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Apresentação 

 
 
 
 
 
Este relatório contém todo o material produzido pela equipe do Projeto Memória Sérgio 

Arouca acerca da trajetória de Sérgio Arouca no período entre 1941 e 1967 (sua infância 

e juventude em Ribeirão Preto, São Paulo). Traz, inicialmente, um texto dividido em 

dois tópicos: a primeira parte trata dos aspectos políticos e sociais que norteavam a vida 

brasileira naquele período (“Brasil: democracia golpeada – 1956 a 1964”), e a segunda 

trata do PCB (“PCB: entre a ‘reforma’ e a ‘revolução’ – 1956 a 1964”). Traz ainda 

outro texto sobre a trajetória de Arouca naquele período e a conjuntura em Ribeirão 

Preto (“A gestação do sonho”). O relatório segue com uma lista reunindo perfis dos 

entrevistados que tenham relação com o período referido, e as transcrições das 

entrevistas – todas as realizadas em Ribeirão Preto entre os dias 20 e 23 de janeiro de 

2005, acrescidas da entrevista com José Carlos Arouca realizada em São Paulo em 11 

de julho de 2005. Por fim, apresentamos uma cronologia da trajetória de Sérgio Arouca. 
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Textos sobre a trajetória de Sérgio Arouca (1941-1967) 

 

 
A seguir, apresentamos dois textos sobre o período de 1941 a 1967. O primeiro está 

dividido em dois tópicos: a primeira parte trata dos aspectos políticos e sociais que 

norteavam a vida brasileira (“Brasil: democracia golpeada – 1956 a 1964”) e a segunda 

do PCB (“PCB: entre a ‘reforma’ e a ‘revolução’ – 1956 a 1964”). O segundo texto 

apresenta a trajetória de Arouca no período e a conjuntura de Ribeirão Preto (“A 

gestação do sonho”) 

 

.



                                     6

Contexto Sócio-Político e Trajetória do PCB (1956-1964) 

 

BRASIL: DEMOCRACIA GOLPEADA (1956-1964) 

 

O período democrático de 1945 a 1964 pode ser considerado uma experiência 

rica (e até então inédita no país) no caminho da construção de uma democracia de 

massas. Trata-se do momento em que se desenvolveu pela primeira vez um quadro 

partidário nacional e relativamente estável, em que o número de votantes se ampliou 

enormemente e se fortaleceram ou surgiram novas organizações da sociedade civil. Por 

outro lado, alguns setores da historiografia tentaram desvalorizar essa fase, denominada 

pejorativamente de “populista”, chamando atenção para o autoritarismo de seus líderes 

(“caudilhos”) e para a falta de independência de boa parte dos movimentos sociais em 

relação ao Estado. Em seu conceito mais utilizado, o “populismo” é fruto de um período 

de desenvolvimento industrial e conseqüente emergência de novos setores urbanos, até 

então frágeis e pouco representados. Ocorre que tais forças ainda não possuíam 

organicidade suficiente, ou seja, a sociedade civil ainda seria muito frágil, o que 

permitia “a líderes carismáticos se apossarem do poder e utilizar as massas disponíveis 

para sustentá-lo, sem que haja, no processo decorrente, espaço político para que evolua 

a livre representação dos interesses de classes”1.   

Quer consideremos simplificador ou não compreender aquele período através da 

chave do populismo, a democracia brasileira naqueles anos teve de fato suas 

insuficiências. Foi fruto do delicado equilíbrio social e político que emergiu do Estado 

Novo com a redemocratização de 1945, e quase desde o princípio (a partir de 1947) 

“minado” pelo desfavorável clima internacional da Guerra Fria, que dividiu o mundo 

em dois blocos antagônicos (capitalista e socialista) capitaneados pelas 

“superpotências” EUA e URSS – acabando rapidamente com o clima de cooperação do 

final da Segunda Guerra Mundial. Assim, a jovem democracia brasileira teve suas 

limitações e retrocessos, tais como o cancelamento do registro do PCB em 1947 e a 

cassação de seus parlamentares em 1948.  

Além disso, aqueles anos foram pontuados por diversas crises e pelas cada vez 

mais intensas tentativas por parte dos setores conservadores da sociedade de barrar o 

                                                
1 CHACON, Vamireh, História dos partidos brasileiros. Brasília: Ed. UNB, 1998, pág. 151, citando  
DULCI, Otávio Soares, A União Democrática Nacional e o antipopulismo no Brasil. Belo Horizonte: 
UFMG/PROED, 1986. 
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aprofundamento da democracia e da organização popular. Nesse sentido podem ser 

explicadas a campanha pela renúncia de Getúlio Vargas (que culminou com seu suicídio 

em 1954); a tentativa frustrada de impedir a posse de Juscelino Kubitschek (1955), 

barrada por um “golpe preventivo” dado pelo General Henrique Teixeira Lott; e o veto 

dos conservadores ao vice-presidente João Goulart quando da renúncia de Jânio 

Quadros (1961), que quase terminou em guerra civil, impedida por uma solução de 

compromisso que instituiu o parlamentarismo como forma de enfraquecer o novo 

presidente. Assim, 1964 pode ser compreendido como o ápice da disputa entre 

concepções opostas de sociedade que se deu durante o período (e especialmente a partir 

de 1961), com a vitória das forças conservadoras que foram se aglutinando nos anos 

anteriores ao Golpe civil-militar de 1964. Mas é claro que 1964 também teve suas 

especificidades, sua lógica própria. 

Como foi dito, o país começava a conviver com um sistema partidário estável e 

nacionalizado (até então, o único partido nacional de fato era o PCB). Basicamente, 

haviam três partidos principais: o Partido Social Democrático (PSD), liderado pelas 

oligarquias rurais, industriais e setores oriundos da burocracia do Estado Novo; o 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), reunindo setores sindicais ligados ao “populismo”; 

e a União Democrática Nacional (UDN), aglutinando setores da burguesia comercial, 

das classes médias, liberais e antigetulistas. Os dois primeiros conseguiram eleger em 

aliança a maioria dos presidentes entre 1945 e 1964, à exceção de Jânio Quadros, eleito 

pela UDN, mas que governou por apenas sete meses (1961). Os dois primeiros eram os 

que reuniam forças mais identificadas com o legado varguista e populista, que 

encontrou pontos de contato com o avanço das forças populares e da esquerda, enquanto 

a UDN esteve envolvida com todas as tentativas antidemocráticas e golpistas.  

Além desses três partidos havia outras forças relativamente importantes, como o 

Partido Social Progressista (PSP), liderado pelo polêmico populista Adhemar de Barros; 

o Partido Democrata Cristão (PDC), inspirado pelos seus congêneres da Europa 

Ocidental; o Partido Socialista Brasileiro (PSB), social-democrata; o Partido de 

Representação Popular (PRP), integralista; entre outros. É óbvio que esse sistema não 

ficou estanque ao longo daqueles anos. Assim, nos anos 1960 o PTB estava em visível 

crescimento e aproximação com a esquerda (o que o afastou em boa parte do PSD), o 

PDC e o PSB estavam se consolidando como partidos médios. Tudo isso faz supor que, 

não fosse o golpe à democracia em 1964 (que extinguiria os partidos em 1965), poderia 
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haver uma pluralidade maior de partidos estruturados e bem definidos, nos moldes das 

democracias mais avançadas.  

A industrialização brasileira se aprofundou naqueles anos, especialmente durante 

o Governo Kubitschek (1956-1961), que investiu num moderno parque industrial e na 

construção de Brasília (inaugurada em 1960). Tal projeto ficou conhecido como 

“desenvolvimentismo”, e fez do Estado um indutor do desenvolvimento, em parceria 

com o capital privado nacional e o capital estrangeiro. Esse projeto, no entanto, 

aumentou a dívida externa e acelerou o processo inflacionário – problemas que se 

intensificariam mais tarde e contribuíram com a crise que levou ao Golpe.  

Mas apesar dos problemas, a virada dos anos 1950 para os 1960 acabou ficando 

marcada (mesmo que isso em parte se devesse a uma construção posterior) como um 

período “dourado”. É inegável a efervescência cultural do período, marcado pelo 

surgimento da bossa nova, os primeiros passos do Cinema Novo, e algumas iniciativas 

novas por parte das esquerdas, como o Centro Popular de Cultura (CPC) da União 

Nacional dos Estudantes (UNE). Para além do otimismo da classe média, as esquerdas 

em especial pareciam ter motivos para a esperança. A organização popular se 

aprofundava, em especial através do fortalecimento da UNE, da organização das Ligas 

Camponesas e da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT, fundada em 1962). A 

conjuntura internacional também parecia favorável às mudanças. Desde o final da 

Segunda Guerra Mundial, não cessou o avanço dos movimentos de independência no 

então chamado Terceiro Mundo. A todo o momento surgia um novo estado 

independente a partir das antigas colônias dos países imperialistas. Em geral, nessa 

profusão de novos Estados, muitos se alinhavam ao socialismo, ou à nova corrente 

“não-alinhada” que começou a se formar com a Conferência de Bandung (1955). A 

Revolução Cubana (1959) tornou-se um marco fundamental para as esquerdas, mas 

também foram importantes a Revolução da Argélia (1962) e a luta revolucionária no 

Vietnã (acelerada a partir do início dos anos 1960). Para as esquerdas brasileiras, a 

revolução parecia estar ao alcance das mãos. 

Não poderiam estar mais enganados. O Governo Goulart (1961-1964), ápice das 

movimentações por mudanças, esteve envolto desde o princípio em profunda crise, 

equilibrado numa divisão social que não poderia apontar para uma vantagem das forças 

progressistas. Relativamente paralisado a princípio pelas condições nas quais lhe foi 

permitido assumir, obteve mais liberdade de ação em 1963, com o plebiscito que 

restabeleceu o presidencialismo. A princípio buscou o apoio de forças mais amplas e a 
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estabilização econômica, cujo marco foi o Plano Trienal (de 1963, que só durou três 

meses). Na medida em que não conseguiu trilhar um caminho assemelhado ao de 

governos populistas anteriores, radicalizou, buscando apoio direto nos movimentos 

sindicais e sociais progressivamente independentes e fortalecidos. Lançou as chamadas 

“reformas de base” (sendo as mais importantes a agrária e a fiscal) que, com a falta de 

apoio de um Parlamento profundamente dividido, começou a ameaçar implementar por 

decreto, apoiado numa ligação direta com o povo – da qual o Comício da Central, de 13 

de maio de 1964, foi um importante passo.  

Assim, à crise econômica e política pela qual passava o país, se juntou o temor 

das elites e de significativa parcela das classes médias da possibilidade de quebra das 

regras democráticas e, pior, visando implementar a “comunização da Nação” (como se 

dizia). Parte do empresariado, com apoio direto do capital norte-americano, levou 

adiante a organização de diversos organismos de propaganda a favor do ideário 

conservador, como o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (Ipes) e o Instituto 

Brasileiro de Ação Democrática (Ibad). Grande parte das classes médias, aterrorizada, 

começou a organizar as imensas Marchas da Família com Deus pela Liberdade. 

Finalmente, no início de 1964 entrou em cena um outro fator decisivo: a radicalização 

de setores inferiores da hierarquia militar. Isso não seria o problema em si, mas sim o 

fato do governo ter dado claros sinais de que apoiaria tais setores, o que desequilibrou a 

relação de forças no interior das Forças Armadas (até então indefinida) a favor de uma 

solução de força contra o regime2. Em março de 1964 estava formada a coalizão 

conservadora civil-militar que, já tendo conquistado a hegemonia da sociedade, venceu 

o embate contra os setores populares3.  

O que para muitos seria um rápido movimento “saneador” (como outros que já 

haviam ocorrido na política brasileira) se transformou num novo regime, que levaria 

adiante por longos anos um projeto ditatorial conservador, mas também modernizante – 

na linha da “modernização conservadora”, “pelo alto”, comum à História brasileira. 

                                                
2 Como se viu, foram muitos os fatores que interferiram no Golpe, sendo impossível encontrar uma 
explicação simples. A discussão historiográfica sobre o tema tem sido intensa: alguns dão importância a 
um papel independente dos militares; outros valorizam a atuação individual dos atores; há os que 
valorizam as determinações econômicas do estágio de desenvolvimento do capitalismo brasileiro naquele 
momento; e os que chamam atenção para uma “paralisia decisória”, causada pela radicalização dos atores 
em suas posições sem que houvesse uma vantagem decisiva para algum dos lados. Em suma, as hipóteses 
são muitas,  e ainda não se chegou a um consenso. Acerca disso, cf. FICO, Carlos, Além do Golpe, Rio de 
Janeiro: Record, 2004. 
3 Como bem definiu René Armand Dreifuss em 1964: a conquista do Estado – ação política, poder e 
golpe de classe. Rio de Janeiro: Vozes, 1981. 
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PCB: ENTRE A REFORMA E A REVOLUÇÃO (1956-1964) 

 

Em 1956, o então Partido Comunista do Brasil (PCB) vivia um dos momentos 

mais vibrantes de sua trajetória, em meio a dilacerantes disputas internas que 

guardavam relação com a própria trajetória do partido e as variações da conjuntura 

internacional do socialismo. Naquele ano, o novo governante da URSS, Nikita 

Kruschev, denunciou boa parte dos crimes de Stálin no chamado Relatório Kruschev, e 

propôs uma renovação na estrutura de poder do país e uma retomada da “legalidade 

socialista”. Também propôs uma melhoria nas relações com o bloco capitalista – o que 

em breve ficaria conhecido como “coexistência pacífica”. Tudo isso acabou interferindo 

no já conturbado e dividido PCB.  

O partido vivia desde que foi posto na ilegalidade em 1947 um processo de 

radicalização de suas posições, cujo ápice se deu no início dos anos 1950. Se na 

redemocratização de 1945 o PCB viu a si mesmo como o partido de “todo o povo” e 

buscou a colaboração de classes e a atividade legal (se tornando de fato um partido de 

massas), agora defendia mais uma vez a tomada violenta do poder e a valorização do 

proletariado (voltando à concepção do partido ilegal “de quadros”, dos poucos 

militantes profissionalizados e treinados)4. Defendia-se uma aliança preferencial com o 

campesinato, mas mantinha-se a defesa da aliança com a burguesia nacional – mas desta 

vez a definição desse setor era restritiva, e nessa aliança o papel de protagonista deveria 

caber à classe operária e em especial à sua vanguarda, o PCB. Por conta dessa guinada, 

o Governo Dutra foi classificado como uma “ditadura com resquícios fascistas” e o 

segundo de Vargas como um governo de “traição nacional”. Daí decorreria um dos 

motivos para a revisão dessa política radicalizada. 

O suicídio de Vargas pegou os comunistas de surpresa: eles, que vinham 

combatendo violentamente o governo, se viram, na prática, obrigados a dar outra 

guinada em sua política (logo estariam apoiando a candidatura e o governo de 

Kubitschek), aproximando-se dos setores nacionalistas, do PTB e dos sindicalistas 

oficiais. Em relação a este último setor, desde 1952 os sindicalistas do PCB 

conseguiram, à revelia da direção, impor uma nova política de cooperação e 

participação nos sindicatos oficiais, pois até então a orientação (que não deu certo) era 

                                                
4 Os marcos dessa política são o Manifesto de Agosto de 1950 e o IV Congresso de 1954.  



                                     11 

de formação de sindicatos paralelos e exclusivos. Essa “rebelião” das bases sindicais do 

partido já havia sido um primeiro fator para a revisão pecebista, ao qual se juntaram as 

mudanças na política nacional e na conjuntura internacional (importante, mas não 

determinante na vida de um partido “internacionalista”, porém relativamente autônomo 

e integrado à sociedade brasileira).  

Por conta desses três fatores, o PCB chegou a uma encruzilhada, na qual mais 

uma vez vieram à tona as divisões que marcaram sua trajetória. Dessa vez, elas se 

manifestaram a princípio em três correntes: “a ‘renovadora’, liderada pelo ex-tenente 

Agildo Barata; a ‘conservadora’, composta por diversos dirigentes do Comitê Central, 

entre eles Prestes, João Amazonas, Maurício Grabois e Carlos Mariguella, e a 

‘pragmática’, composta por Giocondo Dias, Mário Alves, Jacob Gorender e outros.”5 

Os “renovadores”, que defendiam com mais firmeza um partido aberto, democratizado e 

ligado a ideais mais “social-democratas”, foram afastados ainda em 1956. Na seqüência, 

os “pragmáticos” (uma espécie de “justo centro”) obtiveram o apoio (naquele momento 

ainda fundamental) de Prestes e, levando adiante parte das idéias dos “renovadores”, 

isolaram os “conservadores” e publicaram a Declaração de Março de 1958, marco da 

política pecebista a partir dali. O documento defendia a necessidade de um partido de 

massas, da luta pela legalidade, da atuação eleitoral e parlamentar e o abandono 

declarado das práticas “golpistas” (mas não necessariamente da “violência 

revolucionária” como um todo).  

Tal política seria basicamente reafirmada no V Congresso (1960) e, na esteira da 

luta pela legalidade, levaria à decisão em 1961 da publicação de um novo estatuto que 

mudava o nome do partido para Partido Comunista Brasileiro (mantendo-se a sigla 

“PCB”) – com o intuito de reafirmar o caráter nacional do partido, questionado quando 

de sua proibição. Os “conservadores”, isolados, denunciariam essa política e a mudança 

de nome, “reorganizando” em 1962 um Partido Comunista do Brasil (com a sigla PC do 

B). Este acabaria alinhado à China, então em processo de enfrentamento no movimento 

socialista internacional com a URSS (que manteria o apoio do PCB até seus últimos 

dias), acusada de “revisionismo”. Já o grupo “pragmático”, acrescido de Prestes, se 

consolidaria como o núcleo dirigente do partido. Esse núcleo, sobrevivendo às 

deserções para a luta armada nos anos 1960 e aos assassinatos de dirigentes pecebistas 

                                                
5 PANDOLFI, Dulce. Camaradas e companheiros. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995, pág. 178. 
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cometidos pelos órgãos de repressão nos 1970, ainda estaria comandando o partido no 

princípio dos anos 1980. 

Há uma importante ressalva a ser feita. Apesar das aparentemente confusas 

reviravoltas na trajetória pecebistas, elas podem ser explicadas pela ininterrupta 

convivência em seu interior do dilema entre “reforma” ou “revolução” que, “conjugado 

à contradição ‘nacionalismo’ vs. ‘internacionalismo proletário’, dificulta a elaboração 

de uma linha política mais adequada ao meio brasileiro. Embora, paradoxalmente, esta 

mistura de nacionalismo e ‘internacionalismo’, de reformismo e revolucionarismo, 

consiga atrair para o PCB segmentos diferentes da população orientados por 

motivações variadas, ela mantém o Partido num estado de constante tensão interna e 

tem permanecido na raiz das sucessivas crises e cisões que marcaram a vida do PC no 

Brasil”.6 

Uma segunda ressalva também deve ser feita – e serve para todas as mudanças 

de tática do PCB realizadas até os anos 1980. Mudavam os métodos, mas a estratégia 

revolucionária era a mesma, e baseava-se numa concepção denunciada pelos críticos do 

partido como “etapista”. Na visão pecebista a revolução brasileira deveria se dividir em 

duas etapas: uma “nacional-democrática”, contra o latifúndio (um “resquício feudal” do 

país) e o imperialismo, com a participação da burguesia nacional e das camadas médias; 

e somente mais tarde a etapa socialista. A partir de 1958 o partido já reconhecia que o 

capitalismo estava avançando no país, mas tal processo ainda estaria longe de se 

completar. Assim, continuava-se defendendo a aliança com a burguesia nacional numa 

primeira etapa preferencialmente pacífica (ou não), que daria lugar rapidamente e de 

uma forma um tanto indefinida à esperada segunda etapa.  

Em oposição a essa visão começaram a se levantar vozes progressivamente 

numerosas na esquerda e na intelectualidade. Com diferentes matizes mas algumas 

idéias centrais em comum defendiam que o Brasil já seria capitalista, nunca teria havido 

feudalismo no país (portanto não existiriam os “resquícios feudais”) e a revolução 

burguesa já teria sido realizada (ou estaria em vias de se completar), em moldes 

diferentes das revoluções européias clássicas. No campo acadêmico, Caio Prado Júnior, 

intelectual ligado ao PCB (cujo pensamento, entretanto, nunca foi hegemônico no 

partido), foi um dos primeiros a avançar nessas críticas, ainda nos anos 1950. Depois 

                                                
6 RODRIGUES, Leôncio Martins, “PCB: os dirigentes e a organização”. In: FAUSTO, Boris (dir.), 
História geral da civilização brasileira, tomo 3, vol. 3: o Brasil republicano – sociedade e política (1930-
64). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 6a ed., 1996, pág. 443. 
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viriam os “teóricos da dependência” como o sociólogo Fernando Henrique Cardoso e, 

guardando alguns pontos de contato com esse grupo, mas com uma combinação muito 

especial e criativa de referenciais teóricos, Florestan Fernandes. Na esquerda, surgiam 

novos partidos e agrupamentos políticos, ainda no pré-1964: a Organização 

Revolucionária Marxista – Política Operária (ORM – Polop), com influência trotskista e 

baseada em especial na intelectualidade e em São Paulo; as Ligas Camponesas, de 

Francisco Julião; a Ação Popular (AP), ligada à esquerda católica e fortemente atuante 

entre os estudantes; a cada vez mais definida esquerda do PTB; o já citado PC do B; e 

mesmo o PSB. Alguns deles, em especial a Polop, já defendiam que o Brasil era 

capitalista e a revolução deveria ser diretamente socialista. O PTB viveria uma relação 

dúbia de aproximação e disputa de posições no meio sindical com o PCB, enquanto a 

AP disputaria fortemente com os pecebistas a hegemonia estudantil. 

Mesmo estando pela primeira vez em sua História acompanhado de forças rivais 

significativas no campo das esquerdas, ainda não seria naquele momento que o PCB 

perderia seu papel hegemônico nas esquerdas e nos movimentos sociais progressistas. 

Prova disso é o papel destacado que o partido exerceu durante o governo Goulart. Nesse 

momento, o partido mais do que nunca controlava sozinho ou em aliança a maior parte 

dos sindicatos e das associações estudantis, tinha papel importante entre a 

intelectualidade o movimento nacionalista e hegemonizava importantes organizações 

culturais, como o CPC da UNE. A aproximação de Goulart com as forças de esquerda e 

a defesa das reformas de base, bem como o fortalecimento da organização popular, 

levou a maioria dos pecebistas a um estado de euforia e a certo imobilismo às vésperas 

do golpe. Por outro lado, realimentavam a velha dicotomia do PCB entre “reforma” e 

“revolução”, fazendo ressurgir e fortalecendo posturas mais radicais, como a defesa das 

“reformas na lei ou na marra” à revelia do Legislativo, o apoio a um novo mandato para 

Goulart (o que só poderia ser obtido através do Parlamento majoritariamente 

conservador ou de golpe) e a reafirmação de que o caminho da “violência 

revolucionária” seria válido se a conjuntura caminhasse para isso. Vale dizer que tal 

radicalização antidemocrática, não somente por parte do PCB, mas também dos 

movimentos populares e dos outros setores de esquerda (na verdade ainda mais radicais) 

contribuíram para aglutinar as amplas forças do golpe e da reação, que então passaram a 

contar com amplos setores da sociedade apavorados com o “perigo vermelho”.  

Embriagado pela certeza da vitória, o PCB seria mais uma vez pego de surpresa em 31 
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de março de 1964. Dessa surpresa, teria desde então imensas dificuldades para se 

recompor. 
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Trajetória de Sérgio Arouca: a gestação do sonho (1941-1967) 

 

Ribeirão Preto e as condições para a gestação do sonho 

 

Ribeirão Preto era (e ainda é) em meados do século passado um importante 

centro econômico do pujante interior paulista, um pólo regional aglutinador de dezenas 

de outros municípios. Ribeirão apresentou um razoável desenvolvimento urbano no 

período, porém fortemente calcado ainda no mundo rural que o circundava – no setor 

agrícola (hoje conhecido como “agronegócio”) e no comercial, com menor 

desenvolvimento industrial.  

Tal situação deve ser a responsável pela polarização que a região viveu no 

período entre forças progressistas e conservadoras, reproduzindo (aparentemente) com 

maior força a polarização que a sociedade brasileira como um todo vivenciou na época. 

Ribeirão parece (pelas entrevistas) uma cidade grande o suficiente para permitir um 

desenvolvimento rico de novas forças, mas pequena o suficiente para impedir o 

enfraquecimento e diluição do velho poder agrário. Uma cidade de dimensões que 

pareciam tornar palpáveis as disputas políticas regionais no período, que permitiam a 

convivência mais direta dos atores envolvidos e seu enfrentamento mais claro.  

Um fator importante para o desenvolvimento de uma consciência crítica na 

cidade parece ter sido a fundação (levada adiante pelo polêmico personagem Zeferino 

Vaz) do campus da Universidade de São Paulo (USP) na cidade em 1952, em especial 

do curso de Medicina. Boa parte das mobilizações progressistas na cidade passou a 

partir daí a estar ligada à atuação dos militantes estudantis como Arouca – que 

certamente teve sua trajetória influenciada decisivamente pela fundação da faculdade e 

pelas discussões sobre medicina preventiva do curso de Medicina.   

“Ribeirão Preto sempre foi uma cidade muito articulada, até um determinado 

tempo, porque hoje a coisa ‘tá’ um pouco desarticulada, mas ela foi muito articulada 

dos dois lados, da direita e da esquerda.”7 O pólo de direita da cidade era bastante 

definido numa sociedade em boa parte conservadora. Não é o foco aqui, mas podemos 

citar como indícios dessa situação as várias referências em várias das entrevistas acerca 

do poder que os latifundiários e os comerciantes da época tinham; a força do PRP; a 

organização de um Movimento Ativo de Ação Democrática (MAAD) na cidade; o 

                                                
7 Maria Aparecida dos Santos (Cidinha), entrevista coletiva, pág. 54. 
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isolamento sofrido pelos militantes que permaneceram na cidade no pós-64 (“Eu acho 

que os que permaneceram aqui, e isso eu acho que ninguém verbaliza claramente... é 

uma espécie de exílio interno. Porque tinha gente que atravessava a rua pra não nos 

cumprimentar”8); a própria dubiedade da cidade em relação à valorização da trajetória 

de Arouca; entre outros fatores.  

Já a esquerda se organizou na cidade de várias formas, e atuou em diferentes 

frentes, com razoável força. Vejamos dois depoimentos sobre isso: 

 

“Houve no pré 64 de toda uma fermentação política, o aparecimento de lideranças na 

classe trabalhadora. Quer dizer, a maioria das lideranças sindicais, a gente tinha uma 

série de líderes sindicais aqui. Por incrível que pareça mais do que é hoje... hoje que 

tem mais pelegos que tinha na época, não é?! Mas tinha algumas lideranças boas nos 

gráficos, nas cervejarias. E no movimento estudantil, graças inclusive e muito à vinda 

da USP aqui, já que ela trouxe um arejamento com professores de fora, professores 

com experiência, gabaritados, respeitados e que... isso criou um novo alento na 

movimentação política e que acabou contagiando até mesmo o movimento 

secundarista, os estudantes secundários e tudo.”9 

 

“tinha alguns problemas locais que era por exemplo o fortalecimento da escola pública, 

o ensino público, era a estatização. Nós tínhamos algumas empresas locais aqui de 

prestação de serviços, empresa de água chamada Empresa de Água e Esgoto que era 

particular, então ela foi encampada graças a um projeto que o vereador Luciano 

Lepera que era do partido comunista apresentou, empresa que era da família Matos. Aí 

nós tínhamos aqui alguma coisa no ensino superior, a faculdade de Odontologia que 

era particular, quando nós começamos a estudar, a luta pra ela ser encampada e ser 

transformada em universidade pública, primeiro ela se transformou e depois foi 

incorporada à Universidade de São Paulo, enfim... tinha a organização do sindicato, 

houve uma época até em que a atuação do partido junta ao movimento dos 

trabalhadores, criou um certo choque muito mais por conta do outro lado do que dos 

membros do partido comunista, criou um certo choque por exemplo com o movimento 

católico progressista.”10 

                                                
8 Feres Sabino, pág. 110. 
9 José Roberto Tamburus, entrevista coletiva, pág. 41. 
10 Ibid., pág. 45. 
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Vê-se por esse último depoimento que outras forças de esquerda além do PCB 

começavam a se organizar em Ribeirão – como o citado movimento católico 

progressista, que nasceu de setores da Juventude Universitária Católica (JUC) e deu 

origem à AP. O PSB também é citado, e em especial o movimento nacionalista, com o 

Centro Olavo Bilac, que congregava militantes de diversos partidos e matizes (até 

alguns da UDN), mas também tinha os seus militantes próprios, que no imediato pós-64 

dariam origem a movimentos guerrilheiros nacionalistas (como o Movimento 

Nacionalista Revolucionário – MNR) independentes de outros grupos de esquerda. 

O movimento operário parece ter tido força nesse período, apesar do setor 

industrial não ser predominante na economia da região. A União Geral dos 

Trabalhadores (UGT) passou na época por um período de revigoramento 

(hegemonizada pelos comunistas), com direito a coluna em jornal local e participação 

em diversas atividades culturais (em parte numa rica relação com o meio estudantil) e 

mobilizações. Na UGT, também se organizavam debates com a participação de nomes 

fundamentais no período, como Darcy Ribeiro e Osny Duarte Pereira. A atividade no 

meio rural em torno de Ribeirão Preto também teve um bom momento, com sindicatos 

rurais organizados e a participação ativa de militantes da cidade em atividades no 

campo (o que é comentado em diversas entrevistas, cf. por ex. Patrocínio). Mas o setor 

que parece ter sido mais pujante é o estudantil, tanto universitário quanto secundarista, 

com a organização de diversas passeatas e o fortalecimento do Centro Acadêmico 

Rocha Lima da faculdade de Medicina.  

 Outras atividades interessantes foram levadas adiante pelas esquerdas. Na Rádio 

PRA-7, havia o programa Rotativa Sonora, que levava para a cidade importantes nomes 

da cultura brasileira, como Vinícius de Moraes. Iniciaram-se atividades do CPC da 

cidade, que teve pouco tempo de atuação – logo 1964 chegou. Em suma, uma atividade 

produtiva e importante, que não fica muito atrás da efervescência cultural das grandes 

capitais no período, mas que como em todo o país foi abortada em 1964.  

 

PCB em Ribeirão Preto 

 

 O PCB de Ribeirão Preto no pré-64 era razoavelmente forte, sendo 

provavelmente o terceiro do estado de São Paulo (atrás da capital e de Santos). Tinha 

poder suficiente, por exemplo, para eleger deputado estadual pela cidade a Francisco 
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Luciano Lepera (em 1958, pela legenda do PTB) e vereador a Pedro Augusto de 

Azevedo Marques (em 1962).  

 Apesar da ilegalidade do partido desde 1947 (que só acabaria em 1985), os 

comunistas conseguiram no período (em todo o país e também em Ribeirão) atuar 

abertamente, numa espécie de semilegalidade. Já se podia assumir a condição de 

comunista sem maiores temores, e atuar mais abertamente nos movimentos sociais (o 

partido nunca os abandonou, mas atuava de forma mais velada). No pré-64, os 

comunistas conseguiram controlar ou participar dos principais movimentos de Ribeirão 

e seus arredores. Tinham importância na UGT, atuavam no movimento de trabalhadores 

rurais (participando da organização de sindicatos, cf. entrevista do Patrocínio), 

organizaram diretamente passeatas importantes na cidade e participaram das atividades 

culturais já citadas. Mas sua principal força parecia estar no movimento estudantil, que 

hegemonizaram na cidade no imediato pré-1964. Vejamos o seguinte depoimento: 

 

“Como sempre, não tinha penetração entre os trabalhadores. Isso porque havia, como 

até hoje, uma rejeição muito grande por causa de uma campanha que tinha da Igreja 

que comunista é ateu, mata padre, come criança... tinha toda uma... os filhos não são 

dos pais, são do Estado... tinha toda uma loucura. Por isso que era tão difícil de 

difundir. O comunismo se difundia mais no meio estudantil.”11 

 

 Some-se a isso o papel secundário do movimento operário na região, e estavam 

dadas as dificuldades dos comunistas entre os operários que eles esperavam representar. 

De qualquer forma, a atividade do partido no movimento estudantil e em outras áreas 

foi bastante forte no período. Depois de 1964, as coisas seriam muito mais difíceis. O 

PCB em quase todo o país levou um choque com o golpe, que não esperava, e se 

desorganizou (o próprio comitê central levou mais de um ano para se reorganizar e 

emitir uma nota sobre o golpe). Em Ribeirão Preto não foi diferente: o partido se 

reorganizou em 1965, retomou seus contatos e obteve algumas vitórias – como a 

participação decisiva na passeata de 1966 que paralisou a cidade. Porém, logo as 

recorrentes divisões internas do partido se manifestaram novamente, e com especial 

gravidade no estado de São Paulo. A polêmica se deu em torno do caminho para 

enfrentar o regime. A maioria da direção nacional defendia o caminho pacífico, se 

                                                
11 Álvaro Cerqueira Netto, preliminar da entrevista, págs. 94-95.  
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utilizando dos espaços legais e buscando uma grande aliança (com a possível 

participação de partes da burguesia e setores descontentes do regime) para derrotar 

progressivamente a ditadura. Já alguns dirigentes e muitos militantes defendiam o 

caminho armado, a derrubada da ditadura por meio da violência, não necessariamente 

instituindo uma democracia em seu lugar...12 Tal divisão terminou num grande racha, e 

na saída de (talvez) milhares de militantes do PCB entre 1966 e 1968 para a formação 

de diversas organizações guerrilheiras. Em São Paulo, a grande maioria optou pelo 

segundo caminho, capitaneada por Carlos Mariguella, dirigente máximo do partido no 

estado, que fundaria a Aliança Libertadora Nacional. Outros ainda sairiam do partido 

para outras organizações guerrilheiras, ou abandonariam a militância. Vejamos dois 

depoimentos sobre o período: 

 

“então em 1965 a gente depois do golpe tenta se reorganizar. Um dos ex-companheiros 

nossos que ainda estava em São Paulo, o Granville [Ponce], vem pra cá, nos contata e 

a gente faz uma reunião que tinha umas 80 pessoas clandestinamente e escolhe a nova 

direção do partido comunista em Ribeirão, do qual o Arouca sai como secretário 

político e eu fazendo parte da executiva. E então em 65, 66 e começo de 67 ele era o 

secretário político (...). E aí a gente [Barbierie e Arouca] tem um convívio mais íntimo 

e esse pedaço então é que me emociona muito, porque quando ele começa a ir pra 

Campinas, e eu já estava ficando secretário político, porque ele já estava começando a 

residência e começando a ficar sem tempo, e eu ainda estava no sexto ano. Aí ele 

decide ir pra Campinas e quer me levar pra lá e eu desisto e com isso eu continuo 

secretário político, e daí eu sou indicado como representante de Ribeirão para o 

Encontro Estadual que ia ter. Nesse momento estava a grande problema já no país de 

como enfrentar a ditadura e de Ribeirão Preto eu sou encaminhado pra tomar a 

decisão a favor do grupo do Mariguella. Então 80% do partido aqui, sai do partido e 

vai pro grupo do Mariguella, porque o Mariguella é expulso do partido e nós saímos 

junto.”13 

 

“Em 66, esse é um outro momento marcante da vida do Arouca, eu acho, houve o racha 

do partido. Então nós tivemos um pleno ampliado em Ribeirão que veio o pessoal de 

                                                
12 Caminho que já começava a ser posto em prática por algumas organizações, algumas até mesmo antes 
do golpe, portanto não com a justificativa da resistência à ditadura, mas como um meio considerado 
legítimo para a revolução brasileira. 
13 Marco Antônio Barbierie, pág. 62. 
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São Paulo... Aí, neste pleno ampliado, era pra se discutir as linhas do partido: ou o 

partido ia para a resistência armada ou partiria para a via democrática pra tentar a 

luta através do voto, a luta política. E esse foi um debate muito importante que o 

Arouca conduziu com muita maestria... aí teve muita gente que foi pra luta armada... o 

Arizinho, o Normanha, o Toshiro, o Claudinei... aí foi um bando de gente... e a gente 

ficou fazendo a luta política, que era mais difícil e era mais criticada... nós éramos 

todos reformistas... diziam que nós não éramos revolucionários. Mas foi uma luta muito 

difícil e o jeito era ingressar no MDB que era pra poder ter legenda e fazer luta 

política.”14 

 

 Assim, o PCB no Brasil, em São Paulo e em Ribeirão Preto chegaria 

enfraquecido a 1968 quando, com o AI-5, seu espaço de atuação ficaria ainda menor. Os 

anos seguintes seriam marcados pela clandestinidade de fato (algo não tão intenso no 

período 1964-1968), repressão e assassinatos de pecebistas. 

