p. 128. 
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falavam em documento [...] botaram um tal de Luiz de Barros lá e botavam o pau no 

povo”. Segundo ele, Luiz de Barros bateu em muitos camponeses;608 

 Antônio Lacerda de Araújo (Município de Gurinhém-PB) afirma que seu patrão, 

Adelmário Reges de Brito, não gostava das Ligas Camponesas “eles entendiam que 

eram comunistas [...] e não queriam que ninguém da gente tirasse carteira, nada”609;  

 Antônio Pedro Eugenio (Barra de Antas, Município de Sapé-PB) afirma que ele e 

“João Pedro Teixeira era muito amigo [...] quem não gostava dele era os ricos, porque 

diziam que ele era comunista”. Quanto ao assassinato de João afirma que “[...] três 

homens ...chegaram ali, beberam água na casa de uma prima minha [...] ela viu tudo. 

Naquela buraqueira, entraram e se esconderam. E, quando ele vinha passando na pista, 

com os livros para os filhos... aí atiraram nele”610;  

 Artur José de Carvalho (Município de Sapé-PB) afirma que era comum na região o 

administrador da propriedade mandar bater em camponeses “que presenciou camponês 

entrar num saco, amarraram a boca jogaram na caminhoneta e levaram ele pra Engenho 

Novo”611;  

 Josefa Davi de Melo (Município de Sapé-PB) afirma que conhecia os donos das Usinas 

São João e recorda que, 

 

Dr. Renato junto com Dr. Gouveia. Naquele tempo as usina – São João 

e Santa Helena – se comunicavam era misturado. [...]612 o trabalhador 

enchiam o carro na mão... se não fosse e ficasse dormindo na rede, era 

pra cortar a corda da rede e ele caia dormindo613 

 

 Damião Cardoso de Farias (Município do Conde-PB) afirma que ele e o pai 

trabalhavam nas usinas, “se nós não tivesse acompanhado a Liga Camponesa, a gente 

tinha sido massacrado, e então, a gente viu que a solução era acompanhar as liga mesmo 

para nós sabermos o nosso direito onde estava”614; 

 Eduardo da Costa (Barra de Antas no Município de Sapé-PB), lembra que, “quando 

criança, sua vó, que era do tempo das Ligas, lhe comentava que naquele tempo tinha 

essa história de chocalho. Afirma ainda que “hoje, o pessoal tem muito medo de falar 

                                                           
608 Idem. p.137. 
609 Idem. p.144. 
610 Idem. p.147. 
611 Idem. p.162. 
612 Idem. p.159 
613 Idem. p.161. 
614 Idem. p.166. 
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sobre o chocalho [...] não sei se é por conta do tempo do Golpe Militar, que veio tentando 

acabar com tudo, que parou toda a Liga”615;  

 Elias Quirino Pereira (Município de Alhandra-PB) foi presidente da Liga Camponesa 

de Alhandra, um dos fundadores das Ligas Camponesas em 1958. Perguntado como 

eles organizavam as ligas respondeu “tinha reunião constantemente de cada setor, de 

cada localidade, de cada fazenda. Eles tinham um caso diferente, um do outro e o povo 

agia também de modo diferente”616;  

 Epitácio Nicolau da Costa (Barra de Antas, Município de Sapé-PB), lembra da atuação 

de Elizabeth Teixeira nas Ligas Camponesas, e afirma que “em 1962, estava com a 

perna quebrada, e vieram me buscar três vezes em casa, e eu não fui. Ela...mandou o 

filho de Otacílio me buscar em casa. Eu disse: não posso [...] ela mandou um recado... 

era bom que você fosse617;  

 Euclides Justino (Município de Sapé-PB), irmão de Elizabeth Teixeira, era 

comerciante e morava em Recife-PE). Afirma que quem marcava João Pedro Teixeira 

“não era meu pai não [...] era a turma aí... A turma era de Dr. Aguinaldo [Aguinaldo 

Veloso Borges]. Era o pivô de tudo, se ele soubesse que tinha quatro pessoas ou três da 

Liga Camponesa ele ia lá e desmembrava tudo”618;  

 Expedito Maurício da Costa (Município de Sapé-PB) chegou em Sapé em 1957, ia 

completar 17 anos. Mas Afirma que: 

 

[...] meu pai era camponês e tinha a chamada carteira das Ligas Camponesas, 

[...] conheci Pedro Fazendeiro, [...] dizia meu pai, que no início, na criação 

das ligas camponesa, aqui em Sapé, para poder o movimento chegar nos 

canaviais dos usineiros, Pedro Fazendeiro se encarregava de levar um 

taboleirozinho de cocada para vender aos cortadores de cana.619  

 

 Francisco Antônio da Silva (Município de Sapé-PB) afirma que na Usina Miriri, 

“ninguém se interessava em tirar essa carteira das Ligas Camponesas. E também, o 

patrão lá não queria, dizia [...] pessoal, vocês não queiram essas Ligas, porque não 

presta. [...] Abel Cunha fez muita ruindade, também matou gente no Capim”620; 

 Fatima Rosa da Silva (Município de Sapé-PB) morava na Usina Miriri e acompanhou 

alguns conflitos entre camponeses e proprietários, recorda que era um tempo muito 

                                                           
615 Idem. p.171. 
616 Idem. p.174. 
617 Idem. p. 199. 
618 Idem. p.200. 
619 Idem. p. 207. 
620 Idem. p.217. 
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difícil. Quando se referiu ao confronto de Mari/PB em 15 de janeiro de 1964 Fátima 

afirma que: 

 
Nesse dia, em que mataram esses homens, levaram a gente para Capim, para 

Capim de Mamanguape, com medo de revolta. Nós fomos embora para 

Capim, mãe levou a gente, e botou pra lá por causa das Ligas Camponesas; 

que diziam, que vinham matando todo mundo, e vinha se acabando todo o 

mundo621;  

 

 Ivan Figueiredo (Município de Sapé-PB) era um pequeno proprietário, esteve na 

criação da Ligas Camponesas, no Grupo Gentil Lins, e recorda que: 

 

[...] dali que veio aquele menino João Santa Cruz [...] Chico Julião também 

[...] Assis Lemos e, se o espírito não me engana, parece que Zé Joffily esteve 

aí”. Afirma que com o golpe militar teve que ir embora, ele e muitos, “e 

deixamos tudo aí, abandonado, sem destino mesmo622;  

 

 João José de Souza (fazenda Tapoá, no Município de São Miguel de Taipu-PB). 

Afirma que foi chamado pela Usina São João para amedrontar os moradores, ele 

assegura que não fez, mas que botaram muitos moradores pra fora das casas da Usina. 

[...] “Eu tinha a carteirinha das Ligas Camponesas, mas levou fim, acabou-se. Não me 

importei mais”623;  

 José Félix do Nascimento (Município de Sapé-PB) afirma que seu padrinho, Manoel 

Pinto, foi na usina e discutiu com o Dr. Aloisio, dono da usina, “deram uma pisa nele e 

segundo dizem ele morreu dessa pisa”624;  

 Maria José (Município de Sapé-PB), casada com José Félix do Nascimento, ainda 

pequena presenciou muitas injustiças praticadas contra os trabalhadores. Afirma que 

muitos camponeses ficavam com problemas nos nervos por presenciar o sofrimento do 

trabalhador, “o pessoal ficava calado com medo de falar, porque nessa época era muita 

pressão, tanto o pessoal da usina, como também da Liga Camponesa”625; 

 José Hermínio Dionísio (Município de Sapé-PB), em seu depoimento (por escrito) 

afirma que as autoridades recebiam os proprietários, credenciando todas as denúncias 

por eles formuladas, mas nenhum camponês era atendido, quando procurava estas 

autoridades626; p. 261-267. 

                                                           
621 Idem. p. 216. 
622 Idem. p.236. 
623 Idem. p. 243. 
624 Idem. p.255. 
625 Idem. p. 256. 
626 Idem. p. 261-267. 
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 Juraci Batista de Jesus (Município de Cruz do Espírito Santo-PB), embora o 

depoimento seja bastante contraditório, Juraci confirma que os camponeses estavam 

sempre amedrontados diante dos administradores das propriedades “Luiz de Barro 

botou a peia no braço, apanhou gente pra valer, teve gente que morreu de peia [...] meu 

primo era motorista da ambulância da Liga, e apanhou tanto que quase morria”627; 

 Lourdinete Justino (Barra de Antas, Município de Sapé-PB) comenta que casou com 

o irmão mais novo de Elizabeth em 1966 e foi morar na casa dos pais deles. Tanto sua 

sogra quanto o seu sogro não falavam sobre a morte de João Pedro Teixeira, “comigo 

mesmo ele não falava esses assuntos”628;  

 Luzia Gonçalves da Silva (Município de Cruz de Espírito Santo-PB) comenta que sua 

família morava em um sítio onde seu pai plantava muitas bananeiras, coqueiros e outras 

plantações como milho e feijão, mas foram proibidos de plantar porque o dono da terra 

vendeu para uma usina e os novos donos queriam a terra para plantar cana. Seu pai 

participava das manifestações das Ligas Camponesas, “pai era como um animador”629;  

 Manoel Bento (Município Capim-PB) afirma em seu depoimento que muitos 

proprietários de terras na região amedrontavam os camponeses e usavam a polícia para 

humilhá-los. Destaca que seu primo, Francisco Augusto mesmo doente, com febre, teve 

que atravessar o rio Gurinhém (em Barra de Antas, Sapé-PB) com policiais nas costas. 

“Carregou todos eles, nas costa, atravessando o rio, de modo que eles não ficassem 

molhados”630; 

  Manoel Pedro de Araújo (Município de Capim-PB), é sobrinho neto de Pedro Inácio 

de Araújo (Pedro Fazendeiro) e recorda de seus familiares comentarem sobre as Ligas 

Camponesas, “eles falavam do chocalho que era usado”. Segundo o que ouviu era “uma 

forma de reação contra o latifundiário ou de quem se colocava contra esse movimento 

[...] era posto o chocalho como forma de punição, era dois lados que se 

confrontavam”631;  

 Manoel Henrique Dantas (Município de Santa Rita-PB) conheceu João Pedro Teixeira 

desde quando o mesmo começou a luta em Sapé. Todos os domingos ia a Sapé participar 

                                                           
627 Idem. p. 277-278. 
628 Idem. p.281. 
629 Idem. p. 283. 
630 Idem. p. 288. 
631 Idem. p.302. 
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das reuniões. Recorda que tinham muitos “camaradas” que diziam: “vamos morrer na 

terra [...] a gente está pronto pra morrer na terra de modo a resolver esse caso ...”632;  

 Maria da Penha Lima de Souza (Município de Cruz do Espírito Santo-PB) afirma que 

na fazenda Gendiroba, em Marí-PB, existia um pessoal que tinha carteira das Ligas 

Camponesas e que teve que fugir para Mamanguape-PB, que por conta da perseguição 

às Ligas haviam abandonado suas casas. Ela e sua família ocuparam uma dessas casas 

“por ordem de empregados da usina. [...] inclusive meu pai era vaqueiro”633;  

 Maria do Socorro de Paiva (Cruz do Espírito Santo-PB) conta que seu pai era das 

Ligas Camponesas de Sapé-PB e participou do movimento junto com João Pedro 

Teixeira, os dois “conversavam como se organizar, para consegui terra para trabalhador, 

lutar por salário justo, que era uma das metas que as Liga tinha, e ter direito a escola 

dos filhos dos trabalhadores”634; 

 Mirocem Francisco do Nascimento (Município de Sapé-PB) era o motorista da Usina 

Santa Helena. Afirma que foi quem levou os vigias para o local do Conflito em Mari-

PB, em 15 de janeiro de 1964635;  

 Sebastião Severino Monteiro (Município de Pilar-PB) era um trabalhador rural mas 

não tinha a carteira das liga pois naquele época “aqui ninguém era nem doido para dizer 

que tinha de agricultou, porque o homem aqui (Aguinaldo Veloso Borges) sangrava na 

goela. Matava mesmo”636; 

 Maria José Gomes (Município de Sapé-PB) acompanhava o movimento das Ligas 

Camponesas. Sabia que havia muita opressão naquela época. Muitos que lutavam com 

João Pedro eram perseguidos, isso amedrontava o povo “quando era vivo a coisa era 

muito boa, mas depois que mataram ele, chegou o medo no povo”637;   

 Severina Gomes (Município de Sapé-PB) acompanhava no movimento das Ligas 

Camponesas, e afirma que muitos camponeses ficavam com medo de ser chamado com 

esse nome “dos camponeses que queriam tomar as terras do povo”638;  

 Severino Francisco Xavier (Município de Sapé-PB) era morador da fazenda 

Gendiroba, nasceu e se criou lá, casou com Luzilda Xavier prima da mãe de João Pedro 

Teixeira. Trabalhava na fazenda Boa Vista e tinha a carteira das Ligas Camponesas. 

                                                           
632 Idem. p.291. 
633 Idem. p.304. 
634 Idem. p.307-308. 
635 Idem. p. 336. 
636 Idem. p.353. 
637 Idem. p. 355. 
638 Idem. p.355. 
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Afirma que:  quase todos de Boa vista tinha, mas escondido. [...] Era escondido do 

administrador, nem Dr. Renato não sabia639”. Mas quando houve o golpe civil-militar 

em 1964, amedrontados, foram embora para o Rio de Janeiro. 

 Severino Guilhermino de Souza (Município de Sapé-PB) recorda de João Pedro 

Teixeira, e afirma que:  

 

João Pedro tinha pressentido que ia morrer. Ele dizia: Eu estou aqui pregando 

pra vocês, mas eu vou ser morto. E essa luta vai continuar, mas vai ser abafada. 

Mais ainda não é o fim, é somente o começo. Vai ficar como um fogo de 

monturo por baixo. E quando ele levantar mais tarde, aí não tem água que 

apague o fogo’. E foi isso que aconteceu640.  

 

 Severino Lupicínio (Município de Santa Rita/ PB) afirma que morou na fazenda 

Massangana, e era um dos camponeses que animava o povo. Sobre o período da atuação 

das Ligas, lembra que “a polícia estava acoitando. Um tal de Luiz de Barros, ficava 

passando na cidade direto, e a gente tinha até medo de trabalhar [...]” Ele chamava o 

povo para tirar a carteira das ligas e ir para as reuniões em Sapé. Sobre outros 

animadores das Ligas cita Manoel Alexandrino que era fiscal das ligas e José Alexandre, 

que morava na fazenda Marau641; 

 Manoel Dantas (Município de Santa Rita-PB) morava da fazenda Massangana 

comentou sobre o pagamento do foro “eles queriam que o foro subisse todo ano sem 

medida [...] o camarada vendia galinha, quando não tinha dinheiro, que a lavoura não 

dava [...] vendia o que tivesse para inteirar para pagar o foro...era assim naquele tempo”. 

Afirma que Luiz de Barros perseguia os camponeses, e que muitos deles viviam se 

escondendo com medo642; 

 Vicente Guilhermino (Município de Sapé-PB) era um dos dirigentes das Ligas 

Camponesas e ajudava na organização dos camponeses para fazer campanha a favor 

desse movimento. Recorda que o “Capa de Aço” foi um dos capangas envolvidos na 

“chacina de Mari”, em janeiro de 1964643.  

Mesmo com toda a perseguição do Estado e das milícias privadas, os camponeses 

paraibanos não abandonaram a luta pela terra. Atualmente, segundo relatórios da Comissão 

                                                           
639 Idem. p.364. 
640 Idem. p. 369-370. 
641 Idem. p.378. 
642 Idem. p.380. 
643 Idem. p.390. 



417 

CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________ 

 

Pastoral da Terra, há mais de trezentos assentamentos rurais na Paraíba, o equivalente a 5% das 

terras produtivas do estado. 

 

4.11.2 Oitiva dos filhos de Pedro Cardoso da Silva sobre o conflito de Mari-PB  

 

4.11.2.1 Introdução 

 

Em Marí-PB, no dia 15 de janeiro de 1964, Antônio Galdino da Silva, presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais [STR] juntamente com outros camponeses realizavam um 

mutirão para plantar sementes de milho e feijão para a subsistência, num roçado em Olho 

D’água, naquele município, quando foram abordados por um grupo de trabalhadores e policiais 

representando o proprietário [Renato Ribeiro Coutinho] em busca de uma suposta “arma de 

propriedade do exército”. Surpreendidos por uma rajada de metralhadora, os camponeses, 

reagiram [em legitima defesa] fazendo uso dos instrumentos de trabalho foices, facões e 

enxadas. O conflito resultou em mortos e feridos.  

Os camponeses assassinados foram: Antônio Galdino da Silva, José Barbosa do 

Nascimento, Pedro Cardoso da Silva e Genival Fortunato Félix. Do lado dos proprietários 

morreram o administrador (agrônomo) e seu filho, dois sargentos, dois trabalhadores (vigias) 

da Usina e um capitão de campo. Esse cenário de guerra, na cidade de Mari-PB, foi noticiado 

nas páginas dos jornais de circulação estadual e nacional.  

O processo de insegurança, que se desencadeou em Mari e cidades mais próximas, levou 

a intervenção do Cel. Luiz de Barros, na região, pouco tempo antes do golpe civil-militar. Para 

Emília Moreira e Ivan Targino, após o golpe de 1964:  

 

[...] a correlação de forças no campo pendeu para o lado dos patrões e se 

manifestou através da dissolução do movimento mediante repressão, 

intervenção nos sindicatos existentes e criação de novos, afastamento e/ou 

eliminação de lideranças, nomeação de dirigentes pelegos, implementação de 

uma política assistencialista lesiva aos trabalhadores644. 

 

  Cinquenta anos depois, para a família de Pedro Cardoso da Silva – que conviveu com a 

perseguição dos proprietários e das milícias privadas – o sentimento de injustiça ainda 

                                                           
644 MOREIRA, Emília; TARGINO, Ivan. Capítulos de geografia agrária da Paraíba. João Pessoa: Editora 

Universitária, 1997. p.286. 
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permanece. A família ainda hoje convive com o sentimento de reconhecimento da luta do pai, 

“quando eu falo nele, dá vontade de chorar, e faz muitos anos”645. 

 

4.11.2.2 Dos depoimentos 

 

Em 30 de novembro de 2013, foi realizada a segunda oitiva privada do GT Repressão do 

Estado e das Milícias Privadas aos Camponeses, para ouvir os filhos de Pedro Cardoso da Silva. 

Assassinado em 15 de janeiro de 1964. Três filhos compareceram. Porém, José Cardoso da 

Silva [que à época dos fatos tinha 14 anos de idade] não estava em condições [psicológicas] de 

prestar depoimento. 

 Maria do Socorro Cardoso 

Maria do Socorro Cardoso, brasileira, paraibana, em seu depoimento à CEVPM-PB, 

informou que em 15 de janeiro de 1964 o seu pai saiu para trabalhar, com um outro camponês 

chamado Genival e um dos filhos, “num roçado de abacaxi que ele tinha fora, lá em Doutor 

Renato [Renato Ribeiro Coutinho]”. Mas no retorno para casa foi assassinado juntamente com 

outros trabalhadores que participavam das ligas “quando ele não voltou, nós já sabíamos que 

ele estava morto”. 

 

[...] o cara mandou fazer uma fila para matar tudinho. Aí tinha um rapaz que 

era soldado do Exército, que ele tinha trabalhado [...] mataram meu pai, 

mataram muitos, não só foi um não, nem dois não [...] quem vinha mais o meu 

pai era Genival – eu acho que o irmão dele deve estar aqui, Régio, Régio 

Fortunato646. 

 

Informou também, que após o assassinato do pai [Pedro Cardoso] sua mãe e seus irmãos 

fugiram para a cidade de Bayeux-PB. Dois dos seus irmãos quando ficaram maiores de idade 

migraram para os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde trabalharam e constituíram 

suas famílias. Quanto aos representantes dos proprietários, que participaram do conflito, afirma 

que, alguns continuaram na cidade de Sapé-PB. Segundo Maria do Socorro Cardoso:  

 

[...] Doutor Rodolfo. E, é. E, ele disse mesmo assim: ‘Fiquei devendo um 

grande favor ao povo da liga camponesa. Que eles me colocaram dentro do 

carro e me levaram para Recife [...] o povo me levou para Recife’ e ele 

escapou. Só foi quem escapou da usina foi esse.647 
 

                                                           
645 Depoimento de Maria do Socorro Cardoso em oitiva da CEVPM-PB, em 30/11/2013. Arquivo da CEVPM-

PB. 
646 Idem. 
647 Idem. 
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Muito emocionada, Maria do Socorro afirma que Genival Fortunato foi o camponês que 

morreu junto com seu pai, eles vinham de um roçado, eles eram da liga camponesa. 

 João Cardoso da Silva 

João Cardoso da Silva, brasileiro, paraibano, tinha apenas onze anos de idade quando 

vivenciou todo o drama familiar no ano de 1964. Em seu depoimento à CEVPM-PB destacou 

que: atormentados, seus familiares não tiveram o direito e o tempo do luto necessário, 

abandonaram a casa e seus roçados, todos os documentos pessoais foram queimados ou 

despareceram. Foram viver em outro município [Bayeux] e tentar conseguir meios de 

sobrevivência. João Cardoso recorda que: 

 

[...] minha mãe desistiu, disse: ‘olha deixa tudo pra lá’ porque a gente tinha 

um roçado de batata, a gente plantava batata, tinha bastante batata pra colher, 

aquilo ali se perdeu tudo, tudo o que ele tinha praticamente se perdeu, tudo se 

perdeu, porque a minha mãe decidiu né, vamos embora, pra Bayeux aqui não 

da não, se a gente ficar aqui, a gente já tamo passando necessidade [...] melhor 

a gente ir embora, porque minha irmã mais velha tava em Bayeux já 

trabalhando, ficou só a casa648. 

 

Em Bayeux a família encontrou dificuldades, mas o menino João Cardoso foi para a 

escola, e hoje relembra “fui estudar, quando eu estava no colégio era um pouco retardo [...] por 

causa disso o pessoal me chamava de camponês, eu não gostava649”.  

Nessa oitiva nos deparamos com muitas desconfianças e resistências por parte da 

família, mas, também, percebemos a disposição dos filhos para reconstruir a história e a 

memória da perda inesquecível do pai. Foi uma oitiva repleta de emoções e de profunda dor.  

 

4.12 SNI: a vigilância sobre o meio rural paraibano 

 

Nos primeiros anos da ditadura militar, entre 1964 e 1970, criou-se no Brasil um sistema 

de coleta e análise de informações e de execução da repressão no Estado. O Serviço Nacional 

de Informações (SNI) era o centro desse sistema. O SNI funcionava de duas maneiras: como 

um organismo de formulação de diretrizes para elaboração de estratégias no âmbito da 

presidência da República e como o núcleo principal de uma rede de informações atuando dentro 

da sociedade e em todos os setores da administração pública direta e indireta. O SNI se 

estruturava através das Agências Regionais; das Divisões de Segurança e Informações (DSI), 

                                                           
648 Depoimento de João Cardoso da Silva em oitiva da CEVPM-PB, em 30/11/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
649 Idem. 
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instaladas em cada ministério civil; das Assessorias de Segurança e Informação (ASI), criadas 

em cada órgão público e autarquia federal650. 

No estado da Paraíba, durante o período da ditadura militar, várias pessoas e entidades, 

que apoiavam ou acompanhavam a luta dos camponeses e dos índios Potiguara  por melhores 

condições de vida no campo, tiveram seus nomes registrados no SNI. Assim, de posse dessas 

informações, este grupo de trabalho – Repressão do Estado e da Milícias Privadas aos 

Camponeses – organizou um breve resumo dos documentos/informes “confidenciais”, com 

seus respectivos números.   

 

Informe nº 276/16/ ARE_ACE_ n° 4393 22/03/1983651 – Fernando Bartolomeu de 

Macedo, em reunião realizada em 25 de novembro de 1961 na sede da Associação Paraibana 

de Imprensa (API), na qual foi lançada a campanha pelo registro do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), fez parte da mesa dos trabalhadores. [...] Em 31 de julho de 1962, participou 

da Conferência na Faculdade de Direito de João Pessoa-PB, proferida por Ruy Facó [sic], sobre 

o tema “Reforma Agrária e Ligas Camponesas”. Recebe correspondências de países socialistas. 

[...] Denunciado no Processo 70/1961 na Auditoria 7ª CJM, como incurso na Art. 2ª inciso III 

Lei 1802/53, com o Superior Tribunal Militar concedendo-lhe “habeas-corpus”, excluindo-o da 

denúncia em 24 de dezembro de 1968, por justa causa. [...] Em 1965, segundo descrito e 

numerado acima, foi visto “agitando” os meios estudantis de João Pessoa-PB e era visto 

cotidianamente acompanhado de estudantes pela cidade652.  

Informe nº 041/17 ARE_ACE_ nº Documento nº 4420 29/03/1983 – Foi realizada, 

em 15 de março de 1983 em João Pessoa-PB numa promoção do Comitê de Apoio aos 

Agricultores de Camucim, uma passeata em reinvindicação à desapropriação da Fazenda 

Camucim, tendo como objetivo final postar-se nas imediações do palanque armado diante do 

Palácio da Redenção, por ocasião das festividades alusivas a posse do novo governador do 

estado da Paraíba, Wilson Leite Braga. [...] Ocorreu naquele dia um aglomerado de pessoas no 

Parque Solón de Lucena, estas vindas dos municípios paraibanos Alhandra, Guarabira, 

Itabaiana, Sapé e Pitimbu. Aquelas pessoas se reuniram com elementos das Comunidade 

Eclesiásticas de Base (CEBs) da Capital, líderes do Movimento Estudantil e militantes de 

                                                           
650 QUADRAT, Samantha Viz. Poder e informação: o sistema de inteligência e o regime militar no Brasil. Rio 

de Janeiro: UFRJ/PPGHIS, 2000. 
651 Todos os informes estão com o carimbo de “CONFIDENCIAL”. 
652 Arquivo Nacional. Fundo do SNI. Relatório Especial de Informações. Arquivo da CEVPM-PB.  
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partidos oposicionistas, a maioria do Partido dos Trabalhadores (PT). Durante a passeata foram 

levantados diversos cartazes e faixas, totalizando 60.  

Os principais coordenadores do movimento foram: 

o D. Marcelo Pinto Carvalheira – Bispo de Guarabira-PB; 

o Eduardo José Rabelo Loureiro, Advogado do Centro de Defesa dos Direitos Humanos 

(CDDH); 

o Júlio Cesar Ramalho Ramos, Advogado da Federação dos Trabalhadores da Agricultura 

da Paraíba (FETAG-PB); 

o Wanderley da Farias de Sousa, ex-candidato Deputado Estadual pelo PMDB-PB; 

o Sonia Maria Germano de Figueiredo, vereadora de João Pessoa-PB pelo PMDB; 

o Aurélio Osório Aquino de Gusmão, membro do PMBD Jovem; 

o Frei Hermann Joseph Curten “Frei Hermano”; 

o Lucio Mario Pereira de Oliveira, do Jornal “A Hora do Povo”; 

o Álvaro Diniz, advogado do CDDH/AEP; 

o Eliezer Pedrosa Gomes, Presidente do PT-PB; 

o Washington Alves da Rocha, Ex-Vice-Presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia – 

Seção Paraíba (CBA-PB) e membro do PT-PB; 

o João Pereira de Lacerda, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pitimbu-

PB; 

o Adeildo Máximo Bezerra, comunicólogo e repórter; 

o Maria Nelly Cavalcanti de Carvalho, Comissão Pastoral da Terra; 

o Francisco de Assis “Gato”, do “Hora do Povo”; 

o Ana Lucia de Almeida, do Jornal “O Trabalho”; 

o Bertônio Job e Meira, ex-presidente do DCE/UFPB; 

o Maria da Felicidade Henriques Alves, do Diretório Acadêmico da Saúde da UFPB [...]. 

Também foram responsáveis pela organização do movimento contestatório os seguintes 

funcionários públicos: 

o Sérgio Mário Botelho de Araújo, funcionário da UFPB; 

o Cristiano Zenaide Paiva, funcionário da UFPB, lotado no Núcleo de Arte 

Contemporânea; 

o Francisco Pereira da Nóbrega, professor colaborador do CCHLA/UFPB [...]. 

Durante a passeata foi distribuído um Panfleto intitulado “Comunidades Reivindicam a 

Desapropriação de Camucim” sendo sua autoria atribuída ao Arcebispo da Paraíba, D. José 

Maria Pires.  
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Informe nº 062/83- SI / SR/ DPF/PB nº Documento nº 4434 21/3/1983 653– Padre 

Adriano [Adriaan Cornelis Smits], Jesuíta, e as freiras conhecidas por Antônia [Antonia Maria 

Van Ham] e Ana [Ana Maria Theresia Melman], de nacionalidade holandesa, todos residentes 

em Sapé-PB, promoveram frequentes reuniões na igreja do bairro Nova Brasília, e na residência 

do referido padre, onde foram “tratados assuntos atinentes à área rurícola, tendo como tema 

principal a ativação do movimento subversivo que antecedeu o período de 1964”. Na casa do 

padre as reuniões foram mais frequentes, nela compareciam a cúpula do movimento por ele 

liderado, denominado “Geração Nova” que tinha como presidente o médico César Cavalcante 

de Albuquerque, do Hospital Sá Andrade, Sapé-PB, assessorado pelo universitário Geovane 

Meireles e pelo Presidente do Sindicato Rural de Sapé-PB Valdemar Freire da Silva. 

Encaminhamento nº 041/19 ARE_ACE Documento nº 4459 08/04/1983 – O 

advogado Wanderley Caixe654 coordenador do Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos/Assessoria e Educação Popular em João Pessoa-PB e advogado de sindicatos dos 

trabalhadores rurais nordestinos, proferiu palestra na sede da OEA (Organização dos Estados 

Americanos) em New York (USA) e que foi publicado no Jornal O NORTE, em 04/04/1983. 

A palestra trata também das ameaças que são feitas, periodicamente, aos advogados que no 

Brasil, no Nordeste e na Paraíba que defendem as causas dos trabalhadores rurais em litígio 

com grandes proprietários de terras. 

Informe nº 019/AC ARE_ACE nº Documento nº 4507 27/01/1983655 – Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais (STR): Atuação e desenvolvimento com entidades subversivas, Partidos 

Políticos, e Clero “PROGRESSISTA”. 

Informe nº 341/19 ARE_ACE nº Documento nº 4539 20/04/1983656– Levi 

Rodrigues de Oliveira, ex-padre, exerce grande influência na zona rural de Patos-PB, onde 

através do programa “A Voz da Paróquia”, veiculado pela rádio Espinhara de Patos, 

conclamava os trabalhadores a exigirem do governo alimentos e trabalho, uma vez que pagavam 

impostos, estimulando também a invasão de Patos por flagelados. 