 

Primeiros passos de Sérgio Arouca: a gestação do sonho 

 

 Antônio Sérgio da Silva Arouca nasceu em 20 de agosto de 1941 em Ribeirão 

Preto (SP), filho de José Pereira Arouca (funcionário da Caixa Econômica Estadual) e 

Alzira da Silva Arouca (dona de casa). Seus pais, apesar do muitas vezes parco 

orçamento, ofereceram a Sérgio e a seu irmão mais velho José Carlos da Silva Arouca 

as melhores condições possíveis para que eles pudessem ter uma boa formação. O pai 

de Sérgio era fã de literatura, e passou a Sérgio o gosto pela leitura de, entre outros, 

Dostoievski, Tolstoi, Jorge Amado, Graciliano Ramos e José Lins do Rego. Deram 

condições também para que os irmãos levassem os estudos adiante, sempre no ensino 

público, em boas instituições. 

Sérgio parece ter tido uma infância feliz e tradicional de uma cidade média do 

interior paulista. Adorava vários esportes e em especial o futebol. Envolveu-se (como 

muitos garotos da época) de grupos de amigos de bairro. Os diferentes grupos 

rivalizavam entre eles, e provocavam algumas leves brigas de rua. Na adolescência, há 

relatos de que Sérgio andava vestido de preto, usando soco inglês e portando um cabo 

                                                
14 Álvaro Cerqueira Netto, preliminar da entrevista, pág. 92.  
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de aço em torno da cintura – talvez numa espécie de “revolta precoce”, ainda “sem 

causa”.  

Nesse tempo, era aluno do Instituto de Educação Otoniel Motta, instituição 

pública de renome em Ribeirão Preto, na qual Sérgio teve oportunidade de viver 

experiências que marcariam sua trajetória a partir dali. Ali participou com colegas de 

um Centro de Amigos da Literatura, a partir do qual os participantes, além de ler, se 

inspiravam a escrever seus versos e textos. Ali, a experiência mais marcante parece ter 

sido a do “parlamento estudantil”, inspirado por um professor de Latim chamado 

Lourenço. No “parlamento” os estudantes reuniam-se aos domingos para o debate de 

problemas nacionais, às vezes com palestrantes convidados. Algumas vezes, 

organizaram “julgamentos” (nos mesmos moldes de um julgamento de verdade) de 

personagens históricos – como Calabar e Tiradentes. Sérgio teve constante atuação 

como “advogado de defesa”, por exemplo, inocentando Calabar:  

 

“Era uma maneira de todos os estudantes se envolverem com os fatos históricos porque 

os advogados de defesa e de acusação iriam ter que procurar todos os dados históricos 

como qualquer advogado... e a pesquisa leva ao conhecimento... e o interessante não 

era só isso, era a capacidade que você tinha que ter de convencer os jurados porque 

era impressionante... o Rubens Ely e o Arouca tinham uma capacidade de 

convencimento...”15 

 

Sem dúvida, uma verdadeira “escola” para o futuro militante revolucionário. No 

“parlamento” inclusive Sérgio teria o primeiro contato com um militante do PCB, um 

jornalista da cidade que foi debater os problemas sociais derivados das novas relações 

no campo. Sérgio (com alguns colegas) manteve contato com o jornalista, e acabou se 

filiando ao PCB em 1956. Outras possíveis influências na decisão de Sérgio foram o 

irmão José Carlos (segundo muitos uma espécie de “segundo pai” para Sérgio), então já 

militando no PCB, e o sapateiro e alfaiate Nazareno Mantovani, pai de um colega de 

infância e velho amigo e vizinho da família Arouca. Com um misto de idéias socialistas 

e anarquistas, Nazareno era uma “atração” para Sérgio e vários de seus colegas de 

adolescência, que freqüentavam sempre que podiam sua oficina (às vezes provocando 

                                                
15 Marcos Rondon de Assis (Pingo), entrevista coletiva, pág. 52.  
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danos propositais em roupas ou em sapatos) em busca de suas histórias e opiniões 

revolucionárias.  

 Como militante “secundarista” (estudante no ensino secundário), Sérgio 

participava de todas as atividades comuns a um iniciante no partido: pichava muros, 

panfletava, atuava no movimento estudantil e participava de passeatas – sendo marcante 

uma ocorrida em protesto ao ditador cubano Fulgêncio Batista em 1956 (demonstrando 

bem o internacionalismo do militante comunista), provavelmente a primeira atividade 

política pública do adolescente Sérgio. Outra atividade que o jovem faria com afinco a 

partir daí seria a atuação no campo, na organização de sindicatos rurais – atividade mais 

comum ao contexto do militante em uma cidade como Ribeirão Preto, obviamente. Fora 

as atividades relatadas, iniciaria-se a partir daí sua longa formação teórica e cultural, 

exigida de todo militante do partido (e de outras organizações). Leituras como o 

Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels ou O Que Fazer de Lênin eram 

(e continuaram sendo) obrigatórias ao comunista. Assistir ao filme Encouraçado 

Potenkin de Sergei Eisenstein, também. Mais típicos daquele contexto (final dos anos 

1950 e anos 1960) eram movimentos cinematográficos como o realismo italiano, a 

nouvelle vague francesa e o cinema novo brasileiro. 

 Encerrando o período colegial, e provando que sua fama como militante 

comunista já era notável, Sérgio foi escolhido como orador oficial da turma, o que 

causou problemas ao jovem (que os enfrentou de frente): 

 

“no colégio, quando o Arouca ia ser o orador da turma ele, no terceiro ano colegial e 

eu, no segundo ano colegial... e o professor Almiro de Veloso Siqueira, que era diretor 

da escola e que era um carola daqueles assim... papador de hóstia, que era também da 

direita integralista... e disse o seguinte: se o Arouca fosse escolhido como orador da 

turma ele não iria entregar o diploma para os alunos do terceiro ano colegial. O 

Arouca acabou sendo escolhido e o diretor não foi entregar os diplomas da turma... 

não foi... o Arouca fez um discurso lindo em verso.”16 

 

 Era chegada a hora da escolha profissional. Sem dúvida nesse momento a 

existência da faculdade de Medicina de Ribeirão Preto influiu na vida do jovem. A 

família não tinha muitas posses e já mantinha o irmão de Sérgio em São Paulo, cursando 

                                                
16 Marcos Rondon de Assis (Pingo), entrevista coletiva, pág. 53. 
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a faculdade de Direito do Largo São Francisco. A opção mais fácil para todos foi a 

escolhida: Sérgio cursaria Medicina na cidade, a partir de 1960. No entanto, provando 

que Medicina não foi uma escolha óbvia, seus primeiros meses na faculdade foram de 

angústia. O jovem não se adaptou ao ensino, se desagradou com o convívio com os 

cadáveres que tinha que dissecar, acreditou que tudo aquilo não tinha nada a ver com 

sua atividade de militante comunista e se decidiu (depois de matar muitas aulas 

escondido da família) a abandonar o curso. Logo Sérgio estaria em São Paulo com o 

irmão, conhecendo o funcionamento da faculdade de Direito. Mais uma decepção: 

segundo ele, quando a conheceu, “quis voltar rapidinho”. Continuou como estudante de 

Medicina, mas não sem dificuldades: foi um aluno apenas mediano nos primeiros anos 

da faculdade, sem conseguir imaginar como poderia conciliar suas idéias políticas com 

a atividade médica. Talvez o início do namoro com sua colega Anamaria Tambellini 

(sua companheira de muitos anos de namoro e casamento) tenha tornado seus dias de 

faculdade mais agradáveis.  

 Uma atividade (obrigatória para o militante do partido), mas que Sérgio fazia 

com visível prazer era a militância estudantil, no Centro Acadêmico Rocha Lima. Os 

comunistas (em aliança com outros militantes de esquerda) conquistaram a direção do 

CA em 1962 (elegendo Fábio Vick presidente) e mantiveram seu controle com a eleição 

de Villalobos em 1963. Sérgio se destacou nesse período como orador, característica 

lembrada recorrentemente pelos seus colegas: “O Arouca tinha uma capacidade de 

síntese. Ele fazia uma coisa... ele captava a lógica do discurso, a estratégia e mais do 

que isso, ele pegava a onda afetiva do sujeito, o pró ou o contra. Então quando ele 

falava carregava isso tudo, isso era uma capacidade que eu nunca vi em outra pessoa. 

Ele virava uma assembléia inteirinha, impressionante!”17 

Fora a militância estudantil, Sérgio continuou envolvido com as atividades no 

campo (os problemas rurais em boa parte influenciavam a vida de Ribeirão, e naquele 

momento de todo o país com questões como a reforma agrária e os direitos do 

trabalhador rural). Atuou também na UGT, deu aulas de formação para os secundaristas 

do partido, participou de debates nacionalistas no Centro Nacionalista Olavo Bilac e 

participou a partir de 1963 na implantação do CPC em Ribeirão Preto, ajudando seu 

melhor amigo e colega de faculdade e de partido Marco Antônio Barbierie (a atuação do 

CPC na cidade seria efêmera, sendo logo desarticulado com o golpe de 1964).  

                                                
17 Anamaria Tambelini, entrevista coletiva, pág. 42. 
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Tal intensidade de atuação remete a dois fatores: à efervescência do período (que 

Arouca vivenciou ao máximo, na crença comum de que a revolução estava ao alcance 

das mãos) e a recorrente necessidade do partido “total” e hierarquizado como o 

comunista em exigir (mais por sugestão do meio que por imposição pura e simples) o 

máximo de seu militante, em qualquer época. Sérgio, como um filho do seu tempo e de 

seu meio, agia como deveria um bom comunista: obrigava os militantes mais jovens às 

famosas sessões de crítica e autocrítica (“tá certo que de vez em quando a gente errava 

aí eles [os líderes universitários] chamavam pra fazer a autocrítica pra gente ir 

aperfeiçoando. Então ele foi uma referência muito grande para nós aqui”18); e era fiel a 

seu partido (“a impressão que eu tenho do Sérgio é que ele era mais ligado à ortodoxia 

do partido, que ele era mais um soldado fiel. Então nem sempre parece que as coisas 

entre eu e ele caminhavam em plena harmonia, no básico a gente se entendia, mas 

talvez nas questões de atuação prática ele tendesse pra um lado e eu tendesse pra 

outro, por pequenas nuances”19).  

Logo o feitiço se voltaria contra Sérgio, que também teria que prestar sua quota de 

autocrítica (junto com seu amigo Barbierie): “a gente (...) recebe uma bronca dos 

velhos comunistas, porque a gente tinha na cabeça que pra ser comunista tinha que ser 

mau aluno tinha que ser bagunceiro. E aí os velhos comunistas (...) nos puseram numa 

dissertadinha e disseram que ‘pra ser comunista tem que ser o melhor’, então aí nós 

resolvemos virar bom aluno.”20 Sérgio passou, em especial e partir de 1964, a se 

dedicar mais aos estudos e não apenas à militância – mesmo mantendo suas dúvidas 

acerca das possibilidades de realização pessoal com a Medicina. 

No final de 1963 (no auge das atividades progressistas na cidade e no país) Sérgio e 

seu amigo Barbierie se envolveram num mal explicado caso policial: foram presos na 

praça principal da cidade e acusados de contrabando de maconha, o que lhes rendeu 

algumas semanas na prisão (em cela comum) e um processo. Logo depois de soltos, 

veio o Golpe de 1964, que pegou a todos (e também àqueles militantes de Ribeirão) de 

surpresa. Como em todo o país, jovens ou experientes militantes progressistas viveram 

meses de perplexidade, sem acreditar ou imaginar o que passariam a partir dali: o 

fechamento progressivo do cerco, a proibição mais radical de suas atividades, o 

cerceamento de suas idéias.    

                                                
18 Maria Aparecida dos Santos (Cidinha), pág. 83. 
19 Antônio Reis Villalobos, págs. 117-118.  
20 Marco Antônio Barbierie, entrevista coletiva, pág. 37. 
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Nesse período (especialmente a partir de 1965), se dá na vida de Sérgio Arouca uma 

síntese que vai determiná-la a partir dali. O jovem, então encerrando a faculdade 

(concluiria em 1966) começa a encontrar um caminho para unir a Medicina à sua 

atuação política. O seguinte depoimento é uma pista de como se deu o processo: 

 

“Era interessante ver como ele se preocupava não só em saber os sintomas e os sinais 

das doenças dos doentes, mas também quais as condições de vida de cada um. Ele 

sempre escrevia nas anamineses o tipo de casa em que a pessoa morava, qual a comida 

que a pessoa comia, então ele dizia ‘essa pessoa tem carne uma vez por semana, 

quando tem’. Ele ficava muito preocupado com isso e ele então dizia ‘nós temos que 

fazer alguma coisa’.”21 

 

Sérgio passaria a ter contato na faculdade e através de leituras com propostas 

orientadas para uma concepção de Medicina Preventiva (mais tarde Social), que dava 

seus primeiros passos. Tratava-se de uma concepção progressista, preocupada com a 

prevenção e as condições sociais do cidadão, seu entorno, seu bem-estar, mais que com 

sua medicalização; voltada para a redução da incidência de doenças, reduzindo assim a 

necessidade da cura. A partir de então, Sérgio não precisaria se preocupar mais em ter 

uma “dupla vida”, dividida entre uma rotina burocrática clinicando e, nas horas vagas, a 

política que amava. Desde então, Medicina e política se confundiriam para ele. Sua vida 

seria marcada até o fim por uma compreensão mais ampla e social da Medicina, e sua 

atividade política pela atuação como médico sanitarista e pensador militante nessa área. 

Os dois campos a partir de então seriam um só. 

 Quanto à sua atividade no partido, Sérgio assumiu funções de maior 

responsabilidade naquele momento. Após a seqüência de fugas e prisões (afora a 

perplexidade) que desmantelaram o partido a nível nacional e também em Ribeirão, o 

PCB foi reorganizado na cidade em 1965, com Sérgio Arouca aos 24 anos incompletos 

assumindo a função máxima de secretário político do município – certamente um 

reconhecimento de suas atividades militantes na última década. Nesse momento, a 

atividade mais importante das forças progressistas na cidade (que teve participação 

fundamental do PCB e de Sérgio) foi uma grande passeata ocorrida em 1966 contra o 

regime, que demonstrou o poder de reorganização das forças de esquerda e a retomada 

                                                
21 Margarida de Moraes, preliminar do depoimento, pág. 96. 
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de parte de seu poder de fogo acumulado no pré-64. Barbierie oferece uma descrição 

detalhada do movimento e de seus desdobramentos:  

 

“em 66 (...) a gente fez uma assembléia que tinha praticamente toda a escola 

participando e as outras escolas do lado de fora esperando a decisão da medicina. E a 

gente fez uma assembléia aonde a gente virou a assembléia e decidimos por uma 

passeata que ficou famosa aqui e botamos o pessoal na rua, veio inclusive o exército de 

Pirassununga, de vários lugares. Tomaram a cidade com tanque e cachorro, cavalo e a 

gente assim mesmo conseguiu, na verdade por causa de uma de nossas estratégias... 

uma rua pra passeata sair. E aí o povo jogava papel nas ruas e tal e a passeata saiu, o 

caminho era sair do Centro ali do Pedro II e caminhar até o Paço Municipal, dava uns 

500 metros, mas foi um percurso longínquo pra nós. E a decisão nossa era que o 

Arouca, eu, Normanha... algumas pessoas mais conhecidas não podiam ser presas, mas 

acabou que um policial a cavalo foi bater num estudante, o Normanha tomou as dores, 

derrubou um cavaleiro e aí o Normanha foi preso, e ele não podia ser preso. Tiveram 

75 pessoas presas e depois nós nos dispersamos, o Arouca e eu começamos a retomar a 

coisa e o Arouca comandou mais e nós fomos ao hospital das Clínicas velho e nós 

invadimos o hospital e tomamos o hospital, e botamos o diretor do hospital como refém 

nosso lá. (...) O diretor do Hospital das Clínicas era o Paulo Romeu, que foi depois 

vice-reitor da Unicamp, quando o Arouca foi pra lá. E o Paulo Romeu era ligado ao 

Adhemar de Barros, então por isso que nós conseguimos que o Paulo Romeu 

intercedesse. E soltaram todos e ficaram 4 presos, um deles era o presidente do Centro 

Acadêmico, que trabalhou com o Arouca em Campinas que era o Martins (...) e aí 

soltaram os três e ficou só o Normanha preso, porque era identificado como comunista. 

E nós ficamos lá até as três da manhã quando o Paulo Romeu conseguiu soltar o 

Normanha e aí fomos todos embora pra casa. Essa foi a última grande ação que o 

Arouca participou aqui como estudante”22. 

 

Porém, aquele foi um período extremamente turbulento na trajetória do PCB (cf. 

PCB em Ribeirão Preto). As divisões no interior do partido acerca do caminho a seguir 

no enfrentamento do novo regime (se pacífico ou armado, sendo que a segunda opção 

ainda tinha suas subdivisões, tais como guerrilha urbana ou rural, revolução libertadora 

                                                
22 Marco Antônio Barbierie, pág. 62. 
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nacional ou socialista, etc.). Em Ribeirão Preto, como em todo o estado de São Paulo, a 

balança começou a pender para os mais “radicais” – enquanto a nível nacional os 

“moderados” mantiveram a maioria e acabaram afastando os oposicionistas no VI 

Congresso (1967) e nos anos seguintes. Estes, ao sair do partido acabaram formando 

diversas organizações guerrilheiras divergentes entre si.  

Enquanto isso, em Ribeirão setores radicalizados do partido obtiveram a 

maioria, e fizeram de tudo para prejudicar e afastar do caminho o secretário político 

Arouca, que se opôs desde o princípio ao caminho armado seguindo, aliás, a orientação 

geral da maioria do Comitê Central do PCB, que desde 1965 vinha se manifestando pela 

frente ampla para derrotar o regime por meios pacíficos e, de preferência, legais. Porém, 

o jovem secretário político, apesar de ligado às propostas majoritárias nacionalmente, se 

mostrou um “soldado do partido” fiel aos princípios do centralismo democrático num 

partido comunista (respeito e cumprimento das decisões da maioria), num caso extremo 

(levado adiante por um setor extremado entre os radicais) que extrapolou todos os 

limites do bom senso: 

 

“teve uma manifestação que o Partido resolveu fazer contra uma coisa americana, (...) 

e o Sérgio Arouca como dirigente máximo, como secretário político era contra a 

proposta. Ele era contra que se fizesse a manifestação agressiva que estava sendo 

proposta por um grupo que depois saiu do Partido e fez um grupinho que só funcionou 

em Ribeirão Preto. Esse grupo conseguiu ganhar a reunião e decidiu-se que tinha que 

fazer molotov, uma bomba caseira, pra jogar em alguns lugares e a militância que 

tinha ganho, que não gostava por exemplo do Arouca e de alguns de nós, exigiu... veja 

que coisa louca de falta de perspectiva histórica! Que o líder máximo do Partido em 

Ribeirão fosse pra rua e jogasse o molotov no clube social de Ribeirão Preto, que 

chama Recreativa... Então o Arouca pra dizer que era comunista, ele votou, perdeu e 

foi lá jogar molotov dentro do clube social... ainda bem que não explodiu... jogar 

molotov dentro do clube social que também não tinha nada a ver com o que a gente 

estava fazendo pra mudar esse mundo. Então esse aspecto do Sérgio é que precisa ser 

percebido: ele viu que aquilo era uma molecagem, que era uma coisa estúpida, que ele 

poderia acabar sendo preso e nós ainda arriscamos, já que era ele o secretário 

político, era justamente ele que não poderia ser preso primeiro, tinha que ser preso por 
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último e ele foi lá e fez. Essa é a grande figura singela dele de perceber as coisas e 

saber resolver com muita tranqüilidade.”23 

 

 Apesar de estar em minoria em Ribeirão Preto e em seu estado, logo as posições 

de Arouca se confirmariam as majoritárias do partido, e muitos de seus velhos amigos24 

se afastariam ou seriam expulsos. Ele seguiria sua militância no PCB pelas décadas 

seguintes – mas não em Ribeirão Preto. No início de 1967 (antes, portanto, da 

confirmação das posições no interior do PCB), Arouca deu novos rumos à sua vida, 

mudando-se para Campinas a convite de Zeferino Vaz (mais uma vez os caminhos dos 

dois se cruzando) com sua namorada Anamaria, tornando-se professor do Departamento 

de Medicina Preventiva e Social da Universidade de Campinas (UNICAMP) e logo 

doutorando em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da referida universidade. 

Ainda faltavam alguns anos para Sérgio Arouca ser reconhecido nacionalmente em seu 

campo de atividades e na política, mas as bases de sua trajetória já haviam sido dadas 

pela sua juventude em Ribeirão Preto e pela conjuntura do período: o ideal comunista, a 

militância no PCB, sua opção pela Medicina (social), sua predileção pelos projetos 

coletivos (característica de parte de sua geração que Arouca aplicaria a todas as suas 

atividades a partir dali). Acima de tudo, seu sonho de uma sociedade e de uma Medicina 

mais justas em linhas gerais já estava gestado, e Arouca tentaria torná-lo realidade até 

seus últimos dias.  

 

                                                
23 Marco Antônio Barbierie, depoimento de Patrocínio dos Santos, pág. 71. 
24 Como o próprio Barbierie (ligado ao grupo de Mariguella), que assumiu o cargo de secretário político 
em substituição a Arouca, mas meses depois seria afastado do partido. 
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Entrevistas relacionadas à trajetória de Sérgio Arouca entre 
1941 e 1967 

 
A seguir apresentamos uma lista com os perfis dos entrevistados que tenham 

relação com o período da trajetória de Sérgio Arouca entre 1941 e 1967; e em seguida 

as transcrições das entrevistas, que compreendem todas as realizadas entre os dias 20 e 

23 de janeiro de 2005 em Ribeirão Preto (SP), bem como a entrevista com José Carlos 

Arouca realizada em 11 de julho de 2005 em São Paulo (SP). 
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Perfis dos entrevistados 
 
Marcos Rondon de Assis (Pingo) 
Médico-homeopata e acunpunturista. Foi amigo de juventude de Arouca. 
 
Itamar Salata 
Cirurgião maxilo-facial. Foi amigo de infância de Arouca. 
 
Marco Antônio Barbieriee 
Membro do Departamento de pediatria da Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto 
USP. Foi companheiro de partido de Arouca, e mais tarde contribuiu com ele na 
presidência da FIOCRUZ. 
 
Patrocínio Henrique dos Santos 
Diretor da associação de bairro, participante da comissão de saúde local (aposentado 
como motorista). Foi companheiro de partido de Arouca. 
 
Claudinei Nacarato 
Advogado. Foi amigo de juventude e companheiro de partido de Arouca. 
 
Sérgio Ferreira 
Professor de farmacologia agora, já aposentando, do Departamento de Farmacologia da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Foi colega de faculdade de Arouca. 
 
José da Rocha Carvalheiro 
Coordenador do projeto “Inovação em Saúde” filiado à FIOCRUZ. Foi professor de 
Arouca na faculdade e colaborou com Arouca na área em diversas passagens de sua 
vida profissional. 
 
Bernardo Mantovani  
Trabalha como professor na USP – Faculdade de Bioquímica e Imunologia. Colega de 
faculdade de Arouca. 
 
Maria Aparecida dos Santos (Cidinha) 
Pesquisadora de História, com o projeto “A história de ribeirão na prática de resistência 
da classe trabalhadora e demais segmentos progressistas da cidade”. Foi companheira de 
partido de Arouca. 
 
José Roberto Tamburus 
Professor universitário USP-RP, Odontologia. Foi colega de faculdade de Arouca.  
 
José Carlos Manço 
Professor titular do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto USP (atualmente aposentado). Presidente da Associação Amigos do 
Memorial da Classe Operária – UGT. Foi colega de juventude de Arouca. 
 
Marcelo Pedroso Goulart 
Membro do Ministério público, promotoria de justiça do meio ambiente de Ribeirão 
Preto. Foi colega de juventude de Arouca. 
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Margarida Maria F. Silva de Moraes 
Médica em patologia – trabalho em laboratório próprio em Ribeirão Preto (MM. 
Laboratório de Radiologia e citologia LTDA.). Foi colega de faculdade e companheira 
de partido de Arouca. 
 
Brasilina de Campos Salles Cerqueira 
Médica e professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Foi colega de 
faculdade e companheira de partido de Arouca. 
 
Cássio Ruas de Moraes 
Médico radiologista no Hospital São Lucas em serviço próprio. Foi colega de juventude 
de Arouca. 
 
Álvaro José Cerqueira Netto 
Jornalista do Jornal “A Cidade” (aposentado). Companheiro de partido de Arouca até no 
PCB e no PPS, até recentemente. 
 
Feres Sabino 
Advogado. Foi companheiro de partido de Arouca. 
 
Amábile Rodrigues Xavier Manço 
Foi colega de faculdade e companheira de partido de Arouca. 
 
Antônio Reis Villalobos 
Médico psiquiatra na Prefeitura de Ribeirão Preto – Secretaria de Saúde do Estado de 
São Paulo (atualmente aposentado). Foi colega de faculdade, de direção do CA e 
companheiro de partido de Arouca. 
 
José Carlos Arouca 
Advogado trabalhista defensor de diversos sindicatos, ex-militante do PCB/PPS. Irmão 
de Sérgio Arouca. 
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Reunião Coletiva  
(Ribeirão Preto - 20.01.2005) 

 
Participaram da reunião: Anamaria Testa Tambellini, Guilherme Franco Netto, Itamar 
Salata, Claudinei Nacarato, Regina Abreu, Marco Antônio Barbieriee, Maria Aparecida 
dos Santos (Cidinha), Patrocínio Henrique dos Santos e Marcos Rondon de Assis 
(Pingo).  
 
Fita 1 – Lado A  
 

Guilherme: A gente começa fazendo uma apresentação da equipe. A Regina 
pode complementar depois a dinâmica do trabalho, enfim desenvolver a discussão com 
vocês. 

Bem, eu sou Guilherme, sou médico-sanitarista, e conheci o Arouca quando era 
estudante ainda na faculdade, 76/77, assim que ele retornou pro Rio. A partir dali toda a 
minha trajetória de opções profissionais e também da vida política, sempre tiveram 
alguma coisa da participação do Arouca, da vida dele... e pessoalmente eu tive 
oportunidade de acompanhar de perto toda a vida dele pelo menos nos últimos 20 anos. 

É... quando ele se tornou dep. Federal eu comentei com ele que eu gostaria de 
fazer um trabalho sobre a trajetória dele, e ele achou que aquilo era muito precoce, não 
tinha muito a ver com o que ele andava fazendo. Mas depois nós retomamos esta 
conversa em 98/99. E quando a gente já estava meio que conversando como é que isso 
poderia se dar, ele tomou conhecimento do quadro agudo dele que culminou no 
falecimento dele. Mas a idéia ficou, ele concordou com a idéia e eu comecei a conversar 
com as pessoas mais próximas que poderiam estar tomando esta decisão de maneira 
conjunta, a Anamaria Tambellini principalmente, o Ari da Fiocruz, o Ari Miranda e 
várias outras pessoas. E senti uma aceitação muito boa da parte de todos. 

É... eu conheço a Regina, já particularmente de muito tempo, a gente tem uma 
história de vida comum, ela é historiadora e vem trabalhando de maneira profissional a 
construção de memórias e trajetórias de pessoas cultas. Então eu achei interessante que 
a gente construísse uma proposta para trabalhar esta idéia da memória do Arouca. Nós 
não vamos dar conta de tudo. A idéia nossa é muito singela, meio que de trazer a tona à 
importância pública do Arouca. E felizmente nós tivemos uma acolhida por parte do 
Ministério da Saúde, um financiamento, que está possibilitando este deslocamento 
nosso. Nossa estadia e poder fazer este trabalho. 

E na constituição da idéia, pegando toda a genialidade do Arouca, é... ficou claro 
pra gente, que pra poder fazer alguma coisa que refletisse ele, quem ele foi de fato, e 
não apenas um lado ou outro, não apenas a contribuição dele à saúde pública em 
separado, porque ele também não conseguiu fazer assim. Seria necessário dividir em 3 
grandes vertentes, quer dizer, o Arouca pensador, formulador que ajuda a construir as 
teses fundamentais de uma proposta de um modelo de estado diferenciado e que se 
debruçou mais pra área da saúde, construindo aí essa idéia da reforma sanitária , depois 
a implementação, a construção do SUS, etc. Essa é uma vertente importante.  

A vertente política é indissociável, ele mesmo dizia saúde é política, política é 
saúde, então não tem como dissociar isto, que tem uma presença importante. Quer dizer, 
ele em nenhum momento conseguiu deixar limites claros, entre a atividade profissional, 
ou seja, a pessoa que era paga pelo Ministério da Saúde para trabalhar e aquilo que era o 
ideário dele, as idéias e tudo o que ele concebia. E uma outra vertente também muito 
importante dele que era a questão da interpessoalidade, o Arouca fazia as coisas no 
envolvimento, na coisa da cativação, na capacidade de mobilização das pessoas e nós 
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consideramos que seria ousado, mas importante que estas três marcas tivessem 
presentes neste trabalho nosso. Então isto vai estar presente em todo trabalho nosso, em 
todos os momentos. Então até mesmo com a ajuda da Ana, nós identificamos grandes 
momentos. Evidentemente que nós não podemos explorar tudo destes momentos e a 
idéia é que algumas pessoas chave, que possam conseguir traduzir estes momentos, 
traduzir o momento histórico que circunstancialmente aquela situação expressava, como 
é que o Arouca se movimentou nisso e mobilizou as pessoas em suas ações pessoais, 
como também através dessas pessoas chave a gente fazer um método de trabalho onde 
todos pudessem estar participando de uma construção de uma forma que fosse de certa 
maneira única. E esse momento aqui a gente vai estar tentando recuperar pessoas da 
família, amigos, companheiros e partidários é... colegas de faculdade e militantes da 
saúde pública um pouco dessa infância, parte infanto-juvenil, o crescimento dele, a 
entrada para o partido e também um pouco o início do conceber de uma idéia que 
mobilizou de maneira importante milhares de pessoas. Então nosso momento é esse, a 
idéia aqui da gente estar hoje, amanhã e depois de amanhã, estamos aqui justamente 
para colher dados, construir, debater e ter possibilidade de levantar esta informação. Os 
produtos do nosso trabalho serão fundamentalmente dois, um vídeo, uma imagem que 
tenta fazer um pouco o elo entre esses momentos todos e eventualmente um livro 
publicado pelo Ministério da Saúde que seria justamente a trajetória do Sérgio Arouca, 
sobre este olhar que a gente está colocando. 

 
Regina: Na verdade eu estou entrando assim como parceira. Eu conheci na 

verdade o Sério Arouca, mas não fui ligada assim estreitamente até porque minha área é 
outra, quer dizer, eu o conheci politicamente, da rede de relações nossas, em campanhas 
políticas. Mas eu não sou da área de saúde, sou da área da memória. Então nós estamos 
aqui viabilizando esse sonho que é do Guilherme de fazer essa trajetória que ele já vinha 
acalentando há muito tempo, quer dizer nossa visão de memória é uma visão assim de 
não monumentalizar, não nos interessa criar uma visão do Sérgio Arouca monumento, 
uma visão assim de divinizar a pessoa, é passar para as futuras gerações um lado 
humano, de uma pessoa que tem uma trajetória pública importante, abriu caminhos. Eu 
acho que no Brasil a gente tá precisando mostrar esses exemplos para as novas 
gerações, esses exemplos de pessoas que batalharam, que lutaram, que acreditaram em 
sonhos e ideais, né. Então eu acho que nesse sentido é muito importante recuperar a 
trajetória, porque senão a gente vai perdendo as coisas, vai indo o cotidiano e tal e as 
pessoas vão indo embora e a gente vai perdendo a memória delas. Então nossa intenção 
em recuperar esta memória é também deixar um banco de dados para que outras pessoas 
possam até fazer outros trabalhos, quer dizer nós estamos pensando em um vídeo e um 
texto escrito também pra reunir um acervo. 

Nós dividimos metodologicamente porque além de trabalhar com uma vida 
muito rica, são várias conjunturas que ele atravessa. Então a gente estabeleceu que nós 
trabalharíamos por fases pra gente poder trabalhar no passo a passo, então essa é a 
primeira fase que seria da juventude, infância, que é o início dos sonhos, dos projetos, 
das amizades, relações amorosas. Então tudo isso estaria entrando. E a idéia dos 
depoimentos é uma idéia afetiva, já que todos vocês tiveram uma relação de amizade, 
companheirismo... evidentemente que ninguém está esperando algo formal , mas 
justamente aquilo que toque o coração das pessoas, que eu acho que é assim que a gente 
vai tocar também quem ver este trabalho ou ler este livro. Porque a gente tem que falar 
pra quem não conheceu Sérgio Arouca.  
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[Conversa sobre a necessidade de aquecimento, comentários de Guilherme, Barbierie, 
Pedro, Helena e Regina Abreu] 

 
Claudinei: Eu gostaria de falar do histórico geral, da história do partido, da 

esquerda pré-golpe e pós-golpe, porque são dois momentos diferenciados. Antes do 
golpe nós estávamos tentando transformar uma sociedade, nós estamos na ofensiva, na 
luta e tendo que convencer o restante da sociedade do porque daquela transformação, 
porque que havia necessidade e tal. Então antes do golpe é uma coisa e depois do golpe 
muda o contexto, porque aí você começa a ter uma atividade política de resistência ao 
golpe quer dizer antes do golpe é muito diferente você tem que convencer, você tem que 
argumentar, você tem que ampliar e conscientizar, politizar a massa antes do golpe. 
Convencer alguém porque que tem que fazer reforma de base? Porque que tem que ter 
reforma agrária? Porque que nós temos que lutar pela proteção a mulher? Pela proteção 
ao meio ambiente etc. e tal. 

 
Barbierie: Eu acho que essa idéia dele procede, e é nesse contexto que surge o 

Sérgio Arouca. 
 
Claudinei: E outros nomes também, outras feras como Dibis, e outros que vocês 

nunca ouviram falar. A Ana conhece o turco, que saiu daqui foi pra Itália e o dia que ele 
voltou ele me falou que era assistente do Antonioni, o turco era meio exagerado e ele 
achava que carregava uma maletinha pro Antonioni, mas qual não é a minha surpresa 
quando eu vou ao cinema e vejo lá assistente de direção Dibis Restou, e o filme era do 
Antonioni mesmo, e eram colegas de partido do Arouca. 

 
Tamburus: Só pra não perder o fio da meada, você me dá um aparte? 

Primeiramente eu quero dizer o seguinte, eu tive muito pouca convivência com o 
Sérgio, eu sou um pouco mais velho do que ele, eu lembro de algumas coisas do Sérgio, 
mas a verdade é que o momento em que ele fez política estudantil eu já tava formado, já 
era dentista e já estava começando minha atividade docente, mas eu acho que tem um 
marco importante, o Patrocínio depois deve falar um pouco sobre esta história do 
partido, Partidão, né? No passado, eu acho que um marco importante foi a vinda da 
faculdade de medicina pra cá, com a atividade paralela dos estudantes e a criação dentro 
da universidade de um Centro Acadêmico. E foi então o aparecimento do centro 
acadêmico Rocha Lima que passou a ter uma atividade no meio estudantil de liderança, 
de aglutinação dos centros acadêmicos da época que depois passou a se chamar 
diretório, e neste movimento era já perto da década de 60 e o Arouca entrou no 
movimento estudantil, veio pra universidade pro movimento estudantil, mas era um 
movimento estudantil capitaneado pelo Rocha Lima, que produziu vários líderes. 
Alguns mais à esquerda, outros um pouco mais de centro, alguns até à direita. Nós 
tivemos aqui o prefeito Nogueira, que já faleceu, que foi um presidente do centro 
acadêmico mais à direita, nós tivemos o Raia, que faleceu mais recentemente, que era 
mais de centro-esquerda, o Sérgio mais à esquerda, o Toninho Villallobos que depois se 
converteu à esquerda, ele era integralista, mas depois se converteu à esquerda. Eu acho 
que é um pouco por aí a atividade. 

O que eu me lembro muito do Sérgio, era a atividade no CPC, e aquelas viagens 
com o teatro amador. 

 
Anamaria: mas eu acho que desde o tempo do ginásio o Arouca já estava 

organizado. 
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Barbierie: bem, do time que está aqui a Ana conviveu com ele mais tempo, e 

então já tem muita coisa que ela já deve ter falado pra vocês. Do lado da juventude 
então fazendo um discurso mais personalista, nessa relação com o Sérgio Arouca, bem... 
do grupo que está aqui eu realmente sou o mais próximo. Fomos inclusive presos 
juntos, então eu vou fazer aqui rapidinho... é, aquecer as coisas. 

Então, tem um pedaço, quando a gente adentra a faculdade de Medicina. Eu era 
meio anarquista, pra falar de mim primeiro, e o Arouca, já era um elemento da 
juventude comunista, ele entra para o partido comunista mais ou menos em 56, quando 
ele termina o ginásio e começa o colégio. Inclusive ele foi o orador, só pra lembrar 
assim da turma dele de colégio e o diretor da escola na época falou “se o Sérgio Arouca 
for fazer o discurso não vai ter festa, porque eu não vou lá, porque ele é comunista”, 
eram umas coisas assim... provando que já tinha problema. Do ponto de vista, tinha o 
centro acadêmico, na verdade não era centro acadêmico, no grêmio Olavo Bilac, tinha 
uma professora que na verdade não era de esquerda nem de direita, mas tinha lá uns 
debates. E um dos debates foi sobre o Calabar e o Arouca teve que defender, pra na 
verdade ficar um lado a favor e um contra. São coisas assim pra formar a personalidade 
das pessoas, numa fase da vida que depois que a casa já formou a gente até os sete anos 
a outra formação é até os 15 e depois fica difícil de mudar. 

Então nesse período dos 15 anos, ele convive com esse pessoal no Otoniel 
Motta, e aí a gente vai se conhecer em 1960 porque eu não sou daqui, nós entramos 
juntos na escola. E nós dois... esse lado que eu queria falar um pouquinho depois. 

Nós dois mais ou menos em Maio, abandonamos o curso e a gente ia pra praça 
XV pegar o ônibus e em vez de ir pra faculdade a gente ia pro bosque jogar bocha, 
beber pinga e então ficar lá, jogando sinuca. 

 
Guilherme: Por que isso? 
 
Barbierie: Porque a gente não ia mais à escola, porque ele e eu na verdade 

achávamos que não queríamos ser médicos, na verdade foi isso. Eu larguei mais uma 
vez ainda, ele largou só uma. E aí a gente só voltou a participar da medicina no 2° 
semestre, porque o Nogueira estava terminando a gestão dele no centro acadêmico e de 
repente houve uma articulação, e tiveram dois candidatos, uma da JUC e o outro de 
centro-esquerda, tá vivo ainda, o Fábio Vick. E em cima da candidatura do Fábio Vick o 
Arouca já tava, na história, mas não fazia parte, mas daí ele voltou pra gente fazer 
campanha e aí é que começa a aparecer que podia ter gente comunista no meio do 
movimento. Com a vitória do Fábio Vick, funda-se o partido comunista na faculdade de 
medicina, no centro acadêmico. Então fica no bojo disso, não foi o partido comunista 
que fez a campanha por trás pra eleger o Fábio Vick, foi ao contrário, por causa do 
Fábio Vick [Fábio Leite Vick] ter ganhado Pedro Azevedo Marques, eu e outros 
quisemos organizá-lo e aí o Arouca já participou da célula neste momento, eu ainda não. 
Aí a gente... eu largo de estudar de novo, no outro ano, a gente fica junto na classe com 
eles, aí eu largo de estudar de novo e volto um ano atrás, quando eu volto aí então a 
gente funda o CPC. Eu fui pra São Paulo, fiz reuniões com o Oduvaldo Vianna Filho, 
com Guarnieri e tal que já tinham o CPC núcleo em São Paulo e trouxe pra cá, quando 
chegou aqui, eles estavam organizando o teatro, aí que entra a UGT na história. Aí lá 
em baixo na UGT, pela 1ª vez depois de algum tempo, quer dizer uma organização 
operária que passou por várias mãos e no período dos anos 40 ficou até em mãos dos 
Fascistas, e volta ao partido comunista no início dos anos 60. Aí mais ou menos em 59, 
já com o partido chegando dentro da UGT de certa maneira, os estudantes de medicina, 
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incorporados ao partido na 1ª fase, do partido pré-golpe de 64, vocês provavelmente vão 
entrevistá-lo, o Pedro Azevedo Marques, ele é indicado pelo partido para coordenar 
movimentos culturais de atração, lá na UGT. Então aí mais ou menos em 1961/62, mais 
em 62 que é depois da eleição do Fábio Vick. 

Este período o PRA-7, que era um espetáculo, neste período tinham dois grandes 
líderes, um de origem anarquista que é o pai do Mantovani, que forma a cabeça do 
Arouca e de muitos nós, tem até a frase de uma mulher que é muito interessante, ela 
falava pro pai que o sapato tava com defeito pra poder ir lá ao Mantovani, pra poder 
ficar o ouvindo falar, sobre como é que a gente podia transformar o mundo. 

 
Regina: Quer dizer que o pai do Mantovani era sapateiro? 
 
Salata: Sapateiro e alfaiate. 
 
Barbierie: Quer dizer, neste momento, tem esse indivíduo que marca a 

formação do Arouca e o outro que marcou muito a formação dele é primo dele e ele 
pode falar melhor, foi um líder comunista nosso aqui, foi deputado, cassado antes do 
golpe que é o Luciano Lepera. É... nesse bojo aí, é que a gente chega em Ribeirão. A 
gente chega moleque em Ribeirão. 

Então em 62/63 o movimento estudantil, está naqueles movimentos de unir com 
o camponês com o operário, é aí que a gente tem mais acesso a esse grupo. Quando 
chega neste período no pré-golpe, em Janeiro de 64 o Arouca e eu somos presos na 
Praça da Catedral, alegando que a gente tava traficando droga. 

 
Salata: Você não pode deixar de fazer uma homenagem a um grupo que foi 

muito importante nessa época que foi a PRA-7, ao Rubens Bueno e Maria Augusta que 
vão pro Rio depois ser coordenadora da Rede Globo.  

 
Barbierie: Na PRA-7 era o lugar que tinha espaço pra reunir um público um 

pouco maior, e aí esse palco lá é um lugar que vai ser alvo de acontecimento de várias 
histórias. E em 62 para 63 no bojo do movimento de... tava crescendo aqui uma outra 
grande companheira a Pura Lopes Cortês, ela organiza e promove a vinda de Vinicius 
de Moraes pra Ribeirão Preto. Aí, na PRA-7 o Vinícius de Moraes faz uma palestra, que 
eu devo ter um foto com o Arouca, eu e o pessoal lá. E o Vinícius vem com a Telma 
Soares e o Baden Powell e lança aqui a poesia dele dos senhores barões da terra, e nesse 
período o centro Acadêmico Rocha Lima, como já colocou Tamburus, tinha assumido a 
liderança estudantil em Ribeirão Preto. Então a partir daí a gente em seguida funda o 
CPC e desce pra UGT e aí vários daqui já participaram, fizemos teatro lá. O Pedro 
coordenava a parte cultural, quando chega em 64 a gente é preso no começo e em Abril 
vem toda a estruturação, neste processo a gente se aproxima mais. E aí eu vou parar, 
mas o próximo passo é, em medos de 65 não me lembro bem, a gente faz a refundação 
do partido comunista, já dentro da ditadura. O Granville Ponce que é outro grande 
companheiro, ele vem de São Paulo pra cá com a incumbência pela executiva paulista 
de refundar o partido em Ribeirão. E aí a refundação, que é num bairro aqui operário, 
numa casa que já não existe, é eleito o primeiro comitê de zona da refundação, do qual o 
Sérgio Arouca, junto conosco é eleito secretário político do partido e aí ele comanda. 

 
Salata: Eu e o Tamburus estamos fora disso. Em 65 quando vocês fundaram o 

partidão, nós já estávamos fora, no movimento nacionalista. 
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Barbierie: Aí em 65 ele ficou aqui comandando o secretariado de organização, 
nós ficamos juntos e eu fiquei com as finanças um período, já que a princípio eu era só 
do comitê. Até mais ou menos em maio de 67 o Arouca é secretário político, e em 
fevereiro mais ou menos abril (ele tava começando a residência em fevereiro), então ele 
começou a se afastar. 
 
Fita 1 – Lado B 

 
Barbierie: Ribeirão tem uma fase de quem foi responsável pela postura do 

Sérgio Arouca, do qual Salata e o Tamburus têm histórias pra contar. Depois tem o 
período dele desses dois anos de refundação do partido como líder do partido, que o 
Patrocínio conviveu intimamente e a gente também, muito... A gente tinha que se reunir 
muito, porque já era ruim antes e depois do golpe nós ficamos na clandestinidade total. 
Depois de 68 não é mais, é outra coisa, ele não tava aqui. Então esse pedaço tem a parte 
partidária, que eu “tô” falando, o outro lado é o lado afetivo de estudante. Por exemplo, 
nesse período a gente um pouquinho antes recebe uma bronca dos velhos comunistas, 
porque a gente tinha na cabeça que pra ser comunista tinha que ser mau aluno tinha que 
ser bagunceiro. E aí os velhos comunistas, e ele é um desses [referindo-se ao 
Patrocínio], nos puseram numa dissertadinha e disseram “pra ser comunista tem que ser 
o melhor”, então aí nos resolvemos virar bom aluno.  

Claudinei: Tentar ser o melhor, você tem que ser o melhor, se não conseguir 
pelo menos tentar ser. 

 
Barbierie: Aí a gente muda à postura, então o Sérgio Arouca a partir do 3º/4º 

ano, ele passa também a ser bom aluno em medicina. Passa a ter outro respeito dentro 
da escola, e aí nesse final de formação nossa médica é... praticamente ele e eu 
assumimos a liderança, não do centro acadêmico como dirigente, mas de liderança 
efetiva nas assembléias, nós que íamos lá virar a assembléia pro lado que o partido 
queria, pra ganhar ou pra perder. O Raia... Participamos com ele no 6ºano, no 6º dele, o 
Arouca e eu participamos do Esteto com ele. 

 
Anamaria: Nesse momento de ser aluno, quem pode falar melhor de nós alunos 

é o Carvalheiro, que foi nosso professor e ameaçou de dar uma bomba em mim e no 
Arouca em parasitologia, porque aí ele falou exatamente isso que não pode. 

 
Barbierie: Mas quem ensinou a ser bom aluno, foram os velhos comunistas 

mesmo, Índio, ele (Patrocínio), o Hélio... 
 

Anamaria: O Carvalheiro via... Pedrinho, Marisa, que eles eram muito amigos e 
deu um aperto na gente, que nós falamos “vamos levar bomba agora”. 
 

Guilherme: Só uma curiosidade... 
 

Barbierie: E uma pessoa fundamental nesse período aí, que não era comunista, 
mas foi também o pai do Mantovani, o Luciano Lepera e a terceira figura que marcou 
muito essa passagem do Arouca, mas não no partido agora. Foi uma pessoa que não era 
do partido, mas que depois ficou sendo do partido, muito depois que se chama José 
Roberto Teruel e vive em Washington, que marcou muito a trajetória do Arouca. 
Vou estar com ele daqui a dois meses em Washington. 
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Regina: Já que o Barbierie deu o ponto de partida e a gente pensou nessa coisa 
de esquentamento. Porque é claro que o interessante seria que a gente tivesse todo o 
tempo do mundo pra ficar aqui, bater o maior papo e depois com calma ir gravando os 
depoimentos, mas é que a gente tem pouquinho tempo, então eu sugeriria o seguinte... 

Eu tô sentindo assim que a gente poderia talvez começar o depoimento 
individual com o Barbierie, só pelo seguinte no depoimento isso que você falou a gente 
está com isso escrito, tudo bem. Mas pro vídeo se não gravar direitinho com um 
microfonezinho não adianta nada. 

 
Barbierie: Mas isso aqui tá sendo gravado? 
 
Regina: Está. Pra história escrita. 
Eu pensei de talvez você começar com ele o depoimento individual e a gente 

continua essa rodada com os outros. 
 
Barbierie: Só uma coisinha aqui pra todo mundo ouvir. Do ponto de vista da 

molecagem, do ponto de vista não comunista, não marxista. 
 
Salata: Voltando um pouco quando você começou o estágio, o ginásio. Você 

participou da passeata dos secundaristas, contra Fulgêncio Batista? Em 56, por aí.  
 
Barbierie: Então... eu não tava. Eu queria de molecada dizer que com a turma 

dele não comunista, Pratinha, Mantovani. O Mantovani era filho de um comunista, mas 
não era comunista. Ela só pairou... O Pingo que foi amigo de bairro. Eles tinham... na 
escola eles fundaram a ordem do Cão, e eu tinha pro meu lado fundado a ordem do 
povão e a gente depois juntou, quando nós ficamos presos na cadeia junto e aí fizemos 
os cães do povão. Então o Arouca e o Normanha, que era do grupo do povão, os dois 
passaram a ter o apelido de cão. Até por ela ganhou um apelido muito ruim, por que ela 
era namorada dele ela virou cadela, mas deixa pra lá. 

 
Anamaria: Tinha um desenho. Você tem algum desenho daquele? 
 
Salata: Eu quero fazer uma lembrança, só que eu não sei a data. Nós estávamos 

na saída da UNE, o partidão tava dominando a UGT... 
 

[Fala confusa... o grupo todo fala ao mesmo tempo] 

 
Anamaria: Eu gostaria... tem alguma coisa, Totó, que eu acho importante você 

colocar, porque você tá colocando essas coisas que aconteceram, mas teve uma 
continuidade na sua relação afetiva e profissional com o Arouca , quando você fizer o 
seu depoimento eu acho que é importante você assinalar isso. Porque não era aquela 
coisa que o Arouca tava aqui em Ribeirão e você tava lá e cortou. 

 
Barbierie: Não, até 95 ainda trabalhei com ele lá. 
 
Anamaria: Porque você foi a pessoa daqui que mais... tinha o Teruel que foi pra 

(?), o Sebastião que foi residente aqui, o Euclides Castilho, mas eles todos já eram de 
outro lugar. Você que foi a pessoa que ficou em Ribeirão Preto e continuou tendo um 
trabalho. 
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Barbierie: Que deveria ter ido com ele pra Campinas e acabei não indo, porque 
eu ia casar.  

 
Anamaria: É, mas você fez bem.  
 
Guilherme: então eu acho que a Regina sai aí, começam os individuais e a gente 

continua com o nosso bate-papo aqui. 
 
Tamburus: Eu acho que ficou claro pra mim, que seria bom fazer essa coisa o 

pré e o pós 64. A verdade é o seguinte você tinha até a década de 50, eu me lembro... já 
fiz um depoimento com a Cidinha no memorial da UGT. Eu fui um dos que estudei no 
grupo, chamado grupo escolar, eu fiz o 1º e o 2º ano de grupo na UGT, foi em quarenta 
e... logo após ao fim da guerra isso em 38, se instalou na UGT uma escola, uma escola 
isolada. Não era um grupo escolar normal. Tinha quatro grupos 1º e 2º, o 3º e o 4º e 
então eu me lembro da UGT, que eu fiz o primeiro e o segundo ano de grupo da UGT. E 
me lembro que atrás da UGT, tinha uma espécie de galpão aonde tinha ali coisas 
jogadas, assim faixas, é... esses negócios de ripa pra pregar faixa, um monte de coisas 
que nós como alunos éramos impedidos de ir lá no fundo, porque era material que a 
polícia tinha apreendido do partido comunista e nós não podíamos ir lá ver este 
material. É claro a gente como criança acabava fugindo e ia mesmo. Isso em 46/47. 

Então eu quero dizer o seguinte que nesse pré que é importante, eu vejo o 
seguinte que o partido comunista, a gente lembra de algumas figuras. 

 
[Discussão sobre quem vai dar o depoimento individual] 

 
Barbierie: Uma coisa que a gente acerta e erra na vida muito, por isso que é boa 

a dialética, é que em 1963 nós, o Arouca e eu, fomos responsáveis entre outros pra fazer 
o “enterro” do Zeferino Vaz aqui. E depois o Zeferino Vaz o contratou em Campinas e 
não deixou ele ser preso, pra você ver como é que as coisas são. 

 
Anamaria: Deixou sim. Nós saímos de Campinas fugidos, essa é uma outra 

história. 
 
Tamburus: Ele facilitou a fuga pelo menos. 
 
Anamaria: Não. Ele não facilitou. Ele segurou a nossa tese durante um ano e 

meio, a nossa tese de doutorado porque ele queria que a gente saísse de lá. Enquanto a 
gente não saiu, a gente não tava empregado em outro lugar, nem o Arouca nem eu 
defendemos tese. E ele nos proibiu de dar aula, de fazer consultas, de ter relação com 
alunos. Então nós ficamos em Campinas, mas nós não fazíamos nada, ele queria que a 
gente fosse embora. E nós só acabamos saindo... não foi ele que jogou a gente pra fora 
não, nós acabamos saindo porque o Davizinho era meu residente. Davizinho Capistrano, 
tinha sido residente e continuou lá, depois foi trabalhar em Jundiaí. E nós tínhamos uma 
ligação com o pessoal de São Paulo... quando o Herzog foi preso, que eles iam 
desencadear aquela operação Jacarta, eles foram pegar o Davizinho e o Davizinho foi 
preso mas conseguiu deixar uma lista que era pra ir embora de Campinas porque ia ser 
pego. O Arouca tava em Brasília, porque fazendo uma assessoria para o ministério. 
Porque a gente tava procurando um lugar pra trabalhar porque a gente parecia leproso, 
ninguém queria a gente trabalhando no lugar que tava por que tinha medo. Nós já 
éramos muito visados, era um grupo grande, não era só o Arouca e eu que era mulher 
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dele não, nós trabalhávamos juntos e tínhamos um projeto na UNICAMP e tinha umas 
cinco pessoas que depois foram todas para o Rio de Janeiro. 

Quando o Davizinho foi preso que ele mandou avisar, eu saí à noite com o 
Pedro. Meu filho tinha 3 anos... sozinha, porque o Arouca tava lá... na calada da noite 
com medo da polícia entrar lá na minha casa. 

Então o Zeferino ele falava que podia. Ele deixava todo mundo andar com livro 
do Marx debaixo, podia discutir, mas não podia praticar e nem fazer política e ele dizia 
que nós estávamos organizando, porque nós estávamos na faculdade de medicina e 
começamos a freqüentar Ciências Humanas. Eu tava fazendo mestrado em Sociologia 
lá, então foi uma coisa complicada. 

 
Guilherme: Vocês fizeram aqui o enterro do Zeferino por causa de que?  
 
Tamburus: Foi o movimento estudantil... 
 
Guilherme: Não, eu sei. Mas quem era o Zeferino, na época? 
 
Tamburus: Zeferino Vaz foi o diretor, o primeiro diretor, quando se fundou a 

faculdade de medicina em Ribeirão Preto. Ele foi o primeiro diretor... veio de fora e a 
formação dele nem é médica. Ele era veterinário. 

 
Guilherme: Ele foi reitor da... da... 
 
Anamaria: UNICAMP. 
 
Guilherme: Mas ele foi de Brasília primeiro?! 
 
Anamaria: Não. Ele passou por Brasília sim. Teve na UNB, depois ele foi pra 

UNICAMP.  
 
Guilherme: Ele veio pra UNICAMP por causa de Brasília. 
 
Salata: A verdade é que ele tem duas partes. Como político, como organizador 

de um sistema de ensino. 
 
Tamburus: Ele batalhou muito pela implantação da faculdade de Medicina aqui. 

E evidentemente que ele foi atropelado, até mesmo pela evolução das coisas. Mas a 
gente deve muito a esse campus da universidade de Ribeirão Preto, campus da USP, e a 
gente tem que reconhecer que tem um dedinho do Zeferino Vaz nesse processo. 

 
Guilherme: É. Eu acho que as coisas não são monolíticas. 
 
Anamaria: Lá em Campinas, ele ia buscar os estudantes da UNICAMP, em 

Ibiúna, que estavam presos. Mas ao mesmo tempo tinha isso, aqui dentro da 
universidade dele dizia “vocês comprometem e põe em risco a universidade”. 

 
Tamburus: É eu gostaria de retomar... porque é natural da gente que a conversa 

descambe mais pro lado político e tal, da militância política do Arouca. Mas o objetivo 
não é bem esse, essa é uma faceta dele. 
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Eu só queria colocar que houve toda uma fermentação pré 64 que começou a 
criar as lideranças, lideranças na classe trabalhadora. Tinham os velhos comunistas que 
já vinham de 30, de 40, desde a fundação do partido, mas tinha também as novas 
lideranças no movimento operário e também no movimento estudantil. 

 
Claudinei: e também outras forças... a igreja católica. 
 
Tamburus: A igreja católica que também era uma aliada. 
 
Salata: Quando a igreja entrou nisso aí, a CIA falou “nós estamos perdidos”, e 

aí foi Brasil, Argentina, Chile... tudo seguido.... 
 
Tamburus: Houve no pré 64 de toda uma fermentação política, o aparecimento 

de lideranças na classe trabalhadora. Quer dizer algumas... a maioria das lideranças 
sindicais, a gente tinha uma série de líderes sindicais aqui. Por incrível que pareça mais 
do que é hoje... hoje que tem mais pelegos que tinha na época, não é?! Mas tinha 
algumas lideranças boas nos gráficos, nas cervejarias. 

E no movimento estudantil, graças inclusive, e muito à vinda da USP aqui, já 
que ela trouxe um arejamento com professores de fora, professores com experiência, 
gabaritados, respeitados e que... isso criou um novo alento na movimentação política e 
que acabou contagiando até mesmo o movimento secundarista, os estudantes 
secundários e tudo. 

E paralelamente a isso a atuação do Partido Comunista que criou alguns braços 
de ação, né. Por exemplo, quando nós falamos no centro de debates culturais, este 
centro de debates culturais é claro que tinha o dedo do partido no meio, tinha pessoas 
que não tinham militância dentro do partido, mas que encontrou dentro da PRA-7 que 
era a rádio que promovia e transmitia todas as segundas-feiras esse debate cultural. Ela 
propiciou condições pra que nós trouxéssemos uma série de políticos, de deputados e de 
cabeças pensantes do Brasil de tendências diversas, mais da esquerda, geralmente mais 
de centro-esquerda, do que da direita. É claro que vinha um Plínio Salgado de vez em 
quando, até pra fazer uma média. Mas vinha aqui um Gondin da Fonseca que era 
comunista, mas era do modelo progressista, vinha aqui um Dagoberto Sales que era um 
deputado federal que não era comunista, mas era um deputado nacionalista, veio o 
Milton Campos, veio Rogê Ferreira que já era mais à esquerda, do Partido Socialista, 
veio Duarte Pereira, Osny Duarte Pereira, o desembargador Osny. O Eusébio Rocha 
teve aqui... enfim. Isso tudo... Darci Ribeiro... Isso tudo fez com que a cidade tivesse um 
crescimento. 

Eles faziam uma conferência sobre um tema e depois tinha um debate com a 
platéia e no meio disso surgiu o movimento nacionalista que tinha o braço do partido e 
aí era uma coisa mais abrangente. 

O Raia, nunca foi um grande comunista, mas era um grande aliado, era um bom 
orador. O próprio Carvalheiro chegou a Ribeirão Preto, eu não sei a militância dele. 
Porque em Ribeirão Preto ele nunca foi do partido, mas era um aliado, ele era do partido 
socialista. 

 
Anamaria: Ele que trazia o pessoal dos socialistas daqui, agora que eu estou me 

lembrando. 
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Tamburus: Essa ampliação do núcleo nacionalista conseguia trazer gente das 
mais diferentes tendências políticas. É claro, muito à direita não, mas tinha uns 
militantes da UDN. 

 
Salata: Gente daqui de Ribeirão Preto, se aglutinou em torno do núcleo 

nacionalista. 
 
Tamburus: E no movimento estudantil, não foi diferente, houve um trabalho 

tanto que o Barbierie pode esclarecer isso depois, mas eu só vou colocar. Houve um 
trabalho de fundação de uma espécie de uma federação de centros acadêmicos em 
Ribeirão Preto e isso teve o dedo do Arouca e quem virou presidente da FURC foi o 
Longo é... José Carlos Longo que é um advogado. 

 
Claudinei: E foi preso em 64. 
 
Tamburus: Foi preso... isso tudo foi articulado... tinha o dedo do partido, mas 

era uma frente mais ampla. Os próprios comunistas muitas vezes, pra compor as coisas, 
não assumiam a frente pra presidência, essas coisas. 

 
Anamaria: Eu não falei que o Arouca nunca se candidatava? 
 
Tamburus: Eu me lembro de uma coisa do Arouca... todo esse pré 64, criou 

esse clima e formou lideranças, no meio dessas lideranças o Arouca que já vinha desse 
negócio do estado e depois na faculdade de medicina, ele se forjou nesse processo e 
começou a atuar mais no movimento estudantil. 

Eu me lembro que nas assembléias que tinham aqui em Ribeirão Preto, 
coordenado por essa FURC, o Arouca deixava sempre pra falar no final. Ele era uma 
espécie de fecho e isso também é uma tática de quem milita na política. Você resume 
tudo e faz o fecho, então essa liderança dele foi forjada em todo esse processo... desde o 
ginásio, e o Barbierie lembrou bem, tinham as teses de tribunal. Então uma das teses ele 
lembrou bem foi o julgamento do Calabar, isso politizava a questão e botava os 
estudantes para ter espírito crítico em relação à sociedade, em relação ao seu entorno. 

 
Anamaria: Agora essa coisa do Arouca falar por último... é uma coisa. O 

Arouca tinha uma capacidade de síntese. Ele fazia uma coisa... ele captava a lógica do 
discurso, a estratégia e mais do que isso, ele pegava a onda afetiva do sujeito, o pró ou o 
contra. Então quando ele falava, ele carregava isso tudo, isso era uma capacidade que eu 
nunca vi em outra pessoa. Ele virava uma assembléia inteirinha, impressionante! 

 
Salata: Tinha uma pessoa que morou comigo 12 anos quando veio de São Paulo 

dar aula pra vocês, Carvalheiro. 
 
Anamaria: Mas eu nunca vi o Carvalheiro fazendo isso não. 
 
Salata: Mas era o que ele mais fazia. É um cara duma cabeça, eu nunca vi um 

cara inteligente como ele.  
 
Claudinei: Agora, esse processo que o Tamburus tá desenvolvendo, é 

fundamental, porque aquela euforia do pós-guerra que o Getúlio e outras forças tinham 
um projeto nacional-desenvolvimentista burguês, mas que era o viável naquela época. 
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Tinha tanta importância que levou ao suicídio dele e aquela carta-testamento foi o maior 
documento político que eu já vi na vida. Eu tinha 10 anos de idade, nunca deixei de 
lembrar. 

 
Salata: Taí o nosso ex-presidente numa idéia de acabar com a Era Vargas... 
 
Tamburus: Exatamente esse movimento eu me lembro... que em 1958/59 nós 

éramos estudantes aí o Raia.  
O Raia que nunca foi comunista, mas era um aliado, nós plantamos em 1958, 

nós plantamos numa praça aqui chama-se praça Carlos Gomes, aonde havia um teatro... 
foi derrubado esse teatro... nós plantamos uma torre simbolicamente de petróleo, quer 
dizer em defesa da campanha “O petróleo é nosso” e isso capitaneado por uma liderança 
evidentemente do centro acadêmico Rocha Lima que era mais arejado, por uma série de 
coisas... até pela própria natureza da Universidade de São Paulo. Porque aqui nós 
tínhamos faculdades locais isoladas (até boas faculdades) que não tinham essa atuação. 

Então eu acho que isso foi fundamental, o movimento nacionalista como você 
disse que foi uma aliança com o empresariado, aparentemente uma contradição.  

Imagina... você vai aliar a luta do trabalhador com o capital... parece uma 
incoerência                  

      
Salata: Pra reforçar o que você tá dizendo... na peruata acadêmica, você e... não 

sei o que... 
E eu e ele éramos acadêmicos e saímos numa peruada de Jiscelino “Kubischado” 

e os outros dois de American Cam (?)... 
 
Tamburus: Essa peruata era o coroamento... era o final da faculdade de 

odontologia. 
 
Salata: E era uma peruada que fazia muitas críticas à sociedade, no começo 

críticas sem nenhuma politização... naquela época, nesse período nós conseguimos 
transformar a peruata em uma crítica política, não só na nossa participação, como a 
gente trazia um cara que era meio alienado e fazia “faz isso, faz aquilo”.  

 
Guilherme: Não querendo interromper, tem duas vertentes aí... que são muito 

interessantes. 
O Arouca que pelo menos ele trouxe com ele saindo de Ribeirão, que é 

justamente essa questão da capacidade aguda dele de se posicionar etc. Que eu queria 
que vocês explorassem um pouco isso e também um pouco se vocês puderem... 
aproveitando esse contexto explicitar de maneira mais evidente qual era o projeto da 
região. Quer dizer, o que vocês discutiam do ponto de vista político pra região. Além da 
questão nacional, etc. e tal. 

O que era o PCB aqui, as forças democráticas, discutir do ponto de vista do dia a 
dia de vocês. 

 
Anamaria: Fala pra nós do projeto partido. 
 
Patrocínio: O primeiro ponto era Reforma Agrária, a gente lutava pala reforma 

agrária, era o programa do partido que a gente se lembra... e o outro era que lutava 
contra as empresas estrangeiras, hoje a gente fala multinacionais, mas antes a gente 
falava as empresas estrangeiras. E onde saía muito discurso era na UGT, com o doutor 
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Raia, e saía muito a luta contra as empresas estrangeiras e se lutava pela nacionalização 
também, que pro azar nosso veio o contrário ainda agora no governo de Fernando 
Henrique Cardoso, entregando aquilo que custou muito sangue de muita gente, pessoas 
de todas as classes, que foi criar a Petrobrás... 

Então é isso aí, apoiava o programa de reforma de bases do Darcy Ribeiro na 
Educação também, o Darcy Ribeiro veio até fazer uma conferência na UGT e o 
programa do partido que preocupava mais também era organização, porque nós 
fizemos, eu com o Irineu... fizemos... 

 
Anamaria: Fala um pouco quem era o Irineu pra nós. 
 
Patrocínio: Irineu aqui era chamado de Índio por todos, porque ele era alto, 

parecia um índio. O Irineu a vida dele toda foi no partido comunista, acho que ele deve 
ter sido preso umas 500 vezes, foi da PFL, foi da companhia paulista das estradas de 
ferro também, companhia da estrada de ferro da companhia paulista e companhia 
também do frigorífico, ele comandou também uma greve que parou tudo é da energia 
elétrica. 

 
Fita 2 – Lado A  

 
Patrocínio: Então parou totalmente não só a companhia, outras companhias da 
companhia paulista todas pararam... e aquilo pra reação... vamos dizer assim foi muito 
doído pra eles. Eles nuca esperavam que aquilo fosse acontecer. 

Bom, então vamos falar dos sindicatos... eu e o Irineu descemos aqui pra criar o 
sindicato, foi criado o sindicato...em Barrinha fizemos primeiramente, a lei era essa que 
se fizesse uma associação e transformasse em sindicato depois. Agora, hoje... acho que 
já vai direto pra sindicato. 

Descemos também em Tuverava, isso já foi perto do golpe, em Tuverava 
fizemos duas assembléias com mais de quinhentas pessoas na avenida Doutor Soares, 
que era a preparação pra criar o sindicato. Sindicato dos trabalhadores rurais.  

De fato ele era um líder, por onde ele passava o camponês confiava nele. 
Tivemos uma outra preparação aqui em São Simão, nós estávamos fazendo o comício 
na praça e do outro lado tinha a igreja chamando o povo pra ir pra igreja e deixar os 
comunistas sozinhos, mas ninguém arredou o pé os trabalhadores já estavam 
“espezinhados” e queriam ouvir coisas que defendessem eles. E essa é a vida do Irineu. 
Se for pra falar da vida do Irineu a gente vai falar muita coisa. 