Informe nº064/19 ARE_ACE nº Documento nº 4548 22/04/1983657 – Movimentos de 

Pressão, João Pessoa-PB. Nesse documento consta o nome das seguintes entidades e seus 

respectivos coordenadores: 

 

                                                           
653 Idem. 
654 Embora conste no documento Wanderley Caixe, a grafia correta é Vanderley Caixe. 
655 Arquivo Nacional. Fundo do SNI. Relatório Especial de Informações. Arquivo da CEVPM-PB. 
656 Idem. 
657 Idem. 
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FEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES NA PARAÍBA (FETAG-PB): 

Presidente Álvaro Diniz, membro da PRO CENTRAL ÚNICA DOS 

TRABALHAORES (PRO/CUT). CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS 

HUMANOS/ASSESSORIA E EDUCAÇÃO POPULAR (CDDH/AEP). 

Coordenador Wanderley Caixe. MOVIMENTO CONTRA A CARESTIA 

(MCC). Coordenador Wladimir Ricardo Alves Dantas. 

 

Informe nº 011/17 ARE_ACE nº Documento nº 4556 26/04/1983658 – Problemas 

Latifundiários na Paraíba. [...] Imóvel situado no município de Alagoa Nova-PB, a 24 km de 

Campina Grande-PB, e a 7 km da sede do município. Possui cerca de 350 hectares. [...] A 

propriedade pertence a 50 famílias que nela residem e trabalham. Há uma gleba de área com 51 

hectares cadastrada no nome de Alfredo Cavalcante de Andrade que deixou oito herdeiros. [...] 

Desses 51 hectares apenas 6 é explorado por um dos herdeiros, na fruticultura. [...] Os 

moradores não criaram problemas com os herdeiros pela posse de terra. 

Informe nº 059/17 ARE_ACE nº Documento nº 4566 19/04/1983659 – Venda de terras 

pelo Grupo Lundgren, município de Rio Tinto-PB. Foi solicitado pela família Nogueira 

Lundgren à Delegada do Patrimônio da União da Paraíba, Berenice Ramalho, o alvará que 

possibilitasse a venda de duas partes da gleba 1ª localizadas em Rio Tinto-PB e pertencentes 

àquela família como decorrência da partilha do espólio de Arthur Herman Lundgren. 

Informe nº 013/17 ARE_ACE nº Documento nº 4580 28/04/1983660 – Situação do 

projeto integrado Alagamar-Itabaiana-PB e Salgado de São Felix-PB. [...]   A COOAGRAL 

ampliou o número de sócios para 261, com 155 propostas novas a serem homologadas. A 

situação continuava de plena calma. 

Informe nº 015/17 ARE_ACE nº Documento nº 4628 12/05/1983661 – Relatório que 

abrange o período de 11 de abril de 1983 a 10 de maio de 1983, e versa sobre os trabalhos que 

veem sendo realizados nas áreas onde existem problemas fundiários no Estado da Paraíba. 

 Informe nº 448/16 ARE_ACE nº Documento nº 4684 12/05/1983662 – Joaquim de 

Souza Simões, sacerdote. Em 1964 quando eclodiu o movimento revolucionário, era agitador 

da massa camponesa. Era pároco da cidade de Araruna-PB.663  

 Informe nº 411/16 ARE_ACE nº Documento nº4691 06/05/1983664 – Elizabeth 

Altina Teixeira, viúva do líder camponês João Pedro Teixeira, substituiu o marido na liderança 

                                                           
658 Idem. 
659 Idem. 
660 Idem. 
661 Idem. 
662 Idem. 
663 No documento confidencial consta como Araruna-PE. 
664 Arquivo Nacional. Fundo do SNI. Relatório Especial de Informações. Arquivo da CEVPM-PB. 
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do Movimento Rural de Sapé-PB665. [...] Orientando-se pela doutrina de Francisco Julião de 

Arruda Paula666. 

Informe nº 095/17 ARE_ACE nº Documento nº 4711 24/05/1983667 – Demarcação 

da Reserva Indígena Potiguara. [...] No dia 17 de março de 1983, através da Portaria 

Interministerial nº 002, foi criado um grupo de trabalho instituído no parágrafo 3º do Artigo 2º 

do Decreto nº 88118, de 23 de fevereiro, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 24 de 

Fevereiro de 1983, objetivando examinar a proposta da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

(FUNAI), para demarcação da RESERVA INDÍGENA POTYGUARA. 

Informe nº 454/17 ARE_ACE nº Documento nº 4719 24/05/1983668 – COMISSÃO 

ESPECIAL PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA NA PARAÍBA. [...] 

Constituída em 06 de Abril de 1983 pelo então governador da Paraíba, Wilson Braga. Presidida 

pelo Engenheiro Agrônomo João Barbosa de Lucena presidente da Fundação de Colonização e 

Desenvolvimento Agrário da Paraíba (FUNDAP); e composta por Francisco Muniz de 

Medeiros, professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e Álvaro Diniz Presidente da 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura na Paraíba (FETAG-PB). [...] O membro da 

Comissão Francisco Muniz de Medeiros, conhecido como Frei Marcelino trata-se do ex-

deputado Estadual da Paraíba, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB -

PB) e atual militante do Partido dos Trabalhadores (PT). [...] Frei Marcelino e Álvaro Diniz 

possuem registros negativos nesta Agência. 

Informe nº 455/17 ARE_ACE nº Documento nº 4749 24/05/1983669 – Ivo Domingos 

da Silva, engenheiro agrônomo, e funcionário da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE) foi requisitado pela coordenação regional do INCRA NORDESTE MERIDIONAL, 

em agosto de 1980, para gerenciar a Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de Alagamar 

LTDA (COOAGRAL). Apesar de toda sua eficiência deixou a desejar quanto a sua capacidade 

administrativa. 

Informe nº477/16 ARE_ACE nº Documento nº 4760 31/05/1983670 – Luiz Bernardo 

da Silva em 1964 integrava o Comando Geral dos Trabalhadores Estaduais. [...] Em 31 de julho 

de 1962 tomou parte numa conferência realizada na Faculdade de Direito desta Capital, às 20:30 

                                                           
665 No documento confidencial consta como Sapé-PE. 
666 Advogado das Ligas Camponesas de Pernambuco e deu apoio a Elizabeth Altina Teixeira quando ela estava à 

frente das Ligas Camponesas em Sapé, Paraíba. 
667 Arquivo Nacional. Fundo do SNI. Relatório Especial de Informações. Arquivo da CEVPM-PB. 
668 Idem. 
669 Idem. 
670 Idem. 
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hs proferida pelo jornalista Ruy Facó, tendo como tema: Reforma Agrária e Ligas Camponesas. 

[...] Achavam-se presentes os comunistas:  

 José Joffily 

 Ronald de Queiróz 

 Nizi Marinheiro 

 João Santa Cruz de Oliveira 

 Adalberto Barreto 

 Hamiltom Gomes 

 Malaquias Batista 

 Assis Lemos 

 José Gomes da Silva 

 Jório de Lira Machado 

 Fernando Bartolomeu de Macedo  

 Antônio Arroxelas Macedo 

 Hélio Zenaide 

 Severino de Oliveira e outros. 

Informe nº 493/19 ARE_ACE nº Documento nº 4776 06/06/1983671 - Nelson Araújo 

Pereira, sacerdote católico. Em 1970 era assistente regional da Juventude Agrária Católica 

(JAC), onde pregava a violência como meio de resolver os problemas agrários. 

Informe nº494/19 ARE_ACE nº Documento nº 4777 06/06/1983672 – Antônio 

Almeida Cavalcanti, ex bancário [...]. Fazia parte do Movimento Ação Católica Rural, que era 

da Ação Popular, entidade subversiva, atuante e perigosa. 

Informe nº 500/16 ARE_ACE nº Documento nº 4782 07/06/1983673 – Vladimir 

Carvalho da Silva. Participou do Processo de Subversão no Estado da Paraíba, com atuação 

marcante nas Ligas Camponesas, quando encenava peça de teatro para os ruralistas com temas 

socialistas-comunistas. 

Informe nº 017/17 ARE_ACE nº Documento nº 4818 14/06/1983674 – Situação de 

Problemas Fundiários na Paraíba. Demarcação da Reserva Indígena Potiguara (30 de maio de 

1983). Participaram da Reunião: José Leonardo Reis, Lúcio Flávio Souto Batista, Wilk Célio 

Fernandes da Silva pela DR FUNAI. Joaquim Correis Lima, Pedro Martins, Hélio Mário Cunha 

                                                           
671 Idem. 
672 Idem. 
673 Idem. 
674 Idem. 
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Rosas, Plácido Brito e Silva, pelo INCRA. [...] Júlio César - Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado da Paraíba (EMATER-PB). Lourival Maria Da Silva, José Barbosa 

de Lucena, Wandick Jean da Silva pela SAG-PB. [...] Mário Serpa Simões pela Secretaria 

Especial do Meio Ambiente/Brasília/DF. 

Informe nº 572/16 ARE_ACE nº Documento nº4859 21/06/1983675 – Charles 

Alexandre Mathilde Marie de Beco, “padre católico, quando Pároco de Ribeirão/PE, fomentou 

discórdia entre os trabalhadores e os proprietários rurais”. Era Coordenador da Ação Católica 

Rural (ACR). 

Informe nº 594/19 ARE_ACE nº Documento nº 4914 22/06/1983676 – Dom Marcelo 

Pinto Carvalheira, Bispo de Guarabira-PB fez pregações contrárias ao governo. Tomou parte 

em reuniões de caráter subversivo. [...] Em 08 de Dezembro de 1977 durante as solenidades de 

formatura dos Bacharelandos da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco 

durante o seu sermão fez uma pregação violenta da luta de classes. 

Informe nº 215/83-SI/SR/DPF/PE nº Documento nº 4975 06/06/1983677 – Arnóbio 

José de Brito e Outros [...]. Luiz Gonzaga da Silva em 1970 estudava em Catolé do Rocha-PB, 

sendo muito ligado ao Frei Marcelino de Santana, agitador que na época exercia os cargos de 

diretor do Colégio Dom Vital em Catolé do Rocha-PB, e Vigário da Paróquia de Catolé do 

Rocha-PB. Foi preso pela prática de Atos de Subversão, e responsável por pichamentos que 

atacavam o Governo Federal, e incentivavam operários e camponeses a lutarem contra os 

patrões. Quanto aos demais nada registra até aquela data. 

Informe nº 788/16 ARE_ACE nº Documento nº 5146 21/06/1983678– Salvador 

Gonçalves da Silva. Após a Revolução de 31 de março de 1964 teve seu mandato de vereador 

(pelo extinto Partido Republicano) cassado, pela Câmara Municipal de Mamanguape-PB. Foi 

um dos mais atuantes junto as Ligas Camponesas orientado por Francisco Julião de Arruda 

Paula. [...] Como Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mamanguape exercia 

atuação negativa contra a atual Direção do Projeto Integrado de Colonização Rio Tinto, do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).  

Nos documentos disponíveis – “confidenciais” – é possível observar que o regime de 

ditadura-militar instalado no Brasil, em 1964, fortaleceu o poder do latifúndio no estado da 

Paraíba.  

 

                                                           
675 Idem. 
676 Idem. 
677 Idem. 
678 Idem. 
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5 Perseguição dos órgãos de segurança ao setor educacional 

 

5.1 Introdução 

 

O impacto do regime militar nas áreas educacionais, especialmente universitária e 

secundarista, foi de grande dimensão, extrapolando aquele período histórico e chegando aos 

nossos dias. A educação, em todos os níveis, foi colocada a serviço da Doutrina da Segurança 

Nacional. As reformas implementadas revelaram as intenções e formas de operacionalização, 

vinculando a educação às ideias de desenvolvimento, modernização e de controle das 

comunidades educacionais. Merece destaque alguns marcos legais, que interferem nos 

currículos e explicitam seu caráter repressivo679:  

 

a) em 1964 a implantação da Lei Suplicy de Lacerda criando o Diretório 

Nacional dos Estudantes, proibindo greves e propagandas partidárias nas 

entidades estudantis;  

b) em 1965 a assinatura de contratos para a importação de técnicos para 

elaborar a política de educação governamental em todos os graus de ensino, 

por meio de comissão inicialmente composta por cinco norte-americanos;  

c) em 1968, Lei da Reforma Universitária, segundo recomendação dessa 

comissão, imposta sem discussão e votada em 60 dias;  

d) em 1969, o Decreto-lei 477, definindo infrações disciplinares praticadas 

por professores, alunos, funcionários ou empregados de estabelecimentos de 

ensino público ou particulares, proibindo qualquer participação política de 

estudantes, além de prever o jubilamento o quê, nas palavras de Nei Braga, 

Ministro da Educação, consistia num vestibular interno pelo qual a 

universidade livrava-se dos alunos indesejáveis.  

 

Além disso, o Decreto-lei nº 869, de 12 de setembro de 1969, assinado pela Junta 

Governativa Provisória (31/08 a 30/10/1969), composta pelos ministros da Marinha de Guerra, 

do Exército e da Aeronáutica Militar, introduziu a disciplina Educação Moral e Cívica, em 

todos os níveis de ensino, complementada com Organização Social e Política Brasileira (OSPB) 

no ensino secundário e no superior com Estudos de Problemas Brasileiros (EPB) 680 

 

Art. 1º É instituída, em caráter obrigatório, como disciplina e, também, como 

prática educativa, a Educação Moral e Cívica, nas escolas de todos os graus e 

modalidades, dos sistemas de ensino no País. 

                                                           
679 BOSCHETTI, Vania Regina. Plano Atcon e Comissão Meira Mattos: Construção do ideário da Universidade 

do Pós-64. Revista HISTEDBR On-line. Disponível em: http://www.histedbr.fe.unicamp.br 

/revista/edicoes/27/art18_27.pdf. Acesso em: 12 dez. 2016. p. 222 
680 BRASIL. Decreto-Lei nº 869, de 12 de setembro de 1969, que dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e 

Cívica como disciplina obrigatória, nas escolas de todos os graus e modalidades, dos sistemas de ensino no País, 

e dá outras providências. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-869-

12-setembro-1969-375468-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 12 dez. 2016. 
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Art. 2ºA Educação Moral e Cívica, apoiando-se nas tradições nacionais, tem 

como finalidade: 

a) a defesa do princípio democrático, através da preservação do espírito 

religioso, da dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade com 

responsabilidade, sob a inspiração de Deus; 

b) a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores espirituais e éticos 

da nacionalidade; 

c) o fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de solidariedade 

humana; 

d) a culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições e aos grandes 

vultos de sua história; 

e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na dedicação à família e 

à comunidade; 

f) a compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros e o conhecimento da 

organização sócio-político-econômica do País; 

g) o preparo do cidadão para o exercício das atividades cívicas com 

fundamento na moral, no patriotismo e na ação construtiva, visando ao bem 

comum; 

h) o culto da obediência à Lei, da fidelidade ao trabalho e da integração na 

comunidade. [...] 
Art. 3º A Educação Moral e Cívica, como disciplina e prática educativa, será 

ministrada com a apropriada adequação, em todos os graus e ramos de 

escolarização.  

§ 1º Nos estabelecimentos de grau médio, além da Educação Moral e Cívica, 

deverá ser ministrado curso curricular de “Organização Social e Política 

Brasileira. ” 

§ 2º No sistema de ensino superior, inclusive pós-graduado, a Educação Moral 

e Cívica será realizada, como complemento, sob a forma de “Estudos de 

Problemas Brasileiros”, sem prejuízo de outras atividades culturais visando ao 

mesmo objetivo. 

 

Diante do caráter conservador, aproximando o civismo com a religião, essas diretrizes 

tornavam os conceitos de democracia e liberdade apenas elementos de retórica. A inclusão da 

Educação Moral e Cívica, em seus diversos formatos, não significou apenas mais uma 

disciplina, e sim uma prática educativa mais elaborada e com mais elementos de inserção na 

vida escolar. Ao mesmo tempo, as disciplinas Filosofia e Sociologia passaram a ser optativas681 

pela conhecida Reforma Jarbas Passarinho, consubstanciada na Lei nº 5.692, de 11 de agosto 

de 1971, que fixa as Diretrizes e Bases para o Ensino de 1° e 2º graus. Por outro lado, essa 

Lei682  

 

                                                           
681 Só retornou pela Lei n. 11.684, de 2 de junho de 2008, que alterou o art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a Filosofia e a Sociologia como 

disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino médio. Com a nova Reforma do Ensino Médio – Lei no 13.415, 

de 16 de fevereiro de 2017, que altera a LDB (Lei no 9.394/1996), continuam garantidas Art. 3o [...], § 2o A Base 

Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação 

física, arte, sociologia e filosofia. Embora, com essa lei surjam outros problemas com a exclusão de disciplinas 

como História e Geografia da relação de componentes curriculares obrigatórios.  
682 SCHMIDT, Maria Auxiliadora; ABUD, Kátia. (Orgs.). 50 anos da Ditadura Militar: capítulos sobre o Ensino 

de História no Brasil. Curitiba: W&A Editores, 2014. p. 9. 
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também promoveu substituição das disciplinas de História e Geografia por 

Estudos Sociais, e a criação das chamadas Licenciaturas Curtas, assim como 

a elaboração de currículos alinhados com a realidade política vivenciada pela 

sociedade brasileira após o golpe de 1964 e a elaboração de novos materiais 

didáticos, faziam parte do processo de ideologização pautada nos 

acontecimentos políticos e sociais.  

 

O aligeiramento na formação inicial dos professores, incentivando a Licenciatura Curta 

ao invés da Plena, as alterações no currículo envolvendo as disciplinas de Sociologia, Filosofia, 

História e Geografia reduziram o sentido humanístico da educação.  

A composição desse quadro durante a ditadura militar teve implicações na formação de 

gerações numa cultura tecnicista, despolitizada, negando os valores da educação crítica e 

democrática, a exemplo do cerceamento aos projetos de educação popular com base na 

pedagogia freireana. 

Para além desses elementos, a perseguição e repressão, com torturas físicas e 

psicológicas, mudaram o rumo da vida de inúmeros jovens, muitos impedidos de continuar seus 

estudos, outros levados à morte e alguns continuam desaparecidos. Além da violação dos 

direitos de estudantes e professores, a ação da ditadura atingiu profundamente as bases da 

educação nacional, com reformas autoritárias e conservadoras em todos os níveis de ensino, 

cujas consequências se fazem sentir até hoje.  

Afora os mecanismos de reforma curricular, as universidades abrigavam uma Assessoria 

de Segurança e Informação (ASI) ou Assessoria Especial de Segurança e Informação (AESI), 

órgão ligado ao Serviço Nacional de Informações (SNI) e à Divisão de Segurança e Informação 

(DSI) do Ministério da Educação e Cultura (MEC), com o objetivo de monitorar o que acontecia 

em todos os espaços, acadêmicos e administrativos, na perspectiva das possíveis críticas e 

“riscos” para a Segurança Nacional. Apesar do clima de insegurança, com os “olheiros” e 

“infiltrados”, alguns estudantes e professores mantinham a posição de crítica e resistência à 

ditadura militar. 

Para se conhecer em profundidade essa história, enfrentam-se muitas dificuldades tendo 

em vista o desaparecimento de documentos nos arquivos das instituições educacionais ou dos 

órgãos de informação e segurança. Mas, os documentos que restam nos arquivos da Delegacia 

de Ordem Política Social, da UFPB, IFPB e UEPB683, e especialmente no Arquivo Nacional684, 

                                                           
683 Parte da documentação da UFPB se encontra na UFCG, nova universidade criada em 2002, a partir de alguns 

campi da UFPB; o IFPB anteriormente teve a denominação de Escola Industrial e CEFET; e a UEPB era 

denominada URNE, pertencente à FURNE. 
684 Pelo disposto no Decreto nº 5.584, de 18 de novembro de 2005, que dispunha sobre o recolhimento dos 

acervos dos extintos Conselho de Segurança Nacional (CSN), Comissão Geral de Investigações (CGI) e Serviço 

Nacional de Informações (SNI), entre 2007 e 2009 o Arquivo Nacional recebeu os documentos produzidos pelas 

Assessorias de Segurança e Informações (ASI) e as Divisões de Segurança e Informações (DSI), que integravam 
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permitem uma percepção do cotidiano naquelas instituições, com a vigilância e 

acompanhamento das atividades dos professores e alunos, bem como dos atos de exoneração 

de gestores das faculdades, não renovação de contratação de professores, suspensão de 

pagamentos de salários, dissolução de entidades estudantis e nomeação de interventores, 

punições disciplinares com o impedimento de matrícula (em diversos graus – por 1 ou 2 anos, 

ou mesmo indefinidamente). 

Para contribuir na reconstituição desses fatos, a realização de audiências públicas e 

oitivas pela Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba 

foi profícua, identificando a militância, predominantemente de estudantes, na resistência ao 

regime militar e, por consequência alvos da repressão, nos mais diversos espaços.  

A atuação dos estudantes e professores interessou a todos os grupos de trabalho da 

CEVPM-PB, como demonstra a presença em audiências que abordam temáticas mais 

abrangentes que a da “Perseguição dos órgãos de segurança ao setor educacional”. Prestaram 

depoimento: Alunos secundaristas: Antônio Soares Lima Filho [Help], Ariosvaldo da Silva 

Diniz, Francisco Alves Dantas [Cacheado], José Emilson Ribeiro da Silva, Ubiratan Cortez 

Costa e Washington Alves Rocha; Alunos universitários: Ana Rita de Castro; Cacilda Filomena 

Castro; Jader Nunes de Oliveira; José de Arimatéia Bezerra de Lima; José Inocêncio Nóbrega, 

José Fernandes Neto, Josélia Maria Ramos Wellen, Maria de Lourdes Meira, Maria do Socorro 

Fragoso de Moraes [Jô Moraes], Maura Pires Ramos, Rômulo de Araújo Lima, Rubens Pinto 

Lyra, Simão de Almeida Castro Neto; José Tarcízio Fernandes, José Rodrigues Lopes [José 

Sabino], Amilton Gomes da Silva, José Bernardo da Silva, Fernando Souto; Professores 

secundaristas: Ângela Maria Bezerra de Castro, Carlos Alberto Farias de Azevedo; Professores 

universitários: Antônio Augusto de Almeida e Rui Gomes Dantas. Essas pessoas tiveram 

participação política e sofreram as consequências para além de um momento de suas vidas. 

Embora cada audiência e oitiva tivessem um foco especifico os relatos vão de uma determinada 

temática e apresentam elementos de várias fases da vida estudantil (secundarista e universitária) 

e profissional (professores secundaristas e universitários). 

  

                                                           
a estrutura do Sistema Nacional de Informações e Contrainformação (SISNI), bem como do próprio SNI. A 

documentação do SNI, em formato digital, referente ao Estado da Paraíba, encontra-se no Arquivo da CEVPM-

PB. 



431 

CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________ 

 

5.2 Ação Católica e juventude 

 

A Igreja Católica teve uma forte influência no movimento estudantil na década de 1950 

e início da década de 1960 por meio da Ação Católica voltada para diversos segmentos da 

juventude: a Juventude Agrária Católica (JAC), a Juventude Estudantil Católica (JEC) para os 

estudantes secundaristas, a Juventude Independente Católica (JIC), a Juventude Operária 

Católica (JOC) e a Juventude Universitária Católica (JUC).  

Dentre os padres que atuavam com a juventude católica destacaram-se em João Pessoa 

Juarez Benício e Marcos Trindade, e em Campina Grande João Batista Filho e Itan Pereira. O 

primeiro era professor na Faculdade de Filosofia da UFPB e foi cassado; o segundo foi citado 

em Inquérito Policial Militar como apoiador de um aparelho do PCBR, em Tambaú; o terceiro 

era professor da URNE e aluno na UFPB, sendo cassado em ambas as instituições; e o quarto 

era professor da UFPB. 

Em um processo de radicalização ideológica, parte da JUC afastou-se da Ação Católica 

e criou a Ação Popular (AP) que logo ampliou a sua denominação para Ação Popular Marxista-

Leninista (APML)685: 

 

apesar da AP ser um movimento de militância estudantil, nela congregava 

outras categorias, como: setores das classes sociais, professores, profissionais 

liberais, artistas e jornalistas. Assim, no momento de sua fundação, a AP 

direcionava-se para um socialismo humanista. Depois de 64, a AP começou a 

dar um novo significado à ação socialista humanista e inicia um debate 

ideológico, com a pretensão de definir uma linha política a seguir, uma vez 

que a entidade se posicionou contra o golpe de 1964. 

 

Dentre as tendências políticas, a APML passou a se dividir entre uma militância voltada 

para os métodos da revolução chinesa, considerados mais moderados, ou para os da revolução 

cubana, de tendência mais radical, por adotar o método da guerrilha, daí a saída de muitos 

integrantes para filiação ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB), ou continuando na APML, 

respectivamente. 

                                                           
685 RAMOS, Érica Lins. Da conivência ao despertar militante: O movimento universitário na cidade de Campina 

Grande - PB (1964 - 1968). Dissertação. (Mestrado em História). CCHLA/UFPB, 2013, p. 56-57. 
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A deputada federal, do PCdoB, pelo Estado de Minas Gerais, Jô Moraes (Maria do 

Socorro Fragoso de Moraes)686, nascida em Cabedelo-PB, relembra a sua experiência como 

estudante da Escola de Serviço Social, em João Pessoa-PB, na década de 1960687:  

 

Evidente que o início da minha militância foi na juventude católica, de onde 

originou a maioria dos quadros da Ação Popular. Ação Popular, naquele 

período, tinha uma função muito grande no movimento estudantil nacional. E 

o início se deu com a vinda do João Batista Franco Drumond, que era assessor 

técnico, uma forma de enfrentar os problemas da clandestinidade da União 

Nacional dos Estudantes, e que em frente a matriz de Jaguaribe, ele nos 

convidou a mim, a João Roberto, para integrarmos a Ação Popular. Colocou-

nos um pouco a partir daí, em contato com o movimento. 

A Paraíba viveu o que a gente chamava DPI, debate teórico ideológico. Foi 

uma marca muito importante da construção de um pensamento do que era, que 

projeto era para o Brasil, evidentemente com o maoísmo como uma tendência 

muito forte, a Revolução Chinesa, os processos que viveram lá, inclusive os 

processos equivocados de revolução cultural que ocorreram eram muito fortes 

para gente, a revolução que se deu em um país daquele tamanho, com as 

particularidades, nos levava a discutir quais eram os caminhos, o caminho do 

cerco da cidade pelo campo, o caminho da resistência armada urbana. A 

Paraíba viveu intensamente este debate, foi parte deste debate, embora eu não 

fosse uma pessoa que tivesse um papel de direção destacada na estrutura 

nacional, mas eu vivenciei, e inclusive escrevi algumas questões que 

lamentavelmente a vida levou. 

 

Maria Lourdes Meira que estudou na Faculdade de Filosofia (FAFI)688 da UFPB, 

localizada bem próximo do Lyceu em João Pessoa-PB, afirma que a FAFI se tornou um centro 

político e cultural da cidade. Entre professores e alunos predominava a influência da Igreja 

Católica, com muitos participantes da JUC, todavia alguns buscaram a radicalização filiando-

se à Ação Popular. A partir do convite de Maria do Socorro Fragoso de Moraes, ela entrou para 

a AP, na perspectiva de um movimento estudantil que buscava articulação com outros 

segmentos como camponeses e operários 689 

 

[...] quando entro na UFPB também fui convidada a participar do diretório 

acadêmico logo na minha entrada. Eu era muito ativa, muito viva, 

comunicativa, meio briguenta e tal, e eu fui convidada e fui participar. Socorro 

vai, me chama para participar de AP, eu lembro que disse pra ela “se for um 

                                                           
686 Tendo em vista o longo período da sua vida que passou na clandestinidade com outra identidade, após a anistia 

resolveu alterar seu nome: “...eu sou Maria do Socorro Fragoso de Moraes, [...] Mas, eu vivi na clandestinidade 

10 anos com o nome de Josidameia, de Joana e de Maria José. Nesses 10 anos quando veio a anistia eu fiquei meio 

sem saber quem eu era, e eu inclui o Jô para que eu pudesse fazer essa ponte com o passado, com o presente e com 

o futuro. Por isso, que Socorro Fragoso e Jô Moraes são as mesmas pessoas, e meu nome oficial hoje por erro do 

cartório é Maria do Socorro Jô Moraes”. Audiência da CEVPM-PB realizada com Maria do Socorro Fragoso de 

Moraes (Jô Moraes), em 28/6/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
687 Depoimento de Maria do Socorro Fragoso de Moraes (Jô Moraes) em Audiência da CEVPM-PB realizada com 

em 28/6/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
688 Em sua antiga sede funciona a Escola de Ensino Fundamental e Médio Olivina Olívia. 
689 Depoimento de Maria de Lourdes Meira na Audiência Pública da CEVPM-PB sobre “A vida na 

clandestinidade”, realizada no dia 19/12/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
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movimentozinho qualquer eu não quero não, porque eu só vou entrar no 

movimento se for pra fazer revolução, se não for pra revolução eu não quero”. 

Socorro disse, “mas é pra fazer revolução”, “então eu estou dentro”. 

Porque a linha política da AP naquela época era de fazer uma revolução com 

aliança operária e camponesa, e a gente era do movimento estudantil mas a 

gente fazia ação preparando também, organizar o campo e a cidade. Por 

exemplo, eu fiz pesquisa fantasiada de matuta pelos interiores de área que 

foram das Ligas Camponesas, para ver se descobria alguém daquela época das 

ligas camponesas para ver se era um contato para a gente começar a organizar. 

A gente também trabalhou muito em frente das fábricas, nesse período as 

fábricas eram em Santa Rita e Bayeux, nós criamos um jornal, nós formamos 

células operárias em Bayeux, Santa Rita, e aí fomos descobertos novamente, 

recebemos um aviso de não voltar na fábrica, e a gente teve que se afastar da 

fábrica. 