Até que veio o golpe e o Irineu e Morais, foi colocado, depois de muito 
torturado, foi colocado na companhia paulista, num vagão da estrada de ferro, pra 
descer aqui em Guatapará, pois era pra ele morrer em casa ou dentro de um vagão da 
estrada de ferro, mas o Irineu não deixou cair o ânimo dele e quem tratou dele inclusive, 
foi o doutor Pedro de Azevedo Marques. 

 
Claudinei: Eu me lembro que o doutor era neurocirurgião e o aluno perguntou, 

“doutor, não pode operar amanhã?” E ele disse “não vai ter que operar hoje porque 
amanhã não vai ter paciente”. 

 
Patrocínio: Então essa foi a vida do Irineu. Nós, quando veio o golpe eu o levei 

pra um sítio, porque eu não era muito conhecido aqui, eu tinha vindo de Goiânia. 
 
Guilherme: O Arouca conhecia ele?  
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Patrocínio: Muito, conhecia muito, a gente passava a noite inteira reunido com 
o Arouca. 

 
[Muita conversa ao mesmo tempo] 

 
Patrocínio: A gente era muito solidário também com os outros companheiros. 

Era muito humanista. 
Mas então...eu estava dizendo sobre o Irineu.  
Em 64 quando veio o golpe, eu coloquei ele num sítio lá perto de Serrana. Irineu 

e Bugriani, que era o presidente do sindicato e que também estava perseguido, levei 
mais alguns. Porque aí eu falava pra eles que eu seria o último a ser preso. 

E fui mesmo. 
De Ribeirão Preto, fui eu e o Carlos Russo. Então, mas aí depois que veio a 

poeira baixando, nós voltamos, todos eles voltaram, e nós começamos a reorganizar o 
partido comunista.  

Aí já criamos uma direção junto com o Arouca que é uma pessoa que deixou 
muita lembrança boa pra gente. 

 
[Patrocínio se emociona] 

 
Tamburus: Deixa eu falar então do que se passou na nossa época. Além da luta 

geral, os problemas nacionais... eram as reformas de base, porque nós lutávamos pela 
reforma agrária, pela reforma urbana, reforma bancária, enfim... tinha alguns problemas 
locais que era por exemplo o fortalecimento da escola pública, o ensino público, era a 
estatização. Nós tínhamos algumas empresas locais aqui de prestação de serviços, 
empresa de água chamada empresa de água e esgoto que era particular, então ela foi 
encampada graças a um projeto que o vereador Luciano Lepera que era do partido 
comunista apresentou, empresa que era da família Matos.  

Aí nós tínhamos aqui alguma coisa no ensino superior, a faculdade de 
odontologia que era particular, quando nós começamos a estudar, a luta pra ela ser 
encampada e ser transformada em universidade pública, primeiro ela se transformou e 
depois foi incorporada à Universidade de São Paulo, enfim... tinha a organização do 
sindicato, houve uma época até em que a atuação do partido junta ao movimento dos 
trabalhadores, criou um certo choque muito mais por conta do outro lado do que dos 
membros do partido comunista, criou um certo choque por exemplo com o movimento 
católico progressista que tinha uma liderança muito boa aqui em Ribeirão Preto, que era 
o padre Celso, que faleceu faz muito tempo em um acidente. 

E o padre Celso tinha uma liderança do qual faziam parte João Cunha, Feres 
Sabino, enfim tinha um grupo de estudantes que era até contemporâneos do Arouca. 

Então o partido comunista ia lá pra tecelagem do Matarazzo e vinha o padre 
Celso com o grupo dele desfazendo o movimento, quer dizer... havia um certo 
antagonismo desse movimento muito mais por conta... porque o partido sempre tinha 
uma atuação muito mais de composição, de não querer ele sozinho. 

 
Claudinei: O que estava baseado numa declaração de março de 1958 em que o 

comitê central determinou que tinha que se fazer política dentro daquilo que era viável e 
o que se achava viável era fazer política de aliança com outras forças tidas como 
progressistas. 
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Tamburus: Então tinha esse movimento junto ao sindicato dos trabalhadores, 
quase sempre buscando alianças e não querendo tomar a frente do movimento.  

 
Cidinha: Então me deixa só aproveitar o que o senhor falou sobre o padre 

Celso, existe uma entrevista com o padre Celso que ele fez em 1990 é... um pouco antes 
dele falecer, eu não sei bem aqui a data que ele faleceu, não sei se foi 91 ou 92... bem, 
essa é de 90 mais ou menos, onde o padre Celso ele vai contar, inclusive está lá em 
Brodósqui, no arquivo histórico do Brodósqui, que lá ele declara abertamente, pra todo 
mundo, porque já havia passado um tempo e tal... que ele veio pra Ribeirão e como 
padre começou a circular aonde o partido comunista tinha influências, principalmente 
no meio do trabalhador rural, porque estava organizando... isto a gente acha em 
documentos, e eu tenho documentos que eu pesquiso. Eu tenho isto em processos, 
processos de polícia mesmo... que o pessoal começou a ser preso ─ existem os 
processos no fórum de Ribeirão Preto ─ e dá pra ver claramente, que ele veio, com 
orientação da igreja, do bispo, que era pra não deixar o partido comunista tomar conta 
,crescer no meio dos trabalhadores rurais e todos os trabalhadores, evidentemente.  

 
Guilherme: Mas a postura deles não era reacionária? 
 
Cidinha: Não, não era reacionária. 
 
Anamaria: Era uma esquerda que não se aliava. Era uma luta de hegemonia de 

poder. 
 

[Muita gente falando ao mesmo tempo] 
 
Patrocínio: Eu gostaria de falar mais um pouco sobre o Arouca. 
Como já disse o Totó, foi criada a nova direção. Então nós começamos a descer 

novamente pro campo. O Arouca tava junto e descemos lá pra Guatapará, pra nos 
reunirmos com os camponeses propondo a luta novamente, a organização do sindicato, 
pelo aumento do salário. Porque a gente já tinha todo esse pessoal que a gente tinha 
ligação. 

Eu e o Sérgio Arouca, nós descemos nós dois, numa favela de Sertãozinho, acho 
que você conheceu, né, Cidinha? 

O Guilherme que cortava dez toneladas de cana e carregava sozinho, ele tinha 12 
filhos. 

 
Salata: Esse cara não fazia nada, só fazia filho? 
 
Patrocínio: Eles falavam que não tinham televisão. Mas era um barraco de uns 

20m², morava ele a esposa e mais 12 filhos... era uma escadinha. Eu me lembro até hoje. 
O Arouca pegou um, pois assim, um pequenininho e passava a mão na cabeça 

dele. Porque o Arouca era assim... não era desses políticos que vem pegar criança só na 
época de eleição. É comum ver isso hoje, né. O Arouca era aquele cara simples... de 
acordo com o lugar ele sabia falar de acordo com a situação da pessoa e sabia entender 
também. Então nós lutamos. 

Nós fizemos aqui, junto com o Arouca, aquela manifestação contra o Lincoln 
Gordon, o embaixador americano que dirigiu o golpe de estado aqui no Brasil, naquela 
época. E ele mesmo declarou isso depois. Então nós fizemos... 
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[Várias pessoas falam juntas novamente] 
 
Patrocínio: Eu vou esclarecer uma coisa. Eu tenho a cópia do projeto... 
 
Anamaria: Que projeto? 
 
Patrocínio: Um projeto de lei que entrou pedindo pra dar o título de cidadania 

pro Lincoln Gordon, naquele tempo ele era do partido comunista e o seguinte não foi ele 
que pediu, isso eu queria saber com certeza e a uns cinco anos atrás eu tive condições na 
câmara dos deputados e eu tenho em casa esse documento. O Newton votou favorável, 
mas eu não me lembro agora quem entrou com o pedido.  

Mas o que eu acho é isso... ele naquela época se ele chegasse lá e votasse contra 
logo que ele ia ser preso outra vez. 

 
Tamburus: Mas é claro que ele estava defendendo também na época o emprego 

nos correios e telégrafos... e a coerência política. 
 
Patrocínio: Mas eu quero deixar claro que não foi ele. 
 
Salata: Mas ele votou favorável, e eu não vou com a cara dele até hoje.  

 
Patrocínio: Justamente, ele foi muito... inclusive o pessoal, o Arouca, o Totó 

queria expulsar ele naquela época, até eu dei uma opinião o seguinte expulsa ele agora e 
entrega pra polícia, expulsa e suspende ele na hora. 

Mas é isso aí, ele não era confiável, porque na verdade ele era bom pra falar até 
o Nelson falava, só que não era nada daquilo que ele apresentava. 

 
Cidinha: E o senhor sabe doutor Tamburus ele foi fundamental, ele teve um 

papel fundamental em forçar a assinatura daquele acordo que nós fizemos com o 
ministério público porque nem o Magione, secretário da cultura queria saber dele. Então 
ele teve um papel como secretário de governo importante até por aquele laço afetivo que 
ele tem, na verdade tinha com a UGT. 

 
Anamaria: Cidinha, fala pra gente como você conheceu o Arouca? Conta aí! 
 
Tamburus: Deixa o Patrocínio continuar o que ele disse. 
 
Patrocínio: então pra continuar... 
 
Salata: Você estava em Guatapará. 
 
Patrocínio: Guatapará né! 
Eu acho que eu nem terminei de falar como foi o nosso protesto contra Lincoln 

Gordon... 
Então é o seguinte a gente já tinha uma certa prática. Porque a gente queria 

colocar bandeirola no fio. 
 

[Explicação de como se colocavam as bandeirolas e os bonecos para a manifestação] 
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Guilherme: Pra gente não perder o Arouca nessa história, como é que estava o 
Arouca nesta época. 

 
Patrocínio: O Arouca estava ali organizando. Trabalhou tanto quanto ele 

trabalhava sempre.  Nós neste dia, nós acertamos o relógio porque não podia ficar mais 
de dez minutos na rua... 

Mas estavam mais de 60 naquele dia na rua, tinha cortador de cana, tinha pedreiro, 
a maioria era estudante. 

O Arouca ele conseguiu também criar os líderes como, por exemplo, o Normanha 
é um cara que participou ativamente e hoje está em Araçatuba, o Dibis (o turco), o 
Burlamarqui que hoje está em Goiânia, então é o seguinte ele conseguiu criar também 
esses líderes em torno dele. O Luís Manço. 

 
Claudinei: Ele batia stencio pra fazer panfletagem, ouvindo “Polonesi” de Chopin 

e bebendo cerveja... era uma loucura, a gente tinha que ficar indo lá no bar do Ceará 
comprando cerveja pra abastecer o J. Jairo, porque era o único que sabia bater stencio, e 
tinha que por “Polonesi” de Chopin. 

Esse era da base do Arouca. 
 
Tamburus: Acho que Ana deve lembrar o movimento estudantil... mas isso já é 

pós, isso já é fase Arouca... estava tão bem articulado em Ribeirão Preto naquela greve 
de 66 , você lembra? 

 
Claudinei: Teve uma puta passeata, isso aqui virou uma praça de guerra. 
 
Tamburus: O senhor lembra... fechou tudo aqui. 
 
Guilherme: Qual era o objetivo da passeata? 
 
Tamburus: A passeata era pra protestar já contra a ditadura, isso já pra 67... A 

polícia entrou descendo o cacete. 
 
Patrocínio: Bateram até no sacristão lá dessa igreja.     
  
Tamburus: Inclusive quem abriu muito, quem acolheu muito os estudantes foi 

aqui o arcebispo. Que abriu o palácio do bispo e acolheu os estudantes porque aquele 
dia o pau comeu feio. 

 
Guilherme: Isso era o movimento estudantil? 
 
Tamburus: Sim, era o movimento estudantil, mas a articulação foi crescendo 

tanto, que mesmo pós 64 aquilo que foi plantado no pré 64, a organização estudantil, a 
conscientização dos estudantes, levou a uma greve que paralisou a cidade toda, o 
comércio fechou todo... até por medo né?!? Medo da repressão, da ditadura... medo das 
coisas policias. 

Houve uma articulação, e houve uma articulação e todo o mundo desceu de 
todos os lados para a Praça XV, que é o coração da cidade. E ali a polícia realmente 
bateu pra valer, com cavalaria, com cacetete... 

 
Guilherme: Era a polícia do estado ou era exército? 
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Tamburus: Era a polícia do estado... e os estudantes tacavam bolinha de gude 

pro cavalo cair... 
 
Guilherme: Então isso é precoce a 68.  
 
Tamburus: Isso foi precoce ao AI-5, foi em 65 eu acho. Na verdade foi em 

66/67. 
 
Guilherme: Fica bem claro agora isso que vocês estão falando, a organização 

policial e política na região, em Ribeirão particularmente era muito grande, no pré e no 
pós-golpe. 

E o Arouca era filho dessa história aí. 
 
Tamburus: Ele não... ele é quase que um pai também. 
 
Guilherme: Não! Filho no sentido de que não é uma coisa que não tinha nada 

antes, tinha já um grande movimento de trabalhadores, do PCB, das organizações 
liberais. 

 
Tamburus: O Arouca se formou em 66, eu acho que foi no último ano dele ou 

foi em 67 aquela passeata. 
 
Anamaria: A passeata foi antes, o Arouca saiu daqui em 67, então foi antes, foi 

em 66.  
 
Tamburus: Ou talvez pode se dizer que o maior movimento... foi o ápice, foi o 

cume de um movimento político estudantil. 
Houve aqui em um passado muito remoto da década de 40/50 um movimento 

estudantil onde até morreu um estudante, mas um protesto contra o aumento do cinema, 
coisas mais assim.  

 
Anamaria: Eu lembro disso. Essa história era muito comentada, eu lembro do 

relato dela. 
 
Tamburus: Quer dizer, foi no final da década de 40. 
 
Patrocínio: Agora, essa greve de 66, foi uma greve inteiramente política. 
 
Tamburus: Foi política sim, foi um protesto contra a ditadura.  
 
Anamaria: eu não sei se você lembra, Claudinei, eu estava falando até pra ela 

(referindo-se a Cidinha). A UGT tinha uma coluna em um jornal, e essa coluna o 
Arouca fica responsável por ela... nós ficamos responsáveis por ela, toda semana eu 
acho tinha uma coluna que era da UGT. Mas isso eu acho que era antes de 64, e 
ninguém ficou com isso porque a gente queimou tudo, com toda aquela coisa de 64 a 
gente começou a desaparecer com o material todo. È que eu estou querendo recuperar 
isso. 
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 Itamar Salata: Eu e o Carvalheiro fugimos, e uma tia minha ficou incumbida 
de tirar os nossos livros de lá, do apartamento, eram uns livros de parasitologia, de 
fisiologia... 

 
Anamaria: Mas eu queria recuperar esse material, se eu não me engano era o 

Diário de Notícias. 
 
Tamburus: Eu acho que se tiver alguma coisa é na Biblioteca Padre Euclides. 
 
Claudinei: Não deve ser lá não, você deve encontrar isso em Brodósqui. 
 
Anamaria: Na verdade ele não era assinado, saía como coluna da UGT. Eu 

tenho certeza que foi antes de 64. 
 
Claudinei: Tem parte que tem aqui tem parte que não tem.  
 
Cidinha: Tinha o Diário de Notícias e o Diário da Manhã. Tem uma parte dos 

jornais que estão no arquivo público de Ribeirão Preto. 
 
Anamaria: Conta pra nós (Cidinha) sua visão da história... Ou então o 

Claudinei. 
 
Claudinei: Eu não gosto de ficar centrando a história muito no aspecto pessoal, 

porque de repente você fica naquela história, vê a árvore e esquece a floresta. Quando 
você começa a falar só do Arouca, você corre alguns riscos, um da santificação pós-
morte, que não é bom, outro de se deixar levar só pelo aspecto emocional e também um 
aspecto até desagradável. Tudo aquilo que você estava comentando da capacidade de 
síntese, de ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo... 

 
Anamaria: O dançarino chegou [se referindo ao Pingo, Marcos Rondon de 

Assis]. 
 
Guilherme: Como você atualmente é chamado? 
 
Pingo: Agora depende, me chama de Assis, de Rondon, de Marcos... 
 
Guilherme: Mas aqui nessa roda é Pingo. 
 
Tamburus: No hospital a gente chega chama de doutor Barbierie, e chega aqui 

é Totó. 
 
Claudinei: Mudando só um pouquinho... a primeira sensação que a gente tem de 

contato com o Arouca é um monte de gente falando aquelas certezas absolutas e você vê 
ele lá paradão, quietão. Quando ele voltou da Nicarágua e foi lá em casa ele ficou assim 
a noite inteira. Estava lá, o João Cunha, o padre Celso, um mundaréu de gente, não sei 
por que que apareceu lá em casa. Acho que o Álvaro, a Brasa... E o Arouca estava lá 
como da primeira vez quieto, com aquele copo na mão, sorrindo. 

Mas dentro daquela efervescência pós 64, a primeira impressão que a gente tem 
é que se trata de um cara meio devagar, não! Ele não sabe nada! Porque está todo 
mundo falando e tal... tinha gente que falava pelos cotovelos, parece até que a revolução 
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vai ser no dia seguinte. O Turco já falava pode ser de manhã, só não pode ser de manhã 
porque eu durmo até meio-dia. 
  Ele ficava muito quietinho lá, depois de alguns dias que a gente foi perceber que 
era um cara muito cerebral, que ele ficava captando tal, e tal e tal. E aí sim que ele vinha 
com uma síntese. Você falava, “pô” todo mundo falou, falou, falou, mas quem falou e 
disse foi o Arouca. E nas assembléias da medicina, ele também arrasava isso. Isso 
segundo o testemunho do Toshil Tanaka que era da base, que era da medicina, que era 
contemporâneo da base. Tinha aquelas assembléias assim, me contava, e ele chegava 
pra mim... ele brincava me chamava de coronel.  
 
Fita 3 – Lado A  

 
Anamaria: [Anamaria descrevendo Arouca adolescente em Ribeirão Preto] ele 

andava com um soco inglês e um cabo de aço na cintura. Ele tem um período 
adolescente que ele andava assim. Quando eu conheci o Arouca ele ainda andava 
assim... e eu olhava e pensava assim: “É um marginal!” Aí eu falava com ele: “Mas 
você alguma vez já bateu em alguém com isso?” Eu acho que ele nunca bateu em 
ninguém com aquilo.  

 
Tamburus: Eu posso dar uma explicação pra isso. Eu peguei um pouco isso. 

Naquela época a gente tinha uma coisa que se chamavam os blocos de bairro. Se fosse 
hoje seria marginal ou qualquer coisa assim. Quando esses blocos se cruzavam saía 
briga, briga de soco. O bloco da vila Tibério brigava com o bloco da 7 de Setembro. 

 
Pingo: Na 7 de Setembro tinha... eu não era muito do bloco porque a minha 

turma era de outro bloco mas ali tinha a turma junto da Igreja São José que era a 7 de 
Setembro que tinha Arouca, tinha o Tarlá, o Mundinho, que já morreu... eu me lembro 
que a gente ia às quermesses com aquele cabo de aço. Eu também nunca briguei, mas 
era um tipo de briga dos blocos. Coisa de molecada, mas não era essa marginalidade 
que hoje tem aí. Era briga de correr atrás, dá soco, era briga de corpo a corpo. Eu me 
lembro que uma vez a turma da Vila Tibério foi pra Igreja de São José e foi uma 
bagunça. 

 
Anamaria: Vocês tinham um time de futebol? 
 
Salata: Não, todo mundo jogava bola, mas aí cada um fazia parte de um time, 

não era que todo mundo fazia parte do mesmo time. Tinham vários times... Quando eu 
fui jogar no juvenil do Botafogo [referindo-se ao Botafogo de Ribeirão Preto] tinha um 
goleiro, o João Pidão, que era um monstro e fumava maconha... teve uma vez que o 
time dele estava perdendo o jogo ele foi, pegou a bola e jogou no meio do mato! 
(risos)... é pra essas horas que o Arouca usava aquele cabo de aço! (risos)... mas o 
pessoal da Vila Tibério é que era mais briguento. 

 
Anamaria: Agora, isso é engraçado pra mostrar como é que uma pessoa tem 

uma porção de faces que quando houve falar do Arouca que ele... ele era muito 
engraçado também... nessa fase o Arouca era... 

 
Salata: Mas o Arouca era assim mesmo ele não era muito farrista, sempre 

brincalhão, mas não era assim... fazia parte de turma porque isso era comum na época. 
O Mantovani ainda era mais quieto que ele. 
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[Nesse momento falam sobre suas formas pessoais de jogar bola, sem nenhuma 
referência ao Arouca. Falam também sobre os times da atualidade]. 

 
Pingo: O que eu mais me lembro do Arouca é que ele gostava de jogar bola, no 

ginásio eu não me lembro muito do Arouca porque ele estava na minha frente. Agora no 
colégio a gente ficou mais próximo. Naquele tempo tinha Científico e Clássico e nós 
fazíamos o Científico... e tinha o Rui Flávio Currupião, o João Cunha que era do 
Clássico, o Feres Sabino... No colégio o Arouca já tinha mais posições políticas e 
socialistas, já estava naquela época de começar a ser um simpatizante do comunismo... 
O Arouca nessa época já tinha uma participação política bem atuante... tinha o Toninho 
Vilallobos, que era um dos líderes, um dos cabeças, muito inteligente... e nós já 
tínhamos o parlamento estudantil naquela época de colégio. Então o Arouca no colégio 
já tinha uma participação bem atuante e nós tínhamos o parlamento estudantil no 
colégio e o Arouca e o Rubens Ely eram do Científico e eles faziam praticamente uma 
dupla, e do outro lado ficava o Chúfalo e o João Cunha. Só que via de regra os dois 
metiam o couro no João Cunha e no Chúfalo. Toda vez o João Cunha e o Rui [Chúfalo] 
perdiam pro Rubens Ely... o Rubens Ely era terrível... tinha uma conversa... e o Arouca 
também... então via de regra o João Cunha... Ele virou advogado trabalhista em São 
Paulo... mas via de regra no parlamento os dois batiam demais no João Cunha e no Rui 
Flávio [Chúfalo], geralmente era 10 a 0, não é? Aqueles dois geralmente ganhavam. 
Teve o julgamento do Calabar, e eles conseguiram liberar o Calabar, depois teve o 
julgamento do Tiradentes, que eles também liberaram... eu me lembro do julgamento do 
Tiradentes... 

 
Guilherme: Como é que foi esse negócio do julgamento do Calabar e do 

Tiradentes? 
 
Pingo: Era um parlamento estudantil que o professor de Latim, o professor 

Lourenço... o professor Lourenço era assim uma pessoa muito brilhante... professor de 
Português, Latim... e ele criou esse parlamento com todas as características: tinha o juiz, 
o advogado de acusação, o de defesa, os alunos tinham o corpo de jurado em que você 
tinha entre os alunos um certo número de jurados e tanto o advogado de defesa quanto o 
de acusação podiam excluir esse ou aquele jurado, como num júri mesmo, e era feito 
essas coisas assim... Calabar, Tiradentes... as figuras históricas eram ali avaliadas. Era 
uma maneira de todos os estudantes se envolverem com os fatos históricos porque os 
advogados de defesa e de acusação iriam ter que procurar todos os dados históricos 
como qualquer advogado... e a pesquisa leva ao conhecimento... e o interessante não era 
só isso, era a capacidade que você tinha que ter de convencer os jurados porque era 
impressionante... o Rubens Ely e o Arouca tinham uma capacidade de  convencimento... 
você se lembra nas assembléias... Arouquinha virava as assembléias... tava todo mundo 
de um lado, o Arouca falava e virava a assembléia... 

 
Tamburus: E dessa fase surgiram advogados brilhantes que advogam hoje em 

dia... o Feres Sabino, por exemplo, foi Procurador do Estado... 
 
Guilherme: Será Anamaria que essa dúvida em cursar Medicina não era por 

causa dessa experiência no parlamento? 
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Anamaria: Aí tem que ver com o irmão dele, o irmão do Arouca [José Carlos 
Arouca] é um advogado e que sempre teve grande admiração por ele. Ele tinha um tio, o 
Ademar, que também era advogado e depois virou juiz, também era do partido como o 
Arouca e o Zé Carlos. O Zé Carlos foi uma presença muito forte na vida do Arouca... 

 
Claudinei: Era um segundo pai... 
 
Anamaria: Isso! Era como se fosse um segundo pai!  
[Guilherme comenta com os demais entrevistados a demora de Barbierie e 

Patrocínio. O Pingo manifesta a necessidade de ir embora. No entanto, antes de ir, 
complementa o que já havia dito com o trecho transcrito abaixo]. 

 
Pingo: Talvez uma coisa que seria interessante, não sei se alguém já falou, eu 

conversei com o Totó essa semana... um fato típico interessante... no colégio, quando o 
Arouca ia ser o orador da turma ele, no terceiro ano colegial e eu, no segundo ano 
colegial... e o professor Almiro de Veloso Siqueira, que era diretor da escola e que era 
um carola daqueles assim... papador de hóstia, que era também da direita integralista... e 
disse o seguinte: se o Arouca fosse escolhido como orador da turma ele não iria entregar 
o diploma para os alunos do terceiro ano colegial. O Arouca acabou sendo escolhido e o 
diretor não foi entregar os diplomas da turma... não foi... o Arouca fez um discurso 
lindo em verso. 

 
[Começam a falar da sua ex-amiga de classe, a apresentadora Marília Gabriela e sua 
irmã “Mariasona” e do quanto eram chatas. Falam também sobre seu trabalho como 
apresentadora, atriz, esposa...] 

 
 

Guilherme: Cidinha, você não quer dar uma abordagem pra gente? 
 
Cidinha: Eu nasci dentro do Partido Comunista, não é, Claudinei? Se é que 

pode se dizer assim porque eu era muito criança quando o meu pai já me levava para o 
Partido Comunista e quando nós viemos para Ribeirão Preto houve um momento 
assim... 

 
Guilherme: Vocês vieram de onde? 
 
Cidinha: De Goiás... é, lá em Goiás nós moramos em Goiânia, Nápoles, acho 

que também em Jataí... uma coisa assim... e aí quando nós viemos pra cá... foi em 
1956... aí o papai levou um tempinho pra se articular, ter contato com o Partido de 
novo... aí eu não sei bem mensurar o tempo porque eu era ainda criança. Então eu na 
verdade fui conhecer o Arouca e ele tava no segundo ano de Medicina, foi quando eu 
comecei a freqüentar a UGT [União Geral dos Trabalhadores]. Eu ia na UGT... eu tinha 
mais ou menos 13 anos de idade em 60, 61... aí eu fui conhecer o Arouca nessa época. 
Eu ia muito na UGT, eu era muito enturmada com a filha do Irineu, do Marieto e 
assim... a gente vivia esses momentos... por exemplo, eu vivi a Revolução Cubana como 
se eu estivesse lá dentro de Cuba assistindo a tudo aquilo que a gente ouvia no rádio e 
no Partido se falava muito e se comentava Fidel Castro e Che Guevara... na época as 
coisas eram diferentes então, pelo menos nesse meio, a gente ficava sabendo de muita 
coisa... aí vem o meu contato  de adolescente com os universitários do Partido, o pessoal 
que era universitário, que era da célula universitária do partido, e eu passo a freqüentar. 
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Por quê? Porque o Arouca, o Totó e o Normanha, eles não falam muito nisso, mas a 
gente ia pra UGT ouvir as palestras, porque vinha um pessoal aí de fora, e... eu devo ter 
visto o Darcy Ribeiro, eu devo ter visto, porque todo mundo que ia o meu pai falava 
“hoje vem fulano na UGT” e aí eu comecei a pegar amizade com as filhas do Irineu, do 
Marieto... e aí eu passo a conhecer os universitários do Partido e começou a organizar 
isso da parte do Arouca ou da parte do Irineu ou do Pedro Augusto, não sei bem como é 
que é, que era de organizar os secundaristas. Começou uma coisa engraçada que foi os 
filhos dos comunistas de participarem dessa organização e eu peguei o bonde andando 
porque já tinha secundarista organizado. Foi aí que eu vim conhecer o Arizinho, o Pitta, 
outro que eu não vou me lembrar do nome agora, mas é porque a gente nunca mais 
viu... e aí que eu conheci o Arouca, é aí que vem a história com o Arouca na faculdade. 
Isso porque os velhos comunistas ficavam muito entusiasmados com o Arouca na 
faculdade, eles ficavam muito animados de ver o Arouca no meio estudantil. Essa 
história de que ele virava as assembléias eu cansei de ouvir do meu pai, do Marieto, do 
Irineu, só que eu nunca tinha visto porque eu ainda não militava e, além disso, não tinha 
nem idade pra ver uma assembléia. Aí eu conheci você, namorada dele [referindo-se a 
Anamaria], o Álvaro Neto, a Brasilina, o Totó, quem mais? A Brasilina ainda era 
namorada do Normanha... o Dr. Cássio e a Margarida, todo esse pessoal eu fui 
conhecendo. Eu tinha uma visão animada do Arouca, talvez por a gente ser adolescente 
ele era carinhoso com a meninada. Talvez seja por isso que ele organizou um curso de 
formação política pra gente na UGT. Aí nós começamos... mas a gente não entendia 
muito o que eles falavam e discutiam e a primeira leitura que ele recomendou foi “Os 
Princípios Elementares de Filosofia” do Politzer. Aí nós fomos ler isso aí e daí ele 
conversava com a gente ele tinha uns questionários e a gente então ia discutir. Essa 
experiência é que eu me lembro do Arouca passando pra gente. Além disso, tinha o 
teatro, o CPC, que a gente ia lá assistir o ensaio das peças... então aquilo... o jogral... a 
UGT foi pra mim um campo de muito aprendizado. Isso tudo sempre com muita 
admiração pelos universitários porque eu era muito ligadona nessas coisas, mas ainda 
era criança, gostava de dançar Rock, Twist... e os universitários, não... imagina misturar 
Rock com Che Guevara... na época eu conheci a Bossa Nova e achava aquilo tudo uma 
chatice. Só fui gostar mesmo por causa deles [universitários comunistas] porque os 
outros tipos de música que eu gostava eram muito mais animados... balançavam o corpo 
e toda aquela coisa, não é? Eu passei a ter essa visão deles porque eu achava fantástico 
eles falarem aquelas coisas deles e fazerem teatro e aquilo tudo. O pessoal contava 
como eram aqueles enfrentamentos deles nessas assembléias porque Ribeirão Preto 
sempre foi uma cidade muito articulada, até um determinado tempo, porque hoje a coisa 
“tá” um pouco desarticulada, mas ela foi muito articulada dos dois lados, da direita e da 
esquerda, não sei se a Anamaria pode ter essa visão, mas hoje a gente consegue ver 
como o  Partido Comunista e o Partido Socialista lutavam contra essa hegemonia e hoje 
é assim também. Hoje Ribeirão Preto tem umas coisas que acontecem aqui que a gente 
não vê acontecer em outro lugar. A gente não pode esquecer, não sei se eu “tô” errada 
ou não, mas Ribeirão Preto concentra em termos grande parte da classe dominante desse 
país de investidores nos agronegócios, dos latifundiários... um pessoal muito articulado, 
muito mais bem preparado que investe, sabe? É terrível... eu não sei se vocês já viram 
uma assembléia de trabalhadores rurais... é a coisa mais difícil você discutir com um 
usineiro. Eles são intransigentes, eles não abrem mão... é uma coisa muito difícil. Então, 
pro trabalhador se organizar do outro lado é mais difícil ainda porque você precisa de 
uma coisa chamada consciência e nem sempre se tem, luta-se pelo objetivo mais 
imediato que é o econômico, de aumento de salário e tudo mais... Então, gente, eu não 
via isso lá naquela época, eu vejo isso hoje, mas lá eu ouvia tudo que eles relatavam 
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sobre esse embate que havia entre essas duas forças que tinha em Ribeirão. Então eu via 
o Arouca assim. Eu tinha um carinho imenso pelo Arouca, pelo Totó, por quê? Porque 
eles eram o que tinha de mais avançado, eles iam dando a cara, eles iam fazendo, eles 
iam... era uma coisa muito sedutora pra mim. Eu ficava pensando: “Já pensou quando eu 
crescer, eu posso ‘tá’ fazendo isso também! (risos)”. Era mais ou menos como um ídolo, 
uma referência em que a gente via tudo isso... o Arouca pra mim foi assim. Tem uma 
passagem muito interessante que eu não sei se foi na última vez que eu vi o Arouca... a 
última vez que eu vi o Arouca foi lá na Flávio Uchôa... mas uma das vezes que eu vi o 
Arouca quando a gente morava na João Plato, que eu não sei se o Claudinei chegou a ir 
lá em 65, 66... Aí ele chegou, tinha uma reunião do Partido, uma reunião dos 
universitários com os secundaristas, e ia ser na minha casa. Ele entrou, o portão ficava 
aberto, eu “tava” sentada num sofá, com alguma coisa na mão, ele chegou, pisou assim, 
olhou pra mim e disse: “Oi, tudo bem? Hoje eu “tô” muito feliz!” e eu disse: “Ah! É 
Arouca, por quê?” e ele me disse que tinha presenciado o primeiro parto da vida dele e 
disse assim pra mim: “Como é que a vida é bonita!”. Ele estava com um semblante, uma 
alegria... e eu tinha 18 anos não sabia nem o que dizer...  

 
Fita 4 – Lado A 

 
Cidinha: Ficou aquilo... Depois veio a história desses bonecos que o papai 

[Patrocínio] contou. Eu me lembro do Arouca, do Totó, todos numa reunião pra colocar 
em alguns pontos da cidade esses bonecos do Lincoln Gordon. Tinha aquele negócio do 
tempo que todo mundo tinha que fazer aquilo em mais ou menos dez minutos pra não 
ser pego pela polícia. Aí eu ainda vou me lembrar do Arouca mais uma vez quando eu 
“tava” saindo com a minha mãe e desceu um fusca vermelho e eu “tava” vendo assim... 
ele olhou, olhou... e eu disse pra minha mãe: “Aquele ali é o Arouca” e a mamãe disse  
que não, que não era o Arouca e eu disse que era sim. Aí eu disse pra que a gente 
esperasse ali que ele ia voltar. Aí eu fiquei olhando assim e ele percebeu. Ele queria ir à 
minha casa conversar com o meu pai, mas o papai não estava, eu disse então pra ele 
voltar outra hora. Depois disso eu não me lembro de ter visto o Arouca na minha casa. 
Não sei se foi um bloqueio pelo tudo que ainda ia acontecer... Aí eu só fui ver o Arouca 
de novo quando ele foi trabalhar na FIOCRUZ. Mas é uma pessoa que, assim como a 
maioria dos meninos, dos companheiros, é... assim... eu não esqueço. Eu me lembro de 
todos, todos... não esqueço, sabe? De vez em quando eu “tô” assim parada e me vem a 
lembrança de um, de outro. E com o Arouca foi assim. No dia em que ele esteve aqui 
em Ribeirão Preto eu não estava. Eu tinha viajado. Quer dizer, não tive a oportunidade 
de rever o Arouca. Quer dizer, uma das últimas vezes em que ele esteve aqui em 
Ribeirão Preto foi quando ele veio a um Congresso da Saúde e ele reencontrou o papai 
depois de muitos e muitos anos. Deve ter o quê? Uns oito, nove anos...  

 
Claudinei: Eu gostaria só de fazer um aparte. Cidinha, você disse que havia uma 

reação muito bem articulada. Reação essa que, em princípio, detesta qualquer força de 
esquerda. Por outro lado você coloca outros companheiros, com o Arouca, o Totó e 
outros como referências suas desde os 13, 14 anos... Ou seja: se a reação era tão bem 
articulada e não gostava de socialistas, comunistas, progressistas e etc., etc... e se o 
Arouca era assim querido no nosso meio, você acha que a reação também tinha esse 
carinho, essa admiração, etc., etc. para com o Arouca? 

 
Cidinha: Claro que não! 
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Claudinei: Não. É porque alguém já fez referência a mim dizendo que havia um 
carinho muito grande da cidade... 

 
Salata: Você acha que existia na cidade alguém mais querido que o Lepera? 

Mas na hora do golpe, “na hora do vamos ver”... 
 
Cidinha: Eu não disse que a cidade como um todo tinha carinho por ele. O que 

eu “tô” querendo dizer é que eram dois pólos bem definidos. Eram comunistas, todos 
eram comunistas, sejam os socialistas, os progressistas... eles enquadravam todo mundo 
como comunista, entendeu? 

 
Tamburus: Só pra esclarecer. Nós jovens, na verdade, nós desconhecíamos a 

força da repressão. A gente ouvia falar na revolução espanhola, na Segunda Guerra... 
mas ouvia de longe... a maioria de nós éramos meninos... então a maioria dos jovens, 
por mais que quisesse, ouvia pouco falar nisso. A gente desconhecia a força, a mão de 
ferro que tinha uma repressão. Por outro lado, você tinha uma direita que acreditava 
muito no blefe da esquerda que dizia que a esquerda “tá” armada, que a esquerda “tá” 
isso, que a esquerda “tá” aquilo. E eles tinham medo de um confronto. Tinham medo 
que essa esquerda levasse vantagem. Então havia certo respeito mútuo. A gente temia a 
direita, essas forças mais reacionárias realmente não endossavam um projeto mais 
socialista e, por outro lado, eles também tinham medo... tanto que aqui em Ribeirão 
Preto você teve aqui uma operação muito bem articulada que se chamava o MAAD, o 
Movimento Ativo da Ação Democrática. Era um movimento que se articulou na direita 
pra enfrentar a esquerda. Aí eles levantaram muito dinheiro de usineiro, as grandes 
forças econômicas da cidade... hoje eu acho que isso dificulta um pouco a juventude de 
se engajar primeiro pelo contexto geral. Nós vivemos em uma sociedade individualista 
diferente da nossa época. Nós sonhávamos que o mundo ia mudar. Eu não sei como um 
Che Guevara se comportaria hoje se vivo estivesse. Nós achávamos que a revolução era 
o que estava em pauta, que ela já estava na ante-sala, que a coisa ia acontecer... Você 
tinha a supremacia da União Soviética, que colocou o primeiro homem no espaço. Isso 
provocou uma reforma no sistema educacional norte-americano porque eles pensaram 
“nós temos que mudar porque nós estamos perdendo!”. Então isso era uma coisa que se 
refletia no mundo. Isso criava a expectativa de que era possível mudar o mundo. Hoje 
você vê que está difícil lutar por essa mobilização porque o jovem tem que lutar pela 
sobrevivência dele. Nós criamos uma sociedade individualista, consumista, diferente da 
nossa. Nós não competíamos entre nós mesmos. Existia uma solidariedade, um 
companheirismo muito grande que hoje você não tem mais. Mesmo entre os que não 
eram militantes, entre os simpatizantes, existia um companheirismo que hoje não se vê 
mais. 

 
Anamaria: Eu acho que naquele tempo ainda se podia acreditar em uma 

mudança pelas vias partidárias. Quer dizer... essa coisa hoje não pinta da mesma 
maneira, né? Você tem uma série de organizações que não funcionam como partido, 
funcionam de uma maneira diferente. Você tem organizações transversais, lutando por 
direitos e questões específicas, que não deixa de ser uma luta para melhorar a vida, mas 
não se acredita mais que vai haver uma coisa que vai mudar tudo. A gente acreditava 
nisso. 

 
Guilherme: Há muito tempo atrás, quando da fundação do CEBES, o Arouca já 

falava isso. Ele dizia que, após a redemocratização, não acreditava que as mudanças só 
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ocorreriam graças aos espaços que os partidos cediam à população. As pessoas já estão 
aí em suas organizações, nos movimentos das ONG’s e isso era uma questão que tinha 
que se entender dentro do jogo das estratégias políticas.  

 
Tamburus: Eu acho que nós ainda corremos risco na medida em que todas as 

questões foram sendo meio que despolitizadas, eu não sei... mas de um modo geral... em 
Ribeirão Preto, por exemplo, a gente fez um movimento, no segundo turno, pelo voto 
nulo. Veja bem: houve uma despolitização total, todos os candidatos eram iguais. 

 
Anamaria: Isso é porque a forma-partido não é mais capaz de resolver as 

grandes questões. É a morte da forma partido, da forma democrática. 
 
Tamburus: Esse movimento do voto nulo foi feito na UGT, você se lembra, 

Cidinha? “tava” lá a Amábile, “tava” o Manço, “tava” o grupo... 
 
Anamaria: Essa é a nova realidade política. Você não pode enxergar o mundo 

com os nossos olhos do passado. Você vê, hoje não se fala mais em movimento dos 
trabalhadores rurais, você fala em MST. Por quê? Porque você chegou a uma situação 
que não existe mais trabalho no campo. Ou o cara se junta ao MST ou ele vai pra favela. 

 
[Anamaria continua falando sobre o MST. Tamburus, Cidinha e Claudinei falam sobre a 
questão política na atualidade e sobre a disputa da prefeitura de Ribeirão Preto. Falam 
ainda sobre FHC e Lula] 
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Depoimento de Marco Antônio Barbierie  
(Ribeirão Preto - 20.01.2005) 

 
Vídeo 1 
 

Barbierie: Bom eu sou o Marco Antônio Barbieriee, sou professor titular do 
departamento de pediatria da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. 

 
Regina: Pois é, você, Barbieriee, é uma pessoa assim que foi um grande amigo 

do Sérgio Arouca, então a gente queria que você falasse um pouco dessa amizade, dessa 
relação, desse lado mais pessoal, desse encontro. Como vocês se conheceram? 

 
Barbierie: Bem, eu ia começar um pouquinho antes, mas talvez eu consiga 

alinhavar. Na verdade a gente só se conhece já dentro da faculdade de medicina, nós... 
eu sou um pouco mais velho que ele. Porque no vestibular anterior eu perdi minha mãe 
na véspera e interrompi o vestibular, portanto eu fiquei mais um ano, pra poder entrar na 
Faculdade de Medicina. Então eu não fui da mesma... da exata turma da geração de 
colégio do Sérgio Arouca. E como eu não sou de Ribeirão Preto apesar da minha família 
paterna ser de Ribeirão Preto, eu cheguei aqui pra fazer a universidade e fiz um ano de 
colégio, um ano de cursinho, nesse sentido em 60 eu entro na escola e largo o grupo 
maior, então não é já o meu grupo que era do ano anterior e já estava no segundo ano da 
faculdade de medicina e com isso eu vou conhecer o Sérgio só um pouco depois, por 
um motivo até um pouco hilário. Nós dois tivemos um impacto com a escola e 
começamos a pensar separadamente que não queríamos ser médicos, fomos descobrir 
isso na fila que pegávamos o ônibus pra ir pra faculdade de medicina aqui no Centro de 
Ribeirão Preto. Então em determinado momento a gente ficava na fila e não entrava no 
ônibus e sobrava ele e eu. Eu já com avental branco e com a boina amarela que era o 
símbolo da medicina e ficava um olhando pro outro, até porque eu era M e ele era A, a 
gente o chama de Sérgio, mas ele é Antônio... então eu ficava num semi grupo e ele fica 
num outro semi grupo, a gente tinha aulas em grupos separados e aí um belo dia nós 
estávamos na fila e um pergunta pro outro... e resolvemos então não ir pra faculdade e 
isso já era Maio, meados de Maio e fomos pro bosque municipal. E no bosque a gente ia 
jogar bocha, não sei se vocês conhecem bocha, mas parece um pouco com boliche é um 
jogo italiano.  

Eu na época já gostava de música, meu pai era músico, o Arouca também só que 
ele gostava de um samba de breque, do Moreira da Silva e do samba-canção brasileiro. 
E eu já estava caminhando pelo que viria a ser a Bossa Nova, eu gostava de Jazz, de 
música clássica, essas coisas. E aí, começamos a ficar amigos, independente de qualquer 
política nós... eu só fui saber que Sérgio Arouca já era militante da juventude comunista, 
já depois que nós largamos de estudar e voltamos pra fazer a campanha do Centro 
Acadêmico, e apoiando o Fábio Vick e aí a gente se descobriu e ele perguntou se eu era 
militante de algum partido, e ele era de um partido e eu não era. Eu tinha uma posição 
mais anarquista assim... eu era nacionalista como alguém citou aí também.  

Então nesse momento a gente tem um grande encontro, de amizade por afeição, 
por não estar de acordo em fazer medicina, algumas coisas que nos aproximaram. Então 
a gente caminha e vai até a eleição da faculdade, o Fábio Vick ganha e nesse ano eu já 
voltei também... eu já fazia teatro, fui um dos artistas que mais apareceu no palco, no 
chamado Show medicina e depois do show medicina eu acabei indo embora pra minha 
casa, que era Rio Preto. E o Sérgio também interrompeu o curso e foi pra casa dele, ele 
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tinha problema de falar pro pai e pra mãe, pro seu Zé e pra Dona Alzira que ele tinha 
largado de estudar. Então ele tinha que vir até a praça e ir pra algum lugar, a aí quando 
eu tomei a decisão em Outubro de ir embora pra casa ele tomou a decisão de contar pra 
família que ele tinha interrompido o curso. 

 
Regina: Mas porque vocês quiseram interromper o curso? 
 
Barbierie: A situação foi esta, eu tinha o meu lado que eu posso falar com mais 

garantia... quem na verdade sempre quis que eu fizesse medicina foi a minha mãe, e ela 
morreu na véspera do vestibular anterior. Quando eu entrei no curso eu tive um choque 
de tristeza e não de alegria. Aí eu entendi que não queria ser médico, e tive também 
contatos muito ruins no começo da escola, porque os professores em vez de colocarem 
os melhores primeiro... eles punham os piores. E logo eu tive um desencontro... eu não 
era do partido mas fui identificado como um membro perigoso comunista, porque um 
dos professores era líder da antiga JUC, que era um movimento católico, mas bem de 
direita não existia ainda a postura moderna mais pra frente de João Paulo XXIII... João 
Paulo não, do João XXIII. Então esse foi o meu motivo, e eu não queria fazer medicina 
mais, pra mim, qualquer outra coisa que não medicina.  

Eu tinha lido muito sobre Ciências Sociais, eu queria fazer Teatro, eu queria 
fazer Direito, enfim... era uma ebulição mesmo. E o caso do Sérgio Arouca era mais ou 
menos por aí... ele tinha a influência do irmão, que já era... estava começando a ser um 
brilhante advogado, o Zé Carlos. Que era um cara que marcava um pouco a vida do 
Sérgio... e ele fez medicina, porque eles não eram de família de posse e era uma escola 
boa, pública e famosa e ele acabou optando pela medicina. E só foi descobrir que 
gostava de ser médico fazendo inclusive outro pedaço da medicina que não clínica. 

Então foi isso a gente na juventude, eu com 19 e ele com 18 a gente resolveu que 
não queria fazer medicina. 

 
Regina: Eu tenho a impressão que nessa época que você está falando da opção 

profissional, mas tinha a questão política. Era uma época de muita efervescência 
política, porque isso aí que você está falando é final dos anos 50 e início dos anos 60. 

 
Barbierie: É o que eu estava falando pra você, que quando a gente decidiu era 

Maio de 1960. 
 
Regina: É Maio de 1960, quer dizer tinha... eu quando leio as coisas do Sérgio 

Arouca eu vejo um certo inconformismo, ele é uma pessoa sempre querendo descobrir o 
novo, não aceitando o que está ali colocado. 

Por exemplo, você está dizendo é uma medicina dentro de um certo padrão e ele 
não aceita esse padrão, né. Então como é que é isso? 

 
Barbierie: E bom saber que nesse momento a medicina social já tinha fama de 

ser por expressão propagandística do Zeferino Vaz que era a melhor escola da América 
Latina e que era pra formar, também ou principalmente cientistas... 

 
Regina: A medicina aqui de Ribeirão Preto? 
 
Barbierie: É, e ela é formada... já que você perguntou isso... ela é de 52. 

Quando nós entramos em 60, a gente tava entrando nas primeiras turmas. A primeira 
turma se formou em 57, nós entramos em 60 onde estava correndo a quarta turma, a que 
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ia se formar naquele ano. Foi o comecinho da escola, muitos professores estrangeiros... 
E a fama de que Ribeirão Preto tinha ganhado a escola de Medicina da USP e mais que 
isto era financiada pela Rockfeller Foundation, portanto ela foi montada e desenhada à 
imagem e semelhança da John Hopkins em Baltimore... isso depois pro seu livro, você 
veja pois tem contextos importantes. 

 
Regina: No livro, que na verdade é a tese dele, ele tá querendo fazer exatamente 

uma outra medicina em oposição a essa. 
 
Barbierie: Exatamente. E que era uma das escolas, ainda é na verdade e a de 

medicina especificamente das mais competitivas já nos anos 50 e num período que não 
tinha a copiadora, as pessoas iam à biblioteca e arrancavam folha da revista pro outro 
não ver. E Ribeirão Preto era tão imagem e semelhança, que fazia igual à Baltimore, 
sem saber que lá se fazia isso. A gente ficou sabendo disso depois... então por isso o 
primeiro ano tinha um impacto pra quem não estava muito decidido e tinha mais 
sensibilidade pra outras coisas que era grande. 

 
Regina: então vocês sentiram que alguma coisa não estava boa ali? 
 
Barbierie: Em 61 a gente volta pro curso e nesse período então entraram 

algumas pessoas do meu lado e do lado do Arouca que eram amigos de infância. De Rio 
Preto entrou uma pessoa que era minha amiga e de Ribeirão Preto entrou, por exemplo, 
o Mantovani que era amigo de infância dele, mais novo um pouquinho, mas ali do 
quarteirão aonde ele cresceu. 

Então com isso... o Mantovani era um excelente aluno, entrou em primeiro 
lugar... era muito humilde, o filho do sapateiro e com isso há um outro impulso pra nós. 
E também tinha a história de que o Fábio quando ganhou a eleição foi nos chamar “vem 
participar do centro acadêmico, vem viver a vida aqui conosco”... Só que ainda nós 
continuamos alunos relapsos vamos dizer assim... eu ainda pior que ele... porque aí em 
61 eu faço direito, vamos pro segundo ano e eu abandono a faculdade e fico um ano 
atrás. 

Mas daí eu fui pra São Paulo, tentar fazer o que eu queria e tal... e aí no fim... 
Bem, você falou em espírito e pode até ser. O que ocorreu foi que um amigo da minha 
família aparece sem saber onde eu estava. Eu morava na Praça da Bandeira em São 
Paulo e ele aparece lá um domingo às 10:00 hs. e eu tinha ido dormir as 08:00 hs. da 
manhã e ele me acorda pra eu ir comer na casa dele, não sei como que ele apareceu lá e 
me convence a voltar a estudar medicina. E eu estava com dificuldade porque eu tinha 
acabado de passar em primeiro lugar em um concurso da Olivetti e o gerente tava 
contratando quando ficaram três pro fim, e aí eu ganhei, mas quando ele fez a entrevista 
final comigo aí ele me perguntou: “qual o seu nível de escolaridade?”. Ele leu lá 
segundo ano de medicina, aí ele perguntou: “segundo ano de medicina aonde?” Aí eu 
respondi: “lá em Ribeirão Preto”. E ele falou: “naquela escola lá de cientista?” Aí eu 
falei: “é lá”. E ele me perguntou: “como é que você vai fazer pra ir a São Paulo 
trabalhar?” E aí eu falei pra ele que eu não tava mais estudando, que eu tinha ido lá pra 
fazer outra coisa. E ele perguntou: “e seus pais?” E eu falei: “não tenho mãe”, e ele “e 
seu pai?” E eu falei: “meu pai está na cidade”. E aí ele falou o seguinte: “a maior 
vontade da minha vida é que meus filhos façam o que você está fazendo e você larga 
tudo... nada disso, não está contratado e pode ir embora pra Ribeirão”. E aí eu peguei, 
fui embora e fui trabalhar em uma lavanderia, mais aí apareceu esse cara espírita e 
enfim... me convenceu a vir pra cá. 
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Quando eu volto pra cá, eu já me encontro com o Arouca e ele me convida pra 
entrar no partido, a gente funda o CPC... eu tinha convivido com o pessoal lá... 
fundamos o CPC e isso é 63 e vamos trabalhar na UGT e nós passamos a ser membros 
efetivos do partido comunista na faculdade de medicina e na mesma célula. Neste ano a 
gente organiza a eleição de um comunista pro centro acadêmico que é o Toninho 
Villallobos. Ele ganha a eleição e aí na transição de 63 pra 64 o Sérgio Arouca e eu, 
somos presos na catedral, por um motivo absolutamente falso. Todos os jornais retiram 
a notícia... e o jornal dos padres não retira. E essa notícia sai assim “líderes estudantis 
comunistas traficantes de maconha” e aí a gente então fica famoso lá na cadeia, porque 
nós fomos presos em cela comum.  

Aí nesse momento a gente fica mais íntimo, ficamos três semanas presos na 
cadeia. As nossas famílias se aproximam... meu pai do pai dele porque tivemos 
processo, essas coisas todas. E aí eu passo a viver a intimidade da casa dele, porque eu 
ia almoçar lá ou jantar na casa dele... ele ficava muito na minha república que era 
pertinho. E com isso desenvolvemos uma grande amizade, e para além da amizade tinha 
a questão partidária e a questão cultural e tal. A gente tinha muitas semelhanças, ele me 
convenceu a gostar de samba de breque e eu o convenci a gostar de Bossa Nova e... 

 
Regina: Você estava contando que inclusive vocês trouxeram aqui o Baden 

Powell... 
 
Barbierie: Então... nesse período, entre 62 e 63, antes de eu ir pra São Paulo, 

largar tudo e voltar a gente trouxe... na verdade quem comandou a vinda foi uma amiga 
nossa, colega e companheira do partido que era produtora cultural do centro acadêmico, 
a Pura. Nós trouxemos o Vinícius e ele trouxe o Baden Powell e a Telma Soares. Telma 
Soares era uma cantora que não fez muito sucesso, depois sumiu e ela foi muito 
confundida com a Claudete Soares na época que era outra pessoa. E o Baden Powell que 
já estava ficando o novo parceiro do Vinícius e aí fizemos... tem coisas incríveis, 
hilariantes que aconteceram com a vinda do Vinícius.  

Ele foi falar no PRA-7 e pra falar ele tomou uma garrafa de uísque inteira e a 
gente foi com ele a um movimento camponês, eu, ele, o Arouca e a Pura e depois 
levamos ele ao centro acadêmico, era famoso o nosso centro acadêmico que já foi 
destruído. Lá tinha um barzinho e ele ficou com a gente lá até amanhecer o dia... tem até 
história de que depois ele e o Arouca saíram sozinhos e tomaram duas garrafas de 
uísque os dois juntos. Mas na verdade o Arouca nem bebia, então foi o Vinícius mesmo 
que tomou as duas garrafas de uísque, não é?! 

 
Regina: Barbierie... porque eu estou entendendo aqui é que o Arouca se 

notabilizou por ser um grande médico sanitarista e ter trazido algo de novo no campo da 
medicina. 

 
Barbierie: Mas antes disso ele era um grande orador... a partir desse período 

aí...  e quando vem o golpe de 64. Porque a gente sai da cadeia e em seguida tem o 
golpe a gente é cobrado da militância mais velha operária do partido comunista de que 
não era legal o que nós estávamos fazendo, que nós tínhamos que ser bons alunos, pra 
sermos respeitados com aquilo que a gente queria vender da construção do mundo novo. 

A partir daí a gente muda o perfil de estudante e também passamos a liderar as 
assembléias do Rocha Lima que na verdade ela que decidia pelo movimento estudantil 
de Ribeirão Preto e aí um detalhe só que eu queria falar é que em 66... tiveram várias, 
fizemos o enterro do Zeferino e tal, foi tudo a gente... mas em 66 o Arouca no 6º ano e 
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eu no 5º, a gente fez uma assembléia que tinha praticamente toda a escola participando e 
as outras escolas do lado de fora esperando a decisão da medicina. E a gente fez uma 
assembléia aonde a gente virou a assembléia e decidimos por uma passeata que ficou 
famosa aqui e botamos o pessoal na rua, veio inclusive o exército de Pirassununga, de 
vários lugares. Tomaram a cidade com tanque e cachorro, cavalo, e a gente assim 
mesmo conseguiu, na verdade por causa de uma de nossas estratégias... uma rua pra 
passeata sair. E aí o povo jogava papel nas ruas e tal e a passeata saiu, o caminho era 
sair do Centro ali do Pedro II e caminhar até o Paço Municipal, dava uns 500 metros, 
mas foi um percurso longínquo pra nós. E a decisão nossa era que o Arouca, eu, 
Normanha... algumas pessoas mais conhecidas não podiam ser presas, mas acabou que 
um policial a cavalo foi bater num estudante, o Normanha tomou as dores, derrubou um 
cavaleiro e aí o Normanha foi preso, e ele não podia ser preso. Tiveram 75 pessoas 
presas e depois nós nos dispersamos, o Arouca e eu começamos a retomar a coisa e o 
Arouca comandou mais e nós fomos ao hospital das Clínicas velho e nós invadimos o 
hospital e tomamos o hospital, e botamos o diretor do hospital como refém nosso lá. 

 
Regina: Isso em que ano? 
 
Barbierie: Em 66, ainda não tinha vindo o AI-5. 
 
Regina: Era a época do Castelo Branco? 
 
Barbierie: E o governador de São Paulo era o Ademar de Barros, portanto o 

delegado que comandou o processo aqui era ligado ao Ademar de Barros. O diretor do 
Hospital das Clínicas era o Paulo Romeu, que foi depois vice-reitor da Unicamp, 
quando o Arouca foi pra lá. E o Paulo Romeu era ligado ao Ademar de Barros, então 
por isso que nós conseguimos que o Paulo Romeu intercedesse. E soltaram todos e 
ficaram 4 presos, um deles era o presidente do Centro Acadêmico, que trabalhou com o 
Arouca em Campinas que era o Martins que você deve entrevistar depois e aí soltaram 
os três e ficou só o Normanha preso, porque era identificado como comunista. E nós 
ficamos lá até as três da manhã quando o Paulo Romeu conseguiu soltar o Normanha e 
aí fomos todos embora pra casa. 

Essa foi a última grande ação que o Arouca participou aqui como estudante, mas 
nesse momento ele já era dirigente aqui máximo do partido comunista. Como eu já disse 
lá fora pra você... então em 1965 a gente depois do golpe tenta se reorganizar. Um dos 
ex-companheiros nossos que ainda estava em São Paulo, o Granville, vem pra cá, nos 
contata e a gente faz uma reunião que tinha umas 80 pessoas clandestinamente e escolhe 
a nova direção do partido comunista em Ribeirão, do qual o Arouca sai como secretário 
político e eu fazendo parte da executiva. E dava então em 65, 66 e começo de 67 ele era 
o secretário político o que provavelmente o Patrocínio vai comentar com você, porque 
senão só eu que falo. 

E aí a gente tem um convívio mais íntimo e esse pedaço então é que me 
emociona muito, porque quando ele começa a ir pra Campinas, e eu já estava ficando 
secretário político, porque ele já estava começando a residência e começando a ficar 
sem tempo, e eu ainda estava no sexto ano. Aí ele decide ir pra Campinas e quer me 
levar pra lá e eu desisto e com isso eu continuo secretário político, e daí eu sou indicado 
como representante de Ribeirão para o Encontro Estadual que ia ter. Nesse momento 
estava o grande problema já no país de como enfrentar a ditadura e de Ribeirão Preto eu 
sou encaminhado pra tomar a decisão a favor do grupo do Mariguella. Então 80% do 
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partido aqui sai e vai pro grupo do Mariguella, porque o Mariguella é expulso do partido 
e nós saímos junto. 

Nesse momento o Arouca continua no partido comunista lá em Campinas e aí 
está a grandeza dele. Jamais nós brigamos porque mudamos de lado, na verdade não 
mudamos de lado, mudamos de estratégia. Eu passei a defender uma posição de que 
precisava ter uma luta armada e ele continuava a defender que não devia ter luta 
armada, e outros tantos ficaram inimigos que hoje não conseguem ainda sentar junto, e 
ele conseguiu continuar amigo sem brigar. Eu acho que essa é uma faceta dele 
importante. Além de ele ter sido um grande negociador político e de ter uma clareza de 
caminho, seriedade de proposta, uma singeleza de conduta, ele tinha esse lado que não 
permitia que ele rompesse, por exemplo, comigo, porque eu estava pra ele com uma 
posição equivocada de como é que deveria ser o movimento de libertação do país. 

 
Regina: Vocês permaneceram amigos a vida toda? 
 
Barbierie: A vida toda. Depois eu voltei a militar no partido, depois a minha 

trajetória é outra, depois eu fui embora do país, a gente se encontrou... um período em 
que ele morou na Itália ele passou em Londres e eu morava lá, e voltamos a ficar juntos. 
De novo ele foi pra Guatemala eu acabei não indo porque eu já tinha saído várias 
vezes... enfim eu estava num outro caminho de percurso científico... eu saí do 
sanitarismo, eu passei a fazer pesquisa mais biológica, mais, mais ligada a outro 
caminho que não o sanitário. Eu voltei a me encontrar com ele quando nós fizemos o 
movimento pela 8ª Conferência Nacional. Mas antes de 80/79 a gente se encontrou em 
Londres. 

Você perguntou se eu sempre percorri com ele e eu acho que me desviei... 
 
Regina: O que eu estou entendendo do que você está falando é que a opção pela 

medicina pra vocês quando vocês se decidiram, a opção é uma opção política, vocês 
queriam encontrar na medicina um lugar pra fazer política? 

 
Barbierie: No começo a gente foi bem romântico, a gente achava que ia mudar 

o mundo pela medicina social. 
 
Regina: É por aí... como é que é mudar o mundo pela medicina social?       
 
Barbierie: A gente tava entendendo que pelas proposituras sanitárias de 

medicina social principalmente porque nós recebemos grande influência do pessoal da 
Itália, de Cuba... enfim latino-americano e principalmente da Europa, da Itália a gente 
tinha uma visão... A única pessoa que é um pouco mais velha que nós e que deixava 
claro que não era por aí era o Teruel, que eu já citei e que foi outra pessoa importante na 
vida do Arouca. Eu não sei se eu falei aqui ou lá fora já... 

Foi o pai do Mantovani, o sapateiro que foi a primeira pessoa que mexeu com a 
cabeça dele, com a formação dele do ponto de vista já de adultisse, depois o Luciano 
Lepera já no partido comunista... 

 
Regina: Ele era um sapateiro italiano?   
 
Barbierie: E o filho dele foi um dos melhores amigos do Arouca. 
 
Regina: Foi uma espécie de conselheiro? Um guru?  
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Barbierie: Não, guru não, ele era um cara vamos dizer, fazia assim... a gente ia 

lá, e contava histórias e dizia como é que se podia mudar o mundo, o que é que tinha 
que ser feito, aonde estavam as desigualdades, as coisas. 

Depois foi o Luciano Lepera, que era um jornalista que também não foi a bancos 
escolares muito... e que é um cara marcante na nossa vida também... e foi muito na vida 
do Arouca. 

A outra pessoa que foi bem marcante na vida dele, de outros tantos foi... um 
senador italiano também foi... mas esse foi o Teruel, o Teruel falava, não é pela 
medicina social que nós vamos mudar o mundo, mas a gente achava que era. Aí quando 
a gente assume mais a adultisse, a maturidade que é da metade pro fim da escola e 
depois já formado eu aqui ele lá, a gente se encontrava em congresso e outras coisas, ou 
porque ia dar uma aula lá ou ele vinha aqui, é que a gente começa a perceber que pela 
medicina social a gente não ia mudar o mundo, mas nós podíamos era mudar a medicina 
social e mudar saúde pública no Brasil. E foi aí que ele começa a desenvolver o projeto, 
a trajetória dele que está na tese. 

 
Regina: Quer dizer a medicina não ia mudar o mundo, mas podia se mudar a 

medicina social.  
 
Barbierie: E a gente mudando a medicina, não podia mudar o mundo, mas a 

saúde pública podia ser outra mais digna, mais resolutiva pro mundo e mais... porque a 
tese dele até é por aí, o Dilema Preventivista. Ou seja, o dilema de que a medicina 
poderia mudar não era este, o dilema é que não era a medicina preventiva que 
determinava o projeto político de um país ou o programa social de um país, mas ela 
podia mostrar caminhos, mas ela podia fazer parte, era parte disso... a causa. Esse que é 
o dilema preventivista que ele mostra, o caminho que fazia um discurso de que se ia 
mudar a medicina, mas na verdade estava só fazendo as mesmas coisas. Como tem 
agora, como a gente falou isso, você acabou tocando em outro lado, vêm os discursos e 
vão mudando os nomes... medicina comunitária, medicina coletiva... saúde da família, é 
tudo igual. Tudo muda de nome pra ficar do mesmo jeito, continua a desigualdade, a 
distância, pouca gente tendo muito, muita gente tendo nada. Ontem apareceu uma fila 
no Miguel Couto no Rio, que eu fiquei impressionado, chorei de ver o cara ficar dois 
dias na fila pra ser atendido. 

 
Regina: Essa medicina, que vocês lutavam tanto pra mudar, você acha que esse 

sonho se realizou? 
 
Barbierie: Do ponto de vista pessoal do grupo, a gente realizou alguns ou até 

muitos sonhos. Falando do Sérgio ele realizou vários, né. Que você vai ter notícias e 
ver.  

Do ponto de vista do grande sonho, não. Nós caímos juntos quando caiu o muro 
de Berlim. Caímos um pouco antes, porque a gente já sabia que lá não era o que 
passavam pra nós, também já era um capitalismo, só que um capitalismo de estado, tão 
ruim quanto. Pior... porque em nome dele estava se fazendo... estragando uma outra 
coisa muito boa que era a busca do sonho socialista, então na verdade esse grande sonho 
a gente tava com clareza que não ia ter. A gente começou a morrer com esse sonho já 
quando vem o AI-5... um pouco antes do Che Guevara. No dia que morreu o Che 
Guevara o Arouca já estava em Campinas, morreu também um colega nosso que era um 
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grande sonhador também, comunista, com um raio ele morreu, no dia 8 de outubro de 
67. Aí a gente começa a ver que a coisa não está indo. 

Principalmente, no final dos anos 70 quando o movimento sanitário atinge forte 
principalmente a Itália e que lá a gente é informado de que a União Soviética não deve 
estar sendo propagado e a gente começa a ter acesso a União Soviética, a gente começa 
a ver então que um jeito de mudar o mundo é lutar por uma medicina melhor, por um 
outro caminho, por uma outra medicina que não essa que estava sendo feita. Então ele 
pega fortemente nesse caminho e desemboca nas idéias da 8ª Conferência, não sei se 
você já ouviu falar, mas é aquela que cria a célula mater pra sair o SUS, o Sistema 
Único de Saúde. 

 
Regina: Aonde ele dá lugar para os usuários discutirem juntos? 
 
Barbierie: Aí a gente viajou muitos lugares, tem histórias incríveis, aí a gente 

conviveu, coisas que se eu ver, um índio, um camponês... 
 

Lado B 
 
Barbierie: Porque no começo dos anos 70 eu fui preso, tive problemas e depois 

eu fui pra França, depois eu voltei, terminei meu doutorado e ele está com problemas, 
ele foi pro Rio, né... e aí ele se separou e tal. Depois eu morei dois anos na Inglaterra, aí 
ele encontrou comigo lá. E nós retomamos algumas coisas.  

Mais daí quando eu voltei, ele estava indo pra Guatemala, na ida pra Guatemala 
ele ficou quase dois anos lá, dois anos e pouco... depois ele volta, daí um ano e meio ele 
fica por Brasília, e vem pro Rio de novo e começa o movimento pela Reforma Sanitária. 

E aí então eu sou reintegrado ao grupo, porque a gente se contata e ele me 
convida e eu começo a participar daqui à distância. E aí em 87 eu retomo o contato 
íntimo com ele, vou pro Rio de Janeiro organizar as coisas que ele me pediu. Minha 
mulher vai fazer um politécnico lá na Fiocruz, que ele queria fazer e eu fui fazer... 
recuperar o Fernandes Figueira.  

 
Regina: Quer dizer, o objetivo maior de vocês, você como grande amigo dele, 

esse grupo de jovens, não era tanto uma carreira profissional, mas pensava em ter um 
país sem desigualdade, um mundo sem desigualdade, um mundo de inclusão social, 
uma medicina para todos. 

 
Barbierie: A palavra chave era solidariedade... não aquela solidariedade, que 

era usada na Polônia, mas era a busca do coletivo. A busca se o coletivo está bem, 
criam-se condições melhores pro indivíduo ficar bem, a busca da individualidade, e não 
a busca do egoísmo, do indivíduo sozinho egoisticamente. 

      A busca da individualidade é aquilo que você quer ficar no seu canto vendo 
as suas coisas. Então essa busca da individualidade ela... a gente passou a sonhar que ela 
seria fundamental se ela fosse primeiro  a busca coletiva, em seguida a busca então da 
felicidade a partir do indivíduo... E aí quando este sonho começou a ruir... a gente 
ficou... o que nós podemos fazer? Podemos pegar a luta e sonhar naquilo que a gente 
sabe fazer. 

Então de novo volta aquela frase dos velhos companheiros, que não tiveram 
chance de ir pra escola igual a nós, dizendo que a gente tinha que ser bom aluno. “Faça 
bem o que você está fazendo, que você já vai dar uma grande contribuição para a 
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coletividade, portanto para a sociedade, para a humanidade”, foi isso que daí a gente 
empenhou, e ele particularmente fazendo esse percurso que ele fez. 

 
Regina: E o sonho continuou? 
 
Barbierie: Continuou só que aí ele se transformou, com a maturidade, com o 

olhar, o gesto, ele foi uma das pessoas vamos dizer assim... que fizeram... eu digo que 
das grandes pessoas que eu conheci a maior de todas foi o Che Guevara, já que eu não 
conheci o Jesus Cristo e nem o Buda e nem o Maomé... contam coisas interessantes 
deles. O Che Guevara foi um dos indivíduos que mais conseguiu aproximar o conceito 
do gesto, por isso morreu do jeito que morreu. E o Arouca da sua maneira também 
aproximou muito o conceito do gesto, então quando ele descobriu que o pedaço que ele 
podia dar conta, onde o conceito não ficasse no vazio e o gesto distante... foi que... de 
sanitarismo eu posso entender, posso reunir pessoas, tenho capacidade pra organizar 
isto... e conseguiu fazer. 