 

Em Campina Grande, no início da década de 1960, ocorreram manifestações estudantis 

em defesa da meia entrada no cinema, chegando a ter a ação do Corpo de Bombeiros com a 

mangueira d’água para dispersar os jovens. Sobre a atuação do movimento secundarista, Simão 

de Almeida de Neto comenta690: 

 

Então, ali pelo início eu militei no movimento secundarista. Campina Grande 

tinha uma entidade chamada Centro Estudantal Campinense, era Estudantal 

porque Estudantil era subversivo. Foi fundado na década de 30, no Estado 

Novo. Era uma organização impressionante, eu até já desafiei nossos 

estudiosos, é preciso estudar aquela experiência, era uma entidade que naquele 

tempo, década de 50 até quando foi fechada em 68 fazia eleição direta. Os 

diretores eram eleitos em eleições diretas em todos os colégios de Campina 

Grande. Segundo, tinha uma estrutura, a fiscalização da meia entrada no 

cinema, nos ônibus e nos estádios era feita pelos próprios estudantes, fiscais 

do Centro Estudantal Campinense. A influência na cidade era uma coisa 

impressionante, as lideranças que surgiram, que a gente pode citar das 

gerações que ainda... Ivandro Cunha Lima, Ronaldo Cunha Lima, Raimundo 

Asfora... então, foi por aí. Nesse processo, [...] encontrei a JEC e passei a 

minha militância na JEC. 

 

 

5.3 Campanha de Educação Popular – CEPLAR  

 

A CEPLAR691 fora criada em 1962 por jovens da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da UFPB, conhecida como FAFI, com apoio do governo estadual e da Arquidiocese da 

Paraíba, e grande aproximação com as Ligas Camponesas. Contava também com a participação 

de estudantes universitários das Faculdades e Escolas de Engenharia, Direito, Serviço Social, 

                                                           
690 Depoimento de Simão de Almeida de Neto na Audiência Pública da CEVPM-PB sobre “A vida na 

clandestinidade”, realizada no dia 19/12/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
691 Ver PORTO, Dorinha de Oliveira; LAGE, Iveline Lucena da Costa. CEPLAR. História de um sonho 

coletivo. João Pessoa: SEC-PB, 1995. 
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entre outras. Atuavam na periferia de João Pessoa e de Campina Grande, além de Sapé, Mari, 

Rio Tinto e outros municípios do entorno de João Pessoa. Em algumas cidades e no meio rural 

contavam com a mobilização das Ligas Camponesas. Como professora da CEPLAR, Ângela 

Maria Bezerra de Castro, aluna da Faculdade de Direito da UFPB, afirma692: 

 

Na noite de 31 de março as minhas aulas eram no Varjão, era naquela época 

o bairro mais periférico daqui. João Pessoa terminava ali. E nós íamos sempre 

em dupla para as aulas. Registramos que naquela hora o Brasil entrava num 

regime de exceção e a gente não podia mais continuar dando aquelas aulas e 

voltamos para a cidade. Os alunos ficaram tristes evidentemente, mas a gente 

esclareceu do que se tratava e no outro dia que houve o desdobramento. Na 

volta nós marcamos uma reunião e todos nos reencontrarmos na API que era 

a Associação Paraibana de Imprensa aqui no centro, eu demorei pouco tempo 

na API, porque eu era muito jovem e tinha horário de chegar em casa. [...] o 

exército invadiu a API e prendeu o pessoal da CEPLAR. 

 

Ela menciona outros integrantes como João Alfredo Guimarães Correia de Oliveira, a 

época do golpe era o presidente da CEPLAR693, as coordenadoras Lígia das Mercês Macedo, 

Maria das Dores de Oliveira (Dorinha), Iveline Lucena Costa e Heloísa Helena Cavalcanti de 

Albuquerque694.  

No período de 1962 a 1964 a CEPLAR conseguiu criar uma rede de salas de aula 

diferenciada, unindo alfabetização e formação política, contando com o apoio do governador 

do estado Pedro Gondim, por meio da Secretaria de Educação e Cultura que disponibilizava 

recursos humanos e alguma ajuda em materiais para apoio didático. 

Com o golpe civil-militar, a sede na Praça do Bispo em João Pessoa foi invadida no dia 

4 de abril de 1964, para busca e apreensão de documentos, livros e materiais didáticos. A equipe 

de coordenação foi indiciada no Inquérito Policial-Militar instaurado para “apurar 

responsabilidades de ligados a ideologia comunista ou viessem praticando atos atentatórios à 

Segurança Nacional”. A título de exemplo, segue a qualificação de alguns indiciados, conforme 

relatório do IPM, de 14 de abril de 1964695:  

 

Maria das Dores Oliveira, brasileira, com 25 anos, filha de Artur Nunes de 

Oliveira e Maria Paiva de Oliveira, solteira, natural de Mari, Paraíba, 

                                                           
692 Depoimento da professora Ângela Maria Bezerra de Castro na Audiência Pública da CEVPM-PB “Demissão 

de professores na Paraíba”, ocorrida no dia 27/3/2015. Arquivo da CEVPM-PB. 
693 Foi o terceiro e último presidente da CEPLAR. PORTO, Dorinha de Oliveira; LAGE, Iveline Lucena da Costa. 

Op. cit. 
694 Essas pessoas foram muito perseguidas e saíram do Brasil, Dorinha foi para na França, Iveline para a Bélgica 

e Lígia para a Venezuela. 
695 MINISTÉRIO DA GUERRA. IV Exército. Guarnição Federal de João Pessoa. Encarregado do IPM: Major 

Ney de Oliveira Aquino; Capitão Ernani Layme Falcão, Escrivão. Inquérito Policial-Militar instaurado para apurar 

responsabilidades de ligados a ideologia comunista ou viessem praticando atos atentatórios à Segurança Nacional, 

14/4/1964. Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
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funcionária estadual. Orientadora Educacional. Residente à rua João 

Machado,1065, integrava como confessou em seu depoimento de fl 313, a 

Equipe do Departamento de Educação Popular da Campanha de Educação 

Popular (CEPLAR) responsável que era pela elaboração de 18 Lições de 

"conscientização” de conteúdo subversivo (fls 37 e 42, 302 e 313). Era, deste 

modo, uma subversiva que incutia no pensamento dos escolares a destruição 

da consciência cristã e democrática. 

[...] 

Iveline Lucena Costa, brasileira, com 24 anos, filha de Henrique Lucena da 

Costa e Almerinda Lucena da Costa, solteira, natural de Bananeiras - Paraíba, 

professora secundária, residente à rua Gervásio Bonavides, 81, Jaguaribe, 

como professora estadual integrava a Equipe do Departamento de Educação 

Fundamental da Companha de Educação Popular (CEPLAR), responsável 

pela elaboração de 18 Lições de “conscientização”, de conteúdo subversivo. 

Esta denunciada atuava no meio escolar.  

[...] 

Lígia das Mercês Macêdo, brasileira, com 25 anos, filha de Walter Xavier de 

Macêdo e Isaura L. das Mercês Macêdo, solteira, natural de João Pessoa, 

estudante de Direito, professora. Integrava a Equipe do Departamento de 

Educação Fundamental de Educação Popular (CEPLAR) responsável pela 

elaboração de 18 Lições de “conscientização”, de conteúdo subversivo. (fls 

37 a 42:, inclusive 302, 345, 617 e 778.) Residente à Av. 12 de Outubro, 252. 

João Pessoa. Era uma subversiva que atuava, criminosamente, sobre a mente 

das crianças, em proveito do Comunismo. 

[...] 

Heloísa Helena Cavalcanti de Albuquerque, brasileira, com 24 anos, filha de 

Gilberto Cavalcanti de Albuquerque e Amarilis Cavalcanti de Albuquerque, 

soleira, natural de Alagoa Nova, Paraíba, professora secundária do Colégio 

Getúlio Vargas, residente à Av. Maranhão, 22, bairro dos Estados, João 

Pessoa. Esta denunciada integrava a Equipe do Departamento de Educação 

Fundamental de Educação Popular (CEPLAR) responsável pela elaboração de 

18 Lições de “conscientização”, de conteúdo subversivo (fls 37 a 42) 

inclusive, 302, 311, 314, 347, 617, 645 e 646). 

[...] 

Maria Salete Agra Ramos696, brasileira, com 28 anos, filha de Herotides 

Ramos e Esmeraldina Agra Ramos, professora, nascida em Campina Grande, 

residente à Avenida Getúlio Vargas, 1012, em João Pessoa. Esta denunciada 

participava da Campanha de Educação Popular (CEPLAR) em Campina 

Grande, responsável pela elaboração das "fichas-roteiro” de politização, de 

teor subversivo (fls 819, 1457, 1463, 1464 e 1465). Integrava o Movimento 

de Ação Popular no Estado. (fls 820, 1459 e 1496). Era uma comunista 

atuante. 

[...] 

Leopoldo Brasileiro de Lima Filho, brasileiro, com 30 anos filho de Leopoldo 

Brasileiro de Lima e de Amazile Ribeiro de Lima, solteiro, natural de Joao 

Pessoa, residente à rua Cardoso Vieira, 83, João Pessoa. Este denunciado 

integrava a Equipe da Campanha de Educação Popu1ar (CEPLAR) de 

Campina Grande, responsável pela elaboração das "fichas-roteiro" de 

politização de teor subversivo. (fls 819, 1457, 1463 e 1465 ). Participava do 

Movimento de Ação Popular no Estado (fls 820, 1459 e 1496). Era um 

esquerdista que atuava sem cessar em proveito do Comunismo. 

                                                           
696 Após o casamento com o holandês Cornelis Johannes van der Pöel, adotou o nome Maria Salete van der Pöel. 
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No momento do golpe Leopoldo Brasileiro de Lima Filho, estudante do curso de Direito 

e bancário, se encontrava em Fortaleza-CE, e ao retornar a Campina Grande soube por amigos 

que estava sendo procurado. Foi até o Comando do Batalhão de Serviços de Engenharia, em 

Campina Grande e nada constava contra ele. Ao retomar suas atividades laborais no Banco do 

Nordeste soube pelo gerente que a Polícia estava a sua procura, e assim foi se apresentar ao 

Delegado Cel. Farias. Nessa ocasião, ficou detido para averiguação. Foi interrogado no Quartel 

do 2º Batalhão de Infantaria da Polícia Militar na presença do capitão Adabel Rocha, 

encarregado do IPM, em Campina Grande, no 17 de abril de 1964. De acordo com o “Auto de 

qualificação e interrogatório”, ele foi questionado sobre a sua participação na CEPLAR: se 

realizavam reuniões secretas de caráter político, se faziam leituras e discutiam obras marxistas; 

quais suas relações com o estudante Carlos da Silva Furtado e a advogada Ophelia Amorim; 

outras questões697. 

Neste interrogatório, fica patente que os órgãos de informação já tinham dados sobre 

Leopoldo Brasileiro, tendo em vista que lhe foi perguntado sobre o socialismo expresso em 

correspondência com uma amiga de Messejana-CE, datada de 9 de junho de 1963. Ao que 

respondeu ser defensor do socialismo cristão e da democracia, não estando vinculado a política 

internacional marxista. E por constar nos autos, partes de uma das cartilhas utilizadas pela 

CEPLAR, motivando o questionamento sobre a utilidade de ilustrações com as legendas “A 

fome do povo brasileiro é um crime” ou “ A mulher chora o filho que está morto” e se estes 

ensinamentos “não podem também servir para causar revolta aos menos afortunados contra as 

classes privilegiadas”. Ao que respondeu como sendo fruto de referências ao Método Paulo 

Freire, buscando a melhoria de vida dos menos afortunados em geral, e não com intenções 

“subversivas”698.  

  

                                                           
697 IPM CEPLAR - Auto de qualificação e interrogatório de Leopoldo Brasileiro de Lima Filho. Cópia digitalizada. 

Arquivo da CEVPM-PB. 
698 Idem. 
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Figura 6 - Ilustrações de Cartilha da CEPLAR 

Fonte: IPM CEPLAR - Auto de qualificação e interrogatório de Leopoldo Brasileiro de Lima Filho. Cópia 

digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
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Quem também participou da CEPLAR ativamente foi o jornalista e dramaturgo Paulo 

Pontes, que juntamente com outros jovens artistas estavam sempre prontos para colaborar 

unindo arte, educação e política699: 

 

Paulo Pontes, locutor da Rádio Tabajara da Paraíba, era um jovem ativo, 

participante, engajado em todo aquele frenesi que parecia anunciar a aurora 

de um novo tempo. [...] pode somar ao seu trabalho em rádio, um outro, 

mesmo que de passagem, em educação popular. Ele pode apreender agora 

duas linguagens: a do rádio, que organizava de modo que o seu discurso 

pudesse ser comunicativo, e a linguagem de uma nova educação que era, por 

sua vez, pensada de modo a que o outro fosse o comunicador. E em tudo estava 

a preocupação com a palavra gerativa, que de alguma forma, ao ser enunciada, 

pudesse intervir na práxis do mundo e fosse um instrumento que contribuísse 

para modificar a face desse mesmo mundo. 

 

Do teatro e das artes plásticas se tem a participação de Zezita Souza de Matos e Breno 

Andrade de Mattos, respectivamente, dentre outros. 

Tendo em vista que a CEPLAR seguia a metodologia emancipadora de Paulo Freire, 

com ações semelhantes ao Movimento de Cultura Popular (CPC) de Pernambuco, com 

encontros e capacitação conjunta com o movimento em Pernambuco, Ângela Maria Bezerra de 

Castro afirma: “nós não fomos perseguidos por acaso. Nós fomos perseguidos pelo o que nós 

éramos realmente, uma organização que tinha uma ideologia, e que tentava modificar o 

mundo”700. 

 

5.4 Ocupação da Faculdade de Direito 

 

Na Paraíba, o movimento estudantil, envolvendo secundaristas e universitários, 

participou ativamente de lutas não só relacionadas ao meio educacional, mas também às 

questões políticas e sociais, a exemplo do envolvimento com as lutas camponesas e dos 

protestos frente à política local e nacional. 

Um desses protestos ocorreu por ocasião da anunciada presença, na cidade de João 

Pessoa, de Carlos Lacerda, da União Democrática Nacional (UDN) e governador do estado da 

Guanabara, que se apresentava como um dos mais duros adversários do governo de João 

Goulart. Estudantes secundaristas e universitários de esquerda organizaram um ato de protesto, 

                                                           
699 VIEIRA, Paulo. Paulo Pontes: a arte das coisas sabidas. Dissertação (Mestrado). Escola de Comunicações e 

Artes da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1989, p. 21-22.  
700 Depoimento da professora Ângela Maria Bezerra de Castro, na Audiência da CEVPM-PB “Demissão de 

professores na Paraíba”, ocorrida no dia 27/3/2015. Arquivo da CEVPM-PB 
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que terminou em enfrentamento e ocupação da Faculdade de Direito, no dia 03 de março de 

1964.  

José Tarcízio Fernandes, presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito, 

em 1964, em seu depoimento junto à CEVPM-PB esclareceu vários aspectos da ocupação da 

Faculdade de Direito. Um deles trata da iniciativa e participação dos estudantes secundaristas701:  

 

Na verdade, neste auditório se instalou um punhado de jovens adolescentes e 

deram início a uma manifestação contrária, como muitos já sabem, a vinda do 

Governador Carlos Lacerda à Paraíba que como se sabe vinha ser testemunha 

de casamento do filho do então Senador João Agripino Filho. Esta ocupação 

da Faculdade de Direito na realidade se deu pelos estudantes secundaristas, 

sobretudo secundaristas do Lyceu Paraibano. Foi até uma surpresa para nós 

universitários de Direito naquela época tendo à frente como presidente do 

diretório à minha pessoa, e diante da ocupação da faculdade pelos estudantes 

secundaristas nós fomos advertidos para este momento, e eu reuni 

rapidamente membros do diretório que estavam naquela manhã aqui e todos 

foram unânimes em dizer que o diretório iria assumir ou tentar assumir o 

comando da manifestação, e não ficar a reboque da manifestação, que era 

praticamente criação dos estudantes do Lyceu Paraibano. E foi o que fizemos. 

A partir desta decisão do diretório, nós tomamos o empenho de assumir o 

comando da manifestação e providenciamos então o que estava faltando, 

sobretudo os serviços de som, para que as nossas manifestações tivessem eco 

lá para fora. 

 

 Outra questão trata da existência de maconha e coquetéis molotov na Faculdade, o que 

foi amplamente divulgado na imprensa local702: 

 

Um fato que se tornou controverso naquela época evidentemente, hoje não 

mais. Isso já está esclarecido. E que foi objeto de muita exploração política e 

ideológica, já voltando para os finais da manifestação, e com o esvaziamento 

dela, e com a evacuação da faculdade lá pelas 8, 9 horas da noite, o fato 

controverso e explorado pela imprensa para incompatibilizar a juventude que 

estava aqui dentro com a sociedade foi que deram publicidade a existência de 

maconha, entre os estudantes, e de coquetéis molotov, como da agressividade 

com relação às bombas molotov. 

Houve notas oficiais, inclusive do diretor da faculdade, naquela época doutor 

Hélio Soares. Nota oficial da polícia, do governo daquela época, que era o 

governo de Pedro Gondim, e do exército comandado aqui na Paraíba pelo 

coronel, na época, Ednardo D'Ávila Melo. E na realidade, a gente hoje pode 

confessar, estamos em democracia nós não poderíamos dizer, porque 

correríamos risco de entregar colegas, companheiros. Na realidade, os 

cigarros de maconha encontrados realmente sempre existiram aqui na 

faculdade. Não para consumo de ninguém, mas para as aulas práticas da 

cadeira de medicina legal, naquela época do professor Oscar de Castro. [...] E 

os coquetéis molotov, que realmente naquela época por nota oficial do próprio 

diretório acadêmico esse fato foi negado e negado pelas circunstâncias as 

quais já me referi. As bombas realmente estavam aqui dentro da faculdade, 

                                                           
701 Depoimento de José Tarcízio Fernandes, na Audiência Pública da CEVPM-PB realizada no dia 19/2/2014, com 

o tema “Os 50 anos da ocupação da Faculdade de Direito”. Arquivo da CEVPM-PB 
702 Idem. 
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havia de 4 a 5 bombas se não me engano. Eu, como presidente de diretório, 

tão logo avisado de que haviam as bombas molotov aqui nesta sala ao lado, 

do auditório, onde funcionava a 5ª série do curso de Direito, eu vim e 

realmente encontrando essas bombas molotov, o que fiz, por uma precaução? 

Peguei as bombas e levei para o diretório. Só eu tinha a chave naquela época. 

Abri, coloquei as bombas lá dentro, tranquei e deixei lá dentro. Quando eu 

tinha a certeza que o movimento estava esvaziado e que a faculdade iria ser 

realmente esvaziada e seus manifestantes conduzidos para onde foram, ao 

quartel da Polícia Militar, eu rapidamente me lembrei das bombas molotov e 

abri o diretório, tirei as bombas molotov e guardei aqui atrás nessas escadas 

que dão acesso ao relógio da torre da faculdade. 

 

No seu depoimento Inocêncio Nóbrega Filho comenta a ação para arrombar a porta da 

Faculdade de Direito empreendida pelos lacerdistas703: 

 

Em consequência do aríete jogado contra nós, pelo ex-deputado de saudosa 

memória Joacil de Brito Pereira, pelo nosso Marcos Odilon Coutinho e havia 

um terceiro, pode olhar na fotografia, não lembro o nome parece que é 

Arnaldo, irmão de Manoel Costeira que era o gerente do jornal A União. Ele 

também estava nos dirigindo o aríete. Bem, a outra observação, [...] eu na 

realidade estava em transição naquela época, entre ser secundarista ou 

universitário.  

Eu vinha de um vestibular, militei na UPES – União Pessoense de Estudantes 

Secundários, paguei um pouco caro. O IPM, o Inquérito Policial Militar, me 

pegou pelos pés, como também com relação à Faculdade de Direito. Quanto à 

UPES, eu realmente exerci momentaneamente as funções de secretário geral 

daquela entidade. 

 

 

Figura 7 – Recorte de Jornal “A União”, de 6/3/1964. Arrombamento da porta da Faculdade de Direito. 

Fonte: Anexo do processo no 01061, de 11/3/1964. Arquivo Geral da UFPB. Cópia digitalizada Arquivo da 

CEVPM-PB. (Em primeiro plano Marcos Odilon Coutinho e Joacil de Brito Pereira, marcado com um círculo) 

 

                                                           
703 Depoimento de Inocêncio Nóbrega Filho. Idem. 
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O então estudante de Medicina, José Rodrigues Lopes, conhecido como José Sabino, 

presidente da União Estadual de Estudantes da Paraíba, juntamente com o estudante de Direito 

Luís Ramalho tentaram uma mediação com as autoridades universitárias, mas tanto o reitor 

como o vice-reitor estavam viajando. Conseguiram falar com o governador, que entrou em 

entendimento com o coronel Ednardo D'Ávila Mello do 15o Regimento de Infantaria (15 RI). 

Daí, “decidiu-se que os estudantes seriam retirados pelo exército e levados até determinado 

ponto da cidade e seriam soltos todos”704. Todavia, não foi isso que aconteceu. Foram todos 

levados para depor no Comando da Polícia Militar. 

Em seu depoimento Wills Leal, jornalista e professor de Artes do Lyceu, lembra que 

entrou na Faculdade de Direito à procura de colegas do jornal A União, e lá ficou quando a 

porta foi fechada pelos alunos. Seguiu, como todos, no caminhão do Exército para o Comando 

da Polícia. E assim relata a sua contribuição no processo de registro dos depoimentos705: 

 

Duas horas após, com o cansaço e a fome rondando o ambiente, apenas seis 

pessoas tinham sido ouvidas. Alguns dormiam nas cadeiras e outros andavam 

sem parar. Além de fumar muito, e conversar mais ainda, o sargento era 

lentíssimo, o sargento datilógrafo. Foi então que Zitinha, conhecendo minha 

fama de bom datilógrafo – eu tinha o diploma da Escola Remington, com 

paletó – propôs, e o comandante aceitou que eu, como jornalista, comandasse 

as perguntas, e tomasse conta do serviço de datilografia. 

Ao conversar com o comandante, acertamos que eu poderia sintetizar as 

perguntas e respostas para que o trabalho fosse realizado mais rápido possível. 

Eu assumi o comando. 

Fiz uma autêntica revolução, reduzindo de sete para três as perguntas, 

eliminando as que tinham gongorismo e superficialidade. Em pouco mais de 

uma hora e meia de trabalho, estava concluído. Apesar de uma boa pausa que 

dei para comer sanduíches que me trouxeram meus amigos Luís de Marilac, 

Pedro Adelson, que, aliás, eram assessores diretos do governador Pedro 

Gondim. Foram lá nos visitar... 

 

Com relação aos que estavam no entorno da Faculdade de Direito, a CEVPM-PB obteve 

alguns depoimentos que ressaltam a existência de apoiadores e de opositores à ocupação da 

referida Faculdade. Antônio Augusto de Almeida, relata que ao saber da ocupação se dirigiu 

para a Praça João Pessoa706: 

 

lá encontrei alguns companheiros e uma massa estranha, um povo que a gente 

achou estranho que estava cercando a Faculdade de Direito, mas naquele 

entusiasmo, a gente resolveu enfrentar aquele pessoal para ver se conseguia 

                                                           
704 Depoimento de José Rodrigues Lopes [Zé Sabino] na Audiência Pública da CEVPM-PB realizada no dia 

19/2/2014, com o tema “Os 50 anos da ocupação da Faculdade de Direito”. Arquivo da CEVPM-PB. 
705 Depoimento de Wills Leal na Audiência Pública da CEVPM-PB realizada no dia 19/2/2014, com o tema “Os 

50 anos da ocupação da Faculdade de Direito”. Arquivo da CEVPM-PB. 
706 Depoimento de Antônio Augusto de Almeida na Audiência Pública da CEVPM-PB realizada no dia 

22/11/2013, com o tema “Prisões, torturas e queda do PCB na Paraíba. Arquivo da CEVPM-PB. 
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chegar junto da porta da Faculdade de Direito para ficar também protegendo 

e nesse momento, quando a gente começa a avançar, um pessoal da violência, 

né? Começamos a enfrentar uma violência e nós íamos ser massacrados não 

fosse a iniciativa de Zé Fernandes, era um estudante, estava lá, não sei como, 

com um revólver, que deu um tiro para cima, foi o que nos salvou. Mas houve 

aquela corrida e o pessoal me perseguiu para me massacrar, eu fui salvo não 

sei como, alguém me jogou lá assim por dentro da capota de um jipe, eu caí 

lá dentro e escapei. [...] Depois a gente ficou sabendo que aquelas pessoas 

eram capangas trazidos pelos proprietários e despejados ali na Praça João 

Pessoa. Marcos Odilon Ribeiro Coutinho trouxe de Juarez Távora, de vários 

pontos, trouxeram aquelas pessoas que eram estranhas àquele público que 

normalmente a gente encontrava.  

 

Outro depoimento nesta mesma direção é do estudante José Fernandes Neto, acima 

citado, da Faculdade de Ciências Econômicas de João Pessoa707, 

 

O que ocorreu, que trouxeram, depois nós soubemos exatamente, mas isso nós 

vimos, trouxeram um caminhão de capangas requisitados nas usinas do 

Ribeiro, nas usinas de Agnaldo Veloso, daquele negócio... trouxeram para, à 

força, invadir a Faculdade de Direito, isso de lado do Palácio do Governo, o 

governador era Pedro Gondim. Então, para que eles trouxeram um pedaço de 

pau bem grande, um montão de gente pegou naquela coisa e estavam forçando. 

Estava lá um irmão meu e eu do lado de fora assistindo a coisa. E quando, 

num determinado momento, nós vimos que eles iam derrubar mesmo, aí uma 

turma nossa disse “rapaz, vamos impedir isso”. [...] Quando eu dei fé lá vinha 

aquele monte de cara parrudo com um pau na mão desse tamanho para cima 

do pessoal, eu disse “vai matar todo mundo, não tem aqui o que se discutir, 

vão ser mortos aqui agora mesmo”. Aí eu raciocinei, “o que é que eu vou fazer 

aqui?” Aí eu disse, “eu vou fazer um barulho, espanto todo mundo e dá tempo 

do pessoal correr” [...]. Eles não vinham para brincadeira não. Aí eu não sei 

porque eu estava naquele dia com aquele diabo daquele revólver, mas foi a 

sorte, fui para o meio da coisa e atirei. Não atirei para matar ninguém não, 

atirei assim para cima. Quando dei o tiro os caras soltaram o aríete, pronto, 

desarmou e desarrumou o time deles, desarrumado o time deles, e eu corri, 

evidentemente.  

 

A imprensa local noticiou os acontecimentos com fotos de cada jovem, além de registros 

de coquetéis molotov e da maconha. Foi publicada no Jornal A União, dia 6 de março de 1964, 

a seguinte listagem com 29 nomes708: 

 

1) Antônio Augusto Arroxelas, vereador e dentista; 

2) Severino Elias Sobrinho, universitário; 

3) Rubens Pinto Lyra, universitário; 

4) Carlos Alberto Farias [de Azevedo], universitário; 

5) Carlos Augusto de Carvalho, universitário; 

                                                           
707 Depoimento de José Fernandes Neto. Idem. 
708 Listagem transcrita em SOARES, Paulo. Nos tempos do Pedro Américo. João Pessoa: Grafset, 1989, p. 188. 
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6) José Rodrigues Lopes[José Sabino], universitário; 

7) Evandro Ferreira dos Santos, universitário; 

8) José Tarcízio Fernandes, universitário; 

9) Inocêncio Nóbrega Filho, secundarista; 

10) Aderbal Vilar Sobrinho, secundarista; 

11) Heloísio Jeronimo Leite, secundarista; 

12) Wills Leal, jornalista e funcionário público; 

13) Zita Moreno Marinho, universitária; 

14) João Torres de Oliveira, secundarista; 

15) João Lucena Montenegro, secundarista; 

16) Walter Luís do Rego Luna, secundarista; 

17) José Ferreira da Silva, universitário; 

18) José Iremar Bronzeado, secundarista; 

19) Breno Andrade Matos, secundarista; 

20) Carlito (Coreia) Silveira, sem profissão; 

21) Luiz Gonzaga Barbosa, secundarista; 

22) Sérgio Tavares de Melo, secundarista; 

23) F.U, menor e secundarista; 

24) F.A.F.A, menor e secundarista709; 

25) C.A.A.M, menor e secundarista710; 

26) P.M.C.C, menor e secundarista; 

27) S.B.P, menor e secundarista; 

28) José Humberto Espínola Pontes, universitário;  

29) F.U, menor e secundarista  

                                                           
709 Fernando Antônio Farias de Azevedo, irmão de Carlos Alberto Farias de Azevedo. 
710 Carlos Antônio Aranha de Macêdo. 
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Figura 8 – Recorte de Jornal “A União”, de 6/3/1964. Estudantes presos. 

Fonte: Anexo do processo no 01061, de 11/3/1964. Arquivo Geral da UFPB. Cópia digitalizada. Arquivo da 

CEVPM-PB. 
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No dia 11 de março de 1964, Edvaldo de Góes, presidente do DCE/UFPB, encaminhou 

representação ao Conselho Universitário da UFPB, denunciando 711 

 

o professor Joacil de Brito Pereira (Escola de Engenharia) e o estudante 

Marcus Odilon Ribeiro Coutinho (Faculdade de Direito) como os autores e 

comandantes do autêntico quebra-quebra e baderna dirigidos contra o prédio 

da Faculdade de Direito e seus ocupantes. 

Vale salientar que a atitude dos provocadores pôs em perigo a vida de dezenas 

de estudantes superiores e secundaristas de diversas escolas no momento em 

discordavam da visita do governador da Guanabara, no uso de um princípio 

fundamental de direito, assegurado pela constituição. 

 

Ato contínuo, em 20 de março de1964, o professor Joacil de Brito Pereira encaminhou 

processo contestando a representação contra ele e solicitando a instauração de inquérito contra 

os estudantes712: 

 

Vê-se, pois, que houve crimes de maior gravidade que devem ser apurados e 

punidos, tanto na esfera administrativa, como no âmbito do processo criminal. 

E esses delitos foram praticados por estes estudantes universitários, 

encastelados no prédio da Faculdade de Direito, em conluio com perigosos 

comunistas e com a conivência do Diretor Hélio Soares, que permitiu se 

transformasse aquela Escola Superior de nossa Universidade em Quartel 

General da baderna, desvirtuada, assim, de sua precípua e magna finalidade.  

 

O resultado dessa contenda foi que o Conselho Universitário da UFPB, em reunião de 

8 de maio de 1964, aprovou a Resolução nº 18713, que “excluía”, no ano letivo de 1964, os 

alunos responsabilizados pelos acontecimentos na Faculdade de Direito, conforme inquérito 

instaurado. Confrontando os nomes publicados no jornal e a lista do Conselho Universitário 

percebe-se alguns nomes com dupla identificação, ora secundarista, ora universitário. Vale 

ressaltar que alguns secundaristas recém aprovados no vestibular, estavam em processo de 

matrícula nas faculdades. 