Se deixarem o sistema único de saúde caminhar, como está lá dentro escrito. Se 
deixar que o gesto ocorra mesmo o sistema único de saúde, nós vamos ter um grande 
sistema de assistência médica no país. É por isso que eu entendo que essa mudança 
amadureceu, mas apesar do muro ter caído, ele não perdeu o sonho de que a vida 
podia... e morreu com esse sonho, vivendo essa situação. 

 
Pedro: Você acha que essa morte do Arouca, esse adoecimento do Arouca, tem 

a ver com a morte desse sonho? 
 
Barbierie: Você entrou num campo do qual não é minha praia de compreensão 

científica das coisas, apesar de eu ser um cientista razoável no que eu faço... nesse 
pedaço eu gosto de ler, de mexer, de ouvir... mas não tenho produção nisso que você 
acabou de perguntar.  

Muitos estudos têm demonstrado que tem um pouco essa relação do que você 
está dizendo “na hora que eu perco o sonho, eu perco um pouco da vontade de viver, eu 
morro um pouco com a morte do meu sonho e por isso eu posso estar facilitando... do 
ponto de vista psicossomático, que eu somatize alguma coisa pra que eu consciente ou 
não... pra que caminhe pro meu fim do ponto de vista da matéria”. Eu acho que nesse 
sentido ele sofreu muito com a quebra do sonho... mas eu não posso dizer que isso foi 
tudo, porque teve gente que além de perder o sonho e agora está aqui... um aqui dentro 
é... teve uma vida inteirinha destruída e humilhada, por todas essas coisas e ainda 
continua acreditando que o mundo pode ser melhor para todos e continua lutando por 
isso. 

O Arouca pode ter na sensibilidade dele... ter acontecido isso, como está escrito 
na ciência médica sobre este pedaço. Porque duas pessoas muito sensíveis, ele e o 
Carlos Normanha, dois dos meus melhores amigos na vida conviveram com esse tipo de 
doença depois que o sonho acabou. Só que um está vivo ainda, e o Sérgio Arouca 
faleceu. Só que os dois que são muito poetas do conjunto da vida deles... eu também 
acho que fui um pouco... eles tiveram inclusive a mesma doença... o mesmo lugar do 
câncer... e... só que um ainda continua vivo. 

Então eu respondo pra vocês dessa maneira... respondo não respondendo, muito 
inteiramente. Porque você fez uma pergunta meio maniqueísta e ela é muito dialética, 
não dá pra responder muito maniqueísticamente. 
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Regina: Obrigado, foi maravilhoso esse seu depoimento... agora a gente vai 
fazer a entrevista com o Patrocínio. 

Muitas vezes vocês sonharam, acreditavam num mundo melhor para o 
proletariado, para o campesinato... mas muitas vezes nem se aproximavam do 
proletariado... por isso que é interessante pra gente também, saber como essas pessoas 
vivem. Então esses jovens sonhadores que estavam lá empunhando bandeiras, lutando 
pela reforma agrária... principalmente por essas mudanças que começaram a ocorrer na 
década de 60. 

 
Barbierie: Eu acho que uma das coisas que eu entendo um pouquinho... eu nem 

chamava ele de Sérgio, mas eu estou chamando aqui... 
 
Regina: Chamava ele de que? 
 
Barbierie: Chamava ele de cão... uma das coisas que o cão gostava muito e nós 

também, eu falei dos três aqui mas tinha mais gente. Era de um filme russo “O 
Encouraçado Potenkin”, e ele está sendo retomado agora, refilmado um filme do 
Serguei Eisenstein, que era meio que um ídolo nosso e a gente conseguia ver esse filme 
com muita dificuldade, às vezes a gente passava na UGT... o Encouraçado, Outubro... 
além disso um dos poetas que a gente sempre gostou era o Maiakovski, que também se 
suicidou quando viu que o sonho não era o que ele tava... 

 
Regina: Não agüentou com a novidade e preferiu estar morto. 
 
Barbierie: O Sérgio cabe bem como um cão... e se encaixa também aqui um 

poeminha do Maiakovski, que dizia mais ou menos assim... eu não vou declamar tão 
bem quanto ele mas eu vou tentar: “O futuro não vira se não tomarmos medida, pegue-o 
pelas orelhas, pela cauda primeiro, companheiro”. Eu acho que isso servia bem. 
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Depoimento de Patrocínio Henrique dos Santos  
(Ribeirão Preto - 20.01.2005) 

 
 

Vídeo 2 
 

Patrocínio: Meu nome é Patrocínio Henrique dos Santos. Eu nasci em 12 de 
setembro de 1923. Na cidade de Grapaços, município do estado de São Paulo. Eu me 
mudei pra Goiás. Lá em Goiás eu participei de uma guerrilha, não contra o governo, 
mas uma guerrilha em defesa da terra. Até a poucos dias recebi uma carta de um 
companheiro, que é advogado, que até me mandou um livro que já está na terceira 
edição contando essa história. Aí vim pra Ribeirão Preto e chegando aqui eu era 
agricultor sem profissão, mas fui trabalhar com taco e nessa parcela até levei sorte 
porque o cidadão, ele queria vender aquelas máquinas, não queria mais trabalhar com 
aquilo, não precisava também, não é? Aí me ofereceu, mas eu disse que não tinha 
dinheiro, aí ele falou pra eu ir pagando. Consegui pagar e tomei muito conhecimento na 
praça. Tinha muito serviço, não faltava, né? E até que eu me liguei com o Partido 
Comunista. Isso foi rápido porque a gente acostuma a militar num partido, como a gente 
militou, sente falta dos companheiros, de tá numa reunião, discutindo, de fazer as 
tarefas que a gente sempre fez. Aí logo liguei com o Partido, conheci o Irineu de Moraes 
e com ele ajudei a fundar vários sindicatos aqui na nossa região, fizemos um trabalho no 
meio dos camponeses pra ajudar eles a se organizar, pra lutar pelo aumento de salário, 
férias e etc. Isso já foi em 58. Em 57 que eu comecei. E isso eu vinha fazendo até o 
golpe militar de 64. Foi doído pra gente aquele golpe, né? Porque tinha muita coisa 
encaminhada pra que aquilo evoluísse. A gente lutava muito pela reforma agrária, a 
gente fazia conferência camponesa, até aula sobre marxismo para os camponeses, não 
sei se ele também deu aula lá na UGT e nós já tínhamos muitos camponeses nesse 
movimento. Aí veio 64. Uns foram presos. Eu, por exemplo, não era conhecido no meio 
aqui eu sempre falava para os outros que eu ia ser o último a ser preso e de fato fui. Fui 
eu e Carlos Russo que era um estudante de Medicina, foram os dois últimos a serem 
presos aqui em Ribeirão Preto. Esse Carlos Russo sofreu muito. Foi muito torturado e 
então... 

 
Barbierie: Deixa eu te ajudar. Você estava falando de antes do golpe e o Carlos 

Russo foi em 70, depois do golpe... 
 
Patrocínio: Eu atravessei um pouco, não é? (risos) Então... 
 
Regina: O senhor conheceu o Sérgio Arouca quando? 
 
Patrocínio: Eu conheci o Sérgio Arouca na UGT mais ou menos em 62, 63. 

Sérgio Arouca deixou muitas lembranças na minha vida (choro). Porque era uma pessoa 
que eu comecei a acreditar muito nele. Sérgio Arouca era um líder que eu acho que era 
difícil que no Brasil tivesse outro igual a ele. Uma pessoa que sabia discutir, sabia 
discutir com o opositor dele e sabia reagir na hora certa. Conseguiu criar em torno dele 
o companheiro aí [referindo-se a Barbierie], Luís Celso Lotta também, Carlos 
Normanha e acho que até Burlamaqui e Claudinei Nacarato que está aí, e tantos outros 
mais... aquelas pessoas que decidiam em uma assembléia estudantil. Marchava pra lá e 
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sempre ganhava. Tinha-se duas propostas a deles era a que sempre ganhava. E até que 
veio aquela passeata, que foi dirigida por vocês, em que a Praça XV e a Praça da Igreja 
viraram um campo de batalha. Foi muita pancadaria. Ali apanhou até o sacristão da 
igreja quando a polícia entrou e bateu. Quando deu o golpe eu não era muito conhecido 
eu fiquei “mugliando” e levei pra lá de Ituverava. Peguei o Índio, o Marieto e a Nanci e 
levei lá pro sítio, e peguei o Natal, que dormia lá na UGT e levei lá pra fazenda do João 
Nassau. Nós, toda a semana trabalhávamos reorganizando, mas toda semana a gente ia 
nesse sítio levar as coisas que eles estavam precisando até que a poeira foi baixando 
mais um pouco e foi aí que eles foram voltando e a gente se reorganizou e se encontrava 
lá na Antártica. Eu ficava pensando, numa época daquelas que já tinha uma ditadura nós 
ficávamos se reunindo naquela sala e o Marcão vendendo cerveja (risos)... nós então 
fomos trabalhando as propostas que nós passávamos o final de semana inteiro 
discutindo a noite inteira, inclusive a Ana Tambellini... eu me lembro que uma vez era 
carnaval e a gente tinha uma reunião e a gente tinha que chegar antes de amanhecer o 
dia. Eu mais o Irineu fomos na frente. Você [Barbierie] passou lá dançando o carnaval... 
você, o Arouca, Aninha e o Normanha. Tudo com a cabeça cheia de confete, lembra 
disso? (risos) Criamos a direção e a gente já estava tomando o pé da direção. Veio a 
passeata, muita gente foi espancada naquela passeata e depois novamente foi se 
reorganizando e levantou o ânimo outra vez do pessoal. Aí começamos a reunir foi 
criada aí a direção, né? Eu, você [Barbierie], Irineu, o Arouca com aquela garra que ele 
tinha, né? Aí nós fomos discutir. Ficava a noite inteira no final de semana discutindo. Aí 
propomos, já que o Lincoln Gordon vinha aqui, nós tínhamos que fazer uma 
manifestação boa. Foram distribuídas as tarefas, cada um ia fazer alguma coisa, eu me 
propus a fazer aqueles bastões de sebo, porque a gente não tinha os sprays naquela 
época, como é que nós saíamos com uma lata de tinta na mão se quisesse negar que 
estava pintando não tinha jeito porque estava cheio de tinta (risos)...  

 
[Patrocínio continua explicando como fazia artesanalmente os objetos que usava na 
propaganda contra a repressão: bastões para escrever nos muros, bandeirolas de 
protesto, bonecos que imitavam Lincoln Gordon] 

 
Patrocínio: Nós fizemos essa manifestação [protesto contra a visita de Lincoln 

Gordon ao Brasil] que deu muita repercussão porque estava ultrapoliciada a cidade e 
nós acertamos os relógios nesse dia porque sem disciplina não tinha jeito, né? A gente 
estava arriscando de jogar muita gente na cadeia, então, cada um tinha não sei quantos 
minutos pra cumprir a sua tarefa. Desse prazo nós éramos responsáveis agora, se ficou 
na rua além do prazo dado e fosse preso, aí ia responder quem fosse preso. Nós éramos 
umas 50 pessoas naquele dia. A maioria era de estudantes, mas tinha operários, 
camponeses cortadores de cana, até membro do governo. Então essa foi a nossa luta. 
Até que a coisa foi apertando. 

 
Regina: Como é que foi aquela época em que o Arouca e o Barbierie queriam 

sair da faculdade de Medicina e aí alguns comunistas militantes disseram a eles que um 
bom comunista tinha que estudar, tinha que voltar pra faculdade, né? Como é que foi 
isso?  

 
Patrocínio: A gente sempre falava isso que um comunista, assim como quando 

o Gagarin subiu ao espaço cósmico ele tinha uma carteirinha de que ele entrou para o 
partido comunista russo naquela época. Então naquela época ele chegou muito contente 
pra mostrar pra sua sogra e ela disse “toma cuidado que um grão de areia que cai no 



                                     70 

ombro de um comunista aparece”. Quer dizer, é pra ele ter cuidado por ele ser um 
militante porque um estudante comunista ele tem que dar exemplo. Como é que uma 
pessoa que luta tanto pra melhorar o salário de um e ir contra a safadeza e acaba 
praticando tudo ao contrário? Não é verdade? É desmoralização. É desmoralização de si 
próprio e desmoralização do próprio movimento. 

 
Regina: Quer dizer, não pode ser só a teoria, né? Tem que ter a prática. 
 
Patrocínio: Sem dúvida! A teoria com a prática é muito bom, mas só a teoria 

também... não dá certo... então a gente falava isso sempre. Por exemplo, numa fábrica o 
operário, se ele é do Partido Comunista, tem que ser um operário exemplar lá dentro 
porque se não tudo que acontece lá jogam em cima dele dizendo que é só porque ele é 
comunista. Então ele não pode estar errando. 

 
Regina: Naquela época da ditadura quais eram as bandeiras de luta principais do 

Partido? 
 
Patrocínio: Por exemplo, Darci Ribeiro propunha a Reforma de Base na 

educação, a gente lutou por aquilo. Aliás, ele até esteve na UGT para uma conferência. 
Nós lutávamos pela Reforma Agrária; pelo aumento do salário; melhoria da escola; 
assistência médica; tudo isso. Tudo o que era de bom para o povo a gente incluía no 
programa da gente. 

 
Barbierie: Além disso, tinha o movimento pela nacionalização de algumas 

coisas... 
 
Patrocínio: Sem dúvida. A gente apoiava isso também. A nacionalização já 

tinha uma luta. Naquela época a gente falava nas companhias estrangeiras agora hoje, a 
gente não usa mais essa linguagem, mas sim multinacional. No resto é tudo a mesma 
coisa, não mudou nada, só mudou isso. Os princípios de iniciação ainda são os mesmos. 
Então a luta era ferrenha sobre isso aí. O Raia, aquele secretário da saúde que morreu a 
pouco tempo aqui, ele nunca foi do Partido mas nós podemos dizer que ele foi um 
grande aliado. Até na V Conferência de Saúde... eu fui porque  o movimento me 
escolheu para ir, e lá teve uma pessoa, um rapaz, que ele foi muito infeliz, foi atacar o 
Carlos Raia nesse negócio de corrupção aí, eu acho... não sei se eu posso me enganar... 
mas o Carlos Raia era um homem que, eu acho que nunca existiu uma nota que deponha 
contra os princípios de honestidade dele. E ele então começou depois, e ele era um 
grande orador, como grande aliado que ele era da gente... e nunca foi comunista, não é 
que só comunista é que é bom, a gente tinha essa linha, né? A linha do Partido era essa: 
apoiar os aliados andando um pouquinho que seja com eles. Então, esse rapaz falou isso 
e o Carlos Raia depois foi falar e, como ele era bom orador, ele começou a subir a voz e 
acabou com o cara, eu estava sentado na frente e ele disse: “Taí esse cabeça branca que 
me conhece. Eu ajudei a colocar a primeira torre de petróleo aqui na Praça XV”. E foi 
mesmo não é? E deram a palavra pra mim e eu já fui logo dizendo que eu estava de 
acordo com o médico e apoiava tudo aquilo que o Doutor Carlos Raia tinha falado. Aí 
na hora do almoço o cara que tinha falado aquilo quis brigar comigo (risos)... então, era 
isso a nossa luta. Eu acho que era uma luta sagrada. Tem gente que às vezes fala que 
tudo acabou e eu acho que não, acho que estamos começando de novo. O mundo vai 
mostrar isso. Eu sei que aquelas idéias sem injustiça, aonde todos têm seus direitos 
assegurados... eu sei que pra mim não vai ser. A não ser que eu fosse mineiro. Isso é 



                                     71 

matemático, a gente nasce, cresce e morre. Apesar de que eu não tenho esse plano por 
enquanto não, mas... de repente, né? (risos)...  

 
Barbierie: Eu sei que está gravando nele, mas ele passou um pedacinho ótimo e 

acho que pode ser bom pra história do Sérgio Arouca. Quando o companheiro 
Patrocínio estava falando sobre as manifestações contra a ditadura, mas depois da 
refundação... antes foi do Lincoln Gordon mas depois teve uma manifestação que o 
Partido resolveu fazer contra uma coisa americana, não sei se ele vai lembrar o assunto 
exatamente, e o Sérgio Arouca como dirigente máximo, como Secretário político era 
contra a proposta. Ele era contra que se fizesse a manifestação agressiva que estava 
sendo proposta por um grupo que depois saiu do Partido e fez um grupinho que só 
funcionou em Ribeirão Preto. Esse grupo conseguiu ganhar a reunião e decidiu-se que 
tinha que fazer molotov, uma bomba caseira, pra jogar em alguns lugares e a militância 
que tinha ganhado, que não gostava, por exemplo, do Arouca e de alguns de nós, 
exigiu... veja que coisa louca de falta de perspectiva histórica!... que o líder máximo do 
Partido em Ribeirão fosse pra rua e jogasse o molotov no clube social de Ribeirão Preto, 
que chama Recreativa... então o Arouca pra dizer que era comunista, ele votou, perdeu e 
foi lá jogar molotov dentro do clube social... ainda bem que não explodiu... jogar 
molotov dentro do clube social que também não tinha nada a ver com o que a gente 
estava fazendo pra mudar esse mundo. Então esse aspecto do Sérgio é que precisa ser 
percebido: ele viu que aquilo era uma molecagem, que era uma coisa estúpida, que ele 
poderia acabar sendo preso e nós ainda arriscamos, já que era ele o Secretário político, 
era justamente ele que não poderia ser preso primeiro, tinha que ser preso por último e 
ele foi lá e fez. Essa é a grande figura singela dele de perceber as coisas e saber resolver 
com muita tranqüilidade. 

 
Regina: Quer dizer, ele não queria jogar a bomba, mas como ele perdeu, ele 

aceitou então jogar a bomba. E ele foi? 
 
Barbierie: Sim. Ele foi. Ainda bem que não explodiu (risos). Eu só não sei em 

que manifestação que foi. Eu acho que isso mostra bem o espírito da coisa. 
 
Patrocínio: Você vê, ir até um clube jogar uma bomba... que coisa horrorosa!  
 
Regina: Isso lembra muito aquela coisa da fidelidade partidária, né? O voto da 

maioria é que você tem que se jogar debaixo do trilho do trem e você tem que fazer, né? 
Complicado... 

 
Patrocínio: O Ho Chi Min, aquele líder do Vietnã, é quem dizia que um recuo 

político às vezes era melhor do que manter o enfrentamento. Ele sabia muito bem que se 
fosse pro enfrentamento ele perdia. Então é o que o Tibet dizia, um passo atrás e dois à 
frente, né? Recua e deixa o cara tomar o seu terreno que amanhã você se prepara e joga 
o outro pra trás. 
 
[Patrocínio continua seu depoimento falando um pouco sobre o seu papel enquanto 
liderança comunitária de seu bairro na atualidade]  
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Depoimento de Claudinei Nacarato  
(Ribeirão Preto - 20.01.2005) 

 
Vídeo 3 
 

Claudinei: Sou Claudinei Nacarato, advogado, ex-militante do Partido 
Comunista Brasileiro, juntamente com Sérgio Arouca e outros companheiros. 

Bom, parece que pra falar sobre Sérgio Arouca, uma grande figura como tantas 
outras e outras inclusive da história... Veine, Robespierre, etc., etc., etc... esses outros 
não surgem ao acaso, porque são gênios, nasceram gênios, essa teoria meio 
jusnaturalista  ou seja lá qualquer outro nome que tenha. Na realidade, na década de 60, 
no início da década de 60 vivia-se um momento de tentativa de transformação da 
sociedade, com uma agenda muito forte, muito positiva, que era aquele projeto nacional 
desenvolvimentista burguês do Getúlio que é retomado pelo Jango, com a palavra de 
ordem das reformas de base. Então nós estamos na ofensiva, eu me refiro a todas as 
forças progressivas de esquerda incluindo o PCB, no qual o Arouca e eu militávamos, 
junto com o Barbierie e tantos outros. 
Essa militância por si só e essa tentativa de transformar o Brasil, ela se encontrava num 
momento extremamente propício, porque nós tivemos em 59 a Revolução Cubana, 
quando ficou provado aos nossos olhos naquela época que uma revolução nas barbas do 
Imperialismo era possível... dois: Uma Revolução ainda que fosse por fora do partido 
era possível, então nós tínhamos toda uma agenda de transformação e o Brasil começou 
a ter uma efervescência, antes e depois da Revolução Cubana que envolveu uma série 
de fatos na questão nacional. Porque naquela época você já tinha reação, só que hoje 
quando a gente fala de reação você logo lembra de repressão, tortura, esses negócios e 
não era assim. Você leu a carta-testamento do Vargas em que ele desce o pau na reação 
nacional e internacional, dentro dessa luta pela transformação, pelas reformas de base, 
porque o que você necessitava era de ter argumento, isso vai gerando uma série de 
necessidades e que também vão gerando conseqüências, exemplos: surgimentos da 
Bossa Nova, surgimento do Cinema Novo, nós temos tanta gente por aí. Temos também 
o Teatro do Oprimido com o Barbierie, a estética da fome... 

Então esse potencial cultural era fundamental para fazer a politização, a 
conscientização, pela necessidade de se fazer a Reforma de Base. Começa-se a ver 
muita gente engajada e à medida que você vai se engajando, você vê necessidades, por 
quê? Porque o pessoal que está nessa luta não é cabeça de bagre, é um pessoal que está 
estudando, que está lendo e tal. 

Por que eu gosto de colocar esse contexto? Todos os da nossa geração... 
Barbierie, Arouca, eu, Dibis e tantos outros, se você quer que tenha uma leitura 
obrigatória mínima... era o Manifesto do Partido Comunista, A Ideologia Alemã, o 18 
Brumário... aquele outro que tem aquela polêmica com o Malthus [na realidade com 
Proudhon], A Filosofia da Miséria ou A Miséria da Filosofia e tantas outras coisas... 
Quando eu falei aqui do Teatro do Oprimido a gente lia tudo de Prestes, e Dias Gomes e 
Lauro César Muniz e lia também Pirandello, Libisi (?)... lia até Stanislavski, para 
entender um pouco de dramaturgia. Como tinha o Centro Popular de Cultura da UNE, 
que teve aqui em Ribeirão Preto, também o Barbierie deve ter falado do Rocha Lima... 
lá você tem contato com a obra do Carlos Vila, Ferreira Goulart, Paulo Mendes 
Campos, o Jorge Amado, Graciliano Ramos... todos engajados, se eu fosse citar nomes 
e nomes... mas era o mínimo que você tinha. Ahhh! Eu falei só de algumas obras do 
Marx, mas você tinha que ler também o esquerdismo do partido comunista 
[Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo], O Que Fazer... era o mínimo, porque 
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naquela época você não tinha televisão, não tinha internet, o contato era pessoal, o 
contato era com grupos... se a gente fosse conversar com algum companheiro de partido 
sem ter esse mínimo, você não tinha como conversar e tinham companheiros nossos que 
estavam sempre um livro à frente. Eu lembro de um companheiro nosso, o Dibis Ristum 
que posteriormente foi assistente do Antonioni.  

Ah! Cinema, eu não citei aqui cinema internacional. Tinha que saber Rossellini, 
Bertolucci, todo aquele pessoal do cinema do pós-guerra da Itália, você tinha que 
compreender tudo aquilo, Godard. Você tinha que pegar um La noche do Antonioni, um 
filme que você tinha que discutir ideologicamente o que era, que seria uma crítica do 
louco, do vazio na burguesia... e nisso entra também o Buñuel, a Bela da Tarde, e vai 
por aí afora, quer dizer toda essa efervescência levava a uma necessidade de você 
conhecer, de você ler, de você assistir, de você jogar xadrez etc., etc., etc.  

O Digis que eu estava citando ele estava sempre um livro à frente, então quando 
você estava lendo Politzer, ele já estava lendo Garodin, a hora que você chegava no 
Garodin, ele já estava no Tusse, quando você chegava no Tusse, ele já estava no 
Foucault, então o cara era terrível. Uma vez saiu uma bomba de um livro que eu não me 
lembro o nome do livro nem o autor, mas eram uns calhamaços uns três ou quatro 
calhamaços sobre a segunda Guerra Mundial e ele se trancou e leu tudo aquilo de uma 
tacada e pra chegar e falar que não valeu nada, que não tinha nada naquilo, uma 
montoada de lixo. 
 

Regina: Mesmo... quer dizer, você é advogado, né, é de humanas, vamos dizer 
assim, mas mesmo outros comunistas militantes, que eram de profissões assim... como a 
Medicina, e mesmo Engenharia, liam essa coisa toda? 
 

Claudinei: Obrigatoriamente, e assim o Barbierie deve ter prestado depoimento. 
Ele toca violão, compunha e ele também fazia poesia. O que não era privilégio dele, eu 
também tinha um mundaréu de poesia, só que não guardei nenhuma, pra felicidade geral 
da literatura brasileira. Só que quando a gente ia fazer um espetáculo pra politizar isso, 
aquilo e aquilo outro, não era só pra cantar a canção do subdesenvolvido, ou a canção 
do Zé da Silva era um homem livre e blá, blá, blá, blá... não. Você tinha que criar 
também. 
 

Regina: E quanto aos sonhos de vocês? As coisas de sonhos, ideais... pelo que 
vocês pensavam que valia a pena lutar? 
 

Claudinei: A luta básica era pela transformação das estruturas econômicas e 
sociais que achávamos arcaicas do Brasil daquela época, via reformas de base que não 
enxergávamos como ponto de chegada, mas como ponto de partida. E já que você é 
historiadora seria assim, a reforma seria uma espécie Kerenski, ou seja, o primeiro passo 
pra tentar alguma coisa além daquilo. E isso tava muito ligado também com outras lutas 
internacionais que estavam todas em ascensão. Os movimentos de libertação da Argélia, 
Angola, Moçambique, Guiné Bissau, estavam todos em ascensão. A guerra do Vietnã 
que já tinha um derrotado, os Franceses (acho que foi em 54), estavam derrotando os 
Americanos e partindo pra uma ótica assim socialista, comunista. 
 

Regina: Você conviveu muito com o irmão do Arouca? 
 

Claudinei: O Zé Carlos? Eu trabalhei com ele quase 20 anos. 
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Regina: E ele também é um comunista? Também era do partido comunista? 
Enfim então também estava engajado com essas lutas? Quer dizer o Sérgio Arouca se 
espelha muito nesse irmão? Você acha que ele tinha isso? 
 

Claudinei: Ele também era do partido. Eu acho que eles tinham uma relação tão 
forte que na minha ótica o José Carlos considerava o Sérgio como uma espécie de 
filho... não era só irmão mais novo, era mais um filho que ele tinha. E o Sérgio via o Zé 
como uma espécie de pai, era uma relação muito forte, muito profunda e a partir 
também de uma divergência muito grande na vida diária pessoal que o pai deles, o 
senhor José Pereira Arouca, ele comentava muito com o meu pai, que eles batiam papo 
toda tarde, eles eram vizinhos, idosos e tinham aquele papo. E o senhor José sempre 
dizia o seguinte pro meu pai: “Pois é, senhor Vicente, o José Carlos ele é 
organizadíssimo, ele me telefona, ele vem, ele cumpre horário, agora o Sérgio, você já 
viu, né, Vicente? O Sérgio é bonachão, largadão, ele às vezes esquece de telefonar, às 
vezes fala que vem e esquece o compromisso, o horário. Mas eu e a Alzira já estamos 
acostumados.” 

Agora uma coisa que eu gostaria de deixar gravado... que era com orgulho que 
todos os militantes do partido de Ribeirão Preto... que nós tínhamos dois irmãos 
brilhantes, em suas respectivas áreas, duas cabeças privilegiadas, duas pessoas... do 
ponto de vista pessoal mesmo, que eram fantásticas e os dois eram companheiros de 
partido. O que era a honra e a glória pra todos nós. 

Bem, então eu falo muito desse contexto, porque Ribeirão Preto estava dentro 
disso. Quer dizer, sem essa luta geral, não haveria centro acadêmico Rocha Lima, não 
haveria o Centro Popular de Cultura do Rocha Lima e todos esses episódios que se 
seguem... quer dizer, não surgiria um Sérgio Arouca, que foi um sanitarista brilhante e 
que depois ficou provado. O Dibis não seria assessor do Michelangelo Antonioni, eu 
achava isso piada, quando o Turco chegou aqui de Roma e falou que era assessor do 
Antonioni, eu pensei “eu acho que ele carrega uma maleta lá pro Antonioni”, até o dia 
em que eu fui ao cinema e vi lá “assessor do diretor: Dibis Ristum”, e era Turco, com o 
qual eu lutei pela posse do João Goulart, na Revolução do Jango. Fizemos um puta 
movimento, fizemos jornal na escola... mas tudo isso eu acho irrelevante, o mais 
importante é o movimento geral, o movimento no qual todos nós estávamos, numa 
ofensiva pra transformar o Brasil. 

E tem uma visão que algumas pessoas colocam que... “esse pessoal da esquerda, 
eles queriam trocar uma ditadura por outra”, “transformar o Brasil na União Soviética, 
Cuba e tal”, esse era um pessoal muito fraco, porque eles desconhecem o mínimo de 
dialética, marxismo, de leis, da própria história, pra saber que cada contexto histórico 
social tem uma característica própria. Você não pode copiar revolução. Eu acho ridículo 
que não passa por nenhum de nós, o pessoal que vivia esse momento transformar o 
Brasil em Cuba, Rússia, China, seja lá o que for, apesar de Ribeirão Preto ter esses 
apelidos, Moscou brasileira, Havana brasileira, Pequim brasileira, porque era muito 
grande o núcleo do pessoal aqui engajado no movimento de esquerda, não só do PCB, 
mas também forças da área progressista da igreja católica e outras forças que foram 
surgindo. Então nós sabíamos o que queríamos, esse país que estava igual ou 
semelhante desde quando foi descoberto tinha de ser modificado, quer dizer a nossa 
estrutura agrária era semelhante quase igual à das capitanias hereditárias, com aquelas 
sesmarias, aqueles latifúndios, acho que seis léguas por seis léguas. 
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Regina: E você acha que a luta dessa geração obteve sucesso, que as coisas 
mudaram nesse sentido? Houve mudança com a luta do Sérgio Arouca, sua... o que você 
acha?  
 

Claudinei: Vendo do ponto de vista mais geral, nós somos derrotados com o 
golpe de 64. E houve erro de avaliação da nossa parte, porque nós sabíamos que existia 
uma reação, que essa reação era articulada, nós sabíamos que havia um embate, um 
ímpeto... coisa que todos sabem hoje, mas nós sabíamos antes do golpe. E órgãos da 
reação tipo o jornal Estado de São Paulo, a revista Visão, não se cansava de dizer que o 
Jango tinha um dispositivo sindical-militar, o Gaspari fala só de dispositivo. Não! Eles 
usavam um dispositivo sindical-militar. E eles diziam: “o Jango resiste ao golpe porque 
ele tem o Ministro da Guerra, ele tem o Comandante do Exército e tal”. Tinha aquela 
bobagem de generais do povo, que quando houve o golpe eles desapareceram. Quer 
dizer, era um engodo aquilo, da própria reação... eles diziam... “não, mas mesmo que ele 
não conseguisse a resistência militar, ele tem o movimento sindical nas mãos, ele pára o 
país”. E nós acreditamos nessa bobagem, que às vezes era repetida no Voz Operária, no 
Novos Rumos, que a gente também era obrigado a ler e a discutir. Por isso que eu estou 
te dizendo que o militante daquela época tinha que ter um background, que era fogo na 
roupa. Ler a Novos Rumos, que era um jornal chato, mal diagramado, maçante, pesado, 
com um texto assim que mata, mas que era obrigação pro militante do partido. O Voz 
Operária era um jornal dito clandestino e na última página costumava ter um artigo do 
Antônio Almeida, que era o Luís Carlos Prestes. Nossa! Aquilo a gente tinha quase que 
decorar.  

Isso sem contar que tinha que ler Celso Furtado, Caio Prado Júnior, e tinham 
tantas obras de tantos autores... uma coisa que líamos, o romance que marcou época “O 
encontro marcado”, do Fernando Sabino. Porque depois dos romances de Machado de 
Assis, foi o grande romance que surgiu na literatura brasileira e era também um 
romance engajado, tanto que até o fim dos seus dias o Fernando Sabino era cobrado por 
um novo romance e ele se tornou um excelente cronista. E uma coisa muito interessante 
sobre tudo isso que eu estou te falando... o maior palavrão que existia pré-64 era 
alienação, era imperdoável a pessoa se dizer alienada, quer dizer não era contra a 
reforma, não era a favor e tal. 

Quando a pessoa era direita você já sabe, “ele é de direita, não adianta e tal”, tem 
o cara mais à direita ainda lá do CCC, você até aceitava, mas quando o cara era 
assumidamente alienado, isso era pecado mortal, quase que tinha direito a indulgência, 
penitência, perdão... seja lá o que for. 
 

Regina: E esse movimento de vocês em Ribeirão ele congrega muita gente, é 
um grupo grande, tem representatividade popular? 
 

Claudinei: Tinha na época, tinha muita representatividade, assim como o 
partido como um todo. Na eleição de 1945, o partido laçou um candidato a presidência 
da república o Doutor Yedo Fiuza do Rio, mas me parece que um ou dois dias na 
véspera da eleição, o Carlos Lacerda que era da reação, mas excelente jornalista, 
escritor e orador, ele escreveu um artigo “O rato Fiuza”, demolindo com a candidatura 
do partido. E o doutor Fiuza era conhecido quase que só no Rio de Janeiro, com tudo 
isso ele teve 10,7% da votação e depois disso o partido começou a crescer porque o 
Getúlio ganhou a eleição, mas fez aquela aliança com o Prestes. Houve toda aquela luta, 
o Tamburus vai falar muito sobre isso, a luta nacionalista da década de 50, que na minha 
ótica ela é interrompida pelo Juscelino Kubitschek, porque o projeto do Getúlio era a 
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industrialização de bens de capitais e o Juscelino, ele faz uma mudança de rota, pela 
industrialização por bens de consumo. Um monte de porcariada, que o primeiro mundo 
já estava abarrotado e eles viram isso daqui como desaguadouro disso. Mas aí, o projeto 
Getulista foi retomado e aprofundado com a renuncia do Jânio e a posse do Jango, 
principalmente quando o Jango torna-se presidencialista. 

Sempre lembrando que o Jango caiu, no governo do Getúlio porque ele teve a 
ousadia e a coragem política de dobrar o valor do salário mínimo e a reação não 
perdoou e o Getúlio teve que tirar o Jango. Hoje fala-se muito pouco no Jango, critica-
se muito ou às vezes até se omite, mas foi um período em que nós estivemos próximos 
de tentar uma transformação. 

Agora, quando eu digo que até 64 era uma coisa, porque nós estávamos na 
ofensiva, abrindo sindicato mais sindicato, ganhando eleições do centro acadêmico, 
UEE, UNE, tentando legalizar uma central de trabalhadores, o que era proibido por lei, 
só podia ter sindicato e confederação... aquelas da CLT. Mas uma geral, nacional, era 
proibida por lei, porque eles tinham medo de que poderia parar o país. 

Agora com o golpe, o movimento comunista etc., etc... o movimento comunista 
continua forte só que ele passa pra defensiva, se tornou um movimento de resistência ao 
golpe. 

Mas o assunto disso tudo aqui é Sérgio Arouca... bem, Sérgio Arouca num 
primeiro momento ele parecia até uma figura fraca, por uma razão simples, ele ficava 
ouvindo as pessoas falarem, fica ouvindo, ouvindo, ouvindo, então num primeiro 
contato você ouvia um falar, outro propor uma idéia revolucionária, daqui, de lá, então 
tinha que ser assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos pichar aqui e fazer 
panfletagem... e o Sérgio lá caladinho, né...  

Aí a gente achava o seguinte... esse companheiro aqui é meio devagar, será que 
ele não está entendendo, será que ele é meio pazzo, mas na realidade ele era cerebral pra 
chuchu... ele ficava vendo uma monte de abobrinha que a gente falava, aquilo que havia 
de aproveitável e no final ele fazia um síntese, excluindo aquilo que era supérfluo e 
aproveitando aquilo que ele entendia que era aproveitável. 
Um dos episódios pelo qual ele ficou célebre é que ele virava todas as assembléias da 
faculdade de medicina, isso aí é narrado pela Ana, que pode ser tida como suspeita, 
porque era namorada dele na época... mas Toshil Tanaka, companheiro de partido 
também da base do Arouca e amigo pessoal meu, ele me contava... da gente ficar 
estarrecido, porque ele participava, né, e ele falava “nossa, mas o Arouca virou a 
assembléia” sempre nesse estilo, o pessoal falava, falava, falava e o Sérgio lá, quietinho, 
quietinho, quietinho, característica essa que ele manteve com ele até quando ele voltou 
da Nicarágua... 

Porque eu estava aqui em Ribeirão Preto, na casa do meu cunhado e o Sérgio 
apareceu lá, e tinham umas vinte pessoas tudo de esquerda, todo mundo falando e tal, 
quer dizer e ele que tinha vindo da Nicarágua, quietinho, quietinho, só que na hora que 
ele abriu a boca, parou o show e as bailarinas desmaiaram... e se você me pedisse uma 
visão muito pessoal assim... uma definição do doutor Sérgio Arouca eu definiria com 
uma palavra: “simplicidade”, e isso aí sempre foi impressionante. 

No momento que eu conheci, o tempo que eu trabalhei com o irmão dele, 
quando ele esteve me pedindo pra fazer a revisão da tese... eu, a professora Bassega e 
mais uma professora aqui de Campinas, porque eu também fui professor de português e 
o Sérgio chegou lá com aquela tese, como se fosse uma coisa corriqueira, coisa mais 
banal do mundo e tal: “vê lá com a Bassega e tal, dá uma revisada lá no português”, e eu 
quando li a tese eu fiquei apavorado, porque eu já senti que era uma coisa de gênio. A 
lida que eu dei me impressionou. E o negócio de ser bagunçado como o pai dele falava 
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“Ah! O Sérgio é meio bagunçado, meio largadão...” Bom, depois que ele defendeu a 
tese e tal eu sempre pedi uma cópia, mas ele sempre que falava “pô, Claudinei, eu tenho 
que dar uma procurada, porque eu mesmo não sei bem aonde é que foi parar essa tese”. 
E é claro que eu fiquei muito honrado, nele manter na edição do livro o meu nome, 
como revisor, porque a Maria Aparecida Bassega afinal de contas, foi professora da 
ECA, Escola de Comunicação de Artes da Universidade de São Paulo, e eu dei aula de 
português num cursinho de Madureza... e essa simplicidade dele vinha também pra 
defender a tese, quando o Zeferino Vaz segurou... chegaram lá no escritório do Zé 
Carlos, como se tivesse me visto no dia anterior e ele “pô, Claudinei, você não conhece 
ninguém que tenha serviço sobre o Zeferino pra obrigar ele a me deixar defender essa 
tese e tal... porque o homem não deixa eu defender”, porque ele ficava louco da vida.  

E acabou por defender essa tese e essa tese virou... ficou famosa na OMS e tal... 
e o Sérgio com a simplicidade de sempre, sem nenhuma frescura. 

Quando foi candidato a vice do Roberto Freire, foi em 89, né... ele veio aqui em 
Ribeirão e eu fiquei com ele quase que todo o tempo e tal, mas aquela coisa assim... 
porque nessa época ele já era famoso como sanitarista, a tese, etc., etc... Mas ia lá na 
casa dele... e o seu José “Claudinei, sobe lá, se ele ainda não acordou, tire-o da cama”, 
seu José era muito... era gente fina. Aí eu subia lá... “oh! Arouca!”, aí ele “Pô, 
Claudinei, tô aqui tomando uma chuveirada, pega uma cerveja lá pra nós”. E assim a 
gente ia daqui, dali, acolá e passamos uns três dias juntos e tal... E sei lá, eu gosto de 
deixar bem claro isso, porque quando se fala de Arouca, lembra-se logo de Ribeirão 
Preto. E Ribeirão Preto é uma coisa heterogênea que tem o pessoal progressista, de 
esquerda e tal e coisa... mas tem o pessoal reacionário também... então tem gente que 
fala “ah! Não, o Arouca foi homenageado, tem o centro de saúde com o nome dele, foi 
feita uma sessão solene pelo prefeito”... foi... depois que ele morreu. Agora enquanto 
vivo, eu não conheço nada, que a reação de Ribeirão Preto fizesse pelo Arouca, mas 
nada, nada, nada... nem o noticiário de que foi o primeiro cidadão de Ribeirão Preto que 
foi candidato a vice-presidente da República, isso não saiu em nenhum jornal. Ao 
contrário do senhor Antônio Palocci, que eu estou citando apenas como comparação, 
vários jornais citaram em Ribeirão Preto, que era Ministro da Fazenda e tal... então só 
pra se ter uma idéia da restrição que se fazia aos comunistas.                                    
    
Vídeo 4 
   

Claudinei: Quando se fala de Arouca lembra-se de Ribeirão Preto e Ribeirão 
Preto é uma coisa heterogênea que tem o pessoal progressista de esquerda, mas tem os 
reacionários. Tem gente que fala “Não, o Arouca foi homenageado, tem um Centro de 
Saúde com o nome dele, foi feita uma sessão solene pelo prefeito...” Agora, enquanto 
vivo, eu não conheço nada que a reação de Ribeiro Preto tenha feito em homenagem ao 
Arouca. Nem me lembro de terem feito uma menção por ele ter sido o primeiro cidadão 
de Ribeirão Preto a ser candidato a vice-presidente da república. Não saiu em nenhum 
jornal. O Palocci... só pra servir de comparação... só pra se ter uma idéia da restrição 
que se fazia aos comunistas que foram presos, como o Arouca, e que nunca teve espaço 
em Ribeirão Preto e, pelo contrário, a ligação que ele mantinha com Ribeirão Preto era 
uma ligação que era com o pessoal do Partido... o Barbierie, com quem ele sempre 
manteve, quer dizer com Barbierie ele fez um trabalho maravilhoso em Manguinhos. O 
Arouca tinha essa atenção pela gente. Quando ele foi Secretário de Saúde do Rio, a 
minha mulher precisava ir lá pra conseguir uma entrevista com o Reinaldo Guimarães, 
da FINEP. Cheguei lá 6hs da manhã no Rio, ele era secretário de saúde do Rio e eu ligo 
pra casa dele e digo “Arouca, eu to aqui no Rio, cheguei na estação rodoviária e tal...” aí 
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ele me disse “ô Claudinei, que felicidade! Mas ontem eu tomei um porre, vou chegar 
um pouquinho mais tarde, mas você entra na minha sala e me espera lá”. Cheguei lá 
tinha um bando de gente simples, todo aquele pessoal da Baixada, lideranças sindicais 
de comunidades, de bairros, tudo povão pobre, tudo esperando lá o ilustríssimo Senhor 
Doutor Sérgio Arouca, célebre no mundo inteiro e com aquela simplicidade de quando 
ele era estudante.  
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Depoimento de Sérgio Ferreira  
(Ribeirão Preto - 21.01.2005) 

 
 

Sérgio: Meu nome é Sérgio Ferreira. Eu sou professor de farmacologia agora, já 
aposentando, do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto. Falar do Arouca é inicialmente falar da nossa história dos idos de 1961. Eu 
comecei na faculdade de Medicina, vindo da Faculdade de São Paulo, e comecei em 
Ribeirão em 61, ano em que o Arouca começou como estudante. Aquela época era uma 
época de muita fermentação política e vindo de São Paulo e freqüentador do porão da 
faculdade de Filosofia, da faculdade de Medicina nós tínhamos a particularidade de 
discutir e de ter uma amizade muito grande com os estudantes e foi assim que nós 
conhecemos o Arouca. Durante aquele período existia o problema da reforma do ensino 
universitário e as propostas de como deveriam ser as faculdades, as universidades, e a 
visão daquela época era de uma reforma universitária com a participação do estudante e 
nós não concordávamos com o Arouca porque nós acreditávamos que era importante 
manter uma participação dos alunos discutindo os problemas da faculdade, mas sob um 
comando dos funcionários, ou seja, isso nós deveríamos fazer com a colaboração entre 
alunos e professores. Nessa época pensávamos que a universidade deveria ser, não só a 
Universidade de São Paulo, mas todas as universidades de São Paulo deveriam ser uma 
só para evitar disputas gerais entre as universidades. Nós pedíamos uma universidade 
única e muitas vezes nós saíamos discutindo com os vários centros acadêmicos de São 
Paulo. Em Ribeirão, ele fazia parte do grupo de vanguarda que nas nossas reuniões, que 
eram basicamente no centro acadêmico que naquela época tinha uma vivência muito 
grande e era muito interessante porque era lá que se reuniam os estudantes e era ali que 
estava a visão estudante professor trabalhando junto. Isso vai acabar com o golpe. Nós 
vamos nos separar em 64, eu e o Arouca, porque eu vou me embora de Ribeirão Preto e 
eu só vou voltar a vê-lo mais tarde  no momento em que aquela visão de porão da 
universidade, de discussão entre os acadêmicos e os estudantes já havia sido 
completamente amortecida pelo regime que se instalou. Vou encontrar Arouca de outra 
forma, agora eu já profissional lá pelos anos de 86, 87, eu já era profissional porque eu 
já tinha trabalhado em indústria e Arouca que desde o início manifestava essa visão de 
Medicina Social, já era diretor de Manguinhos. Ele iniciou uma nova linha de 
relacionamento entre a faculdade de Ribeirão Preto e Manguinhos. Vários colegas 
foram trabalhar em várias áreas de Manguinhos e sempre procurando selecionar a nata 
de Ribeirão Preto, eu estou me incluindo na nata de Ribeirão Preto, mas não tem 
importância. Eu e o Carvalheiro, por exemplo, fomos trabalhar no INCQS, Instituto 
Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, e ali ficamos alguns anos na tentativa de 
compreender o sistema de controle de medicamentos e chegando quase à conclusão de 
que as coisas não eram feitas para funcionar e o Arouca tinha naquela época um enorme 
carisma e uma administração que fazia com que a gente não desistisse imediatamente 
dos absurdos que a gente via no país. Certamente Carvalheiro e eu só saímos de lá por 
um determinado momento com a crise no Governo Collor e aí o Carvalheiro pode 
contar com mais propriedade quando nós fomos quase expulsos do INCQS. 
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Depoimento de José da Rocha Carvalheiro  
(Ribeirão Preto - 21.01.2005) 

 
 [Carvalheiro começa o seu depoimento com uma rápida apresentação da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto (FMRP)] 
 
  Carvalheiro: Foi aqui que Sérgio Arouca fez seu curso de graduação em 
Medicina. Eu o conheci em 1963 quando recém formado vim de São Paulo para ser aqui 
professor de parasitologia. Ele estava no terceiro ano, então ele deve ter entrado no 
curso no mesmo ano em que eu me formei, isso foi em 1961. Aqui, então, o Sérgio 
exerceu toda a sua liderança, isso acontecia já na época do movimento estudantil e fez o 
seu curso nessa faculdade que era uma antiga fazenda de café.  
 
[Carvalheiro continua a sua apresentação da faculdade e de seus cursos na atualidade] 
 

Carvalheiro: Eu sou José Carvalheiro e eu fui professor do Sérgio Arouca no 
começo da década de 60 quando recém formado em São Paulo vim ser professor de 
parasitologia na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O Sérgio era um aluno que 
na época estava no terceiro ano e era a liderança mais expressiva do movimento 
estudantil da cidade além de ser evidentemente um aluno... eu não diria brilhante mas 
um aluno, eu diria... normal da faculdade de Medicina. A partir daí eu nunca mais perdi 
o contato com o Sérgio durante toda a existência dele e a passagem dele por Campinas e 
depois pelo Ministério da Saúde depois, fundamentalmente na Fundação Oswaldo Cruz, 
graças à expressiva liderança que ele exerceu no movimento sanitário brasileiro. Eu 
acho que a Cecília Donangelo quando utilizou uma frase que eu já tenho utilizado várias 
vezes de que “no movimento sanitário brasileiro somos o conjunto mais expressivo de 
atores e de autores” eu tenho quase certeza de que ela se referia ao Sérgio Arouca pela 
contribuição intelectual importantíssima que ele deu ao movimento sanitário brasileiro e 
que não se expressou em uma obra tão vasta quanto se esperaria de uma cabeça tão 
brilhante que construiu  tantos conceitos e que deu tanto destino, tanto rumo, à saúde 
coletiva no movimento sanitário brasileiro. 
 

Regina: Carvalheiro, você saberia me dizer porque o Arouca escolheu fazer 
Medicina?  
 

Carvalheiro: Olha... nem eu sei porque que eu fiz Medicina quanto mais o 
Sérgio Arouca! Talvez, pelo que eu conheci do Sérgio, pelo desafio que isso 
representava eu sempre interpreto no meu caso que vindo de uma família muito 
humilde... que o desafio me instigava, o desafio de passar pelo vestibular mais difícil da 
cidade de São Paulo que eu tive o intuito de vencer. Como o Sérgio tem uma trajetória 
parecida com a minha, embora algum tempo ele depois... ele entrou em 61, no mesmo 
ano que eu me formei... e ele acabou optando por uma vida de sanitarista como eu 
também, por isso é que eu acho que como ele nunca teve nenhum impulso para exercer 
a clínica, é possível que ele tenha sido motivado pelo desafio que representava ingressar 
num curso de ingresso tão difícil. Talvez a Ana saiba responder melhor isso porque 
conviveu muito mais próximo do que eu. 
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Depoimento de Bernardo Mantovani 
(Ribeirão Preto - 21.01.2005) 

 
 
 

Bernardo: Meu nome é Bernardo Mantovani. Eu sou professor da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, do Departamento de Medicina e conheci muito o Sérgio 
Arouca. Ele era muito meu amigo, amigo do meu irmão, amigo da minha família e nós 
fomos assim desde a época de criança. Nós tivemos uma convivência muito prolongada 
porque nós sempre fomos muito próximos. Eu morava em Ribeirão Preto na Rua São 
José e logo na esquina, na Rua Florêncio de Abreu, mais ou menos 30 metros havia a 
casa do Sérgio Arouca. Nós vivíamos nos comunicando e nos visitando reciprocamente. 
Inclusive o pai do Sérgio Arouca, eu o conheci até bastante porque era amigo do meu 
pai. O Sérgio ia muito na minha casa e, como o meu pai era um operário muito 
politizado e tinha inclinações socialistas, inclusive ajudou a fundar a sede do Partido 
Comunista aqui em Ribeirão Preto... logo que eu acho que o Sérgio deve ter tido alguma 
influência a respeito dos ideais socialistas, da justiça social e isso aí, certa época da vida 
quando a gente recebe certas influências, cada qual permanece.  
 

Regina: Qual era o nome do seu pai? 
 

Bernardo: O nome do meu pai era Nazareno Mantovani. Ele era um sapateiro 
especializado. Tinha uma oficina, trabalhava independentemente de forma artesanal. Ele 
trabalhava juntamente com o meu tio, Carlos Agostinho, que era descendente de 
italianos. Meus avós eram da região do Vêneto, na Itália e chegaram ao Brasil como 
imigrantes. Meu pai trabalhava como artesão numa época em que esse tipo de atividade 
ainda era possível. A industrialização foi se estendendo a tal ponto que os artesãos 
foram desaparecendo. Na minha casa, na oficina dele, era uma espécie de local para se 
reunir com os amigos e discutir política, filosofia e todos os outros tipos de assunto que 
interessassem e os jovens, e crianças, e amigos se reuniam lá para participar dessas 
discussões ouvindo... o que era um ambiente muito interessante e  muito favorável pra 
gente ir tomando desde cedo consciência dos problemas sociais, não se preocupando 
apenas em se formar, ganhar dinheiro e ficar rico mas pensar na sociedade, no que fazer 
pra mudar o estado de coisas, abolir as injustiças sociais que existem, e parece que isso 
influenciou muitas pessoas e parece que uma delas foi o Arouca, houveram outros 
estudantes e amigos que participantes desse... meu irmão foi colega de turma, ele foi 
contemporâneo do Sérgio na Faculdade de Medicina. Meu irmão Luís Carlos 
Mantovani, suponho que chamava-se Luís Carlos em homenagem ao “cavaleiro da 
esperança” (risos), suponho que seja isso... meu irmão é atualmente oftalmologista em 
Jundiaí. Ele foi contemporâneo do Sérgio na faculdade e eles faziam parte de um grupo 
de Amigos que se autodenominavam a “Ordem do Cão”. Era uma brincadeira de 
estudante que não tinha muito significado além da brincadeira. Nessa ordem cada um 
tinha um apelido, tinha uma hierarquia, tinha o cão maior... era uma brincadeira de 
estudante. O Sérgio, durante os anos de faculdade... naquela época os estudantes faziam 
muitas greves, muitos movimentos, e ele conseguia mobilizar os colegas. Nós tivemos 
uma convivência não só antes como durante os tempos da faculdade, no Centro 
Acadêmico Rocha Lima... Meu pai acreditava que na medida em que se expandiu o 
comunismo pela URSS, a revolução que mudaria o mundo estaria próxima. Ele 
inclusive assinava uma revista chamada “Divulgação Marxista”. Ele também gostava 
muito de trabalhar em teatro armador. Na UGT ele fazia parte de um grupo de teatro 
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armador que eu me lembro de ver ele no palco quando eu ainda era criança como um 
incentivo àquelas festas de cunho social. Era uma peça que contava a história de 
industrial que roubava a idéia de um artesão... 
 

Regina: E como foi pra ele quando veio o golpe? 
 

Bernardo: Ele foi incomodado pela polícia, foi preso, foi interrogado, mas 
soltaram. Depois também me chamaram para ser interrogado, mas nada demais, naquela 
época foi brando, só uma pressão psicológica. 
 

Regina: E ele faleceu quando? 
 

Bernardo: Ah! Isso faz muito tempo. Não sei nem te dizer quando. Têm mais 
de 15 anos. Ele faleceu antes da queda da URSS, felizmente, senão ele ficaria muito 
abalado com isso. 
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Depoimento de Maria Aparecida dos Santos (Cidinha) 
(Ribeirão Preto - 21.01.2005) 

 
 
Cidinha: Meu nome é Maria Aparecida dos Santos. Sou filha do Patrocínio 

Henrique dos Santos que também passou por esse espaço aqui antes de 1964, antes da 
ditadura. E sobre o espaço aqui eu posso dizer que fez parte da minha adolescência aqui 
dentro da UGT. Então eu sou filha de uma geração de velhos comunistas e passei uma 
parte da minha adolescência aqui nesse espaço. Então eu comecei a freqüentar aqui a 
UGT mais ou menos por volta dos anos 60, 61, por aí. Eu lembro que eu era bem 
adolescente e vinha aqui para ver ensaios do teatro e meu pai, quando vinha à noite por 
causa das palestras, eu vinha com ele. Raras eram às vezes que a minha mãe vinha 
junto. Vinha eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Nós assistíamos a essas palestras que 
eram tidas aqui. Dentro desse espaço também eu tive a oportunidade de conhecer o 
pessoal que fazia parte do Partido Comunista que era a base estudantil, a base da 
Medicina, a base do Direito e todos eles eram do partido. Eu acho que o pouco que eu 
tenho de formação teórica eu comecei aqui junto com outras pessoas e quem nos 
passava isso era o Arouca. Ali no fundo era coberto e geralmente eles montavam esses 
cursos.  Um dos primeiros livros que o Arouca deu, porque ele pegou a gente com muito 
entusiasmo! (risos)... nós éramos todos adolescentes... o Arouca junto com o Totó, que é 
o Marco Antônio Barbierie, o Normanha e alguns outros que estudavam é que davam a 
orientação política pra gente, por exemplo o Irineu de Moraes, o meu pai, dentro do que 
ele podia estar ajudando nessa formação, nessas discussões... e meus primeiros passos 
no Partido Comunista foram ali com o meu pai. Bem, mas eu vou os chamar de 
meninos. Os meninos eram o Arouca, o Totó, o Normanha... eram mais esses... era com 
esses que nós tínhamos mais contato... tinha ainda a Ana. A Ana é uma pessoa que eu 
não consigo dissociar do Arouca porque eles andavam sempre muito juntos, o Cássio e 
a Margarida e a Brasilina e o Normanha. A gente passou a saber como eles faziam 
dentro da faculdade, eles contavam como eles tinham rebatido tal discussão, como é que 
o Arouca tinha virado uma assembléia, aquela coisa toda... e isso passou a ser  uma 
referência. Esses rapazes todos, juntos com o Arouca e essas moças todas, eram 
referências para nós. Eu lá no meu íntimo pensava assim “quando eu crescer eu quero 
ser como eles”, e o meu pai já era uma referência. Eu achava bonito aquilo. Foi com 
eles, por exemplo, que eu tive as minhas primeiras referências de música, teatro, porque 
eles ensaiavam. Vinha eu, a Rita, a filha do Irineu, a filha do Marietto e outros colegas 
de classe da gente para ver os ensaios, não foram muitos, mas vinha todo mundo pra cá. 
Então essa referência... essa questão humanista... isso pra gente era uma referência! 
Então a maneira como ele assim... de colocar as coisas... a maneira como ele nos 
orientava... tá certo que de vez em quando a gente errava aí eles chamavam pra fazer a 
autocrítica pra gente ir aperfeiçoando. Então ele foi uma referência muito grande para 
nós aqui. 

 
Regina: Hoje, quer dizer, nós estamos vivendo aqui um novo momento, não é? 

Vocês estão aqui recuperando esse espaço, continuando nessa luta, vamos dizer assim. 
Como é que você vê essas novas bandeiras de luta e os novos movimentos, quer dizer, 
naquela época, em 64, você tinha a luta pela reforma agrária, hoje você tem o 
Movimento dos Sem Terra, quer dizer, o que foi que mudou? O que é que se conseguiu? 
Quer dizer, o que é que se transformou? Pode-se dizer que essas pessoas abriram os 
caminhos, como é que é isso? 
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Cidinha: Acho que todas essas lutas (muita coisa que está em falta hoje) 

resultaram no golpe de 64 e apesar de 20 anos de ditadura essa é uma bandeira que está 
sendo levada agora, então, eu acho que o MST é um movimento que está fazendo de 
outra maneira a reforma agrária. Mas é uma bandeira que sempre se lutou e ela não 
morreu. Você vê que a ditadura acabou, mas a miséria está aí, continuam os excluídos... 
eu acho que isso sim é uma coisa que resulta. Tá certo que ninguém vai lá buscar o 
Arouca, não vai lá buscar esse ou aquele... mas a bandeira da reforma agrária está sendo 
levada e eu acho que essa luta toda, apesar desses 20 anos de ditadura, ela está aí hoje 
sempre avisando. Eu não sei de que jeito vai, se vai haver alguma reação no futuro, 
porque a gente tem que estar sempre esperando porque a classe dominante quando ela se 
vê perdendo tudo ela usa o regime de força. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o 
povo brasileiro conquista muita coisa que estava em pauta naquela época em que se 
perseguia, se prendia por... era assim, não se podia falar nada que eles já achavam que 
era uma palavra de ordem comunista. Hoje, não. Hoje você vê muita gente que era da 
direita falando sobre saúde, sobre educação, que tem que melhorar... sabe... e eram 
coisas que se alguém falasse sobre isso era considerado comunista. Era um tremendo de 
um pré-conceito que existia. Todo mundo era jogado dentro de um mesmo balaio. Eu 
acho que isso hoje, eu acho que o povo brasileiro mudou muito e essa conquista foi 
conseguida pelo povo brasileiro. Então, eu acho que sim, eu acho que isso não é assim. 
Uma vez o Irineu de Moraes me disse “a Guerra do Paraguai foi o maior crime 
cometido contra o Paraguai” e eu aprendi na escola que o Duque de Caxias tinha sido 
um grande herói. Nunca tinha lido nada na minha vida que o Brasil tivesse provocado 
isso com a Guerra do Paraguai. Isso é o quê? É o registro de uma memória escrita, que 
foi massacrada que o ensino oficial reprime. Eu acho que isso agora é a mesma coisa, 
isso vai de contra a memória coletiva e de alguma maneira essas bandeiras voltam com 
novas táticas, novas maneiras de atuar, e eu acho que essa luta deles, que eles 
empreenderam, todos esses pioneiros que estão aqui, valeu porque eles estão aqui. Por 
mais que tivessem tentado apagar com a memória da UGT, porque hoje muitas pessoas 
chegam aqui procurando o José do Patrocínio, o Clube José do Patrocínio, e nisso eles 
conseguiram apagar o que era a UGT e nós estamos tentando recuperar isso através do 
Memorial da Classe Operária, mas sem esquecer de colocar lá UGT, União Geral dos 
Trabalhadores, até porque isso tem que voltar a ser usado, tem que voltar a ser falado, 
por causa daquelas lutas todas que foram empreendidas seja para movimentos culturais, 
para representação de teatros, para músicas... isso tem que ser um espaço de acordo com 
o tempo, com as novas mídias, mas com essa necessidade de trazer as pessoas, educar 
essas pessoas, continua existindo, continua sendo massacrado, reprimido... de uma 
maneira assim que até assusta de tão triste que está a situação. Então essa memória é 
muito importante pra isso aqui estar voltando e isso aqui desde que foi reinaugurado é 
um ato atrás do outro, até com muita dificuldade, mas nós estamos aí fazendo e vamos 
continuar a fazer. 
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Depoimento de José Roberto Tamburus 
(Ribeirão Preto - 21.01.2005) 

 
 
Tamburus: Meu nome é José Roberto Tamburus. Eu sou de Ribeirão Preto. Sou 

professor aposentado da Universidade de São Paulo pela Faculdade de Odontologia e 
convivi uma época um pouco diferente. Enquanto o Arouca estava começando o seu 
curso superior eu já havia me formado, eu me formei no final de 59, e o Arouca entrou 
na faculdade de Medicina no início do ano de 1960 então, a minha convivência com o 
Arouca no período estudantil não houve coincidência. Eu posso dizer que eu conheci o 
Arouca razoavelmente bem através da sua brilhante atuação como liderança estudantil, 
sua liderança universitária, mas sei também que já nos bancos escolares do curso 
secundário o Arouca já despontava como uma liderança natural e muito respeitada pelos 
colegas quando ele fazia o ginásio do estado no seu curso colegial. Posteriormente ele 
entrou no curso da faculdade de Medicina e continuou o seu trabalho, mas é necessário 
dizer alguma coisa sobre o que antecedeu esse período e que propiciou ao Arouca 
desenvolver com maior brilho e maior intensidade esse potencial de liderança que ele 
tinha. Ribeirão Preto na década de 50, evidentemente não só em Ribeirão Preto como 
em todo o Brasil, foi um período de grande efervescência política e de um 
desenvolvimento, né? Era a Era JK, e isso contaminava a gente aqui em Ribeirão Preto. 
Nós éramos jovens e tínhamos um sonho, uma utopia, de que rapidamente nós 
poderíamos transformar esse país em uma potência, num país rico, e que se superam as 
desigualdades sociais com as quais nós convivíamos. Então, nesse período que eu uma 
participação e eu me lembro de muitos fatos políticos que se desenvolveram à época. 
Nós estamos aqui na União Geral dos Trabalhadores que foi um local em que muitas 
coisas aconteceram e das quais eu tive o privilégio de participar. Aqui funcionava o 
núcleo nacionalista, que era uma reunião de diferentes tendências políticas, não era um 
grupo fechado e partidário, mas tinha pessoal do Partido Comunista, tínhamos udenistas 
da UDN mais progressista, tínhamos intelectuais, muitos universitários e aqui nesse 
local nós fizemos muitas reuniões, muitas delas acaloradas e muitas vezes trazíamos 
aqui também pessoas convidadas de fora para fazer uma palestra e posteriormente 
tínhamos um debate com esse palestrante. Nesse núcleo nacionalista, nós também 
tínhamos uma forte ligação com uma emissora local, hoje se chama Rádio Clube, mas à 
época era conhecida como PRA-7, e todas as segundas-feiras tinha um programa 
chamado Centro de Debates Culturais, que era transmitido diretamente ao vivo onde 
sempre um candidato fazia palestras e depois havia o debate com a platéia. Deputados 
Federais, intelectuais, enfim, muita gente importante à época... jornalistas do Rio, de 
São Paulo... vinham a esse Centro de Debates Culturais. Havia também um movimento 
estudantil que havia se iniciado no final da década de 50, começo de 60, uma união 
muito grande... acho que só aquela época isso aconteceu de os centros acadêmicos 
formarem uma federação de centros acadêmicos que proporcionou uma grande 
efervescência cultural e inclusive posteriormente, após o golpe de 64, esse movimento 
estudantil teve participação muito importante em passeatas de protesto realizadas aqui 
no centro de Ribeirão Preto, na cidade, e onde evidentemente a polícia teve uma atuação 
muito marcante. Eu cito alguns fatos apenas que marcaram essa década final dos anos 
50. Tínhamos também um movimento operário relativamente grande e partícipe com 
algumas lideranças sindicais brilhantes e evidentemente que tinha muita participação do 
Partido Comunista, o chamado Partidão. Todo esse preâmbulo que eu coloquei foi pra 
dizer que o Arouca como um jovem, um adolescente, ele vivenciou isso nessa fase 
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secundarista da sua formação acadêmica e posteriormente então, na década de 60, ele 
teve o desenvolvimento de todo esse cabedal de acervo que ele acumulou e mais a sua 
capacidade própria e o seu potencial próprio o Arouca se tornou uma liderança 
estudantil que marcou época na cidade de Ribeirão Preto. Eu sei que posteriormente 
continuou, após a sua formatura, continuou o seu trabalho político, continuou a sua 
atuação na área de saúde que enveredou na sua formação política no caminho da saúde 
pública e foi assim um dos baluartes da reforma sanitária do Brasil acontecida no final 
da década de 80 e é por isso que eu me sinto muito honrado, com muito prazer em falar 
de uma figura de Ribeirão Preto, uma figura originária de um movimento de pessoas 
simples, pessoas humildes, como tantos outros e que conseguiu um destaque e que 
conseguiu marcar no cenário nacional a sua presença como uma liderança política, uma 
liderança científica, uma liderança intelectual, o que pra cidade é uma honra muito 
grande e eu tenho certeza que o Brasil muito deve ao trabalho que o Arouca 
desenvolveu logo depois da sua saída de Ribeirão Preto, passando por Campinas, pelo 
Rio e até mesmo no exterior, na Nicarágua, onde ele esteve. Eu me lembro do Arouca, 
eu já não era mais estudante na época... 1964... e eu comecei minha vida acadêmica na 
universidade mas me lembro que eu convivia com os estudantes na época e que faziam 
política junto com o Arouca, inclusive pessoas de matizes políticas diferentes, 
geralmente de um campo progressista, e eram jovens que na época já reconheciam essa 
liderança que o Arouca tinha. Meus alunos na época, diziam até que o Arouca tinha uma 
liderança muito marcante nas assembléias e que o Arouca fazia sempre uma espécie de 
fecho nas assembléias, uma grande síntese e que ele conseguia, através da sua palavra, 
da sua oratória, enfim, até com a ajuda do peso dos seus argumentos ele conseguia tirar 
posições muito importantes das assembléias dos estudantes. Teve também uma atuação 
muito interessante que eu sei, relatado pelos meus alunos e eu conhecia também porque 
vivia no mundo político, só não participava de movimento estudantil porque já não era 
mais estudante, mas eu me lembro que teve uma atuação marcante nas atividades 
artísticas de teatro armador. Ele fez uma ligação com São Paulo e através disso 
desenvolveu-se aqui um teatro armador relativamente bom, bem forte. Eu vejo que por 
todas essas coisas que rapidamente eu coloquei aqui, evidentemente eu acabo por falar o 
que falaram muitos dos que me antecederam até com maior propriedade, mas eu vejo 
que o Arouca é merecedor dessa homenagem trabalho que está sendo desenvolvido 
porque ele marcou a sua presença e as pessoas que marcam presença não podem passar 
despercebidas, não podem simplesmente continuar... e ele faleceu e faleceu 
prematuramente, infelizmente... não podem ser esquecidas. Acho que vem em muito 
boa hora essa memória que vocês estão desenvolvendo sobre a história do Arouca, é 
muito importante e recoloca valores que a sociedade, as gerações futuras, não podem 
simplesmente esquecer. 
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Depoimento de José Carlos Manço  
(Ribeirão Preto - 21.01.2005) 

 
 
 

José: Meu nome é José Carlos Manço. Eu sou médico formado pela Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, da turma de 1962. Eu não fui, digamos assim, uma 
liderança do movimento estudantil, mas, evidentemente no período que precedeu o 
golpe de 1964 nós todos estávamos envolvidos nas discussões políticas. Então, o meu 
maior envolvimento se deu no período que depois da renúncia de Jânio Quadros havia 
um movimento para impedir a posse do Jango. Foi nessa época que eu tive uma 
participação mais ativa que eu me recordo, que eu era então estudante de Medicina e, 
nos últimos anos, nós tínhamos como ponto de reunião a União Geral dos Trabalhadores 
que é este prédio que nós estamos aqui, agora vendo e participando desse documentário. 
Também me lembro desse que era um palco muito importante onde nós tínhamos a 
reunião de trabalhadores da cidade, e de trabalhadores do campo, e estudantes 
secundaristas, estudantes universitários. Daqui, após as discussões, após as tarefas que 
nós assistíamos, nós saíamos em passeatas naquela ocasião, como eu já disse, 
defendendo a posse de João Goulart. Então, esta foi a minha participação depois dos 
anos que se seguiram ao golpe de 1964. Esse espaço, que era um espaço de lutas 
democráticas, um espaço de união de trabalhadores da cidade e do campo, de parcelas 
da sociedade que aspiravam por uma transformação e aspiravam pela manutenção do 
regime e pela posse de João Goulart. Então, os partidos de esquerda tinham aqui nesse 
local o seu ponto de encontro, mas na manhã do dia 1º de abril de 1964, esse espaço foi 
tomado pelas forças de repressão, pelas forças golpistas ou mais especificamente, pela 
polícia civil com um delegado de polícia acompanhado de seus homens que aqui entrou 
e tomou esse espaço. Os trabalhadores, nesse início de regime de exceção, num ato de 
extrema violência contra a parcela democrática da sociedade que tinha nesse espaço um 
local de encontro das lutas democráticas, e nós fomos subitamente privados desse 
espaço. Esta época que se iniciou então com o golpe de 64, eu já era então formado já 
iniciava a minha carreira de docente na Universidade de São Paulo, na faculdade de 
Medicina, então as minhas referências são de colegas da faculdade e estudantes que 
continuavam, que já vinham nas lutas do movimento estudantil e que continuaram 
mesmo depois do golpe de 64, mas aí já atuei mais como observador, quer dizer, nós 
lutávamos dentro das possibilidades contra o regime que se instalou em 1964, mas já 
numa outra posição. Eu acompanhei essa perseguição que ocorreu dentro da 
universidade, os estudantes e jovens daquela época e, entre os quais estava aí então o 
Sérgio Arouca que nós pudemos acompanhar embora não houvesse aí um contato direto 
e mais participativo com ele, mas nós éramos conhecedores de sua luta, das reuniões 
que ele vinha promovendo aqui mesmo dentro desse espaço antes do golpe de 1964. 
Representações teatrais, palestras, propostas para a sociedade, propostas vamos dizer 
assim progressistas. A história dos sindicatos de Ribeirão Preto passa obrigatoriamente 
por esse espaço da União Geral dos Trabalhadores. Depois de 1964 ele foi tomado e 
teve várias destinações como clube, escolas profissionalizantes, e ele só foi realmente 
retomado em 2003, e depois isso poderá ser mais bem detalhado pelo Doutor Marcelo 
Goulart, por um acordo patrocinado pelo Ministério Público Estadual, mas com o 
envolvimento de outros setores da sociedade, de organizações não-governamentais e 
várias outras pessoas e entidades num acordo resultante de danos ao patrimônio 
provocados por uma firma de Ribeirão Preto. Dentro desse acordo, como que uma 
reparação pelos danos causados a esse patrimônio, entrou nesse acordo a recuperação de 
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alguns espaços aqui de Ribeirão Preto e um desses espaços foi esse prédio da União 
Geral dos Trabalhadores. Esse espaço depois de ter passado por um processo de 
restauração ele passou a abrigar o Memorial da Classe Operária – UGT. O que nós 
temos então aqui nesse espaço é a continuação da luta democrática, de uma luta de 
transformação social. Então nós reunimos aqui estudantes secundaristas, universitários, 
comerciários, trabalhadores rurais, trabalhadores da cidade e intelectuais. É um espaço 
aberto onde nós continuamos aqui as nossas discussões de natureza política e não 
ficando só nas discussões teóricas mas é um local também onde nós elaboramos 
propostas que se traduzem em ações concretas visando a transformação da sociedade. 
Por exemplo, de apoio à reforma agrária, nós temos aqui muitas reuniões com a 
participação dos trabalhadores do Movimento dos Sem Terra; nós temos participação de 
estudantes, quando nós discutimos aqui a reforma universitária; nós discutimos aqui a 
preservação do nosso patrimônio histórico, arquitetônico e cultural; nós lutamos pela 
preservação do meio ambiente natural; temos importantes discussões sobre os nossos 
recursos hídricos principalmente o aqüífero Guarani; nós temos um projeto em 
desenvolvimento envolvendo comunidades carentes aqui da região de Ribeirão Preto no 
sentido de estimular a economia solidária, o cooperativismo, então é uma gama muito 
grande realmente de construção da sociedade dentro de uma visão que foge da visão 
dominante atual dominada pelo neoliberalismo, pelas forças de mercado. 
 