 

Aderbal Vilar Sobrinho (Curso de Ciências Econômicas);  

Antônio Sérgio Tavares de Melo (Curso de Direito); 

Carlos Augusto de Carvalho (Curso de Direito); 

Evandro Ferreira dos Santos (Curso de Direito);  

Inocêncio Nóbrega Filho (Curso de Ciências Econômicas);  

José Ferreira da Silva (Curso de Ciências Econômicas); 

                                                           
711 Processo no 01061, de 11/3/1964. Arquivo da SODS/UFPB. Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB.  
712 Processo no 01168, de 20/3/1964. Idem. 
713 Arquivo da SODS/UFPB. Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
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José Humberto Espínola Pontes de Miranda (Curso de Direito);  

José Iremar Alves [Bronzeado] (Cursos de Ciências Econômicas e História);  

José Rodrigues Lopes (Curso de Medicina); 

José Tarcízio Fernandes (Curso de Direito);  

Rubens Pinto Lyra (Curso de Direito). 

 

Os estudantes José Iremar Alves Bronzeado, Aderbal Vilar Sobrinho, José Ferreira da 

Silva e Inocêncio Nóbrega Filho entraram com um Mandado de Segurança contra a decisão da 

reitoria, e o Juiz de Direito Mário Moreno concedeu a liminar em 15 de setembro de 1964, 

inclusive extensiva aos “litisconsortes”, José Rodrigues Lopes, Rubens Pinto Lyra, José 

Humberto Espínola Pontes de Miranda, Evandro Ferreira dos Santos, Antônio Sérgio Tavares 

de Melo, José Tarcízio Fernandes e Carlos Augusto de Carvalho. Contudo, poucos dias depois, 

o mesmo Juiz, em 22 de setembro de 1964, reconsidera o despacho e suspende a liminar 

concedida, para que eles aguardem o julgamento definitivo.714 

Todos os estudantes envolvidos na ocupação da Faculdade de Direito, além do 

depoimento na noite dos acontecimentos, foram indiciados no Inquérito Policial Militar – 

Atividades Subversivas, este com foco mais abrangente, incluindo outras pessoas consideradas 

subversivas. 

 

5.5 Golpe de 1964 e o movimento estudantil na Paraíba 

 

Logo após o golpe civil-militar de 1964, a Polícia Militar e Exército deram início a uma 

série de ações registrada nos autos de busca e apreensão em associações, diretórios estudantis, 

residências, entre outros espaços públicos e privados, conforme Inquérito Policial Militar – 

Atividades Subversivas. Conhecido como IPM da Subversão (Anexo 3 - Indiciados no IPM da 

Subversão), teve como responsável o major Ney de Oliveira Aquino, e como escrivão o capitão 

Ernani Layme Falcão. Assim, foram invadidos para identificar e recolher documentos, 

publicações e o que mais encontrassem de caráter “suspeito”, o Diretório Estudantil do Colégio 

Estadual de João Pessoa (Lyceu Paraibano); Diretório Estudantil da Faculdade de Direito; o 

pensionato de moças, onde residia Maria Amélia de Araújo Silva; a sede da CEPLAR, já 

                                                           
714 Ofícios no 132/64, 15/9/1964 e no 134/64, 22/9/1964, do Juiz Mário Moreno ao Reitor da UFPB Guilardo Alves 

Martins. Arquivo Geral da UFPB. Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
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mencionada; escritório do advogado José Gomes de Lima. Segue um trecho dos autos de busca 

e apreensão na sede Associação dos Estudantes Secundários da Paraíba (AESP)715: 

 

Aos dois dias do mês de abril do ano de mil novecentos e sessenta e quatro, 

nesta cidade de João Pessoa, em cumprimento de ordem expressa do Senhor 

Coronel Comandante da Guarnição, de apreender todo e qualquer documento 

ou publicação de caráter subversivo ou propaganda do regime comunista, nos 

dirigimos à Praça Aristides Lobo, onde está sediada a Associação dos 

Estudantes Secundários da Paraíba, segundo fomos informados, e aí, depois 

de ter sido verificado que não havia ninguém no recinto, presentes as 

testemunhas 2º Tenente Antonio Fernando Carvalho de Sobral e lo Sargento 

Reinaldo de Melo Celani, abaixo assinadas; e entrando no local declarado, 

procedemos a mais minuciosa busca, examinando todas as salas e lugares, 

fazendo abrir portas, gavetas, armários, etc, [...] 

 

 Esse IPM tratou também da ocupação da Faculdade de Direito em João Pessoa, ocorrida 

em 3 de março de 1964, como uma “manifestação subversiva [...] que produziu alteração na 

ordem pública”716; dos estudantes envolvidos nas atividades da CEPLAR, do PCB e da AP. 

Em 31 de julho de 1964, ao término das investigações, que duraram cerca de quatro 

meses, incluindo a inquirição de indiciados e de testemunhas, o relatório foi entregue ao General 

de Brigada Arthur Duarte Candal Fonseca, Comandante do 1º Grupamento de Engenharia e 

Guarnição de João Pessoa, tratando da ação de lideranças políticas, sindicais, camponeses, 

intelectuais e estudantis envolvidas com a “subversão”.  

O Major Ney de Oliveira Aquino afirma, à luz deste inquérito policial-militar, “que 

estava em desenvolvimento um processo de subversão da ordem política e social vigente no 

País, promovido por pessoas ou entidades congregadoras de determinadas classes profissionais 

ou sociais ou, mesmo, constituídas por elementos extremados da política nacional e 

estadual”.717 Ao final, apresenta a lista nominal dos acusados e daqueles, para os quais, não 

foram encontradas provas de culpa, além da sugestão de nomes para novas investigações, com 

atividades em João Pessoa, Campina Grande e ampliando o raio territorial para Guarabira e 

Itabaiana. 

O pós-golpe de 1964 foi marcado pela repressão ao movimento estudantil, iniciando com 

a extinção da União Nacional do Estudantes (UNE), como organização e destruição da sua sede 

no Rio de Janeiro, dissolução dos diretórios e nomeação de interventores, a exemplo do 

                                                           
715 MINISTÉRIO DA GUERRA. IV Exército. Guarnição Federal de João Pessoa. Encarregado do IPM: Major 

Ney de Oliveira Aquino; Capitão Ernani Layme Falcão, Escrivão. Inquérito Policial-Militar instaurado para apurar 

responsabilidades de ligados a ideologia comunista ou viessem praticando atos atentatórios à Segurança Nacional, 

14/4/1964. Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB.  
716 Idem. 
717 Idem.  
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Diretório Central dos Estudantes (DCE), Diretórios Acadêmicos da Faculdade de Medicina, da 

Faculdade de Direito, da Faculdade de Ciências Econômicas (FACE) de João Pessoa e Campina 

Grande, e da Escola Politécnica. 

Simão de Almeida de Neto, que ingressou na Escola Politécnica, da UFPB em Campina 

Grande em março de 1964, afirma que ocorreu um arrefecimento nas ações em vista do 

fechamento da UNE718,  

 

[...] mas a partir de 65, 66, começou o trabalho de reorganização da UNE, a 

gente se integrou à UNE, eu participei do congresso da UNE de 67, que elegeu 

Travassos presidente. Nesse tempo militando na JUC, foi desfeita, ali por 65, 

naquele processo de, digamos assim, os saídos da JUC e até os expulsos 

estavam organizando um movimento e eu ingressei na Ação Popular. Tive os 

primeiros contatos então com um estudo mais do marxismo. Os meus cinco 

anos na Escola Politécnica foram cinco anos de muita atividade. Logo no final 

do primeiro ano eu fui eleito presidente do centro acadêmico. Ainda estava na 

JUC nesse tempo. E todos os anos no DCE, na luta de resistência, houve um 

movimento em Campina Grande muito grande, muito forte, que mobilizou a 

cidade e que envolveu as escolas particulares, nesse tempo com a criação da 

Universidade Regional [do Nordeste], a famosa URNE, na qual Ana Rita fazia 

Serviço Social. Foi uma das cabeças desse movimento.  

 

As entidades de representação estudantil nas universidades pós-1964 passam por um 

processo de adequação à nova ordem, especialmente à legislação federal (Lei no 4.464/1964 e 

Decreto Lei no 56.241/1965). Na Universidade Federal da Paraíba foi constituído uma comissão 

de trabalho para elaboração do novo Estatuto do DCE, formada pelos estudantes: Adauto 

Ramos, Odontologia; José Marinetti Bezerra, Medicina; Cristobal Paulino Fernandes, 

Farmácia; Euclides de Carvalho Neto, o presidente do DCE da UFPB; e Ediláudio Luna de 

Carvalho, aluno do curso de Farmácia, que, ao término, entregou em 7 de abril de 1965 uma 

cópia para aprovação do Conselho Universitário.719 É bem significativo que ao concluir o seu 

curso, Ediláudio Luna de Carvalho passou a ser professor do curso de Farmácia e coordenador 

da Assessoria de Segurança e Informação (ASI/UFPB) nos reitorados de Guilardo Alves 

Martins e Humberto Carneiro da Cunha Nóbrega.  

Nos primeiros anos da Ditadura Militar os alunos secundaristas e universitários 

promoveram vários movimentos por melhores condições das instituições de ensino, mas o ano 

de 1968 foi emblemático pelas inúmeras ocorrências com a mobilização e contestação da 

juventude.  

                                                           
718 Depoimento de Simão de Almeida de Neto na Audiência Pública da CEVPM-PB “A vida na Clandestinidade”, 

no dia 19/12/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
719 Oficio no 3 - SEC-DCE, 7 de abril de 1965. Arquivo da Secretaria dos Órgãos Deliberativos da Administração 

Superior (SODS/UFPB). Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
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Janeiro de 1968 já começou agitado com o resultado do vestibular para a UFPB, a partir 

de um problema que já vinha ocorrendo em anos anteriores: a ampliação da demanda para 

educação superior e o número de vagas não acompanhava aquela expansão. Daí o surgimento 

dos chamados “excedentes”, em todo o Brasil720: 

 

Excedentes eram os candidatos que obtinham a média nos vestibulares, mas 

não conseguiam se matricular nas escolas de nível superior, pois o número de 

aprovados extrapolava ao número de vagas disponíveis. [...] parte das 

reivindicações estudantis daquele período estava diretamente relacionada a 

esse “ponto de estrangulamento” na trajetória escolar dos estudantes 

brasileiros: havia jovens buscando o ensino superior, eles atingiam as médias 

pedidas nos vestibulares e, ao final, por conta da insuficiência de postos 

universitários, não assumiam a vaga requerida. A questão dos “excedentes”, 

portanto, pode ser compreendida como um ponto importante dentro do que era 

apontado como “crise educacional” que se estendeu ao longo da década de 

1960 e que foi disparadora de uma série de movimentos estudantis 

universitários de contestação.  

 

Na Paraíba, no vestibular de 1968 ficaram excedentes 166 para o curso de Medicina e 

28 para Direito. A exemplo de outros estados essa situação gerou uma corrente de protesto e 

solidariedade. Os excedentes, com o apoio dos seus familiares e do movimento estudantil, 

chegaram a acampar em frente à residência do reitor Guilardo Alves Martins e, em seguida, à 

reitoria da UFPB. Segundo Rui Leitão721, 

 

Durante todo o mês [fevereiro], houve uma mobilização do governo, de 

políticos, lideranças estudantis e da própria administração da Universidade, 

no sentido de buscar uma solução para a questão. Por várias vezes, uma 

comissão de estudantes, acompanhada do governador e do reitor, foi a Brasília 

desenvolver gestões junto ao governo federal na tentativa de resolver o 

problema. 

 

A luta foi vitoriosa pois a partir dessa demanda foi criada uma Faculdade de Medicina, 

em Campina Grande, para receber os excedentes para este curso. Os de Direito foram 

acomodados em João Pessoa.  

Com o assassinato do estudante Edson Luís de Lima Souto, de 16 anos, baleado, durante 

um confronto entre estudantes e a Polícia Militar do Rio de Janeiro, no Restaurante do 

Calabouço, no dia 28 de março de 1968, o movimento estudantil paraibano realizou protestos, 

por meio da União Estadual dos Estudantes na Paraíba (UEEP), a Associação Estadual dos 

Estudantes Secundaristas (AESP), o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade 

                                                           
720 BRAGHINI, Katya Mitsuko Zuquim. A história dos estudantes “excedentes” nos anos 1960: a superlotação 

das universidades e um “torvelinho de situações improvisadas”. Educar em Revista, n. 51, jan./mar. 2014. 

Curitiba: UFPR. p. 125. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/er/n51/n51a09.pdf Acesso em: 20 jan. 2017. 
721 LEITÃO, Rui César. 1968: O grito de uma geração. Campina Grande: EDUEPB, 2013, p. 39. 
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Federal da Paraíba (UFPB), os Diretórios Acadêmicos (DA’s) das Faculdades da UFPB, e os 

Grêmios Estudantis dos colégios secundaristas, Estas organizações decidiram por uma 

paralisação geral das aulas, a partir do dia 1º de abril de 1968, e realização de ato público no 

dia 4 daquele mês em João Pessoa e Campina Grande.  

Integrando as manifestações do dia 4, foram celebradas missas em sufrágio da alma do 

estudante Edson Luís em Campina Grande, na Catedral Nossa Senhora da Conceição, e em 

João Pessoa, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Neves, a cargo do arcebispo Dom 

José Maria Pires.  

Em João Pessoa, após a missa, os estudantes saíram em passeata com destino ao Ponto 

dos Cem Réis com algumas paradas para realizarem comícios-relâmpagos. Nesse ínterim722: 

 

contingentes da PM desembarcam dos caminhões com fuzis e baionetas 

caladas e bombas de gás. Em marcha forçada, passam a espancar os estudantes 

que reagem com vaias e pedradas. Manifestantes são presos, alguns dentro de 

casas comerciais onde procuravam se refugiar. No entrevero, um investigador, 

confundido como manifestante, é espancado pela própria polícia e ferido na 

cabeça. Oito estudantes são presos723, além de um comerciante e um oficial da 

reserva do Exército. O comerciante, proprietário da Sorveteria Moderna, foi 

preso por protestar contra um espancamento que presenciava. José Augusto, 

oficial da reserva do Exército foi preso por chamar os policiais de palhaços. 

 

Na passeata em protesto à morte de Edson Luis, no Rio de Janeiro, o paraibano Políbio 

Alves estudava naquela cidade e frequentava o restaurante Calabouço, sendo preso em primeiro 

de maio de 1968. Ele relata: “Do restaurante Calabouço partiam piquetes de greve contra o 

regime. Eu fui preso político sem ser comunista, sem ser nada, apenas porque frequentava 

aquele ambiente.”724 

 

                                                           
722 RODRIGUES, Cláudio José Lopes. Alienados e subversivos. A aventura estudantil (1950-1999). João Pessoa: 

Ideia, 2000. p. 254. 
723 Registro sobre a prisão dos estudantes universitários Tibério Graco Pereira de Sá e Augusto Aécio Mendes 

Duarte. SILVA, Waldir Porfírio da. A ausência da ampla defesa nas punições dos estudantes da UFPB em 

1969. Monografia: Curso de Direito na Faculdade Paraibana (FAP). João Pessoa, 2010. p. 17 
724 CÓRDULA, Ana Cláudia Cruz. Políbio Alves entre Contos e Encantos: o fascínio do vivido na perspectiva 

da escrita de si. Dissertação (Mestrado) PPGCI/CCSA/UFPB. João Pessoa, 2015, p. 150. 
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Fonte: CÓRDULA, Ana Cláudia Cruz. Políbio Alves entre Contos e Encantos: o fascínio do vivido na 

perspectiva da escrita de si. Dissertação (Mestrado) PPGCI/CCSA/UFPB. João Pessoa, 2015, p. p. 152 

 

Políbio Alves afirma que era amigo de Edson Luis e que o conheceu recém-chegado de 

Belém do Pará, em difíceis condições de sobrevivência no Rio de Janeiro. Foi ele que  

o levou para morar no Calabouço. A partir daquele dia, Edson se tornou 

também, além de morador, estudante do supletivo e passou a auxiliar na 

limpeza do lugar. Ele não era comunista, nem do movimento de esquerda, ele 

queria apenas estudar e melhorar a sua vida, mas infelizmente foi vítima 

daquele ataque covarde. 725 

 

No dia 6 de abril de 1968, novas manifestações ocorreram no Restaurante Universitário, 

que funcionava no Clube dos Estudantes Universitários (CEU), também no centro da cidade, 

no parque Solon de Lucena (Lagoa), com enfrentamento entre estudantes e Polícia Militar.726 

No início de maio, estudantes voltam às ruas da capital com uma greve dos secundaristas 

reivindicando a contratação de professores para o Lyceu e outros colégios nos bairros. Eles 

realizaram uma passeata e invadiram do Palácio da Redenção na tentativa de dialogar com o 

governador João Agripino. Não conseguiram o diálogo direto, mas dias depois a greve terminou 

com o comunicado da professora Carmem Isabel, Diretora do Ensino Médio da Secretaria de 

Educação, confirmando que novos professores iriam assumir para suprir as demandas nos 

colégios. 

                                                           
725 Idem, p. 151. 
726 Mais detalhes sobre os acontecimentos durante o governo de João Agripino ver: CITTADINO, Monique. Poder 

local e Ditadura Militar. O governo João Agripino – Paraíba (1965-1971). Bauru-SP: EDUSC, 2006. 



452 

CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________ 

 

Neste mesmo mês, ocorreu um protesto no Restaurante Universitário pela péssima 

qualidade da comida e insuficiência na oferta de refeições, resultando no arrombamento da 

porta do depósito do Restaurante e retirada de alimentos para distribuição entre os estudantes. 

A pedido do Reitor Guilardo Alves Martins foi aberto um inquérito pelo Departamento da 

Polícia Federal para apurar as responsabilidades pelo arrombamento. Foram intimados e 

ouvidos o presidente do DCE, José Ferreira da Silva; Francisco de Paula Barreto Filho, vice-

presidente do DCE e presidente da Executiva Nacional dos Estudantes de Direito (ENED); 

Germana Correia Lima, vice-presidente da ENED; e Wladimir Martins de Sousa, presidente do 

Clube dos Estudantes Universitários. 

Em junho de 1968, foi realizado o I Seminário Estadual da União Estadual dos 

Estudantes da Paraíba para discutir a conjuntura e as ações a serem implementadas no Estado. 

Dentre as resoluções políticas aprovadas, uma delas foi o combate ao Acordo do Ministério da 

Educação e Cultura com a United States Agency for International Development 

(MEC/USAID), além da luta pela federalização da Universidade Regional do Nordeste (URNE) 

e a extinção de anuidades tanto na URNE como na UFPB. 

Ocorreram manifestações contra o acordo MEC/USAID, queimando-se a bandeira dos 

Estados Unidos da América, em Campina Grande com a liderança de Simão Almeida Neto e 

Ana Rita Almeida de Castro e em João Pessoa, Antônio Soares Lima (Help) e outros727: 

 

Houve uma passeata histórica contra o acordo MEC-USAID aqui na Lagoa, 

eu queimei tudo, umas bandeiras americanas, fotografaram, tomaram o filme 

do jornalista e do policial, [...] eu estava junto com o Eric Jenner Rosas, [...], 

Washington, Emilson, Marcelo Mário de Melo, Alberto Vinícius de Melo [...] 

 

Com a prisão do líder estudantil Wladimir Palmeira, presidente da União Estadual dos 

Estudantes da Guanabara, em João Pessoa em agosto de 1968, os estudantes promoveram 

passeata pelas ruas centrais da capital em solidariedade ao líder preso, terminando com a 

ocupação do Instituto Central de Filosofia, Ciências Humanas (ICFCH)728, mais conhecido pela 

antiga denominação – Faculdade de Filosofia, ou simplesmente FAFI. Essa ocupação “durou 

cinco dias e foi dirigida pelas entidades estudantis UEEP, DCE e UPES. Foram fixadas algumas 

                                                           
727 Depoimento de Antônio Soares Lima Filho (Help) na Audiência Pública “O caso da morte do paraibano Luís 

Alberto Andrade de Sá e Benevides e sua companheira Miriam Verbena”, no dia 3/9/2013. Arquivo da CEVPM-

PB. 
728 Com a Reforma Universitária a antiga Faculdade de Filosofia (FAFI) foi desmembrada em dois Institutos: o 

Central de Filosofia, Ciências Humanas (ICFCH) e o Central de Letras (ICL). Em 1974, ocorreu nova junção dos 

institutos dando origem ao Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). 
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faixas nos muros da faculdade contendo palavras de ordem em defesa da liberdade e da 

democracia”.729 

Maria de Lourdes Meira recorda seu tempo de estudante na FAFI/ICFCH730: 

 

... eu era da Faculdade de Filosofia, que se tornou um centro político cultural 

da cidade, todo mundo ia para lá, a gente tomava o prédio, ocupava o prédio, 

greve, tudo era lá, onde hoje é o Olivina Olívia era ali. Então, ali se tornou um 

centro e esses movimentos contra a ditadura que a gente fazia na rua, queima 

de bandeira, no Mercado Central, em cima do que tivesse a gente fazia uns 

comícios relâmpagos, a gente participou muito. 

 

Ainda em 1968, onze alunos do curso de Medicina da UFPB realizaram uma atividade 

de 10 dias no Parque Nacional do Xingu731, no estado de Mato Grosso. Essa viagem foi 

registrada pela DOPS-PB, na ficha de Genival Montenegro Guerra que organizou a expedição. 

Anteriormente, esse estudante foi sargento do exército e presidente do Clube dos Subtenentes 

e Sargentos Paraquedista, que apoiava o Presidente João Goulart. Com o golpe de 1964 foi 

reformado e retornou a sua cidade natal – João Pessoa, prestando vestibular e ingressando no 

curso de Medicina em 1965. 
 

 
Figura 9 – Ficha DEOPSE – PB, 1968. 

Fonte: Arquivo DOPS-PB. Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 

                                                           
729 SILVA, Waldir Porfírio da. Op. cit. p. 19. 
730 Depoimento de Maria de Lourdes Meira na Audiência Pública da CEVPM-PB “A vida na Clandestinidade”, 

no dia 19/12/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
731 Criado em 1961, pelo presidente Jânio Quadros. 
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Findo 1968, com a edição do Ato Institucional no 5, de 13 de dezembro daquele ano, e do 

Decreto-Lei nº 477, de 26 de fevereiro de 1969, a continuidade do movimento estudantil foi 

posta em cheque. 

O Decreto-Lei nº 477/1969 definiu as infrações disciplinares praticadas pelos corpos 

docente, discente e administrativo dos estabelecimentos de ensino público e privado. Dias antes, 

a reitoria da UFPB já havia punido vários estudantes com o impedimento para a efetivação de 

matrícula nas diversas unidades da UFPB, conforme “Relação dos alunos e ex-alunos punidos 

de acordo com as informações prestadas pelos órgãos federais de segurança”, de 22 de fevereiro 

de 1969732, em decisão ad referendum do reitor e aprovada pelo Conselho Universitário em 

março do mesmo ano. Com variação no tempo do impedimento, os alunos foram os seguintes: 

 

Impedidos definitivamente:  

1. Aderbal Villar de Carvalho (FACE - JP) 

2. Alzenir Rodrigues dos Santos (FACE - JP) 

3. Arnaldo José Delgado (Escola de Engenharia - JP)733 

4. Brígida Nóbrega (FAFI - JP) 

5.  Dinalva Navarro (Escola de Ciências Sociais - JP) 

6.  Djamil de Holanda Barbosa (Escola Politécnica - CG) 

7. Edite Maria de Oliveira (FACE - CG) 

8.  Emilton Amaral (Faculdade de Direito - JP) 

9.  Germana Correia Lima (Faculdade de Direito - JP) 

10. Heloísio Gerônimo Leite (FACE - JP) 

11. Iêdo Martins Marcondes da Silveira (Escola Politécnica - CG) 

12. Ivanise de Souza (Faculdade de Direito - JP) 

13. Jáder Carlos Coelho da Franca (Faculdade de Direito - JP) 

14. Jaerson Lucas Bezerra (FACE - CG) 

15. João Lacerda Lima (FACE - JP) 

16. José Fernandes Neto (FACE - JP) 

                                                           
732 Reitoria da UFPB. Processo 31260/1964, de 14/3/1969. Arquivo Geral da UFPB. Cópia digitalizada Arquivo 

da CEVPM-PB. 
733 Em 1968, era presidente do Diretório Acadêmico da Escola de Engenharia da UFPB e foi eleito presidente da 

União Estadual de Estudantes Universitários do Estado da Paraíba (UEEP). Nesse período, acompanhou e 

hospedou o então presidente da UNE, Luís Travassos, naquele momento em missão político estudantil na capital 

paraibana. BRASIL. Ministério da Justiça. Processo de Anistia no 2001 01 01709 - Arnaldo José Delgado. Cópia 

digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
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17. José Ferreira da Silva (FACE - JP) 

18. José Tadeu Carneiro da Cunha (Escola de Engenharia - JP) 

19. Jurandir Cardoso de Alcântara (FACE - CG) 

20. Leda Rejane Pereira do Amaral (FACE - JP) 

21. Luiz Carlos Soares (Escola de Engenharia - JP) 

22. Maria Auxiliadora Rosas (FACE - JP) 

23. Maria da Penha Ribeiro (Formada pela Escola de Serviço Social - JP) 

24. Maria de Fátima Mendes da Rocha (FAFI - JP) 

25. Maria Neiva Gadê Negócio (Faculdade de Direito - JP) 

26. Maria Teixeira (Escola de Serviço Social - JP) 

27. Paulo José de Souto (Escola de Engenharia - JP) 

28. Simão de Almeida Neto (Curso de Engenharia - CG) 

29.Terezinha do Vale (Escola de Serviço Social - JP) 

30. Wilma Batista de Almeida (FAFI - JP) 

31. Zenóbio Toscano de Oliveira (Escola de Engenharia - JP) 

Outro grupo de alunos das diversas unidades da UFPB consta com impedimento de 

matrícula por tempo determinado: 

Por dois anos: 

1. Augusto Aécio Mendes Duarte (Curso de Engenharia - JP) 

2. Cláudio Américo Figueiredo Porto (Curso de Economia - CG) 

3. Everardo Nóbrega de Queiroz (Curso de Engenharia - JP) 

4. Francisca Trigueiro (Curso de Farmácia e Bioquímica - JP) 

5. Hélcio Lima de Oliveira (Curso de Engenharia - JP) 

6. Jander Cunha Neves (Curso de Economia - JP) 

7. João Roberto de Souza Borges (Curso de Medicina - JP) 

8. Luiz Sérgio Gomes de Matos Filgueiras (Escola Politécnica - CG) 

9. Maria do Socorro Moraes Fragoso (Curso de Serviço Social - JP) 

10. Maria Lívia Alves Coelho (Curso de Medicina - JP) 

11. Raimunda das Neves Brito (Curso de Economia - CG) 

12. Saulo de Tarso de Sá Pereira (Curso de Medicina - JP) 

13. João Batista Filho - padre (Curso de Economia - CG) 

14. Sebastião Borges Sobrinho (Curso de Economia - CG) 

 

Por um ano: 
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1. Antonio Gomes da Silva (Curso de Economia - CG) 

2. Antônio Sérgio Tavares de Melo (Curso de Direito); 

3. Arnaldo José Delgado (Curso de Engenharia - JP) 

4. Brígida Nóbrega (Curso de Filosofia - JP) 

5. Carlos Alberto Nunes Marinho (Curso de Engenharia - JP) 

6. Carlos Antônio de Aranha Macêdo (Curso de Direito - JP)734 

7. Darlan Nóbrega de Farias (Escola Politécnica - CG) 

8. Eimar Fernandes (Curso de Filosofia - JP) 

9. Eraldo Fernandes dos Santos (Curso de Medicina - JP) 

10. Eunice Arruda Luna (Curso de Medicina - JP) 

11. Eurivaldo Antonio Alcântara (Curso de Economia - CG) 

12. Everaldo Ferreira Soares Júnior (Curso de Medicina - JP) 

13. Francisco de Paula Barreto Filho (Curso de Direito - JP) 

14. Genuíno José Raimundo (Curso de Economia - JP) 

15. Getúlio Bezerra de Castro (Curso de Medicina - JP) 

16. Hélio do Nascimento Melo (Curso de Economia - CG) 

17. Inácio de Loiola Monteiro Souza (Curso de Economia - CG) 

18. Jorge de Aguiar Leite (Curso de Economia - CG) 

19. José Cazuza de Lima (Curso de Direito - JP) 

20. José de Arimatéia Bezerra de Lima (Curso de Letras - JP) 

21. José Leão Carneiro da Cunha [Neto] (Curso de Economia - JP) 

22. José Urânio das Neves (Curso de Economia - CG) 

23. Kenneth Talis Borjas Jaguaribe (Curso de Enfermagem - JP) 

24. Lenildo Correia da Silva (Curso de Economia - JP) 

25. Maria de Lourdes Meira (Curso de Filosofia - JP) 

26. Maria do Socorro Pessoa (Curso de Filosofia - JP) 

27. Maria do Socorro Ramos Loureiro (Curso de Economia - CG) 

28. Maria Egilda Pereira Saraiva (Curso de Economia - CG) 

29. Maria Gilca de Oliveira Pinto (Curso de Economia - CG) 

30. Maria Nazaré Coelho (Curso de Filosofia - JP) 

31. Maristela Villar (Curso de Medicina - JP) 

32. Nobel Vita (Curso de Direito - JP) 

                                                           
734 Este é um dos casos de aprovação no vestibular, mas por ter participado da ocupação da Faculdade de Direito 

foi proibido de se matricular.  
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33. Noberto Lima Sagratzi (Curso de Engenharia - JP) 

34. Oriana Andrade Mattos (Curso de Filosofia - JP) 

35. Paulo Henrique Sobreira Lopes (Curso de Economia - CG) 

36. Risalva Bandeira Machado (Curso de Economia - CG) 

37. Rubens Pinto Lira (Curso de Direito - JP) 

38. Tercino Marcelino Filho (Curso de Economia - CG) 

39. Tibério Graco de Sá Pereira (Curso de Engenharia - JP) 

40. Valdemir Martins de Souza (Curso de Direito - JP) 

41. Vicente Antônio da Silva (Curso de Engenharia - JP) 

42. Williams Capim de Miranda (Escola Politécnica - CG) 

 

Em audiência ocorrida em Campina Grande735, durante o debate, Maria do Socorro 

Ramos Loureiro pediu a palavra e relembrou de quando foi impedida de se matricular na 

Faculdade de Ciências Econômicas da UFPB em Campina Grande, no ano de 1969. Contou 

que, apesar de ter não uma militância relevante, o objetivo da sua punição era também atingir 

o seu esposo José Cartaxo Loureiro, professor cassado da FURNE, pela sua oposição ao regime 

militar. Na documentação do SNI, a CEVPM-PB encontrou a seguinte informação736: 

 

JCL proferiu palestra na FCECG, em Campina Grande PB, com ataques a 

UFPB. Foi impedido de lecionar na FURN, daquela cidade. Juntamente com 

RMQ e APC, participou de conferência de cunho subversivo. MSRL, sua 

esposa, esteve impedida de matricular-se na FCECG, pelo período de um ano. 

Dados de qualificação de JCL. 

 

Para Simão de Almeida Neto, que teve seu nome incluído na “Relação dos alunos e ex-

alunos punidos de acordo com as informações prestadas pelos órgãos federais de segurança”737, 

na modalidade “impedidos definitivamente de serem matriculados” na UFPB, faltavam apenas 

seis meses para a sua formatura no curso de Engenharia, e com essa punição nunca o concluiu. 

Com AI-5, muitos estudantes foram perseguidos, presos e proibidos de estudar por terem 

em algum momento protestado contra o governo, participação/prisão em Ibiúna, acolhimento a 

                                                           
735 Audiência da CEVPM-PB, “As Granjas do Terror”, realizada em Campina Grande-UFCG, em 6/8/2013. 

Arquivo da CEVPM-PB. 
736 Base de Dados SNIG. Número do ACE: A0078281. Data da Emissão: 17/10/1969. Assunto: José Cartaxo 

Loureiro. Siglas: JCL - José Cartaxo Loureiro; RMQ - Ronald de Medeiros Queiroz; APC - Antônio de Pádua 

Câmara; MSRL - Maria do Socorro Ramos Loureiro; FCECG - Faculdade de Ciências Econômicas de Campina 

Grande; FURN - Fundação Universidade Regional do Nordeste; UFPB - Universidade Federal da Paraíba. Cópia 

digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
737 Reitoria da UFPB. Processo 31260/1964, de 14/3/1969. Arquivo Geral da UFPB. Cópia digitalizada Arquivo 

da CEVPM-PB. 
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militantes que precisavam de refúgio temporário ou cessão da sua casa e propriedade para 

realização de reuniões clandestinas de alguma organização de esquerda.738 

Washington Alves Rocha, estudante do Colégio Estadual do Roger, em João Pessoa, ao 

comentar a sua atuação no movimento estudantil cita vários nomes de secundaristas e 

universitários ressaltando o protagonismo dos estudantes secundaristas na contestação e 

resistência ao regime militar739: 

 

O movimento foi crescendo, ganhamos o diretório com Eldson [Ferreira Neto] 

presidente, Emilson [Ribeiro] era presidente da UPES, Marcos Paiva foi o 

vice-diretor, era presidente ou diretor. Eu, Help [Antônio Soares de Lima 

Filho], Severino Gomes, também Aluta [Francisca Trigueiro]... eu até anotei 

uns nomes aqui, eu posso esquecer muita coisa, mas quero citar alguns nomes 

importantes nessa luta... o nosso movimento secundarista, ele rapidamente se 

envolveu com o movimento universitário. Rômulo [Araújo] era do movimento 

universitário, Fernando de Azevedo, Rubens Pinto Lyra, Barreto [Francisco 

de Paula Barreto], agora... houve aqui, Batata..., o famoso Eduardo Potatoes 

[Eduardo Ferreira Lima]. Aqui em João Pessoa, alguém pode contestar, quem 

comandou o movimento de massas, não foram os secundaristas. Foram os 

secundaristas aqui, os universitários vinham a reboque da nossa força. Era o 

Lyceu Paraibano740 que arrastava, e os universitários vinham junto, pegaram 

de carona, quem levava o povo pras ruas éramos nós, eu, Emilson, Eldson, 

Marcos Paiva, Biu Gomes e por aí vai, uma porção de gente, Aluta, Cléia, 

Shirley... Mas os companheiros universitários tiveram também seu papel 

relevante.  

 

 Ele também rememora a perseguição que impediu a continuidade dos seus estudos741: 

 

... eu fui expulso do colégio, eu e várias pessoas, do Lyceu Paraibano. Fui para 

o Colégio Estadual do Tambiá, fui expulso também, proibido em qualquer 

colégio da Paraíba, mas o que fiz... tinha um supletivo, eu e Irlânio Ribeiro 

Pereira, outro grande companheiro revolucionário da época, Sérgio Botelho 

também, companheiro, fui fazer esse supletivo em Natal. Passamos no 

supletivo, fiz vestibular, passei para Direito, quando fui me matricular 

proibiram a minha matrícula, fui impedido... 

 

                                                           
738 Nesse aspecto vale ressaltar o papel estratégico que a cidade de Campina Grande representou para a AP, PCB, 

PCdoB e PCBR, como espaço fora do eixo de grandes ações das organizações, mas que contava com pessoas 

vinculadas ou simpatizantes que davam apoio e acolhimento. Exemplos como a reunião da cúpula da AP para 

decidir a incorporação ao PCdoB que ocorreu em fazenda dos pais de Ana Rita de Castro Almeida, em 1972; a 

prisão e tortura de pessoas como Maura Pires Ramos e Jorge Aguiar Leite, em 1974, entre outros. Além dos 

depoimentos nas Audiências “Granjas do Terror” e “Vida na Clandestinidade”, da CEVPM-PB, ver SANTOS, 

Gilbergues. Heróis de uma Revolução Anunciada ou aventureiros de um tempo perdido? A atuação das 

organizações de esquerda em Campina Grande – 1968/1972. Campina Grande: EDUEPB, 2015. 
739 Depoimento de Washington Alves da Rocha na Audiência Pública “As torturas a militantes do PORT e PCBR”, 

realizada no dia 19/9/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
740 Tendo em vista que esta denominação é a mais conhecida – Lyceu Paraibano, será a usada neste texto, embora 

no período em estudo, oficialmente, fosse Colégio Estadual de João Pessoa e Colégio Central de João Pessoa.  
741 Idem.  
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 Posteriormente, Washington Rocha fez novo vestibular e foi aprovado para Medicina, 

todavia só cursou até o 2º ano quando foi preso em 1974 e não teve mais condições psicológicas 

para dar continuidade ao curso.742 

A Fundação Universidade Regional do Nordeste (FURNE), localizada em Campina 

Grande, e atualmente Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), também implementou 

punições aos seus estudantes, com suspensões temporárias ou definitivas, conforme Ata da 

reunião ordinária do Conselho Didático daquela Fundação, realizada em 28 de fevereiro de 

1969743:  

 

1. Aloísio Muniz de Aquino (Curso de Administração); 

2. Antônio Augusto Arroxelas (Curso de Direito); 

3. Cleidson Tejo (Curso de Direito); 

4. José Anchieta Soares (Curso de Direito); 

5. Jureni Machado Bitencourt Pereira (Curso de Direito); 

6. Maria Nazareth Coelho (Curso de Filosofia); 

7. Maura Pires Ramos (Curso de Letras); 

8. Orlando Vilarim (Curso de Direito); 

9. Sílvio Roberto Teixeira Barreiro (Curso de Química). 

 

Entre os alunos secundaristas proibidos de se matricular na rede oficial de ensino vale 

registrar alguns casos de alunos que foram atingidos pelo Decreto no 477/1969: 

- Joaquim Gomes de Almeida, aluno da 1ª série do Curso Colegial Técnico de Mecânica da 

Escola Técnica Federal da Paraíba. Era do Ceará e para se manter em João Pessoa contava com 

uma bolsa de estudo. O diretor Itapuan Botto Targino cancelou a bolsa e proibiu a sua matrícula 

em qualquer estabelecimento de ensino por 3 anos, por infração disciplinar prevista no referido 

decreto744; 

- Geraldo Sobreira Liberalquino, de Princesa Isabel-PB, que estudava em Recife, conforme 

Ofício da Diretoria de Ensino da Secretaria de Educação745;  

                                                           
742 A partir de 1978 participou do movimento pela Anistia, sendo um dos fundadores e primeiro presidente do 

Comitê Paraibano pela Anistia. 
743 Apud PORFÍRIO, Waldir. Anos de luta: da intervenção do DCE da URNE à estadualização da universidade 

(1981 a 1987). Campina Grande: EdUEPB, 2008, p. 31 
744 Ato disciplinar no 8, de 1/12/1970, com base no relatório do Processo sumário instaurado em 19/11/1970. 

Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
745 Relação de estudantes cassados pelo decreto 477/1969, Diretoria de Ensino da Secretaria de Educação do Estado 

de Pernambuco. Arquivo da Comissão Estadual da Memória e Verdade Dom Helder Câmara - CEMVDHC-PE. 
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- Pedro Coutinho de Almeida, o aluno do Colégio Estadual da Prata, em Campina Grande, que 

desde o início dos anos 1960 atuava na AP e participava das agitações estudantis nas Praças da 

Bandeira, Peregrino de Carvalho, Coronel Antônio Pessoa, no centro e nos bairros da cidade. 

Foi preso em outubro de 1969 e levado para Recife, onde ficou por três meses sofrendo torturas, 

como já mencionado no capítulo sobre o Mapa da Tortura. Ao retornar à Campina Grande, 

tentou fazer a matrícula no colégio para concluir seus estudos, foi lhe informado o impedimento 

expresso em comunicado da 7ª Região Militar.746 

Em 1972, ocorreu mais uma punição da Reitoria da Universidade Federal da Paraíba 

aos alunos recém aprovados no vestibular, com o indeferimento das matrículas daqueles 

considerados “subversivos”747: 

 

Por ocasião do encerramento das inscrições para o último vestibular, realizado 

nesta Universidade, esta Assessoria, em sintonia com o Magnífico Reitor, 

encaminhou aos setores de segurança a relação dos candidatos que solicitaram 

inscrição, a fim de ser informado dos antecedentes dos mesmos. Das 

informações recebidas, possuem antecedentes negativos os seguintes 

vestibulandos: 

1 – Alberto Magno Gondim Vasconcelos [...] 

2 – Francisco Joaquim de Almeida Neto [...] 

3 – José Maria Gomes da Silva (Zezinho) [...] 

4 – Washington Alves da Rocha [...] 

5 – Geraldo Rawlison Gomes [...] 

6 – Flávio Roberto Tavares de Melo [...] 

7 – José Sarmento Marques [...] 

8 – José Adroaldo Nóbrega de Queiroz [...] 

 

Após análise da ficha de cada vestibulando acima mencionado, a Assessoria de 

Segurança e Informação auxiliou o Vice-Reitor em Exercício, Professor José Rolderick da 

Rocha Leão, a definir o despacho autorizando o indeferimento do Pedido de Inscrição dos 

seguintes candidatos748: 

 

Alberto Magno Gondim Vasconcelos 

Francisco Joaquim de Almeida Neto  

José Maria Gomes da Silva (Zezinho) 

Washington Alves da Rocha 

Geraldo Rawlison Gomes  

 

                                                           
746 SILVA, Rosicleide Henrique da. O movimento estudantil em Campina Grande/PB: entre sonhos, frustrações 

e lutas (década de 60). Dissertação (Mestrado em História) UFCG. Campina Grande, 2014. 
747 Ofício de Informação nº 18/72, da Assessoria Especial de Segurança e Informação da UFPB. SILVA, Waldir 

Porfírio da. Op. cit. 2017. p. 80. 
748 Idem. 



461 

CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________ 

 

Conforme Waldir Porfírio da Silva, Flávio Roberto Tavares de Melo, José Sarmento 

Marques e José Adroaldo Nóbrega de Queiroz receberam tratamento diferenciado, tendo em 

vista que o Reitor Humberto Carneiro da Cunha Nóbrega “resolveu dar uma oportunidade, isto 

é, autorizar suas matrículas, após uma advertência e ciência de que estão sendo observados.” 

749 

Outro estudante paraibano perseguido pela ditadura militar foi José Gouvêia Portela, 

que militou no movimento estudantil, mas sem se vincular a organizações de esquerda. Em seu 

depoimento, afirma750: 

 

Como estudante secundarista e, depois universitário, participei de diversas 

manifestações e passeatas contra o regime militar. Não como esquerdista. E 

sim, por adesão ao PSD partido político da época que foi colocado na 

oposição. Era o Partido de minha família em Itapetim-PE. Em 1968, ainda 

aluno do Curso Secundário, em um Congresso da UBES realizado no 

Seminário Católico no Alto Branco em Campina Grande fui eleito como 

terceiro vice-presidente da referida entidade Estudantil. Como presidente, 

ficou Pedro Almeida, como primeiro ou segundo vice-presidente coube a João 

Bosco que fez engenharia. Em 1969 fui aprovado em 4º lugar em Engenharia 

Elétrica da Poli, Escola Politécnica. 

 

Ele estava no último período do curso de Engenharia Elétrica, na Universidade Federal 

da Paraíba, Campus II, Campina Grande, quando foi preso no ano de 1973751, no sítio Ligeiro, 

município de Serra Branca-PB, cidade onde lecionava no Colégio local, pelo Sargento do 

Exército, Francisco de Assis Oliveira Marinho, conhecido como Sargento Marinho, e levado 

numa Chevrolet Veraneio para Campina Grande, onde passou o dia preso e prestando 

depoimento752: 

 

Fui acusado de ser subversivo e pertencer ao PC e também queriam saber 

minha relação com Frei Chico (cognome de um integrante do PC-CE). Neguei 

da forma que pude pertencer ao PC ou a qualquer organização política. Tanto 

no passado, como no presente, nunca me identifiquei com organizações ou 

partido político de ideologia comunista. Em relação ao Frei Chico. Eu o 

conhecia!!! Mas era muito perigoso conhecê-lo! Seria motivo suficiente para 

                                                           
749 SILVA, Waldir Porfírio da. Op. cit. 2010. p. 80-81. 
750 Depoimento de José Gouvêia Portela, por escrito, à CEVPM-PB, em 14/3/2017. 
751Um irmão seu, Roque Portela da Silva, foi preso, um ano antes, em Feira de Santana-BA, acusado de pertencer 

a Organização de Combate Marxista-Leninista - Política Operária, conforme Relatório do agente da Polícia 

Federal, Aervaldo de Andrade Freire, datado de 10/4/1972, dirigido a Delegacia Regional da Política Federal da 

Bahia “Em cumprimento à determinação Direção do CODI/6, desloquei-me, em viatura desta DR, integrando uma 

equipe de Agentes do CODI, à cidade de Feira de Santana, Bahia, a fim de efetuar a prisão de ROQUE PORTELA 

DA SILVA, de codinome “RUIVO” ou [...] cujas implicações em atividade subversivas vinham sendo investigadas 

pelo referido órgão. No decorrer da diligência, conseguiu-se prendê-lo no interior do Mercado de Feira de Santana, 

às 20:30 horas, aproximadamente, do dia de hoje. Após a prisão, foi o mesmo transportado para esta Delegacia e 

em seguida para o Quartel da CIA de Polícia do Exército, onde ficou recolhido à disposição da Direção do 

CODI/6”. Ele ficou preso durante três meses. 
752 Idem.  
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ser identificado como pertencente ao PC. Nas minhas respostas eu sempre me 

referia a Frei Chico, um padre de Campina Grande que apoiava o Movimento 

da Juventude Católica e, ficou claro que eu não conhecia o Frei Chico 

procurado e sim o Padre de Campina Grande Frei Chico. 

 

Na verdade, ele conhecia dois Freis Chicos, um que tinha mantido contato no final dos 

anos de 1960, e outro que morava na Casa do Estudante, no momento da prisão, então 

procurava, no depoimento indicar que conhecia apenas o primeiro, já que o segundo tinha 

vínculos orgânicos com os movimentos de esquerda. Ele esclarece753:  

 

Frei Chico a quem o chamei de Padre em Campina Grande, o conheci durante 

ou logo após o congresso da UBES realizado em 1968 nas dependências do 

Seminário Diocesano de Campina Grande no Alto Branco, sem participação 

de nenhum religioso. Este Frei Chico, que eu sempre entendi ser um padre 

apesar de o nunca ter visto de batina ou celebrando missa. O segundo Frei 

Chico, cognome de um membro da cúpula do PC ou PC do B do Ceará. Este 

eu o conheci enquanto morava em Casa Universitária com mais de vinte 

universitários de todas matizes políticas. Dentre estes encontrava-se Gerson 

estudante de Engenharia Civil e Maninho estudante de Engenharia ou 

Economia (?), ambos cearenses e pertencentes ao PC ou PCdoB e 

desenvolviam muita atividade política no meio estudantil e em alguns bairros 

de Campina Grande. Este Frei Chico e, algumas vezes um outro denominado 

Pedro, faziam a ligação entre São Paulo, Rio de Janeiro e estados do Nordeste, 

trazendo orientações oficiais do Partido como cartas, revista oficial do PC ou 

PCdoB e outros recursos como panfletos cartas a população, resmas de papel 

e certa vez, trouxe um mimeografo a óleo (muito grande). Todos estes 

materiais eram guardados em locais desconhecidos de mim e dos demais 

estudantes da Casa Universitária e usados por Gerson e Maninho juntos com 

outros membros que os estudantes da Casa Universitária e eu não os conhecia. 

Gerson e Maninho tinham uma atividade política muito intensa e tratavam Frei 

Chico com muita deferência. Gerson foi preso e cumpriu sua pena no Ceará e 

hoje é engenheiro civil da Caixa Econômica de Campina Grande. Maninho, 

rapaz alto e forte, muito simpático. Sobre este, ouvi comentário que teria sido 

morto em confronto com forças de segurança. 

 

Portela, descreveu o que considerou o verdadeiro motivo de sua prisão754:  

 

Julgo que minha prisão se deveu ao fato de em duas oportunidades eu ter 

identificado para outras pessoas o Sargento Marinho como chefe do Serviço 

S2. Eu morava no edifício Palomo na rua Maciel Pinheiro, que na época era o 

"point" social de Campina Grande. Todos os inícios de noite era o local de 

passeios das moças de Campina Grande. O síndico do edifício Palomo me 

avisou que o Sargento Marinho lhe afirmara iria me prender por eu ser 

comunista e o síndico lhe afirmara que eu não era. Porque isso? Julgo que foi: 

a) Certo dia, peguei uma carona em um Jeep na Poli para o centro de Campina. 

O motorista começou a falar contra o governo e, nós estudantes o apoiamos e 

tomamos conta da conversa. Ele era barbudo. Enquanto falava, eu reconhecia 

a voz como de uma pessoa conhecida, mas não sabia quem era. Depois, 

percebi que era o Sargento Marinho com um disfarce de barba e, de imediato, 

                                                           
753 Idem.  
754 Idem. 



463 

CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________ 

 

avisei em voz alta que o motorista era o chefe do Serviço Secreto de Campina 

Grande. 

b) Em outra oportunidade, eu estava na rodoviária de Campina Grande quando 

chegou um ônibus de João Pessoa e desembarcou uma moça de Serra Branca 

que vinha namorando o Sargento Marinho. Desceu só a moça de Serra Branca 

e o Sargento ficou no ônibus. Eu comecei a conversar com a moça de Serra 

Branca. O Sargento Marinho, olhando. Disse a moça que o Sargento Marinho 

era casado e era ao chefe do Serviço Secreto de Campina Grande. A moça 

ficou assustada. Disse: “por isso era que ele me fazia tantas perguntas sobre o 

Deputado Álvaro Gaudêncio, sobre obras e serviços que não foram realizados 

quando fora prefeito. Depois disso, fui avisado pela segunda vez pelo síndico 

do Palomo que ele iria me prender e cassar o mandato do Deputado Álvaro 

Gaudêncio. 

 

Ficou preso, durante um dia em local até hoje desconhecido por ele, mas provavelmente 

uma das Granjas particulares utilizadas como local de tortura em Campina Grande755: 

 

Sei que foi em Campina Grande. Passei por lugares com muitos acidentes 

geográficos. Subidas e descidas íngremes. Curvas fechadas feitas em alta 

velocidade. Mas, podia muito bem ser um disfarce para eu não reconhecer o 

local. Funcionou. Finalmente cheguei a uma casa de quatro águas de cor 

amarela. O silêncio noturno era absoluto. Não havia som de carros, apitos de 

guardas-noturnos. Só o coaxar dos sapos. Era Zona Rural. 

 

Foi solto por ordem do Major Câmara, mas precisou recorrer a interferência de pessoas 

com vínculos pessoais com o referido major para continuar solto756.  

 

Fui solto por ordem do Major Câmara, mas era para eu retornar a prisão. De 

imediato visitei um comerciante muito amigo meu e por coincidência amigo 

também do Major Câmara. Ambos eram maçons. A filha do Major Câmara 

frequentava a casa deste comerciante como eu também. O comerciante, Sr. 

Ferreira telefonou, na minha presença, ligou para o Major Câmara e afirmou 

que eu não era comunista nem subversivo. Comunista era alguns políticos que 

ele citou ao major e que se responsabilizava por minha conduta política. De 

imediato retornei ao quartel cumprindo uma determinação recebida e o meu 

encontro com o Major Câmara foi muito diferente dos momentos anteriores. 

FIQUEI SOLTO, LIVRE. 

 

José Gouvêia Portela não ficou livre como pensou. Passou a ser perseguido por agentes 

públicos do regime que colhiam informações sobre ele em bares, e pelos informantes locais, ou 

seja, pessoas que residiam em Serra Branca, além da perseguição sistemática do Sargento 

Marinho757:  

 

Mas aí começou novo inferno. O Marinho sempre me procurando em todos 

locais de Campina Grande, em bares, praças, bancas de jornais e universidade 

                                                           
755 Idem. 
756 Idem. 
757 Idem.  
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e sempre repetia que eu ia morrer na cadeia, que eu era comunista. Enganava 

outras pessoas, mas não a ele. A perseguição foi imensa, apesar de eu ter 

amigos militares, como sargento Anchieta, alguns tenentes lotados no Quartel 

de Caicó e eram meus colegas de Engenharia, o agente federal Rivaldo, todos. 

Todos diziam que não podiam fazer nada por mim, que o Sargento Marinho 

era esquizofrênico, que eu tivesse muito cuidado. Nunca andar só. O Sargento 

Marinho era perigoso. Que eu redobrasse os cuidados. Eu em Serra Branca e 

depois em Monteiro, recebia telefonemas do sargento quase toda semana 

querendo saber se minha esposa e filhos estavam bem, o que era que eu ia 

fazer durante aquela semana. Ordenava que “se viajar me comunique para 

onde vai”. Minha família planejava uma carreira política para mim. Certa 

noite chegou em minha casa políticos de Livramento com o convite para eu 

ser o candidato da pacificação a prefeitura de Livramento. Eu anexei este 

convite ao sonho de ser um competente engenheiro. 

 

Então diante dessa situação, José Gouvêia Portela resolveu abandonar o curso de 

Engenharia Elétrica. 

 

5.6 Congresso da UNE em Ibiúna 

 

Na atuação da repressão contra os estudantes destacou-se a operação militar que levou 

à queda do 30º Congresso da UNE, realizado no meio rural da cidade de Ibiúna, interior de São 

Paulo, no dia 13 de outubro de 1968, prendendo a quase totalidade dos participantes, 

provenientes dos mais diversos estados brasileiros.  

A realização desse congresso foi precedida por debate nas faculdades e eleição para a 

escolha dos delegados, e por congressos regionais para o amadurecimento das discussões758.  

 

Os delegados eleitos na primeira fase, após os debates nas faculdades 

paraibanas, foram enviados a Salvador (Bahia) para participar do Congresso 

Regional da UNE, que se realizou no período de 6 a 9 de setembro de 1968. 

O Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR) conseguiu eleger 

para aquele evento os delegados: Rômulo Araújo (Direito), Eric Jenner Rosas, 

Eraldo Fernandes dos Santos (Medicina) e os aliados da organização 

Francisco Barreto e Germana Correia Lima, ambos da Faculdade de Direito; 

Aluízio Sobreira, da Faculdade de Engenharia; e Kenneth Jaguaribe, da Escola 

de Enfermagem. 

 

Durante o planejamento a direção nacional da UNE, com seu presidente Luís Gonzaga 

Travassos da Rosa apresentou, em vão, uma proposta de desmobilização do Congresso por falta 

de infraestrutura e fragilidade da segurança para os delegados. Estava posta uma disputa interna 

para a eleição da nova diretoria da entidade, com um grupo vinculado a “Ação Popular” que 

defendia a candidatura do estudante Jean-Marc Frederic Charles von der Weid, e o grupo da 

                                                           
758 SILVA, Waldir Porfírio da. Op. cit. 2010, p. 19. 
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“Dissidência” com a candidatura de José Dirceu de Oliveira e Silva. Grupos esses liderados por 

Luís Travassos e Vladimir Palmeira, respectivamente.  

O Serviço Secreto do Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo 

(SS/DOSP-SP) iniciou uma investigação sobre a realização daquele congresso da entidade 

nacional dos universitários e obteve informações, inclusive dos temas da programação e acesso 

ao material que seria discutido, sobre o qual os responsáveis pelo relatório do IPM – Operação 

Ibiúna tecem os seguintes comentários759: 

 

[...] documentação de caráter nitidamente político, toda voltada para a 

coordenação de forças estudantis e populares para impulsionar uma revolução, 

bem como contribuir com sua parcela para a coordenação das demais forças, 

interessadas também, na mesma finalidade em outros países da América 

Latina, através da OCLAE (Organização Continental Latino Americana de 

Estudantes), com sede em Cuba, tudo levando a admitir a existência de uma 

orientação que, de acordo com a técnica que se vem observando, parte da 

China comunista, aliada a Cuba. 

 

No Relatório afirmam que o SS/DOSP-SP já sabia do local do Congresso nos primeiros 

dias de outubro, e a partir daí organizou-se a força repressiva com a equipe do DOPS-SP, com 

2 delegados e 95 investigadores, e mais a Força Pública do 7º Batalhão Policial de Sorocaba-

SP. Tropa essa, que no dia 13 de outubro “efetuou a prisão de 693 convencionais no local 

conhecido como Sítio Murundu, no município de Ibiúna. Foi uma ação rápida, sem violência, 

fulminante...”760 Além dos estudantes também foram presos 14 jornalistas que acompanhavam 

o congresso, assinaram termos de declaração mas não foram indiciados. 

Dentre os presos estavam estudantes paraibanos de vários cursos da Universidade 

Federal da Paraíba (João Pessoa e Campina Grande) e da Universidade Regional do Nordeste 

(Campina Grande), que foram indiciados no DOPS-SP 761: 

 

1. Aloisio Muniz de Aquino (Ciências e Letras - URNE) 

2. Antônio José de Lima (Presidente do DA Farmácia e Bioquímica - UFPB, JP) 

3. Cacilda Filomena Castro (Serviço Social - URNE) 

4. Carlos Alberto Nunes Marinho (Engenharia - UFPB, JP) 

5. Cláudio Américo de Figueiredo Porto (Ciências Econômicas - UFPB, CG) 

6. Eraldo Fernandes dos Santos (Medicina - UFPB, JP) 

                                                           
759 IPM – Operação Ibiúna. XXX Congresso da Extinta UNE – 12/10/1968. São Paulo, 8/11/1968. p. 2. Cópia 

digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
760 Idem. p. 3. 
761 Idem. p. 6 e segs.  
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7. Everardo Nóbrega de Queiroz (Presidente do DCE - UFPB, JP) 

8. Getúlio Bezerra Castro (Medicina - UFPB, JP) 

9. Heloísio Jerônimo Leite (Ciências Econômicas - UFPB, JP)  

10. João Roberto Borges de Souza (Presidente do DA de Medicina - UFPB, JP) 

11. José de Arimatéia Bezerra de Lima (Letras- UFPB, JP) 

12. José Ferreira Lima (Ciências Econômicas - UFPB, JP) 

13. Jureni Bittencourt Pereira (Direito - URNE) 

14. Kennett Talis de Borja Jaguaribe (DA de Enfermagem - UFPB, JP) 

15. Leda Rejane Pereira Amaral (Ciências Econômicas - UFPB, JP) 

16. Luiz Sérgio Gomes de Matos Silveira (Escola Politécnica – UFPB, CG) 

17. Maria de Fátima Mendes da Rocha (DA de Filosofia - UFPB, JP) 

18. Maria do Socorro Fragoso de Moraes (Serviço Social - UFPB, JP) 

19. Maria do Socorro Pessoa (Educação - UFPB, JP) 

20. Maria Nazaré Coelho (Filosofia - UFPB, JP) 

21. Maura Pires Ramos (Letras - URNE) 

22. Rubens Pinto Lyra (Direito - UFPB, JP) 

23. Silvio Roberto Teixeira Barreira (Química - URNE) 

24. Vicente Antônio da Silva (Engenharia - UFPB, JP) 

25. Williams Capim de Miranda (Escola Politécnica - UFPB, CG) 

 

Esta outra relação elaborada pela CEVPM-PB, consta os estudantes paraibanos que 

estavam no Congresso de Ibiúna por outros Estados, e seus respectivos cursos762: 

 

1. Agis Wilson Macedo (Direito - UFES) 

2. Antônio Batista da Silva (Engenharia - UFPE)  

3. Antônio Fábio Bonavides Mariz Maia (Física - UFPE) 

4. Candido Pinto de Melo (Engenharia - UFPE)763 

                                                           
762 Idem. p. 6 e segs. 
763 Era presidente da União dos Estudantes de Pernambuco - UEP, quando foi baleado pela repressão num abrigo 

de ônibus, no dia 28/4/1969, em Recife. Ficou paraplégico, mas conseguiu terminar o seu curso e atuar como 

engenheiro. Morreu em 31/8/2002. Em 4/5/2015, a CEMVDHC-PE realizou solenidade de aposição de uma nova 

placa em sua homenagem instalada na subida da Ponte da Torre, na Zona Oeste de Recife, mesmo local onde o 

líder estudantil sofreu o atentado. Arquivo da CEMVDHC-PE. 
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5. Francisco de Sales de Oliveira Gadelha764 (Ciências Médicas de Pernambuco765) 

6. Gerusa Jenner Rosas (Biblioteconomia - UFPE)  

7. Jader Nunes de Oliveira766 (Engenharia - UFPE) 

8. Netovitch Maia Duarte (Biociências - UFPE) 

9. Umberto de Albuquerque Câmara Neto (Medicina - UFPE767) 

 

Na investigação realizada sobre o planejamento e realização do Congresso da UNE, os 

órgãos de informação devem ter contado com infiltrados em várias universidades. Tal ocorreu 

na UFPB, comprovado em documento do SNI, Agência Recife, de 4 de outubro de 1968, sobre 

o deslocamento de estudantes dos estados de Pernambuco e Paraíba para o Congresso da “ex-

UNE”, apresentando uma lista com a qualificação de alguns poucos universitários. Um deles 

chama a atenção, pois se trata de um infiltrado na delegação dos congressistas – Antonio José 

de Lima, aluno do Curso de Farmácia da UFPB e funcionário do IPASE768: 

 

Atual Presidente do Diretório, apesar de haver sido eleito com o apoio da 

oposição, é um elemento bastante independente, foi escolhido por maioria 

absoluta para representar sua Faculdade no Congresso da UNE. Viajou de 

ônibus atendendo orientação da Reitoria, dentro dos entendimentos mantidos 

com o E/2 1º Gpt. Vem sendo um elemento de informação de grande valor – 

O grupo de esquerda que foi ao conclave (Ferreira, Everardo, etc) tentou 

queimá-lo de qualquer forma, não conseguindo. 

 

A CEVPM-PB realizou audiências com pessoas que participaram do Congresso de 

Ibiúna e relataram as experiências destacando diversos aspectos. Em seu depoimento, Rubens 

Pinto Lyra, aluno do curso de Direito da UFPB, lembra que foi “eleito por ampla maioria contra 

o amigo advogado, conhecido em Campina Grande e na Paraíba, Rômulo de Araújo Lima e 

Germana Correia Lima, candidatos do PCBR”. Ele aborda as precárias condições da viagem 

para Ibiúna, das instalações para o congresso, das condições de alimentação e pernoite, da 

militarização, entre outros aspectos negativos769: 

 

[...] as instalações do congresso da Une na verdade era um buraco cavado em 

                                                           
764 O nome correto é Francisco de Sales Gadelha de Oliveira, cassado pelo Decreto 477/1969. Arquivo da 

CEMVDHC-PE. 
765 Também conhecida como Fundação de Ensino Superior de Pernambuco – FESP, posteriormente transformada 

em Universidade de Pernambuco – UPE, estadual. 
766 Nasceu em Fortaleza-CE, mas a família é de Aparecida, sertão paraibano, e após a formatura na UFPE, radicou-

se em João Pessoa-PB. 
767 Não concluiu o curso e entrou para a clandestinidade. Desaparecido político, desde 8/10/1973. 
768 Informação no 880/SNI/ARE/1968. AC_ACE_20821_70. Arquivo Nacional. Cópia digitalizada. Arquivo da 

CEVPM-PB. 
769 Depoimento de Rubens Pinto Lyra na Audiência Pública da CEVPM-PB “A queda do Congresso da UNE de 

Ibiúna-SP”, realizada no dia 15/10/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
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um barranco com degraus que serviam de arquibancada, mas parte deles 

desabou com as fortes chuvas. Tais instalações se reduziram, na verdade, a 

um lamaçal. A comida era praticamente inexistente. Me lembro de raros grãos 

de feijão e era a única composição do prato, nenhum prato secundário, era o 

que tinha, quem quisesse, tudo bem. Uns grãos de feijão e mais nada, muito 

pior que a péssima comida que depois nos foi servida no Presídio Tiradentes, 

para onde fomos encaminhados, mas lá pelo menos havia comida. Também, 

como estávamos amontoados uns em cima dos outros, uma parte tinha que 

sair à noite para que a outra pudesse dormir. Tivemos então todo o tempo 

sono, frio e fome. Quem pretendesse sair não o faria, porque a entrada do sítio 

estava guardada por integrantes armados da organização do congresso. Tudo 

indica que a intenção era o adestramento dos participantes, do mal logrado 

congresso para a guerrilha, sem que eles, dentro de uma visão vanguardistas 

exacerbada que tinham, tenham antes perguntado aos interessados se eles 

desejavam tal adestramento.  

 

Após a prisão em Ibiúna e a transferência para o Presídio Tiradentes na capital paulista, 

Lyra comenta os acontecimentos770: 

 

Depois de cinco dias por aí de privação de liberdade, o governo federal 

resolveu nos entregar às polícias estaduais, mas pelo menos no caso da Paraíba 

fomos libertados ainda em São Paulo. Graças a um acordo que teria sido 

firmado com o governador João Agripino, aliás que tinha um filho preso, [...] 

estudante de Física no Recife. Logo ao sair, fui para o apartamento de Vicente 

Trevas, esse conhecido dirigente do PT em São Paulo, que é aqui da Paraíba, 

onde permaneci até regressar em avião da Vasp até João Pessoa. E assim 

terminou a aventura ou desventura em terras paulistanas. Mas na Paraíba ainda 

tivemos o lance final, dias depois votamos em um lugar distante da cidade, 

clandestinamente, em um dos dois candidatos à presidência da UNE, Jean 

Marc van der Weid ou Vladimir Palmeira. Votei como aliado da AP, em Jean 

Marc.  

 

A participação neste Congresso e a edição do AI-5, levou a cassação de Rubens Pinto 

Lyra, do curso de Direito, pela segunda vez771, e a demissão do cargo de professor de francês 

do Colégio Estadual de João Pessoa (Lyceu Paraibano). 

O depoimento de José de Arimatéia Bezerra de Lima, aluno do curso de Letras da 

UFPB, também relata a precariedade das condições do Congresso e apresenta detalhes como 

foi a prisão em Ibiúna e em São Paulo772: 

 

de modo que quando foi iniciar o congresso mesmo propriamente dito, 5h da 

manhã a polícia cercou o local e prendeu todo mundo. Depois saímos em fila 

indiana uns 15 km a pé na lama até o Centro de Ibiúna, aí estavam os ônibus 

esperando por a gente e depois levaram a gente para o Presídio Tiradentes, 

que não existe mais. Lá, outra coisa absurda, cada cela tinha mais de 30 

                                                           
770 Idem. 
771 A primeira havia sido na ocupação da Faculdade de Direito em 1964. 
772 Depoimento de José de Arimatéia Bezerra de Lima na Audiência Pública da CEVPM-PB “A queda do 

Congresso da UNE de Ibiúna-SP”, realizada no dia 15/10/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
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pessoas, 30, 35. Houve a greve de fome, furaram a greve através de chocolate, 

[...] bom, para encurtar a história, quando a gente foi levado para o Dops de 

São Paulo, a turma que estava na minha cela entrou num elevador, quando 

chegou no quinto, sexto andar da sede do Dops, quando a porta se abriu tinha 

uns dois ou três caras, que falaram “quem é Fábio Maia aqui?”, aí levou Fábio 

Maia para um lado e levou a gente tudinho pra depor, Fábio Maia não prestou 

depoimento, o filho do governador da Paraíba773, João Agripino. Então [...] 

fomos liberados […] e fomos para uma entidade religiosa que nos deu apoio 

grande, com alimentação, tomar banho, ...  

 

Contudo, ocorreram outras consequências pela participação no Congresso: a cassação 

por um ano na faculdade; insucesso nas tentativas para dar aulas em colégios em João Pessoa, 

“nenhum diretor dava acesso”774; e perseguição onde trabalhava nos Correios775:  

 

a perseguição foi tão grande que ele776 me tirou da seção, me rebaixou, e me 

botou num serviço totalmente contrário ao que eu vivia desempenhando, que 

era recursos humanos e passou para contabilidade. E mandou eu fazer a 

contabilidade diária da empresa e me colocou num birô defronte do birô da 

chefe da seção, eu não podia sair, não podia fazer nada, que esse cara me 

perseguiu muito. Bom, então [...] esses são fatos em consequência do fato de 

eu ter participado do Congresso da UNE, veio essa represália todinha e, por 

conseguinte, minha família aqui sofreu muito.  

 

Por sua vez, Jader Nunes de Oliveira, aluno do curso de Engenharia da UFPE, de família 

do sertão paraibano, falou sobre seu companheiro de quarto e de viagem Antônio Fábio, filho 

do então governador da Paraíba João Agripino Maia777: 

 

eu e Antônio Fábio, que era um estudante de Física, e que eu dividi quarto de 

pensão, apartamento dupanar como a gente chamava quarto de vila, na rua 

Fernandes Vieira, eu passei seis meses convivendo com ele sem saber que ele 

era filho do governador da Paraíba, que ele escondia. eu nunca havia estudado 

aqui [João Pessoa], eu estudei no sertão depois em Fortaleza e depois em 

Recife. 

 

Só com a prisão é que foi descoberta a origem familiar de Antônio Fábio, tendo em vista 

que seu pai foi até o Rio de Janeiro acompanhar a sua liberação. Com relação aos apuros que 

passaram em Ibiúna, Jader Nunes de Oliveira afirma778: 

                                                           
773 Embora José de Arimatéia Bezerra de Lima afirme que ele não prestou depoimento, no IPM – Operação Ibiúna 

o nome dele consta como indiciado, no 481. IPM – Operação Ibiúna. XXX Congresso da Extinta UNE – 

12/10/1968. São Paulo, 8/11/1968. p. 2. Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
774 Por intermédio de um colega que era professor de língua portuguesa e ia fazer pós-graduação, conseguiu dar 

aulas, mas sem vínculo empregatício com a escola – o colega, mesmo afastado recebia o pagamento e repassava 

para ele. Depoimento de José de Arimatéia Bezerra de Lima na Audiência Pública “A queda do Congresso da 

UNE de Ibiúna-SP”, realizada no dia 15/10/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
775 Idem. 
776 O chefe citado chamava-se Rui Fortunado de Assis. Idem. 
777 Depoimento de Jader Nunes de Oliveira na Audiência Pública da CEVPM-PB “A queda do Congresso da UNE 

de Ibiúna-SP”, realizada no dia 15/10/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
778 Idem. 
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[...] bem cedo do dia 12 de outubro, eu lembro que eu estava tomando o café 

da manhã, eu ouvi os tiros e percebi o cerco e os tiros eu imaginei “isso é tiro 

de festim”, era uma reunião de estudantes desarmados, [...] as telhas estavam 

pulando com as balas, eu pensei: “festim coisa nenhuma”! Depois que fui 

capturado fui perceber que tinha me jogado numa pocilga... uma longa 

caminhada de estrada no lamaçal cada um no seu ônibus, curiosamente no 

meu ônibus ia, dentre outros, Vladimir Palmeira que era a mais notória 

liderança estudantil da época em todo o país, e Vladimir fugiu ou tentou fugir 

pela porta de emergência, ele pulou, ou tentou fugir, fizeram uma barreira, e 

ele saiu, ms logo foi pego. [...]  foi mencionado apoio da população, 

providenciaram lanche e não chegava as nossas mãos, e inventaram uma greve 

de fome. Porque eu era magro, feito uma sovela, me escalaram para fazer 

greve de fome aí eu disse “não faço de maneira nenhuma”, aí disseram “mas 

não precisa fazer não é só pra fazer de conta”, e aí eu disse, “assim eu faço”, 

aí eu desmaiei, e gritaram “carcereiro, carcereiro”, me levaram para a Cruz 

Vermelha, aí diziam “come, come”, e eu dizia “não como, não como”, toda 

aquela encenação.  

 

A participação no Congresso de Ibiúna teve impacto na vida Jader Nunes de Oliveira. 

Em 1972, já formado em Engenharia, casado e com uma filha, foi contratado para lecionar no 

CEFET. Três meses depois já ia fazer um curso na Escola Técnica Celso Suckow da Fonseca, 

do Rio de Janeiro, quando o diretor informou a Jader da sua situação779: 

 

“– Você precisa compreender o meu papel, eu sou um preposto do Governo”. 

Ele tinha sido colocado lá em 1964. – “e portanto eu sou obrigado mandar as 

informações sobre todas as pessoas que são contratadas e infelizmente o que 

veio a seu respeito não foi coisa muito boa”. Cheguei em casa e disse a mulher 

– “Estou desempregado”, ela foi lá, falar com a mãe, a mãe dela mandou 

intimar um sobrinho dela que era sub-comandante do 15 RI, [...] mandou 

verificar, ele foi lá no Grupamento, e o registro, que tinha lá era de Ibiúna, 

coisa de estudante, ele disse a ela “não, isso aí eu vou resolver um rapaz 

casado, trabalhando em emprego federal” , e falou com o diretor. Ele disse: 

“não isso é um absurdo, eu me responsabilizo pelo rapaz”, pronto, quando eu 

cheguei no outro dia [...], me disse, “você não me disse que era primo do 

coronel”, “eu não sou primo quem é a minha esposa”, acontece que não foi 

altruísmo não, do diretor, acontece que havia um convênio milionário com o 

BNDE – nesta época não era BNDES –, para financiar equipamentos de última 

geração para os laboratórios dos cursos de eletrotécnica e uma das exigência 

do BNDE, – eu já era coordenador do curso de eletrotécnica – é que fosse 

engenheiro eletricista em tempo integral, e eu era e a minha documentação 

estava aprovada, e havia um risco da instituição perder o convênio milionário, 

isso eu tenho certeza que me ajudou muito.  

 

Outro incidente com Jader Nunes de Oliveira ocorreu em 1973, quando soube que 

agentes da repressão foram na secretaria da Escola de Engenharia na UFPE procurar informação 

sobre ele. Embora não tenha sido incomodado em João Pessoa, onde estava morando, só tempos 

                                                           
779 Idem. 
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depois soube a razão780: 

 

Eis que há poucos anos eu descubro a origem disso aí. Um cidadão que estava 

fazendo uma pesquisa na Universidade Federal de Pernambuco, o historiador 

Otávio Machado, [...] é professor, hoje da UFPE de Sociologia, ele publicou 

um livro que era sobre o papel dos estudantes de Engenharia no processo de 

redemocratização do país, com dois estudos de caso, a Escola de Engenharia 

de Recife e a Escola de Engenharia de Ouro Preto de onde ele é proveniente, 

e depois ele me pediu autorização formal, para acesso às minhas fichas no 

DOPS de Recife, e ele me mandou cópias digitalizadas e várias informações 

e eu tenho uma cópia aqui em que em 11 Outubro de 72, o DOPS de São Paulo 

encaminha um telex, para o DOPS de Recife, cuja leitura vou fazer aqui: 

“Solícito que seja detido ET enviado a essa capital, indivíduo Jader Nunes de 

Oliveira, filho de tal, que consta residir na Rua Fernandes Vieira, 128 nesta 

Capital – era o endereço que eu morava quando da prisão em Ibiúna, bairro da 

Boa Vista vg suspeito, participar roubo Agência Banco do Estado de São 

Paulo, em Atibaia - São Paulo, saudações Dr. Lisandro Bartodo, Delegado de 

Ordem Social.” O detalhe é que eu nunca participei dessas ações de luta 

armada, nunca participei desses movimentos, eu nunca morei em Atibaia, em 

toda a minha vida até hoje, vejam vocês, parece um fato pitoresco, mas ele é 

da maior gravidade.  

 

Com esse episódio, Jader Nunes de Oliveira chama a atenção para as ameaças e 

efetivação de prisões e torturas de jovens, que por uma ou outra ação política de menor 

gravidade passaram a ser perseguidos, tiveram que entrar na clandestinidade, e alguns deles na 

luta armada. As forças da repressão “desrespeitavam as ordens jurídicas, que invadia 

residências sem mandado judicial, prendia e matava sem contemplação e utilizava a tortura 

como política de estado, para além dos sonhos revolucionários, não fizemos nada mais do que 

resistir, felizmente a história nos mostrou que esta luta não foi em vão”781. 

Cacilda Filomena Castro, alunado curso de Serviço Social da URNE, em Campina 

Grande, também destaca o apoio recebido enquanto estava no Presídio Tiradentes, em São 

Paulo782: 

 

ficamos nessa cadeia um bom tempo, mas tivemos apoio das mães de São 

Paulo, que ficaram fazendo movimento para que a gente saísse dessa cadeia. 

E também aqui na Paraíba os estudantes fizeram muito movimento, pedágio 

para angariar [...] acho que mandaram até advogado para lá, foi uma 

mobilização muito grande em socorro da gente que estava preso. Graças a 

Deus ainda existe essa solidariedade, ainda hoje existe. Então nós ficamos 

presos por um bom tempo, teve essas mães que nos fizeram com que a gente 

saísse dessa cadeia e cada uma levou a gente, com cuidado. Quando a gente 

saiu da cadeia a gente ficou com medo de morrer, mas nós fomos bem 

guardados para que não pegassem a gente de novo para matar, porque é o que 

                                                           
780 Idem. 
781 Idem. 
782 Depoimento de Cacilda Filomena Castro na Audiência Pública da CEVPM-PB “A queda do Congresso da UNE 

de Ibiúna-SP”, realizada no dia 15/10/2013. Arquivo da CEVPM-PB. 
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acontece muitas vezes... Então eles pegavam a gente, levavam pra um local, 

nessa noite uns da gente dormiram na casa de uma dessas mães. 

 

Quanto às consequências e impacto na vida acadêmica e familiar Cacilda Filomena 

afirma que783: 

 

Quando eu terminei o terceiro ano, que eu fui fazer a matrícula [...] e a escola 

era paga nesse tempo, não era nem pública, não era a federal não, então quando 

eu fui fazer [...] antes de fazer a matrícula, a diretora já me avisou que eu tinha 

sido cassada. Isso eu nem falei da minha família, que já estava desesperada 

com medo de eu não arranjar emprego depois. Pois bem, começou aquele 

problema na minha família e então eu fiquei [...] chegou a notícia que eu tinha 

sido cassada, aí eu disse “pronto, não vou mais estudar, vou ter que tomar 

outro rumo”. E minha mãe aperreada e meu pai falava que eu tinha que ir, 

como é que ia ser agora que eu não podia mais estudar. Aí eu disse: “não posso 

estudar, mas eu posso trabalhar, posso fazer qualquer coisa, eu trabalho até de 

empregada doméstica, mas eu não vou depender de vocês a vida toda”. 

 

Maura Pires Ramos, aluna do curso de Letras da URNE, em Campina Grande, relembra 

alguns dos momentos da sua participação no Congresso de Ibiúna784: 

 

Nós fomos abordados logo cedo com rajadas de metralhadora e começou a 

prisão, começou a revista, todos revistaram a gente e caminhamos muitos, 

alguns quilômetros de pés numa lama muito grande, num frio muito grande 

para alcançarmos os transportes que iriam nos levar para São Paulo. 

Fomos para o Presídio Tiradentes, ficamos lá e depois fomos dar depoimentos 

no DOPS, em São Paulo e o Brasil todo estava ainda assustado com tudo que 

estava acontecendo. [...] 

O interessante que [...], na época, era o movimento das mulheres contra a 

violência e essas mulheres nos ajudaram muito, eram jornalistas, era um 

pessoal intelectual e que nos deram apoio nas saídas dos presídios sem destino, 

sem saber para aonde íamos e elas nos acolheram nos hospedaram, 

providenciaram transportes para gente, passagens, tudo.  

E eu fico assim, meu Deus, quem é que foi? Eu não tenho o nome destas 

pessoas, não sei de nada, mas a gente quer agradecer e elogiar a solidariedade 

neste momento difícil. 

 

A participação no Congresso de Ibiúna marcou a vida daqueles estudantes 

universitários, que haviam sido escolhidos por eleições diretas nas escolas, faculdades, 

institutos, por vezes após uma disputa acirrada. As lembranças ainda estão vivas, não só da 

experiência da prisão em São Paulo, mas também das punições e perseguições. Vale destacar 

as nuanças de cada depoimento, o que cada um lembrou ou considerou relevante registrar. 

Essa prisão em massa dos estudantes provocou protestos em todo o Brasil. Na Paraíba 

as manifestações foram lideradas pela União Estadual dos Estudantes da Paraíba, a União 

                                                           
783 Idem. 
784 Depoimento de Maura Pires Ramos na Audiência Pública da CEVPM-PB “Granjas do Terror”, dia 6/8/2013. 

Arquivo da CEVPM-PB. 
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Pessoense dos Estudantes Secundaristas e a Associação Universitária Campinense, presididas 

por Hélcio Lima de Oliveira, José Emilson Ribeiro e Simão de Almeida Neto, respectivamente.  

Uma das formas de protesto foi a realização de uma greve liderada pela União Estadual 

dos Estudantes da Paraíba, que mesmo com o retorno paulatino dos estudantes presos foi 

mantida até o mês de novembro, com apoio da Igreja Católica e de vários segmentos da 

sociedade paraibana785. 

 

O jornal Correio da Paraíba de 23 de outubro de 1968 publicou um manifesto 

da UEEP justificando o porquê da continuação da greve: “a) Porque 1.240 

colegas foram presos em São Paulo pela Ditadura, inclusive 25 paraibanos, 

quando realizavam pacificamente o XXX Congresso da UNE; b) Porque os 

estudantes são contra a Ditadura que está no País; c) Porque são contra a 

dominação dos norte-americanos no nosso País; d) Porque os estudantes 

querem que o povo brasileiro seja livre, tenha direito a um salário justo, possa 

educar os seus filhos e reclamar seus direitos; e) Porque a luta dos estudantes 

continua enquanto houver um estudante preso e esse terror policial instalado 

em nosso meio”. O boletim terminava com a palavra de ordem “O povo na 

luta derruba a ditadura”. 

 

No dia 23 de outubro de 1968, durante a realização de uma passeata em João Pessoa, as 

forças da Polícia Militar, agentes da DOPS e da Polícia Federal reprimiram com violência os 

estudantes. O que não arrefeceu o movimento. No dia seguinte, universitários e secundaristas 

realizaram comícios-relâmpagos em João Pessoa, sob a liderança do estudante secundarista 

Washington Alves Rocha, em cujo prontuário da DOPS-PB, consta o seguinte786: 

 

Um dos principais implicados no movimento estudantil (protesto pela prisão 

dos congressistas da ex-UNE em Ibiúna/SP), nesta Capital com grave 

perturbação da ordem pública. A 24 de outubro, cerca das 16 horas, um grupo 

de estudantes secundaristas, composto na maioria de menores, sob o seu 

comando (Washington Rocha), realizou vários comícios relâmpagos na Praça 

Vidal de Negreiros [...]. Cerca das 17 horas do mesmo dia, um grupo de 

manifestantes sob sua liderança realizava novo comício no mesmo local do 

anterior. Nesta ocasião os manifestantes tombaram uma viatura pertencente à 

Diretoria Estadual do Ministério da Agricultura, incendiando-a. 

 

 

5.7 Guerrilha de Catolé do Rocha 

 

Um grupo formado predominantemente por estudantes secundaristas resolveu realizar 

treinamentos para uma possível adesão luta armada. Isso ocorreu no meio rural, numa região 

denominada Capim Açu, em Catolé do Rocha, sertão paraibano, sendo a primeira expedição na 

Semana Santa em abril de 1969 e a segunda expedição nas férias de julho do mesmo ano. Na 

                                                           
785 SILVA, Waldir Porfírio. Op. cit. 2010, p. 20 
786 Prontuário nº 0447-A/69-SPS. Arquivo DOPS-PB. 
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documentação dos órgãos de repressão encontra-se o registro do “Movimento de Capim Açu”, 

em Catolé do Rocha: “Ainda não uma organização estabelecida para o Movimento, que estava 

iniciando suas ações, apenas com reuniões para instigar e tentar convencer seus futuros 

componentes. Se tivesse tomado corpo, seria filiado ao PCBR na Capital”787. 

Conforme visto no contexto histórico, dos 19 participantes dessa aventura tem-se os 

nomes de 18, quais sejam: os irmãos Ubiraci, Irapuan e Ubiratan Cortez Costa (Bira); Luiz 

Gonzaga da Silva (Gegê)788; Ariosvaldo da Silva Diniz (Ari); José de Lima Soares (Intelectual); 

Gildásio Fausto Araújo; os irmãos Rogério (Zeinha) e Carlos Roberto Ribeiro de Sá 

(Carlinhos); Santino Rocha; Noel Veras; os irmãos Manoel Pedro e José Paz (Neguinho); os 

irmãos Flávio e Francisco Alves Dantas (Chiquinho Cacheado); Ronaldo (de Jeová), João 

Salustiano Neto e Orivaldo Barreto789.  

Para contribuir na compreensão desse movimento, Ariosvaldo da Silva Diniz, à época 

estudante do Lyceu Paraibano, em João Pessoa790, aborda o contexto local e o que foi o 

movimento 791: 

 

Já vinha em Catolé alguma espécie de resistência, não só parte de intelectuais, 

de políticos, de artistas, professores, mas também na área rural. Eu não estou 

lembrado, mas nós, como estudantes, participamos de reuniões para retomar 

o sindicato rural, se eu não me engano em 1965, em Catolé do Rocha, que 

havia sido invadido pelos proprietários. Esse sindicato foi criado por Frei 

Marcelino, mas foi invadido, e nós nos reunimos para reclamar. Então, já 

havia um certo clima propício a ações mais incisivas, vamos dizer assim. 

[...] 

Evidentemente que nós íamos evoluir para guerrilha. Não houve guerrilha. 

Houve um treinamento de guerrilha. Porque as coisas estavam encaminhando 

muito radicalmente, sobretudo com o AI-5. Mas, aí as coisas iam numa 

tendência nacional. Catolé é uma cidade pequena, como eles já falaram aqui, 

saíram cerca de vinte jovens da cidade para subir uma serra bem próxima aqui, 

da cidade você ver a serra. 

[...] 

Não era um movimento puramente isolado, porque havia um movimento mais 

difuso, mais amplo de oposição em torno de Frei Marcelino, que foi candidato 

a prefeito, que era oposição ao coronelismo na época.  

 

                                                           
787 INFÃO N. 222/ARE/SNI – SS 16/94. Jul.1969. Fundo SNI. Arquivo Nacional. Cópia digitalizada. Arquivo da 

CEVPM-PB. 
788 Irmão mais velho do cantor e compositor Chico Cesar. 
789 Listagem com base no livro MELO, Ana Lúcia Gomes de et all. (Orgs.) Catolé do Rocha em muitas lentes. 

Coletânea. João Pessoa: Gráfica JB, 2013, p. 358-359. 
790 Em Catolé do Rocha existiam vários colégios, mas ofereciam formação até o ginásio, assim os jovens, cujos 

pais possuíam melhor condição financeira, iam continuar seus estudos, o clássico ou científico, prioritariamente, 

na capital do estado.  
791 Depoimento de Ariosvaldo da Silva Diniz na Audiência da CEVPM-PB “Guerrilha de Catolé do Rocha”, 

realizada em 7/8/2014. Arquivo da CEVPM-PB. 
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No termo de declarações do Tenente Newton Ferreira de Araújo, como Delegado de 

Polícia de Catolé do Rocha, ele descreve o que vinha ocorrendo na cidade desde 1968792: 

 

começou a perceber que alguns estudantes, desta cidade, eram simpatizantes 

de um regime diferente; que no mesmo ano começou a aparecer distribuição 

de panfletos com dizeres subversivos, atacando o Governo Federal e a 

constituição, que a distribuição dos panfletos era feita durante a noite, que em 

seguida começou a aparecer paredes pichadas com dizeres subversivos e 

atacando as autoridades constituídas; que o declarante comunicou todos esses 

fatos ao SNI em João Pessoa. 

 

Pelos depoimentos, percebe-se que esses jovens liam muito sobre marxismo e história, 

assinavam revistas da União Soviética, escutavam as emissoras internacionais de rádio, ondas 

curtas, especialmente a BBC, de Londres e a Tirana, da Albânia.  

Ubiratan Cortez Costa, estudante do Lyceu Paraibano, ressalta o papel desempenhado 

pelo frei Marcelino de Santana, diretor do Colégio Dom Vital, colégio esse que representava 

um foco de mobilização da juventude catoleense. Ele descreve como foi a ação na serra793:  

 

... a gente se espelhava na história da revolução cubana, e nós nos organizamos 

e subimos a serra de Capim Açu que é uma serra vizinha a cidade, foram 19 

estudantes, [...] e levamos livro que a gente lia na época, (inaudível) ... 

Guerrilha de Che Guevara, (inaudível) ... sobre a guerra do Vietnam e 

(inaudível) ... participou de palestra (inaudível) ... tudo, e eu falei também 

sobre a nossa história de resistência que deveria ser mais baseada assim na era 

dos, na luta dos cangaceiros e (inaudível) ... e passamos 5 dias em cima da 

serra de Capim Açu, fizemos uns acampamentos, fizemos um sinal de fogo 

para nossas famílias saberem que estava tudo bem e terminando (inaudível) ... 

os treinamentos não foram tão intensos assim esses treinamentos por que a 

gente não dispunha de munição o suficiente. Aí voltamos passando pela 

encosta da montanha, pelo outro lado e entramos na cidade e nós nos 

dispersamos. 

 

Francisco Alves Dantas, mais conhecido como Chiquinho Cacheado, estudava no 

Colégio Estadual de Catolé do Rocha, complementa algumas informações da ação lembrando 

de algumas expropriações que foram feitas nas casas dos próprios pais e parentes para levar 

para a serra como mantimentos, armas e munição, abrigados em uma caverna que ele havia 

descoberto. 

A partir de denúncias, os jovens foram identificados e as prisões começaram no dia 22 

de outubro de 1969, em Catolé do Rocha pelo tenente Newton Araújo. Segundo José de Lima 

Soares794,  

                                                           
792 Documento transcrito em MELO, Ana Lúcia Gomes de et all. (Orgs.) Op. cit., p. 310. 
793 Depoimento de Ubiratan Cortez Costa na Audiência da CEVPM-PB “Guerrilha de Catolé do Rocha”, 

realizada em 7/8/2014. Arquivo da CEVPM-PB. 
794 MELO. Op. cit. p. 362. 
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Ari fora preso em João Pessoa, enquanto Ubiratan, Luiz Gonzaga, Francisco 

Alves Dantas (Cacheado) e Neto (por serem maiores de idade) seguiram para 

João Pessoa. Edmilson Alves Azevedo, envolvido em outro processo, também 

cumpriu pena em João Pessoa. Neto e Luiz Gonzaga ao não serem 

condenados, retornaram antes à Catolé, enquanto Ari, Cacheado e Ubiratan 

acabaram cumprindo um ano de prisão. 

 

Apesar dos esforços do advogado Nizi Marinheiro nem todos os indiciados conseguiram 

a absolvição e três deles cumpriram a pena no Presídio do Roger, em João Pessoa. Após esse 

período, Cacheado voltou a residir em Catolé do Rocha, mas ficou agindo fora dos padrões, e 

ocorreram denúncias de envolvimento com maconha e outros aborrecimentos para a família. 

Assim, seu pai resolveu mandá-lo para casa de familiares no Rio de Janeiro. Ele descreve essa 

nova experiência em sua vida nos seguintes termos795: 

 

Em 1971, logo quando a gente saiu, antes do final do ano eu fui, em 1972, 

para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, como eu ia para lá, a gente já fez 

contato com Everaldo Nóbrega, que era o filho do deputado federal. Pronto, o 

marido de Leda. Eu conheci ele lá, que a gente marcou um encontro, naquelas 

mesmas histórias, numa praça, com jornal... Aí eu conversei com ele. Foi um 

contato, mas eu ainda não tinha muito certo o que fazer. Aí, passei esse tempo 

lá no Rio de Janeiro e fui para São Paulo. Para São Paulo a gente já foi junto 

com esse pessoal, que foi todo mundo solto daqui e formou uma república lá 

que tinha 14 ou eram 16 pessoas. 

 

Esse momento seguinte, a que se refere Cacheado, uniu de novo a sua trajetória à de 

Ariosvaldo, pois ambos ficaram na república paraibana em São Paulo, que na verdade era um 

“aparelho” do PCBR. 

 

5.8 Estudantes no contexto da redemocratização  

 

 O movimento estudantil da UFPB teve sua retomada a partir do ano de 1974, com a 

entrada de jovens remanescentes do movimento estudantil secundarista de João Pessoa.796 

Embora desde o ano anterior os serviços de informação já estivessem atentos à rearticulação do 

movimento estudantil, buscando a criação de entidades por área de ensino, associações, 

                                                           
795 Depoimento de Francisco Alves Dantas na Audiência da CEVPM-PB “Guerrilha de Catolé do Rocha”, 

realizada em 7/8/2014. Arquivo da CEVPM-PB. 
796 Dentre as entidades estudantis secundaristas, o grêmio estudantil Castro Alves, do Colégio Estadual do Roger, 

e o grêmio Daura Santiago Gurgel, do Lyceu Paraibano, tiveram muita expressividade. Ver: NASCIMENTO, 

Talita Hanna Cabral. Do fragmento à reorganização: movimento estudantil da UFPB (1975-1979). Dissertação 

(Mestrado em História). CCHLA/UFPB. João Pessoa, 2015. p. 28-30. 
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executivas, entre outros formatos, que segundo informação da DSI/MEC797, estariam seguindo 

orientação do PCB, PCdoB e APML, ferindo a legislação vigente. Tal preocupação não se 

aplicava às Associações Atléticas. 

 Ocorrendo ou não manifestações estudantis de protesto ao regime em datas cívicas, 

especialmente nos dias 31 de março e 7 de setembro, a possibilidade de realização desses 

eventos era motivo de preocupação para as autoridades. A comemoração do aniversário de 10 

anos da “Revolução de 31 de março de 1964” foi cercada de cuidados798: 

 

Vem se tornando uma constante ações nocivas de grupos esquerdistas às 

vésperas das solenidades de comemoração de datas cívicas nacionais, 

materializadas no incitamento às classes sociais particularmente a estudantil, 

para distribuição de panfletos, pichamentos, etc. 

Estamos vivendo toda a nação o entusiasmo dos festejos do 10º Aniversário 

da Revolução de 31 de março e face os desatinos anteriormente citados, 

devidamente autorizada pelo Magnífico Reitor, esta Assessoria solicita, 

durante esta semana, todo empenho e diligência de V. Sa, inclusive 

arregimentação de pessoal de confiança dessa Unidade no sentido de 

interceptar qualquer ação do citado ardil. 

 

Apesar da promessa de uma abertura política, ela foi “lenta, gradual e segura”, portanto 

muitos aspectos da repressão continuaram em vigência. Para burlar a repressão dentro do espaço 

da UFPB799, os estudantes dispostos a trazer das cinzas o movimento estudantil usaram primeiro 

da perspicaz criatividade cultural e, posteriormente, ultrapassaram o espaço acadêmico e 

apoiaram outros movimentos que iam ressurgindo neste contexto.  

 Pode-se descrever que o movimento estudantil da UFPB da década de 1970 seguiu duas 

etapas: a primeira foi o envolvimento cultural dos estudantes que faziam parte dos diretórios, 

central e por cursos, da universidade. A segunda etapa foi o envolvimento dos estudantes nos 

demais movimentos da sociedade civil em João Pessoa e municípios próximos. 

 O envolvimento com as diversas formas de expressão cultural contribuiu para que os 

estudantes fossem, paulatinamente, superando os receios de se envolverem coletivamente em 

alguma causa. Os governos militares no Brasil tolheram essa vontade dos jovens estudantes 

através da institucionalização da repressão com o AI-5. Desde 1968, estudantes entraram na 

clandestinidade ou procuraram viver como fantasmas para não chamar a atenção do grande 

                                                           
797 Informação no 84/73, s/d. Origem: DSI/MEC; Assunto: Rearticulação do movimento estudantil. Arquivo da 

ASI/UFPB. Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
798 Informação no 51/74, de 26/3/1974. Origem: 1º Gpt e Cnst. Repassada pela ASI/UFPB para os diretores de 

unidades. Idem. 
799 Lynaldo Cavalcanti foi o reitor da UFPB no período da retomada do movimento estudantil na UFPB, cujo 

reitorado foi considerado contraditório porque era muito próximo do governo militar, mas no espaço interno da 

UFPB contratou professores considerados de esquerda e gradualmente permitiu que os estudantes realizassem suas 

atividades culturais. Ver em NASCIMENTO. Op. cit. 2015, p. 45-47. 
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Leviatã. Mesmo assim, os órgãos de informações investigavam com frequência aqueles que 

supostamente poderiam representar uma ameaça à segurança nacional. Em arquivo do Acervo 

de Informações, há registros de estudantes, professores e funcionários da UFPB, dentro e fora 

da instituição.800 

A partir de 1976, os órgãos de investigação registraram uma lista dos alunos que 

ingressaram na UFPB com “antecedentes negativos”, os eventos promovidos pelo DCE e os 

Encontros de Áreas. Estudantes remanescentes do movimento secundarista eram proibidos de 

efetuar matrículas ou eram obrigados a assinar documentos em que se tornavam responsáveis 

por qualquer evento que afetasse a ordem dentro da UFPB.801 

 Mesmo com as limitações, o ano de 1975 foi de organização para retomada do DCE e 

das práticas políticas e culturais dos estudantes da UFPB. A efervescência do movimento 

secundarista de João Pessoa, contra a implantação dos tickets802 nos transportes coletivos 

contagiaram parte dos estudantes da UFPB inconformados com a passividade do DCE da 

UFPB.803 Em negociação com a Pró-Reitoria para Assuntos Comunitários (PRAC), a permissão 

para os estudantes formarem uma chapa para as eleições do DCE foi um processo extremamente 

controlado pela reitoria e por representantes dos órgãos de informações. Para as eleições, os 

estudantes fichados e com envolvimento em partidos políticos não podiam participar da chapa 

eleitoral, o que não significa que tenham deixado de contribuir. Portanto, os nomes oficiais 

eram das pessoas sem registros em órgãos de informações e mais ligados às expressões culturais 

da época. No DCE da retomada tinha militantes de partidos e correntes de esquerda, bem como 

estudantes independentes, sem vínculos partidários. Unidos, a pretensão era tornar o DCE um 

espaço de representação política e cultural dos estudantes. Essa não era uma particularidade da 

UFPB, tendo em vista que na década de 1970 ocorreu uma retomada da promoção de atividades 

culturais como parte da vida das entidades estudantis. Os Encontros de Áreas eram usados para 

compartilhar essas experiências nacionalmente. 804 

 Em 1976 os jornais da cidade de João Pessoa805 começaram a noticiar sobre as primeiras 

manifestações estudantis, tais como ciclo de debates organizados pelo DCE e pelos diretórios 

                                                           
800 Acervo Geral da Comissão de Investigação, 1968-1979. Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
801 Foi o caso de um dos estudantes que ingressou na UFPB no ano de 1973. Ver este caso e outros em: 

NASCIMENTO. Op. cit., 2015. p. 39-44. 
802 Bilhetes usados como passagem em ônibus. Os estudantes teriam direito a meia entrada, porém com um limite 

mensal de 2 passagens por dia. 
803 Até as eleições para presidência em 1976, o DCE da UFPB emitia carteiras estudantis e apoiava associações 

atléticas nas atividades esportivas.  
804 PELLICIOTTA, Mirza Maria Baffi. Uma aventura política: as movimentações estudantis dos anos 70. 

Dissertação (Mestrado) Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. UNICAMP. Campinas, 1997. 
805 A União, junho-setembro, 1976; Correio da Paraíba, julho-setembro, 1976; O Momento, junho-setembro, 1976. 
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acadêmicos. Também tinham sessões semanais de filmes (cineclubes) e as calouradas, que 

duravam uma semana inteira com apresentações musicais, sketches806, lançamentos de cadernos 

de poesias marginais escritas pelos estudantes entre outras atividades. A calourada de 1976 

trouxe a universidade pessoas de fora do espaço acadêmico e também de outros estados do 

Nordeste. 807 

 Uma segunda etapa do movimento estudantil teve início a partir da gestão do DCE que 

assumiu no ano de 1977. Com as expressões culturais, os estudantes conquistaram espaços e 

cada vez mais as questões políticas foram introduzidas no meio estudantil, de modo a alcançar 

áreas externas a UFPB. Começaram lutando pela manutenção da meia passagem para os 

estudantes e pelo fim dos limites dos tickets por estudante. Em 1976, fora criado o Centro de 

Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) da Arquidiocese da Paraíba, em João Pessoa, e o DCE 

teve grande parceria com esse Centro na denúncia de prisões, da repressão, do apoio aos 

perseguidos políticos no meio urbano e rural. Os estudantes e diversos segmentos da sociedade 

civil paraibana recebiam o apoio do arcebispo Dom José Maria Pires para as suas 

reinvindicações e denúncias.808 

 No final de 1978, os serviços de informações indicavam a participação estudantil em 

lutas pela defesa dos Direitos Humanos e enfrentamento às diferentes formas de opressão às 

reservas indígenas, aos trabalhadores rurais, aos professores da rede pública de ensino, entre 

outras. Além de participação em atos pró-Anistia e pela reconstrução da UNE. Muitas dessas 

ações e debates ocorriam em promoção conjunta com a ADUFPB.  

 Por diversas vezes os estudantes da UFPB escolheram Dom José Maria Pires para 

paraninfo809, mas em nenhuma das vezes foi possível. O exército barrava qualquer referência 

feita ao arcebispo que era acusado de subversão e de insuflar os camponeses na luta pela terra.810 

 Quanto maior a repressão, maior o apoio da sociedade civil aos agricultores. Através do 

Comitê de Apoio aos Agricultores de Alagamar, formado pelo MDB-Jovem de Campina 

Grande, Associação dos Docentes da UFPB-JP, DCE-UFPB, Igreja, Movimentos de Bairros, 

Pastoral Operária, Movimento Estudantil Secundarista, Associação do Magistério Público do 

                                                           
806 Esquetes: peças teatrais mais breves e encenadas rapidamente.  
807 Ver: NASCIMENTO. Op. cit., 2015. p. 66-73. 
808 PEREIRA, Vanderlan Paulo de Oliveira. Em nome de Deus, dos pobres e da libertação: ação pastoral e 

política em Dom José Maria Pires, 1966 a 1980. Dissertação (Mestrado em História). CCHLA/UFPB. João Pessoa, 

2012. 
809 Segundo determinação da reitoria o paraninfo, patrono ou homenageado das turmas concluintes deveria ser 

professor ou, excepcionalmente, autoridades dentro do “esforço desenvolvimentista da educação” para evitar 

distorções. Ofício Circular n 23/72, de 28/06/1972, do reitor Guilardo Alves Martins para os diretores de unidades. 

Acervo ASI/UFPB. Cópia digitalizada no Arquivo da CEVPM-PB. 
810 PEREIRA. Op. cit., 2012. p. 130. 
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estado da Paraíba e algumas pessoas independentes de associações foram elaborados manifestos 

de apoio. O DCE-UFPB promoveu um debate sobre reforma agrária no CCHLA, Com 

Vanderlei Caixe representando os camponeses e um representante dos latifundiários.811 

 Além da questão camponesa, através do DCE os estudantes também estiveram 

envolvidos no apoio à causa indígena, em conjunto com o Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos. Os índios acusavam proprietários por invasão de terras e a Comissão Geral de 

Investigação registrou812: 

 

Invasões de terras particulares por parte dos índios Potyguaras, no estado da 

Paraíba, é procedente e decorre da indefinição dos limites do posto indígena, 

porquanto o mesmo ainda não foi demarcado pela Funai. Em consequência, 

os índios, insuflados pelo clero, vem promovendo a demarcação por conta 

própria, o que tem gerado indesejável tensão social na área. 

 

 Em maio de 1979, o jornal Correio da Paraíba registrou o apoio do DCE-UFPB à greve 

dos professores secundaristas como o primeiro segmento da sociedade civil a apoiar os 

professores.813 No ano de 1979 os estudantes também estiveram envolvidos na luta pela Anistia 

e na retomada da União Nacional dos Estudantes. 

 O apoio ao movimento pela Anistia foi marcado com um ato público realizado no pátio 

da Igreja de São Francisco, em João Pessoa, organizado pelo Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos, Comitê Brasileiro pela Anistia, DCE-UFPB e Movimento Feminino pela Anistia814. 

 

Contou com a participação de, aproximadamente, 200 estudantes da UFPB. 

Um representante do CDDH leu manifesto escrito por WC [Wanderley 

Caixe], dando ênfase aos movimentos pró Anistia e solicitando a continuidade 

dos mesmos. SMGF [Sônia Maria Germano Figueiredo], presidente do DCE 

UFPB, tachou o regime vigente de ditadura militar e teceu críticas ao prefeito 

desta cidade [...]. WAR [Washington Alves da Rocha], presidente do CBA JP, 

pediu ajuda na luta dos agricultores de Coqueirinho e Cachorrinho, Pedras de 

Fogo, PB. A representante do MFPA PB leu carta dos presos de Itamaracá PE. 

O evento não contou com a participação de autoridades dos âmbitos: federal, 

estadual e municipal.  
 

 O início da década de 1980 marca as mobilizações dos partidos “proscritos” visando a 

saída da clandestinidade. Nesse sentido, apresenta-se o exemplo do envolvimento de 

professores secundaristas e estudantes de pós-graduação da UFPB e da URNE, pertencentes ao 

Comitê Regional do PCdoB, que foram presos em Campina Grande no momento em que 

afixavam faixas e cartazes de divulgação do VI Congresso do PCdoB. Isso ocorreu no dia 17 

                                                           
811 NASCIMENTO. Op. cit., 2015, p. 97. 
812 Comissão Geral de Investigação, 1979, p. 23. Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
813 Correio da Paraíba, 1979, “DCE dá total apoio à parada de professores”, 4 de maio, p.01. 
814 Comissão Geral de Investigação. Idem. p. 31-32. 
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de maio de 1983, envolvendo as seguintes pessoas: Francisco Carlos Brasileiro e Luciano 

Romero Soares de Lima, estudantes de graduação; José de Anchieta Ferreira Lopes e Manoel 

Donato de Almeida, alunos de pós-graduação e professores no ensino secundário; e Maria 

Marly de Castro Costa, funcionária pública e companheira de Manoel Donato de Almeida815.  

Após a prisão executaram buscas nas residências dos indiciados e apreenderam material 

de divulgação do partido, além de agendas pessoais de José de Anchieta Ferreira Lopes e 

Manoel Donato de Almeida. No próprio registro do Serviço de Informação da Superintendência 

Regional do Departamento de Polícia Federal da Paraíba, os agentes reconhecem a repercussão 

e a solidariedade que o grupo recebeu816: 

 

O fato teve grande repercussão local, ensejando, por parte de vários segmentos 

daquela cidade, tais como a CÂMARA DE VEREADORES, ASSOCIAÇÃO 

DOCENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

(ADUFPB/CAMPINA GRANDE/PB), advogados ligados à COMISSÃO DE 

JUSTIÇA E PAZ da DIOCESE local, bem como a EDILIDADE da própria 

CAPITAL, entre outros, inúmeras moções de apoio e total solidariedade aos 

indiciados, acrescidos de veementes protestos decorrentes do enquadramento 

dos mesmos na “FAMIGERADA E DRACONIANA LEI DE SEGURANÇA 

NACIONAL”. 

 

A causa dos implicados foi, de início, patrocinada pelos advogados 

ORLANDO VILARIM MEIRA e TEREZA DE BRITO BRAGA, esta última 

da COMISSÃO DE JUSTIÇA E PAZ DA DIOCESE DE CAMPINA 

GRANDE/PB, sendo, em seguida, substabelecida para o profissional 

WANDERLEY CAIXE, do CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS 

HUMANOS/ASSESSORIA E EDUCAÇÃO POPULAR (CDDH/AEP), em 

JOÃO PESSOA/PB, em razão de transferência daqueles elementos para a 

Sede da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE 

POLÍCIA FEDERAL (SR/DF/PB), na CAPITAL DO ESTADO, 

esclarecendo, oportunamente, que referidos causídicos, igualmente militam 

em organizações de esquerda, com vários registros nos ÓRGÃOS DE 

INFORMAÇÕES (OIs), da área; 

 

Os jornais paraibanos realizaram uma grande cobertura sobre essa prisão, 

acompanhando a mobilização da sociedade e a progressiva libertação, que foi feita em três 

momentos: primeiro Marly de Castro; dias depois Francisco Brasileiro, Luciano Romero e 

José de Anchieta; e, por último Manoel Donato. 

 

                                                           
815 Informação no 007/83 – SI/SR/DPF/PB, 20/5/1983. ARE_ACE_4718/83_1/2. Arquivo Nacional. Cópia 

digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
816 Idem. 
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Figura 10 – Recorte de Jornal. A União, 21/5/1983. Marly de Castro – PCdoB. 

Fonte: Arquivo pessoal de Manoel Donato de Almeida. 

 

 
Figura 11 – Recorte de Jornal. PCdoB, 1983. 

Fonte: Arquivo pessoal de Manoel Donato de Almeida. 
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Nessa mesma ocasião, Raquel Costa Goldfarb817, com 17 anos, estudante do Colégio 

Integrado da FURNE e militante da União da Juventude Socialista (UJS), ligada ao PCdoB, 

foi presa quando fazia pichação em Campina Grande. Ela recorda818 que ao chegar na Polícia 

Federal encontrou detidos também a sua mamãe Maria Marly Costa, Manoel Donato de 

Almeida, que era seu padrasto, Francisco Carlos Brasileiro e José de Anchieta. Após esse 

episódio militares e policiais visitaram a escola que ela estudava, foi ameaçada, ficou sendo 

seguida por alguns meses. A pressão e o temor não permitiram que ela continuasse os estudos 

e perdeu esse ano escolar.  

 Apesar do início do processo de distensão da ditadura militar, a perseguição aos 

opositores ao regime continuava a ser implementada com a aplicação da Lei de Segurança 

Nacional. A exemplo, tem-se o caso de Maria Izabel Cavalcante Pontes819, aluna do Colégio 

Nossa Senhora da Luz, da Congregação das Irmãs Catarina de Sena, de Guarabira-PB. Com a 

chegada do bispo D. Marcelo Pinto Carvalheira, na Diocese de Guarabira, e sua equipe de 

religiosos e leigos, Maria Izabel começou a trabalhar, em 1976, como agente de pastoral. Com 

a criação do Setor de Educação Popular – SEDUP e outras organizações na região, as ações 

eram, predominantemente, voltadas para apoiar os trabalhadores rurais que enfrentavam uma 

situação similar ao tempo das lutas das ligas camponesas. Em 1980, Maria Izabel, com 18 anos 

de idade, foi enquadrada na LSN tendo em vista a sua participação em uma atividade de protesto 

em Guarabira, com pichações, contra a expulsão do padre italiano Vito Miracapillo, que era 

pároco no município de Ribeirão, na Zona da Mata de Pernambuco, próximo a Recife.  

 

5.9 Perseguição a professores 

 

No dia 31 de março de 1964 o reitor da UFPB, Mário Moacyr Porto, estava no Rio de 

Janeiro, e quando retornou à João Pessoa, soube que o coronel Candall da Fonseca, do 1º 

Grupamento de Engenharia, queria falar com ele. Em seguida, foi ao quartel e o general lhe 

informou820:  

 

                                                           
817 Raquel é filha de Maria Marly de Castro Costa e Júlio Goldfaber, e teve seu processo de anistia aprovado na 

Caravana da Anistia realizada em João Pessoa, em novembro de 2012, durante o VII Seminário Internacional de 

Direitos Humanos da UFPB. 
818 Informação repassada Raquel Costa Goldfaber, por meio eletrônico, para a CEVPM-PB. 
819 Depoimento de Maria Izabel Cavalcante Pontes à CEVPM-PB, em 13/6/2017. 
820 Entrevista do professor Mário Moacyr Porto, para o Projeto História da UFPB – NDHIR, 1979. In: FERREIRA, 

Lúcia de Fátima Guerra e FERNANDES, José David Campos. UFPB 50 ANOS. João Pessoa: Editora da UFPB, 

2006; p. 101. 
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o que acontece é o seguinte: nós das Forças Armadas vamos substituir todos 

os Reitores do Brasil, porque o MEC sofreu uma infiltração muito grande de 

subversivos e nós queremos fazer como medida geral, substituir todos os 

Reitores das universidades brasileiras. [...] 

Então no outro dia, dr. Guilardo, que depois foi Reitor, ele era capitão médico 

do Exército, apareceu na minha frente até de bata, se dava muito comigo. E 

falou que estava constrangido, em ser portador de um ofício do coronel 

Candall que comunica a intervenção do Exército na Universidade e a minha 

destituição. Passei o cargo, e foi nomeado Interventor e depois Reitor pró-

tempore e, em seguida, Reitor da Universidade. 

 

Assim, em 14 de abril de 1964, ocorreu a nomeação do interventor Guilardo Martins 

Alves821. Em suas pesquisas Rodrigo Patto Sá Motta822 identificou que essa “medida geral” não 

foi aplicada e apenas seis reitores foram afastados, quais sejam: Universidade Federal da 

Paraíba, Universidade de Brasília, Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Rural do 

Rio de Janeiro, Universidade Federal do Espirito Santo e Universidade Federal de Goiás. A 

ação de perseguição à comunidade universitária no imediato pós-golpe foi denominada de 

“Operação Limpeza”, na medida em que823  

 

Na visão dos vitoriosos do golpe, as universidades haviam se tornado ninhos 

de proselitismo das propostas revolucionárias e de recrutamento de quadros 

para as esquerdas. Ali se encontraria um dos focos principais da ameaça 

comunista, o perigo iminente de que o Brasil deveria ser salvo, e que 

mobilizou muitos, sobretudo nas corporações militares, a se levantar em armas 

contra o governo Goulart, acusado de tolerar ou, pior ainda, de se associar aos 

projetos revolucionários.  

 

Com a posse do interventor foi constituída uma comissão, formada pelos professores 

José Flóscolo da Nóbrega (presidente), Paulo de Morais Bezerril e José Ferreira Ramos 

conforme o primeiro Ato Institucional do “Comando Supremo da Revolução”, para proceder 

investigações sumárias entre os servidores (docentes e técnicos) “acusados ou suspeitos de 

terem atentado contra a segurança do País, o regime democrático e a probidade administrativa 

pública.”824.  

 

                                                           
821 Guilardo Martins Alves era capitão-médico do Exército brasileiro e professor da Faculdade de Medicina da 

UFPB. Em 1964, foi nomeado interventor em abril e em julho foi eleito reitor pelo Conselho Universitário. Em 

1967 foi reeleito pelo mesmo conselho, findando seu mandato em julho de 1971. Ver CITTADINO, Monique. A 

UFPB e o golpe de 64. Cadernos da ADUFPB-JP, no 10, 1993, p.11-13. 
822 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. As universidades e o regime militar. Cultura política brasileira e modernização 

autoritária. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 38 
823 Idem. p. 23. 
824 Reitoria da UFPB. Portaria 103/196, de 27/4/1964. Arquivo Geral da UFPB. Cópia digitalizada Arquivo da 

CEVPM-PB. 
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Figura 12 – UFPB/Portaria no 103/1964. Comissão de Investigação.  

Fonte: Arquivo Geral da UFPB. Cópia digitalizada Arquivo da CEVPM-PB. 

 

A perseguição se instalou na UFPB, excluindo os primeiros professores, que “pagaram 

com a perda de seus cargos a acusação de serem comunistas, ou simplesmente suspeitos de 

adotar ideias exóticas ou alienígenas”825. Conforme Resolução do CONSUNI/UFPB no 18, de 

8 de maio de 1964 foram afastados os seguintes professores, por motivação política: 

 

1. Agassiz Amorim de Almeida 

                                                           
825 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade reformada. O golpe de 1964 e a modernização do ensino superior. 

2ed. São Paulo: UNESP, 2007. p. 39 (Grifos do autor) 
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2. Francisco de Assis Lemos de Souza 

3. Cláudio Santa Cruz de Oliveira 

4. Juarez de Paiva Macedo 

5. Laurindo Albuquerque Melo 

6. Luiz Hugo Guimarães 

7. Nizi Marinheiro 

8. Ronald Queiroz Fernandes 

9. Otávio Sá Leitão 

 

Em resposta ao Comandante do 15º RI, Ten-Cel Rubens Pereira de Araújo, o interventor 

Guilardo Martins Alves informou as punições adotadas em 1964, a partir do resultado da 

Comissão de Investigação, já mencionada826:  

- Demissão por Decreto Presidencial, de 25 de setembro de 1964:  

Luiz Hugo Guimarães – FACE/JP827  

Francisco de Assis Lemos de Souza – FACE/JP 

Agassiz Amorim de Almeida – FACE/CG  

- Rescisão de contrato por Portaria do Interventor 

Laurindo Marques de Albuquerque Melo – FACE/JP, Portaria no109, de 11 de maio de 1964 

João Santa Cruz de Oliveira – Faculdade de Direito, Portaria no123, de 15 de maio de 1964 

Petrônio Filgueiras de Atayde – FACE/JP, Portaria no124, de 13 de maio de 1964 

Malaquias Batista Filho – Faculdade de Medicina, Portaria no133, de 18 de maio de 1964 

Leonardo Moreira Leal – Faculdade de Odontologia, Portaria no134, de 18 de maio de 1964 

José Florentino Duarte – FACE/JP, Portaria no157, de 4 de junho de 1964 

 

 Após o AI-5, de 13 de dezembro de 1968, e mesmo antes do Decreto-Lei nº 477, de 25 

de fevereiro de 1969, as perseguições foram reforçadas na UFPB, tendo em vista que em 1 de 

fevereiro de 1969, outras exonerações foram realizadas, começando com a do diretor do 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, professor Paulo Pires, e uma lista de 17 professores 

                                                           
826 Reitoria da UFPB. Ofício 305-A/1964, de 5/5/1965. Arquivo Geral da UFPB. Cópia digitalizada Arquivo da 

CEVPM-PB. 
827 Segundo o Ofício 305-A/1964, de 5/5/1965, Luiz Hugo Guimarães foi o único que teve seus direitos políticos 

suspensos por 10 anos. Idem. 



487 

CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________ 

 

com contratação não renovada. Esse ato do reitor Guilardo Martins Alves foi homologado pelo 

Conselho Universitário, em reunião do dia 13 de março de 1969828: 

 

1. Beatriz Maria Soares Pontes 

2. Célio Di Pace  

3. Enoque Gomes Cavalcanti 

4. Gerard Camille Prost 

5. Hercules Gomes Pimentel 

6. Heronildes Dias de Barros 

7. Joost Van Dome 

8. José Jackson [Carneiro] de Carvalho 

9. José Kehrle 

10. Marcelo Renato Arruda  

11. Maria Thereza Ribeiro Prost 

12. Nakais Hiorshi 

13. Oswaldo Trigueiro do Vale  

14. Raimundo Adolfo 

15. Roberto Navarro de Oliveira 

16. Ronald Queiroz Fernandes  

17. Ruy [Gomes] Dantas 

 

Além desses, outros professores, sob suspeita, tiveram seus pagamentos sustados 

temporariamente, tais como829: 

 

1. Adelmo Neves Machado 

2. Antônio Geraldo Figueiredo 

3. Carlos Eduardo Pessoa Cunha 

4. Djair Aquino Lima 

5. Dmerson Neiva Monteiro 

6. Hélio Correia Lima 

7. Lindalva Virgínio Franca 

                                                           
828 Reitoria da UFPB. Ofício 03/SSI/1969, de 1/2/1969. Arquivo Geral da UFPB. Cópia digitalizada Arquivo da 

CEVPM-PB. 
829 Idem. 
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8. Manoel de Carvalho Ferreira  

9. Manoel Paiva Martins 

10.  Zenonas Stasevalms [Stasevskas] 830 

 

Vale ressaltar que a motivação para tais atos da reitoria envolveu tanto questões de 

“segurança nacional” como administrativas por denúncias de ausência do professor na sala de 

aula ou mesmo questões de divergência entre pares e dirigentes das unidades acadêmicas. A 

seguir, um exemplo registrado em ata do Conselho Universitário que tratou da aprovação da 

“relação nominal dos professores que tiveram seus contratos não renovados ou que foram 

afastados do exercício do magistério por razões de segurança nacional ou sem razão, digo, ou 

em virtude de outros motivos, tendo em vista relatório das diretorias das diversas unidades de 

ensino”831: 

 

O Professor José Paulino Costa Filho esclareceu que a punição do Professor 

Hercules Gomes Pimentel, decorreu em função de sua atividade na Escola 

Politécnica, uma vez que no relatório da FACE nada se registrou em desabono 

das atividades daquele professor. Referindo-se ao assunto, o Snr. Diretor da 

Escola Politécnica, o Professor Lynaldo Cavalcanti, (ilegível) punição 

disciplinar, digo, administrativa, referente ao Professor Hercules Gomes 

Pimentel, tendo em vista que a Politécnica verificara engano ao computar as 

faltas às aulas por parte daquele Professor, cálculo no qual, não foram 

subtraídos os vinte dias de licença concedidos ao Professor Hercules Gomes 

Pimentel. Concluiu informando que a Diretoria da Escola Politécnica está 

encaminhando à reitoria exposição de motivos, elucidando minuciosamente o 

caso. 

 

Vale destacar o caso do professor Jomard José Muniz de Brito, contratado em 1º de 

março de 1964, na FAFI, com sua estabilidade funcional reconhecida no dia 15 abril de 1968. 

Em 1º de março de 1969, recebeu um oficio da professora Vilma dos Santos Cardoso Monteiro, 

diretora do ICFCH (antiga FAFI), lhe comunicando que “por ordem do Comandante da 

Guarnição Federal da Paraíba, expedida à Reitoria da UFPB, V. S. está impedido de 

lecionar.”832 Contudo, aqui começa o “surrealismo”, o professor continuou a receber seu salário 

até setembro de 1973, quando foi sustado após responder a inquérito na UFPB, iniciado em 

fevereiro daquele ano. 

                                                           
830 Em 18/3/2011, a sua filha Yanina Otsuka Stasevskas pediu a correção do sobrenome do pai, falecido, para 

STASEVSKAS, professor do antigo Instituto de Física e do Laboratório de Energia Solar. Arquivo Geral da UFPB. 

Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
831 Ata manuscrita da segunda reunião ordinária do Conselho Universitário da UFPB, realizada no dia 13 de março 

de 1969. Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
832 ADUFPB-JP. Grupo de Trabalho em prol da Anistia. O caso Jomard Muniz de Brito. Um capítulo do livro 

negro da UFPB ou O Surrealismo da Repressão. João Pessoa, 1979, p. 12. 
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Ao tempo em que ocorria perseguição a tantos docentes pelas posições críticas ao 

sistema autoritário implantado no Brasil com a ditadura militar, ocorria também a exaltação ao 

alto escalão da administração federal, com a concessão de títulos honoríficos833 pela UFPB, 

especialmente, nas décadas de 1960 e 1970. O Conselho Universitário aprovou homenagens – 

Professor Honoris Causa – a alguns profissionais com relevante produção acadêmica e a 

políticos comprometidos com o regime militar, a começar por dois presidentes da República, 

além de outros integrantes ou muito próximos do governo federal, tais como:  

 

- Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, Resolução S/N. 1966, recebeu o título em dia 2 

de maio de 1966, oportunidade em veio à UFPB para inaugurar o prédio da Reitoria da UFPB, 

no centro da cidade (Av. Getúlio Vargas); 

- General Emílio Garrastazu Médici, Resolução n. 06/1971, conforme processo iniciado em 

5/11/1970834, pelo presidente do DCE Francisco de Assis Veloso Filho, com parecer favorável 

do professor Juarez da Gama Batista, do Departamento de Letras Vernáculas do Instituto 

Central de Letras. Não se tem registro se o presidente recebeu o título;  

- Coronel Jarbas Gonçalves Passarinho, Resolução n. 1/1970, Ministro da Educação, título 

entregue em 22/12/1970, oportunidade em veio à UFPB como paraninfo geral das turmas 

concluintes;  

- Raimundo Môniz de Araújo, Resolução n. 32/1966, Ministro da Educação de Castelo Branco, 

título entregue em 21/7/1971; 

- Coronel Cezar Cals de Oliveira Filho, Resolução n. 271/1978, militar, ex-senador e 

governador do estado do Ceará, em 1979 passou a ser o Ministro das Minas e Energias; título 

entregue em 18/12/78;  

- João Paulo dos Reis Veloso, Resolução n. 7/1971, Ministro do Planejamento (1969-1979), 

título entregue em 1/9/1973;  

- Eliseu Resende, Resolução n. 16/1973, título entregue em 10/8/73, professor da UFMG, 

pesquisador na área de Engenharia Nuclear, Diretor do DNER, em 1979 passou a ser o Ministro 

dos Transportes. 

 

                                                           
833 Sobre esse assunto ver: CITTADINO, Monique. Op. cit. 1993, p. 29-32; FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra 

e FERNANDES, José David Campos. Op. cit. 2006; NASCIMENTO, Op. cit., 2015. 
834 UFPB. CONSEPE. Processo 49719, 6 de novembro de 1970. Arquivo da Secretaria dos Órgãos Deliberativos 

da Administração Superior (SODS). 
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Na Fundação Universidade Regional do Nordeste (FURNE), em Campina Grande, 

também se registra a rescisão do contrato do professor Padre João Batista Filho, que ensinava 

na Faculdade de Serviço Social daquela universidade, em fevereiro de1969, devido a sua 

participação nos movimentos contra a ditadura militar. Atuava como assessor espiritual dos 

movimentos da Juventude Estudantil Católica (JEC) e da Juventude Universitária Católica 

(JUC). “Em 1966, ingressou como estudante no curso de Ciências Econômicas da Faculdade 

de Ciências Econômicas de Campina Grande, o que possibilitou que fizesse movimento 

estudantil e fosse eleito presidente do Centro Acadêmico daquela Faculdade.”835 Em vista do 

Decreto 477/1969, foi punido com a suspensão da matrícula por dois anos, pela Reitoria da 

Universidade Federal da Paraíba.  

Em abril de 1969, o então reitor da FURNE, Edvaldo de Souza do Ó foi cassado do 

mandato de Reitor e de professor, por força do 4º Exército de Recife, e oficializado pelo Decreto 

de 9 de abril de 1969, do Prefeito de Campina Grande, Orlando Augusto César de Almeida836. 

A atuação da Assessoria de Segurança e Informação da UFPB desempenhava um papel 

fundamental na contratação de professores, já que antes da finalização do processo era 

solicitado um parecer sobre a existência de registros “desabonadores”. Embora sendo um cargo 

de confiança do reitor, o coordenador da ASI estava diretamente vinculado às orientações do 

Departamento de Segurança e Informação do MEC, que por sua vez articulava-se com o SNI. 

Como exemplos, em 5 de novembro de 1971, Ediláudio Luna de Carvalho, coordenador 

da ASI/UFPB, repassa informação da DSI/MEC a todos os diretores de unidades da UFPB 

sobre a necessidade da consulta prévia para a contratação de professores e funcionários em vista 

da “possibilidade de entrada de esquerdistas”837. Em 19 de fevereiro de 1972, a diretora do 

ICFCH, professora Vilma dos Santos Cardoso Monteiro solicita informações sobre 12 

professores a serem contratados, entre eles Luiza Erundina e Luiz Couto.838 Esse procedimento 

também era adotado para a contratação de estudantes para monitoria de disciplinas.839 

Na audiência sobre o tema “Demissão de professores na Paraíba”, os professores 

convidados trataram das perseguições sofridas no âmbito do exercício do magistério em escolas 

estaduais secundaristas de João Pessoa e na UFPB. Participaram os professores Rui Gomes 

Dantas, da UFPB, Carlos Alberto Farias de Azevedo, do Lyceu Paraibano, e Ângela Maria 

                                                           
835 SILVA, Op. cit. 2010. p. 27-28. 
836 Nomeado para substituir o prefeito eleito e cassado Ronaldo José da Cunha Lima. 
837 Ofício n 75, de 5/11/1912. Arquivo da ASI/UFPB. Cópia no Arquivo da CEVPM-PB. 
838 Ofício s/n/70, de 19/2/1972. Idem. 
839 Ofício s/n/70, de 3/3/1970. Idem. 
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Bezerra de Castro, que foi da CEPLAR, do Colégio Estadual de Cruz das Armas, do CEFET e 

da UFPB.  

 Em 1968, a professora Ângela Maria Bezerra de Castro lecionava no Colégio Estadual 

de Cruz das Armas, em João Pessoa e foi denunciada por uma colega que ministrava a mesma 

disciplina que ela, tanto ao Grupamento de Engenharia como à Secretaria de Educação do 

Estado. Ela afirma que se diferenciava porque enquanto outros professores “davam análise e 

gramática, eu dava interpretação de texto que era a abertura que eu encontrei para a 

conscientização, que era a minha formação e era naquilo que eu acreditava”840. Mas, um 

elemento destacado na denúncia foi pela sua posição contrária para uma cota das alunas para a 

compra de um presente – um litro de uísque escocês – para o secretário de educação que faria 

uma visita ao colégio. Por isso, respondeu a inquérito com a ameaça de perder o emprego, do 

qual dependia para a sobrevivência. Pediu apoio aos ex-professores da Faculdade de Direito e 

conseguiu falar com o governador João Agripino841:  

 

O que eu peço ao senhor não é nenhum favor é que o senhor coloque um 

homem de bem na presidência do inquérito. E ele aí respondeu para mim, pode 

ir tranquila que eu vou colocar um homem de bem. Então eu fui e quando fui 

responder ao inquérito, foi no Lyceu a audiência, quem era o presidente era o 

Desembargador Simeão Cananéia, realmente um homem de bem, um homem 

da maior dignidade que me ouviu durante quatro horas. [...] eu não quero criar 

aqui uma figura heróica não, eu estou falando da ditadura civil e estes 

expedientes baixíssimos, e nós não tínhamos para quem apelar. Este que era o 

problema. 

 

 Em seguida Ângela Maria Bezerra de Castro, relatou a sua experiência como professora 

concursada do CEFET, em João Pessoa. Temeu que a contratação não saísse por conta do 

inquérito no Estado, mas foi nomeada sem problemas. Ressalta a postura do diretor Itapuan 

Botto Targino842: 

 

... foi o único lugar que eu trabalhei e nunca fui perseguida. Nunca nem eu e 

nem outras pessoas, pessoas que tinham comprometimento político maior que 

o meu. A exemplo de Antônio Augusto de Almeida, que era do Partido 

Comunista, tinha sido inclusive preso porque ele era do partido. [...] nunca 

sofri perseguição e nem ninguém que eu conheço sofreu uma perseguição 

ideológica na escola. 

 

Contudo, foi denunciada ao diretor porque a sua aula era “um samba”843:  

 

                                                           
840 Depoimento da professora Ângela Maria Bezerra de Castro na Audiência Pública da CEVPM-PB “Demissão 

de professores na Paraíba, ocorrida no dia 27/03/2015. 
841 Idem. 
842 Idem. 
843 Idem. 
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eu ensinava a noite e levava uma radiola, no fim da noite eu tocava a música 

e depois eu fazia a interpretação do texto. Então eu fui denunciada por um 

dedo duro da escola que a minha aula era um samba. Aí eu fui chamada... E 

ele foi passar de noite na minha sala, para ver como era a minha aula, – eu vi 

a sua aula e eu só queria lhe pedir uma coisa, eu lhe peço isso em segredo: Eu 

tenho um ofício aqui - não traga texto de Chico Buarque – porque tinha um 

ofício proibindo que tinha recebido do Ministério da Educação.  

 

Em 1973, Ângela Maria Bezerra de Castro fez concurso para ser professora assistente 

de Teoria da Literatura na UFPB, já com o mestrado concluído, foi aprovada com a nota 

máxima da banca examinadora, mas não foi contratada. Chegou a dar aulas por seis meses, sem 

a efetiva contratação. Esperou a nomeação por três anos: 1973, 74, 75. Nesse ínterim ela fez 

denúncia ao Ministério da Educação, sem sucesso. Soube que tanto os professores Virgínius da 

Gama e Melo e Milton Ferreira de Paiva, como o reitor Humberto Nóbrega não tinham interesse 

na sua contratação. O que só ocorreu no reitorado de Lynaldo Cavalcanti no dia 28 de dezembro 

de 1976. 

O professor Rui Gomes Dantas, aposentado do Departamento de Filosofia da UFPB, 

relata a sua trajetória nesta universidade844: 

 

Bem, eu ingressei como professor na Universidade Federal da Paraíba em 

primeiro de março de 1966, após ter sido aprovado em concurso público para 

área de Filosofia, para lecionar na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

da UFPB. Na antiga FAFI, lecionei de 66 a final de 68 várias disciplinas, 

Metafísica, Teoria do conhecimento, Filosofia das ciências, algumas das 

histórias da filosofia [...]. Durante o período de 66 a 68 sempre mantive uma 

posição crítica em relação ao regime militar que se instaurou no país desde 

1964. No exercício da cátedra, exerci sempre com ousadia, até demasiada por 

vezes, a liberdade de pensamento inerente e essencial à atividade acadêmica, 

sobretudo na minha área de docência, a Filosofia. Opondo-me à então vigente 

ideologia da segurança nacional que vigorou durante todo o período do regime 

militar, ideologia de segurança nacional gestada na Escola Superior de Guerra 

sob inspiração do General Golbery, famoso General Golbery. Durante este 

período todo, claro que eu era bem mais jovem e, portanto, muito mais ousado 

do que ainda sou hoje, pronunciei conferências, participei de debates públicos 

e de manifestações públicas nos quais expressei meu pensamento crítico em 

relação ao regime político que vigorava.  

 

Diante da sua ação nas aulas e palestras e com o recrudescimento da ditadura militar, 

ele sempre expressou o apoio ao “movimento estudantil que tomou conta das ruas de João 

Pessoa e de todo o território nacional denunciando as arbitrariedades do regime militar ditatorial 

e reivindicando o retorno da democracia”. Ele relata como recebeu a sua cassação845: 

                                                           
844 Depoimento do professor Rui Gomes Dantas na Audiência Pública da CEVPM-PB “Demissão de professores 

na Paraíba”, ocorrida no dia 27/3/2015. Arquivo da CEVPM-PB. 
845 Idem. 
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Bem aconteceu que, no dia primeiro de fevereiro, [...] eu li nos jornais a minha 

expulsão da Universidade Federal da Paraíba. Fui tomar café no Ponto de Cem 

Réis e li pelo jornal. Nada havia ainda de oficial, a minha atitude foi de viajar 

para Recife, onde residia os meus pais e irmãos, e embora todos paraibanos, 

mas meu pai quando se aposentou, como desembargador, passou poucos 

meses foi morar em Recife por conta da educação dos demais irmãos meus, 

acontecendo inclusive a coincidência de que dois deles846 tinham sido presos, 

um terminando o curso de Medicina e o outro terminando o curso de 

Engenharia.  

 

A partir daí as dificuldades foram muitas, sem conseguir emprego, mas contou com o 

apoio do padre José Oscar Beozzo, “colega de curso, na Pontifícia Universidade Gregoriana em 

Roma, grande intelectual, de fama internacional, grande historiador, filósofo e teólogo” que 

lecionava na Faculdade Auxilium de Filosofia, na cidade de Lins, em São Paulo847:  

 

O Oscar Beozzo então apareceu repentinamente em minha casa, soube da 

minha expulsão da universidade pelos jornais, pegou o avião e veio, [...] eu 

disse você por aqui Oscar? – Vim lhe buscar, vim lhe buscar, já está tudo 

preparado você vai ter cadeiras na Faculdade Auxilium de Filosofia, uma 

faculdade particular. De fato, fui com ele para São Paulo, lecionei na 

Faculdade de Filosofia de Lins. Depois consegui, virei professor taxi, ou seja, 

pertinho, havia uma outra cidade chamada Penápolis, peguei disciplina lá, 

várias, e finalmente várias disciplinas em uma outra faculdade um pouco mais 

distante chamada Adamantina. 

 

Nesse período, conseguiu uma bolsa na Universidade de Louvain, na Bélgica, por meio 

do filósofo Jean Ladrier, daquela instituição. Para Rui Gomes Dantas, esse afastamento do 

Brasil foi crucial para a sua vida, tendo em vista que “boa parte de meus amigos em São Paulo, 

inclusive nessa região do noroeste paulista foram presos e tremendamente torturados, levados 

pro interior do DOPS em São Paulo, e eu escapei disso porque já tinha viajado para Louvain”848. 

Com a lei da anistia, a Lei nº 6.683/1979, solicitou à UFPB o retorno ao serviço ativo 

na mesma situação da época de seu afastamento. Assim, em 15 de fevereiro de 1980, por meio 

de portaria assinada pelo vice-reitor professor Serafim Rodriguez Martinez, reitor em exercício, 

voltou a ser professor titular da UFPB. Na Base de Dados SNIG do Acervo Comissão Geral de 

Investigações do SNI, localizou-se os seguintes documentos: 

 

Em 31 dez 68, RGD [Rui Gomes Dantas] teve o seu contrato de trabalho 

rescindido pela reitoria UFPB, por motivo de ordem política e falta de 

cumprimento do dever, no magistério. Em nov 79, por ato da reitoria, reverteu 

                                                           
846 Irmãos Paulo Antônio Gomes Dantas e Ronaldo Gomes Dantas, respectivamente. Idem. 
847 Idem. 
848 Idem. 
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ao cargo de professor titular. É esquerdista e contrário a revolução de 31 mar 

64. Vide microficha.849 

 

Relação de professores reintegrados aos quadros da UFPB pela Lei de Anistia; 

por decisão judicial e por ato da reitoria. Vide microficha.  

Agassiz de Amorim e Almeida 

Evaldo de Souza do Ó 

Jomard José Muniz de Brito 

Jose Florentino Duarte 

Jose Jackson Carneiro de Carvalho 

Juarez Benício Xavier 

Luiz Hugo Guimarães  

Maria Tereza Ribeiro da Costa 

Pedro Moreno Gondim 

Ronald de Queiroz Fernandes  

Rui Gomes Dantas 

Silvio Pelico Porto (falecido)850 

 

Retomando a situação dos professores que atuavam no ensino secundário, alguns deles 

foram cassados tendo seus contratos suspensos ou não renovados, a exemplo dos professores 

do Colégio Estadual de João Pessoa (Lyceu Paraibano). Contratos não foram renovados dos 

professores Carlos Alberto Farias de Azevedo (Geografia), Lenildo Correia da Silva (História), 

José Octávio de Arruda Mello (Português e História), Pedro Pereira dos Santos (Canto 

Orfeônico), Rubens Pinto Lyra (Francês), Arnaldo José Delgado (Física),Valtércio Alencar de 

Souza (Biologia)851, entre outros. 

Com relação ao professor José Octávio de Arruda Mello, ele lecionou com contrato 

renovado nos anos de 1966, 1967 e 1968. Contudo a renovação não ocorreu em 1969, servindo 

de argumentação “as suas opiniões políticas emitidas pela imprensa radiofônica, em defesa das 

manifestações estudantis de 1968, quando trabalhava como redator chefe de um programa 

político [Antena Política] da Rádio Arapuá [Arapuan], na Capital paraibana”.852 

O professor Carlos Alberto Farias de Azevedo lecionou sem problemas de 1966 a 1968, 

sendo desligado sem qualquer motivo fevereiro de 1969. Na audiência pública da CEVPM-PB 

afirmou: “nesse período, várias vezes, fui falar com a toda poderosa Carmem Isabel, era diretora 

do ensino médio do governo João Agripino. [...] Então, eu fui afastado das minhas funções, 

                                                           
849 Acervo Comissão Geral de Investigações/SNI. Base de Dados SNIG. Data da Emissão: 11/8/1980, Número do 

ACE: I0012361, Sigla de Origem: ASI UFPB. Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 

 850Acervo Comissão Geral de Investigações/SNI. Base de Dados SNIG. Data da Emissão: 03/11/1980, Número 

do ACE: I0014886, Sigla de Origem: IVEX (IV Exército). Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
851 Estudante de Medicina da UFPB e professor no Lyceu. Pedido de não renovação do contrato em janeiro de 

1969, “tendo em vista que com sua atuação contribuiu para a agitação no meio estudantil”, desde 1966. Atuava na 

mobilização da juventude na sua cidade natal, Pombal-PB, e na capital onde estudava e trabalhava. 1º GPTE - 

Informação no 118-E/2, de 29/2/72.  
852 Ministério da Justiça. Comissão de Anistia. Processo no2003.01.29307. Requerente: José Octávio de Arruda 

Mello. Brasília, 10/9/2003. Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
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fiquei sem ter nenhum meio de subsistência”.853 Ele recorda a ação de um grupo formado por 

estudantes do Lyceu Paraibano854: 

 

Quero registrar isso aqui, eu acho que ninguém falou ainda: era o grupo 

Trapiche: trabalho com piche, porque pichava as ruas e prédios públicos com 

os slogans políticos. Pouca gente sabe, hoje, da existência daquele grupo de 

apoio às esquerdas. Funcionava no colégio estadual, lá estava Eric Rosas, e 

tantos outros participaram desse grupo. Éramos caçados pelos espias da 

Ditadura, principalmente por Major Cordeiro, que perseguia bastante, mas 

nunca conseguiu desarticular esse grupo. Esse grupo sobreviveu até o início 

dos anos 1970, e teve o seu papel de dar apoio as esquerdas, pichando: Viva 

Che Guevara e etc … 

 

Não conseguindo mais trabalhar em João Pessoa e passando dificuldades para 

sobreviver, Carlos Alberto Farias de Azevedo foi para Recife onde obteve contrato como 

professor de Geografia do Colégio Juraci Palhano, em Casa Forte. Em seguida, por intermédio 

de Dom Helder Câmara, conseguiu um contrato na Universidade Católica de Pernambuco. Mas, 

diante das dificuldades e insatisfação, em 1974, conheceu uma alemã em Recife e foi com ela 

morar em Bonn, na Alemanha, onde ficou até 2006. 

Só em 2001, quando foi preparar o seu processo de anistia855, seu filho brasileiro Carlos 

Alberto Farias de Azevedo Filho, localizou documentos que explicaram a sua demissão856:  

 

Sou primeiramente classificado como professor e subversivo. Tendo como 

meios de atuação a área estudantil. Realmente, eu dava muito apoio à área 

estudantil. [...] E a principal acusação contra a minha pessoa foi de ter 

participado da ocupação da antiga Faculdade de Direito, realizada no dia 3 

março de 1964. 

 

Entre estes documentos estava uma ficha da Justiça Militar da União com informações 

sobre um processo de natureza criminal (número 76, de 1964, da Auditoria da 7ª Região) por 

denúncia de um representante do Ministério Público Militar no dia 24/7/1966. Apesar de 

anistiado, não conseguiu a reintegração solicitada ao Estado tendo em vista que em meio aos 

trâmites burocráticos o processo desapareceu.  

Outras perseguições a professores da UFPB ocorreram por ocasião da eleição para 

direção do CCHLA. No início da década de 1980, o conselho do Centro resolveu encaminhar 

o processo para a nova direção por meio de eleição direta, como preconizado pela Associação 

                                                           
853 Depoimento do professor Carlos Alberto Farias de Azevedo na Audiência Pública da CEVPM-PB “Demissão 

de professores na Paraíba”, ocorrida no dia 27/3/2015. Arquivo da CEVPM-PB. 
854 Idem. 
855 Anistiado em 2006, conforme processo Ministério da Justiça. Comissão de Anistia. Processo no: 2001.01.05765. 

Requerente: Carlos Alberto Farias de Azevedo. Brasília, 8/2/2001. 

 856 Idem. 
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Docente da UFPB, recém-criada. A eleição foi realizada no dia 4 de junho de 1980, e elaborada 

a lista sêxtupla, o pedido de nomeação foi encaminhado ao MEC. Os mais votados foram 

Francisco Pereira Nóbrega (Chico Pereira), Aluísio José Maria de Sousa, ambos do 

Departamento de Filosofia, e Pedro Pereira dos Santos, do Departamento de Arte e 

Comunicação. 

Em depoimento o reitor da época, professor Berilo Ramos Borba (14/08/1980 a 

13/8/1984) afirmou que ao assumir foi consultado pelo MEC se concordava com as listas de 

diretores de centro e vice-diretores já encaminhadas para Brasília pelo reitor anterior, professor 

Milton Paiva, não tendo nada contra857:  

 

Passaram mais ou menos uns dois meses, eu estava em audiência com o 

ministro quanto ele me falou: “Olhe, tem umas listas que vieram da 

universidade e que tem problema”. Eu: “Excelência, que tipo de problema?”. 

Ele: “Não, Medeiros disse tem um deles aí que não pode absolutamente ser 

escolhido”. Medeiros, evidentemente, que ele se referia, era o chefe do 

Serviço Nacional de Segurança e Informação, era o homem forte do regime, 

nesse aspecto. Na hora eu disse: “Ministro, eu conheço todos esses professores 

e não tem nenhum subversivo, não. Conheço todos, são professores na 

universidade. Inclusive, alguns dele foram meus professores no Seminário”.  

 

 O então ministro Rubens Ludwig, que era general da ativa, pediu ao reitor que 

procurasse o comandante do Grupamento da Guarnição Federal da Paraíba e pedisse a ficha 

desses professores, para em seguida levar ao MEC para análise. E assim foi feito858:  

 

Quando foi um mês depois, eu voltei a Brasília, ele me disse: “Olhe, aquelas 

fichas eu mandei para Medeiros, Medeiros já me devolveu. Agora tem um 

problema. Tem um professor aí que não vai poder ser nomeado”. Eu: “Não é 

possível. Quem é?”. Ele: “Um tal de Francisco Pereira da Nóbrega”. Era o 

padre. Eu: “Ministro, esse camarada foi meu professor de Seminário, conheço 

demais, ele não tem nenhum problema assim”. Ele: “Reitor, é o seguinte, a 

ficha dele lá em João Pessoa não tem, mas a ficha dele aqui em Brasília é 

muito carregada”. Eu disse: “Bom, Ministro, o que que eu vou fazer?”. Ele: 

“O senhor utiliza a solução que tem no estatuto na universidade”. Eu: 

“Certamente eu vou ter que nomear um professor pro tempore, um diretor pro 

tempore enquanto se prepare uma nova lista e isso evidentemente não será 

fácil”. Ele: “Mas a solução vai ter que ser essa”.  

 

 Entre as informações que levaram a “desaconselhar o aproveitamento” dos professores 

para os cargos de direção do CCHLA859, sobre Francisco Pereira Nóbrega, constava inúmeros 

registros, dentre eles os seguintes: 

                                                           
857 Depoimento de Berilo Ramos Borba, professor e ex-reitor da UFPB (1980-1984) à Comissão da Verdade, da 

Memória e da Justiça das Entidades da UFCG, no dia 18/07/2015, em João Pessoa, em parceria com a CEVPM-

PB. 
858 Idem. 
859 ASI/UFPB. INFO No 286 - 1981 - 22 Maio. Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
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escritor esquerdista, responsáve1 por manifestações estudantis (contra a 

Cruzada ABC) na cidade de Cajazeiras/PB.  

Em 05 Out 67, quando da prisão neste Estado do Presidente da UNE, Luiz 

Gonzaga Travassos da Rosa, desenvolveu atividades intensas, juntamente 

com elementos esquerdistas da capital, no sentido do libertá-lo.  

No dia 26 Out 67, pronunciou conferência na Igreja da Misericórdia em João 

Pessoa/PB, sobre o tema “O Povo de Deus no Itinerário dos Homens”, 

declarando o seguinte: “Cristo na linguagem atual foi agitador e subversivo, 

ele também usou da força para expulsar os invasores do templo”. Daí passou 

a mostrar a necessidade da Igreja atualizar-se, esquecendo o seu 

tradicionalismo, afirmando que a Igreja de Cristo deve acompanhar as lutas 

dos homens e ajudar a fazer esta história.  

Em 13 Mai 79 publicou no jornal O NORTE um artigo de sua autoria 

intitulado “Você quer ser professor?”, em apoio a greve deflagrada pelo 

magistério público estadual. 

 

 Com relação a Pedro Pereira dos Santos, constava o seguinte860: 

 

O nominado foi demitido pelo Governo do Estado, em 1964, por indicação da 

Comissão Estadual de investigação, por motivo de subversão. Participava de 

reuniões no escritório de serviços técnicos, na Praça 1817 no 112, pertencente 

a Adalberto de Araújo Barreto, para tecer críticas ao Governo Federal e ao 

regime vigente. 

 

E quanto ao professor Aluísio José Maria de Sousa, não foi informado impedimento 

político, mas constava que havia tido um fraco desempenho em cargos que havia ocupado 

anteriormente. 

O reitor Berilo Ramos Borba pensou em nomear o professor mais idoso no Conselho de 

Centro, mas ele não aceitou. Assim, encaminhou para Brasília o nome seguinte na ordem de 

antiguidade – o professor Arael Menezes da Costa, que pelo clima de insatisfação no centro 

também não queria aceitar. Ao sair a notícia, o diálogo entre os dois foi o seguinte861:  

 

[...] ele chegou lá e disse: “Não vou aceitar”. Eu digo: “Eu sei que você tem 

suas razões e tal, agora alguém tem que ser diretor desse centro, o eleito ainda 

não foi nomeado e eu acho que o senhor devia aceitar, eu te dou o apoio que 

seja necessário e tal”. No outro dia eles fizeram o enterro dele lá no centro [...] 

e entraram em greve, dizendo que ele tinha que renunciar.  

 

Quanto a esse acontecimento, a ASI/UFPB862 registra que Francisco Pereira Nóbrega 

esteve presente, 

 

No dia 27.05.81, por ocasião da paralisação geral das atividades escolares da 

UFPB e do enterro simbólico do Diretor do CCHLA, esteve presente à 

                                                           
860 Idem. 
861 Depoimento de Berilo Ramos Borba. Idem. 
862 ASI/UFPB. INFÃO No 123 – 1981 – 29 Maio. Arquivo Nacional. Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-

PB. 
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concentração que antecedeu o início do deslocamento do "cortejo fúnebre", 

constituído somente por estudantes, como prova de apoio ao ato. Acompanhou 

o "enterro" até o prédio da Reitoria, onde foi simulado um oficio fúnebre. 

 

 Toda a movimentação em torno desse caso foi registrada nos órgãos de segurança e 

informação. Segue mais exemplo de registro (Boletim Informativo com 10 páginas) de uma 

manifestação de protesto contra a designação de diretor Pró-tempore do CCHLA/UFPB, com 

discursos proferidos pelo professor Francisco Pereira Nobrega e outros, além do registro de 

alguns dos participantes863: 

 

José Chasin 

Thomas Joseph Marie Van Dijck 

Francisco Pereira Nobrega 

Francisco Foot Hardman 

Rui Gomes Dantas 

Rubens Pinto Lyra 

Eleonora de Oliveira Gomes 

Maria Tereza de Mello Barreto Campelo 

Walter de Oliveira Dantas 

Washington Alves da Rocha 
 

Após inúmeras atividades de contestação ao “interventor”, lideradas pela comunidade 

acadêmica do CCHLA e apoio da ADUFPB, o reitor conseguiu convencer que se elaborasse 

uma nova lista e assim foi nomeada diretora a professora Otília Idalina Maia, do Departamento 

de Letras. 

Como já foi mencionado no item Estrutura de Repressão na Paraíba, a Assessoria de 

Segurança e Informações (ASI-UFPB) tinha grande preocupação com a realização de eventos 

na universidade. Entre seus registros, apresenta-se um referente ao Curso de Extensão sobre 

Geografia e Marxismo, realizado por iniciativa do Núcleo de Documentação e Informação 

Histórica Regional (NDIHR), de 12 a 17 de janeiro de 1981, com informações pessoais dos 

idealizadores do curso: professor Antonio Moacyr Madruga e professora Rosa Maria Godoy 

Silveira, que se encontrava de férias. Os ministrantes eram os professores Wanderley Messias 

da Costa, da USP, e Antonio Carlos Robert Moraes, da UNICAMP. O documento confidencial 

é posterior a realização do evento864: 

 

O Curso realizou-se antes que o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE) se reunisse para decidir sobre sua aprovação. A 

tramitação do processo de aprovação de Cursos de Extensão pelo CONSEPE 

é sempre muito demorada, razão por que os Cursos quase sempre se realizam 

                                                           
863 Boletim Informativo. CIPS. No do protocolo: 0468. Data de abertura: 3/6/81. Arquivo Nacional.  

Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB. 
864 INFAO No 14/81-ASI/UFPB, 21 JAN 81. ARE_ACE_609_81. SNI. Arquivo Nacional. Cópia digitalizada. 

Arquivo da CEVPM-PB. 