Regina: Quer dizer então que aquele sonho acalentado pelos comunistas, 
inclusive pelo Sérgio Arouca no pré 64 continua transmudado aqui nesse espaço. 
 

José: Com certeza. Dentro de uma nova realidade mundial acredito, pelo 
depoimento de pessoas que vivenciaram aquela época e pelo o que eu conheço da vida 
do Arouca eu digo que sim. Eu acho que nós estamos honrando o que era o projeto 
daquelas pessoas que aqui batalharam, que em função disso foram presas. Eu acho que 
nós estamos tentando honrar o que foi o compromisso daquelas pessoas. Nós estamos 
levando a bandeira adiante. 
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Depoimento de Marcelo Pedroso Goulart  
(Ribeirão Preto - 21.01.2005) 

 
Marcelo: Meu nome é Marcelo Goulart. Sou promotor de justiça do meio 

ambiente de Ribeirão Preto. É importante frisar o porquê da intervenção do Ministério 
Público nesse caso. Com a abertura política e o processo de redemocratização do Brasil, 
no pós-ditadura militar, tudo com a edição da nova constituição, o Ministério Público se 
tornou um órgão independente do Estado e vinculada a luta da sociedade civil e dos 
setores comprometidos com a construção de uma democracia substancial. É por isso que 
o Ministério Público aparece em quase todas as primeiras páginas da grande imprensa 
na luta pela construção dessa democracia e no resgate dessa cidadania em várias áreas e 
uma das áreas em que o Ministério Público mais atua é na área de meio ambiente. Não 
só do meio ambiente natural como também no meio ambiente cultural e daí, o 
Ministério Público de Ribeirão Preto se envolveu na luta pela defesa da Memória e da 
História da cidade em razão de um dano ocorrido num prédio histórico de Ribeirão 
Preto, o Ministério Público entrou com uma ação civil-pública contra a empresa que 
provocou esse dano e como resultado desse processo, nós conseguimos obrigar essa 
empresa a comprar o prédio da UGT, a restaurar o prédio da UGT e a destiná-la ao 
Memorial da Classe Operária. Hoje esse espaço é de domínio de uma organização não-
governamental, a Associação Cultural e Ecológica Pau-brasil, em razão desse trabalho, 
que foi um trabalho com personalidades da cidade comprometidas com esses valores, 
nós estamos conseguindo resgatar esse espaço e reviver aquilo que os antigos militantes, 
anarquistas, comunistas, os antigos sindicalistas, os velhos operários e todos aqueles 
militantes da época, até como o Sérgio Arouca na década de 60 com seu papel 
importante na militância política de esquerda em Ribeirão Preto, faziam. Hoje nós 
temos nesse espaço que foi recuperado, isso passado um ano de trabalho intenso, nós 
poderíamos destacar aqui as reuniões do seminário Gramsci que era formado por um 
grupo de jovens pessoas comprometidas com esses valores, com profissionais liberais, 
professores universitários e nós nos reuníamos aqui semanalmente para discutir o 
pensamento político do Gramsci, mas mais do que isso, para aplica-lo nessas lutas 
políticas que envolvem o Ministério Público, que envolvem  as organizações da 
sociedade civil e poderíamos destacar aqui a luta pela defesa da água como bem da 
humanidade, a luta pela defesa cultural, a luta contra a privatização dos serviços 
públicos em Ribeirão Preto, sobretudo do departamento de águas de Ribeirão Preto, 
poderíamos destacar ainda o fomento a criação de cooperativas de produção popular  na 
periferia da cidade de Ribeirão Preto organizando os excluídos para buscarem uma 
alternativa uma vez que eles estão fora do processo econômico-político hoje vigente e 
portanto nós temos aqui não só estimulado o debate político como a organização dos 
excluídos no sentido de buscarem uma via alternativa a essa proposta capitalista 
portanto o espaço está sendo  resgatado mesmo. Aquilo que os velhos anarquistas 
fizeram, no início dos anos 20, o movimento de esquerda dentro do partido comunista, 
as grandes mobilizações sociais de Ribeirão Preto que partiram do prédio da UGT... 
hoje nós estamos conseguindo fazer isso de novo, claro que num novo tempo, com 
novas formas de luta buscando alternativas ao modelo que está aí sendo imposto pelas 
formas do capital financeiro internacional. 

 
Regina: Quer dizer que se hoje o Sérgio Arouca estivesse aqui ele hoje estaria 

apoiando essas novas bandeiras? 
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Marcelo: Sem dúvida. Acredito que não só apoiando como estaria militando 
conosco em todas essas atividades que nós estamos desenvolvendo em Ribeirão Preto, 
mostrando para a sociedade que existem alternativas, que é possível o sonho de 
construção de uma sociedade livre, uma sociedade justa, uma sociedade solidária, 
enfim, que é possível a construção de uma sociedade socialista. 

 
Regina: Como é que é essa relação aqui na UGT entre os velhos militantes e a 

moçada nova que está chegando, quer dizer, como é que é essa inter-relação entre 
vocês? 

 
Marcelo: Essa relação é muito boa e positiva a partir do momento em que a 

gente percebe que esses velhos militantes, apesar de terem passado por um período duro 
durante a repressão das ditaduras que nó tivemos no país, porque a UGT foi vítima não 
só da ditadura militar como também da ditadura do período Vargas, que o sonho 
continua e que vale a pena manter acesa a chama... acreditar que é possível construir um 
mundo mais justo. O sonho não só continua como a prática revela que é possível o 
sonho de construção de um novo mundo. 
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Depoimentos de Álvaro José Cerqueira Netto,  
Brasilina de Campos Salles Cerqueira, Cássio Ruas de Moraes e  

Margarida Maria F. Silva de Moraes 
(Ribeirão Preto - 22.01.2005) 

 
Lado A 

 
Álvaro: Então houve uma reação tão forte em Ribeirão a partir de 64 por causa 

da ditadura. Nos centros acadêmicos, nos acontecimentos teatrais, nos bate-papos com 
pintores... já havia toda uma estrutura política. 

 
Margarida: Você se lembra quando a gente montou um teatro que a gente 

chamava de “Os Subdesenvolvidos” na UGT que nós cantávamos “subdesenvolvidos, 
subdesenvolvidos, subdesenvolvidos nós somos subdesenvolvidos!” Eu fiz parte desse 
coro do subdesenvolvido!  

 
Álvaro: Não é que nós éramos festivos, mas a gente lutava contra a ditadura 

com os instrumentos que a gente tinha.  
 
Margarida: Era uma verdadeira sensação que nós estávamos trabalhando por 

um mundo melhor. 
Acho que é como o Cássio disse aqui: “eu nasci para viver num mundo 

socialista!”. Eu detesto viver dessa forma sabendo que tem gente passando necessidade. 
Eu mesma gostaria de viver com menos, mas em uma situação de equilíbrio com os 
outros cidadãos. A gente acreditava seriamente num futuro melhor. 

 
Álvaro: E a gente fazia, “né”? E continuamos acreditando nesse mundo melhor 

se não também a gente se mata (risos). Continuamos nessa perspectiva de onde esse 
mundo possa acontecer. 

 
Margarida: É como o Cássio fala o mundo seguiu um rumo tão diferente... A 

gente não achava que o socialismo ia crescer e de repente cai tudo... 
 
Álvaro: Ah! Mas não é tudo cíclico no mundo? Acho que daqui a 500 anos, 100 

anos, vai “tá” todo mundo tentando de novo... porque  de qualquer maneira o próprio 
SUS foi um avanço socialista. Quando você faz uma conferência de saúde é um avanço 
socialista então, nós temos conquistas que eram bandeiras nossas lá atrás. O próprio 
MST...  

 
Regina: Acho que isso é muito importante, quer dizer, eu acho que é uma luta 

que teve um momento muito difícil porque na verdade eu acho que vocês foram de uma 
geração que acreditava que a revolução socialista era iminente, não é? Então “tava” todo 
mundo se preparando pra a tomada do poder porque já tava todo mundo... União 
Soviética, China, Cuba, então era se preparar porque aquilo ia chegar a qualquer 
momento e de repente veio o golpe, uma ditadura feroz que desbaratina tudo. Mas de 
algum modo, quer dizer, a gente se envolveu muito com isso, quer dizer, eu sou um 
pouco mais jovem que o Arouca assim... nós temos uma diferença de 15 anos, por aí... 
e, quer dizer, a gente se envolve numa luta por liberdades democráticas e aí começam a 
haver mudanças também com novas caras,  caras até criativas que nunca se imaginou 
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como o MST, o SUS... mas eu acho que é a continuação do mesmo sonho, quer dizer, 
você não acha? 

 
Guilherme: Mas naquela época você tinha as Ligas Camponesas... 
 
 

 
Álvaro José Cerqueira Netto 

 
Álvaro: A minha história com o Arouca é toda dentro do partido. Eu convivi 

com o Arouca fora de lá porque a Ana e a Brasilina moravam juntas e eu namorava a 
Brasilina e ele namorava a Ana. Agora quanto ao partido, o partido era quem trazia as 
cartas do ministério... pra você fundar um sindicato o ministério do trabalho tinha que 
dar as cartas. Então havia uma briga do time da Igreja católica que era o Fábio Celso o 
Élson Gasparini, esse time... que também traziam cartas pra tentar fundar, então nós 
fundamos Pontal, Sertãozinho, que eram sindicatos dos trabalhadores rurais orientados 
pelo partido comunista. O pessoal fazia as reuniões nas fazendas, igual aos cortadores 
de cana, que já estava começando a virar um mar de cana Ribeirão... era uma luta que 
continuou até hoje com o voto feminino, o voto do menor, o voto do analfabeto, essas 
coisas todas eram lutas antigas do partido que veio vindo... algumas conquistas ficaram. 
Hoje, mesmo os mais novos, que não viveram a repressão da ditadura, quem não foi 
preso, quem não foi torturado, nada disso, não desfruta, mas tem a visão da importância 
da democracia quando... de você pode falar hoje, de você pode discutir, de você pode... 
e até mesmo esse tipo de trabalho porque é muito difícil os homens públicos do Brasil, 
principalmente os da esquerda, comunistas, ser reconhecido por algum tipo de trabalho 
como é esse que vocês estão fazendo de perpetuar a memória dessa gente porque a 
história é muito omissa com determinados fatos, com gente que fez algumas coisas. 
Então eu acredito que é isso. Em 66, esse é um outro momento marcante da vida do 
Arouca, eu acho, houve o racha do partido. Então nós tivemos um pleno ampliado em 
Ribeirão que veio o pessoal de São Paulo... [todos falam juntos] Aí, neste pleno 
ampliado, era pra se discutir as linhas do partido: ou o partido ia para a resistência 
armada ou partiria para a via democrática pra tentar a luta através do voto, a luta 
política. E esse foi um debate muito importante que o Arouca conduziu com muita 
maestria... aí teve muita gente que foi pra luta armada... o Arizinho, o Normanha, o 
Toshiro, o Claudinei... aí foi um bando de gente... e a gente ficou fazendo a luta política, 
que era mais difícil e era mais criticada... nós éramos todos reformistas... diziam que nós 
não éramos revolucionários. Mas foi uma luta muito difícil e o jeito era ingressar no 
MDB que era pra poder ter legenda e fazer luta política. Em 63 nós elegemos o Luciano 
Lepera deputado estadual, mas impediram ele de tomar posse porque meteram uns 
recursos no TRE porque ele era um líder... ele era um agitador fantástico, participava 
das greves... tem uma piada sobre ele de que ele estava lá em São Paulo numa porta de 
fábrica do ABC às 4 horas da manhã com uma capa de frio... “tava” maior frio e tal... 
ele entrou num botequim pra tomar um café e depois foi perguntar ao dono quanto era  e 
o cara disse: “deixa pra lá que a “tiragem” não paga, já tá pago” a tiragem são os tiras, 
né? (risos) agente policial... achavam que ele era agente policial. Ele queria matar o 
cara! (risos). Então era um cara que já foi espancado em greves de camponeses e não 
deixaram ele tomar posse. Em 68 veio o que a gente chamou de “pega-pra-capar”, aí foi 
pra valer realmente. Prendeu-se meio mundo, torturou-se meio mundo, em Ribeirão o 
quartel da PM foi sede da OBAN. Então se prendeu meio mundo, se torturou meio 
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mundo e depois a maioria foi pra São Paulo. Isso foi em 67, vocês já estavam em 
Campinas [diz Álvaro referindo-se a Anamaria e Sérgio Arouca]. 

 
Guilherme: Essa dificuldade que vocês estavam passando nesse contexto foi 

determinante pro Arouca sair de Ribeirão? Assim... o que é que pesou pro Arouca sair 
de Ribeirão? 

 
Brasilina: Eu acho que foi por causa da política estudantil que não lhe abria 

espaço. Ele não tinha espaço em Ribeirão dentro da faculdade. Ele queria, ele queria 
ficar na universidade, mas ele acabou saindo. Ainda bem... porque ele cresceu muito, 
né? Deixou de ser o caipirinha como nós que acabamos ficando por aqui.  

 
Álvaro: Ele queria buscar espaço. 
 
Margarida: O próprio departamento [de Medicina] não o aceitaria em Ribeirão 

Preto. O contexto universitário recusa alguém do tipo do Arouca, como também recusa 
alguém do meu tipo também porque eu acho que a expectativa dos professores daquela 
época era de um perfil profissional e postural de personalidade assim... mais conforme 
com o status quo e eles eram revolução. O Arouca era revolução. Ele ia partir pra novos 
caminhos, novas direções, o que cai em conflito, provavelmente, com a linha de direção 
dos departamentos da época.  

 
 

 
Brasilina de Campos Salles Cerqueira 

 
Brasilina: Meu nome é Brasilina e quando eu vim prestar o vestibular de 

Medicina ficamos juntas num pensionato de freiras eu, a Ana, a Margarida... [risos] lá a 
gente aprontava muito, não é Ana? Depois da meia-noite, que era proibido e tal... o que 
já não era  bem o feitio das freiras que apesar de tudo nos respeitavam muito. A gente 
fumava, não é? Elas só pediam pra gente não levar as mais novinhas pra fumar. Não 
deixa a irmã “fulana” ver vocês fumando, mas pode fumar a vontade. Até essa 
concessão elas nos davam. Foi quando eu já estava com a Ana na faculdade que ela 
conheceu e começou a namorar o Arouca e eu conheci o Arouca nessa fase. Logo 
depois nós fomos ser vizinhos do Arouca. Nós éramos vizinhos e foi quando eu conheci 
o Arouca e seu cachorro negruncho. Era um cachorro muito manso, mas eu morria de 
medo porque se ele pulasse em cima de mim ele me derrubava. Eu conheci o Arouca 
assim... em primeiro lugar, como uma pessoa brilhante. Inteligência brilhante. Um 
orador assim... arrebatador. Realmente, eu acho que ele convencia até um inimigo a 
fazer o que ele propunha e, acima de tudo, de uma sensibilidade que eu acho que eu 
pude conviver com o Arouca e ser testemunha dessa sensibilidade, dessa gentileza que 
era a pessoa Sérgio Arouca. Ele era muito amoroso. 

 
Margarida: Ele era amoroso, sim. A gente sentia. A gente sabia que com ele a 

gente “tava” protegida.  
 
Guilherme: Realmente a generosidade dele era algo espantoso. 
 
Ana: Brasilina, fala um pouco mais pra gente da Ordem do Cão. 
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Brasilina: (risos) Arouca, Normanha, Pratinha, e o Mantovaninho [Luís Carlos 
Mantovani] criaram a Ordem do Cão. O lema era “abaixo a falta de carinho” (risos) e 
em torno disso se faziam mil coisas malucas e eu lembro que foi a última vez que eu vi 
o Arouca. Eu estava no Rio, num congresso internacional e ele como presidente da 
Fiocruz veio fazer a abertura e como sempre ele tinha mil compromissos, tudo no 
mesmo dia, na mesma hora,... ele saiu e aquela turma em volta, né?... como grande guru 
que era...  aí eu pensei assim: “é claro que eu não vou conseguir chegar nem perto desse 
cara”. Aí eu gritei: “Cão”. Ele abriu espaço e veio me abraçar e disse: “Nossa! há 
quanto tempo que ninguém me chamava de Cão!”. Engraçado que entre eles nós éramos 
chamadas de cadelas [referindo-se a Ana e a Margarida].  

 
Ana: Não era qualquer um que podia ser cão. Tinha que ter uma série de 

características intelectuais, sexuais, amorosas... Não era qualquer um que podia ser cão!  
 
Álvaro: Uma vez brincando com o Vinícius, quando ele passou uma madrugada 

no centro acadêmico... uma madrugada dessas... eu “tava” falando com o Vinícius que 
ele tinha que voltar a fazer mais umas poesias para a Ordem do Cão. Ele virou pra mim 
e disse: “Ué? Mais poesia pra Ordem do Cão, mas todas as que eu já fiz são pra Ordem 
do Cão!” E essa passagem do Vinícius também é muito importante. A gente passou a 
madrugada no centro acadêmico. Às 5 horas da manhã o Vinícius, o Índio, se eu não me 
engano, que é o Irineu de Moraes e a Pura foram de caminhão porque o Vinícius queria 
ver o trabalho dos bóias-frias. Então eles foram até uma fazenda, pra ele ver, porque ele 
cismava que tinha que fazer uma poesia sobre os bóias-frias da época. Então tem coisas 
em Ribeirão muito importantes por causa desse aspecto que muita gente não sabe o que 
foi o Centro de Debates Culturais, do valor que tinha a Rotativa Sonora, que era um 
programa de rádio que tinha em Ribeirão Preto, das lutas políticas em todos os sentidos, 
que eram travadas pelo Centro Acadêmico Rocha Lima para Ribeirão Preto que era um 
motor de influência política, de movimentos políticos... havia um negócio fantástico. 
Ribeirão era um centro de efervescência política, de cultura muito grande eu acho. Teve 
até uma época que teve um movimento pra se criar a URP [referindo-se a criação de 
uma universidade estadual, a Universidade de Ribeirão Preto]. Mas a gente não queria. 
Primeiro porque a gente já tinha um campus da USP. Pra que uma universidade do 
estado paralela? E segundo porque a gente já sabia que ia ser aquela história da 
influência da associação comercial em termos de reitoria, de tudo... então pra que outra 
universidade? A nossa luta, inclusive, era pela ampliação do campus da USP em 
Ribeirão Preto com faculdade de Direito, faculdade de Engenharia, de Economia e que 
não teve... e a própria “filo”, porque a filosofia de Ribeirão também é uma aberração. A 
nossa faculdade de Filosofia, Ciências e Letras que só tem Química, Biologia, 
Psicologia... até hoje não tem Filosofia... e nem Letras. É um apêndice da Medicina 
(risos)... 

 
Guilherme: Agora uma pergunta: Vocês comentaram também sobre a 

importância que o PCB teve aqui nos movimentos sociais, né? Evidentemente, tá claro 
pelo depoimento de todos que isso já foi caracterizado. Você podia dar um pouquinho 
essa noção de como era o movimento entre os trabalhadores? 

 
Álvaro: Como sempre, não tinha penetração entre os trabalhadores. Isso porque 

havia, como até hoje, uma rejeição muito grande por causa de uma campanha que tinha 
da Igreja que comunista é ateu, mata padre, come criança... tinha toda uma... os filhos 
não são dos pais, são do Estado... tinha toda uma loucura. Por isso que era tão difícil de 
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difundir. O comunismo se difundia mais no meio estudantil. A juventude é generosa e a 
juventude intelectualizada é muito mais até porque ela tem mais tempo. Até porque o 
jovem operário não tem tempo pra ler porque ele trabalha, ele estuda à noite, não tem 
tempo pra ler, não tem biblioteca em casa, não tem nada. Já o jovem intelectualizado de 
classe média, normalmente é o de classe média, é ele quem explode, quem está mais 
predisposto a isso. Tá aí os caras pintadas no impeachment do Collor... porque o resto tá 
trabalhando, não tem tempo pra comício. A gente não conseguia fazer coisas grandes 
entre os trabalhadores... a coisa era diminuta. Você tinha era meia dúzia em cada 
fábrica... e outra, Ribeirão era uma cidade que era comercial... era de empresa e não de 
operário, de fábrica... então você tinha o rural e o comerciário... e no comércio a coisa 
era dificílima... você fazia a greve nos bancos, essa era fácil até porque você tinha um 
grande número de bancários, não era como hoje que a informatização tirou o lugar 
deles. Você tinha ainda as greves estudantis, as passeatas... enterraram o Zeferino... 
vocês [risos]... então tinha toda uma efervescência no meio estudantil... até porque 
ingressar na faculdade de Medicina de Ribeirão Preto era o mesmo que ingressar no 
Olimpo... o vestibular era difícil. Hoje você tem muito mais escolas de Ensino Superior. 
Antes você tinha meia dúzia de escolas de Ensino Superior. Antes entrar na Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, na USP de São Paulo, na Praia Vermelha, era assim... 
uma festança pra saber quais eram os gênios que estavam lá. Então quando um 
estudante falava alguma coisa nessa época tinha um grande peso. Isso é um fato 
concreto. Quando teve a greve dos 500.000, em 64, 63, o pessoal que vinha trazer os 
informes do partido, porque o partido também tem umas mentiras, e então o pessoal 
dizia que o pessoal “tava” pronto, que em São Paulo ia parar tudo, que não ia ter jeito. E 
os que iam daqui pra lá também diziam que em Ribeirão Preto também ia parar tudo e 
assim chegava de Bauru, de tudo que era lugar do Brasil porque ninguém queria dizer 
“nós não conseguimos!” E realmente a greve foi um fracasso. Foi que nem no dia 31 de 
março de 64, nós tínhamos certeza que o Kruel [um dos militares do Governo João 
Goulart] ia botar os tanques na rua do nosso lado, ele inclusive era compadre do Jango... 
a gente tava no microfone incitando o povo... nós transmitimos o comício do dia 13... o 
João Pinheiro ia falar sobre a reforma agrária e ele não conseguiu falar no Largo de São 
Francisco, impediram que ele falasse e ele era Ministro da Reforma Agrária, e a gente 
achava que ia ganhar a coisa... falta de visão política. Por isso que em determinadas 
épocas a gente pensava assim “quem sabe a gente blefando a gente não consegue 
alguma coisa?” E havia realmente uma pressão pra derrubar o Jango com essa história 
de que eram os comunistas no poder. E também, ao mesmo tempo em que a gente 
apoiava o Jango a gente também queria arrebentá-lo porque a gente queria avançar 
muito mais rápido e às vezes... deu no que deu. A gente perdeu um pouco essa visão da 
coisa.  

 
[Regina interrompe para avisar aos entrevistados sobre a chegada da câmera. Depois 
disso, Guilherme e Álvaro discutem sobre o PPS do Rio de Janeiro na atualidade] 
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Lado B 
 

Margarida Maria F. Silva de Moraes 
 

Margarida: Meu nome é Margarida. Eu conheci primeiro a Ana e nós fomos 
morar primeiro em um pensionato com a Brasilina. O Arouca era uma liderança visível 
desde o início no meu primeiro contato com ele em Ribeirão Preto. O Arouca não foi o 
primeiro namorado da Ana. Eu quase comprei um cachorrinho pra você hoje de presente 
[referindo-se a Ana] porque você disse que precisava de um cachorrinho [riso]. Mas a 
gente acompanhou o primeiro namorado e depois o namorado que ficou definitivo que 
foi o Arouca na vida dela. Eu acompanhei muito a fase sentimental dos dois lados. 
Inclusive quando eles brigavam, o Arouca vinha enxugar as lágrimas comigo e quando 
era com ela, ela vinha enxugar comigo também. Mas ele era uma liderança visível do 
ponto de vista político, obviamente, ele despertava na gente um desejo de melhorar as 
coisas, de fazer o que era o melhor para o país. Ele também criava as condições para 
que a gente pudesse criar alguma coisa, ele ajudava a gente a sentir essas condições. Era 
uma certeza de que você tinha um caminho melhor a seguir e isso nos levou a sermos 
atuantes de certa forma, através do partido comunista, que era ilegal na época. Por 
exemplo, eu fui a várias reuniões do partido comunista escondida até com gente do 
mundo rural, da atividade rural. A gente também via nele um lado humano muito sério 
porque o Arouca formou um pouco na minha frente, eu era uma aluna um ano atrás, e 
eu vi o tratamento dele com os doentes que era extremamente humano, e cuidadoso e 
dedicado, ele não se limitava a fazer anaminese e isso eu me lembro porque eu tive o 
prazer de trabalhar com a doutora Marisa Mazontini e acompanhar alguns dados de 
alguns pacientes em que o Arouca estava na minha frente e eu, por ser um estudante 
menos graduado, estava acompanhando a anaminese daquele paciente. Era interessante 
de ver como ele se preocupava não só em saber os sintomas e os sinais das doenças dos 
doentes, mas também quais as condições de vida de cada um. Ele sempre escrevia nas 
anamineses o tipo de casa em que a pessoa morava, qual a comida que a pessoa comia, 
então ele dizia “essa pessoa tem carne uma vez por semana, quando tem”. Ele ficava 
muito preocupado com isso e ele então dizia “nós temos que fazer alguma coisa”. Isso é 
uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro. 

 
 

 
Cássio Ruas de Moraes 

 
Cássio: Eu sou o Cássio de Moraes. O marido da Margarida, e tive uma 

convivência com o Arouca separado por alguns anos na faculdade de Medicina. Nós não 
fomos colegas de turma porque eu era mais velho, me encontrava sempre três anos à 
frente dele. Mas do Arouca eu me lembrava desde que eu tinha vindo para Ribeirão 
Preto pra fazer o terceiro científico no Ginásio do Estado. O Arouca, acho que estava 
começando o científico ou estava no ginásio ainda, e ele já se distinguia naquela época 
principalmente pelo desembaraço que ele tinha em falar em público e em escrever. 
Tanto é que naquela época, quando a gente pensava no Arouca, a gente estava certo de 
que ele ia seguir a carreira do Direito porque ele parecia que tinha um pendor para a 
advocacia e ele acabou  entrando na faculdade de Medicina e seguiu o caminho natural 
dele que como a “Marga” falou sempre foi voltado para o interesse social. O Arouca 
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sempre participou das atividades estudantis, quer dizer, com a sua boa oratória, com a 
sua redação fácil... e durante uma época ele dirigiu o jornal estudantil numa das 
melhores fases. Era o Esteto, o jornal estudantil que foi importante para a faculdade de 
Medicina. Quando o Arouca morreu eu fiquei muito triste. A Ana tinha estado aqui uns 
cinco anos antes e eu perguntei: “Ana, o Arouca ainda lembra dos amigos antigos aqui 
de Ribeirão Preto?” E ela me disse: “Claro! Ele ainda lembra! Não se esqueceu de 
nenhum, ele lembra de todos!”. Eu não sei se eu falei, mas eu gostaria de sentar e falar 
com o Arouca, bater um papo e analisar toda essa evolução, como o Brasil evoluiu e 
agora como nós vamos acabar com o Bush... trocar idéias porque o Arouca era ótimo 
pra me situar novamente porque todo mundo ficou sem uma base... a gente perdeu 
praticamente o chão com a evolução da humanidade nesses últimos 10, 15 anos. 
Infelizmente o tempo não espera. Quando ele morreu foi a oportunidade que eu tinha... 
mas eu fico muito satisfeito que vocês estejam fazendo isso. Qualquer homenagem que 
se faça do Arouca e que eu possa participar é pra mim até um consolo já que eu não tive 
a oportunidade desde que ele foi para o Rio de Janeiro de ter um contato pessoal com 
ele. Acho que era isso que eu tinha pra dizer. 

 
Ana: Cássio, mas você militou durante algum tempo no partido, não foi? 
 
Cássio: É. Mas isso foi antes de 64. Eu escapei por pouco porque eu me 

escondi! (risos). Mas o Arouca continuou e eu adoraria conversar com ele e com o 
Roberto Freire sobre o partido.  

 
Margarida: Ele era destemido no partido, não media as conseqüências de ser 

preso, morto ou torturado. 
 
Cássio: Depois de tanto tempo afastado da política, eu teria adorado conversar 

com ele sobre o partido, como evoluiu o partido e como é que era a situação quando era 
ele e o Roberto Freire.   

 
Vídeo 8 e 9 
 
 

Brasilina: Na campanha dele como vice do partido nossa casa se transformou 
em um comitê eleitoral, com cartazes e tal. 

 
Anamaria: Fala um pouco da família do Arouca. Você, a Margarida, o Álvaro, 

viveram ali de perto com a dona Alzira, com seu Zé... fale um pouco. 
 
Brasilina: Nessas muitas mudanças de repúblicas, nós fomos morar em uma 

casinha que pertencia ao seu José Arouca, pai do Arouca. Ficava em um corredor 
comprido aos fundos da casa do Arouca. A casa deles na frente e a nossa lá atrás. Nós 
vivíamos vigiados pela janelinha já que era um sobrado a casa deles. 

 
Álvaro: Ele ficava lá vigiando as moças namorar. 
 
Brasilina: Ali a gente fez muita reunião de partido, naquela casa... mas o seu 

José era uma pessoa de classe média, funcionário público e a Dona Alzira uma dona de 
casa. 
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Guilheme: Ele fazia o que como funcionário público? 
 
Álvaro: Ele era gerente da Caixa Econômica. 
 
Anamaria: Mas quando a gente foi morar lá ele já estava aposentado, ele fazia 

um trabalho de inspetoria da Caixa Econômica naquela época. 
 
Brasilina: a gente convivia diariamente com o Arouca ali, a dona Alzira, o seu 

José, o José Carlos já tinha se mudado pra São Paulo, casado em São Paulo. 
 
Guilherme: Como era a Dona Alzira com ele? 
 
Brasilina: Comum, uma dona de casa comum. 
 
Guilherme: Mas ela era dura com ele, mole? 
 
Brasilina: Não, ela não era dura não. Ninguém conseguia ser duro com o 

Arouca, puxa vida! Nem que quisesse, ela podia lá não gostar de muita coisa, mas 
aceitava. 

 
Regina: Mas eles eram mais conservadores... 
  
Brasilina: Ahhhhh, sim! Bem conservadores. Muito conservadores. 
 
Guilherme: Como é que eles viviam com essa situação toda do Arouca? 
 
Margarida: Não sabia da metade. 
 
Álvaro: Devia saber sim, mas devia relevar, achando que é coisa de moço, 

depois se esquece. 
 
Anamaria: Mas ele também já sabia, porque o José era a mesma coisa. 
 
Brasilina: Já tinham aberto caminho pra ele, então ele não teve que brigar muito 

por essas coisas. 
 
Anamaria: Mas ali tinha uma coisa interessante, a dona Alzira ela era mis 

parecida com o Arouca do ponto de vista cerebral, ela era uma mulher cerebral, uma 
mulher que gostava de ler, muito contida, mas o seu Zé também lia.  

Só que a dona Alzira, era uma mulher muito contida, muito reprimida assim, 
mas tinha uma visão crítica... ela tinha uma quilura.  

A cabeça do Arouca de perceber, era da dona Alzira. Agora essa coisa afetiva, 
era o pai dele, porque o seu Zé era um homem assim que chorava com qualquer coisa, 
você cotava uma história pra ele e ele chorava. Ele passava, não estava nem vendo a 
novela, mas ele passava na sala que a dona Alzira estava vendo a novela e ele chorava, 
era uma pessoa muito assim. E o Arouca sempre tinha que tomar conta porque ele tinha 
um ciúme louco pela dona Alzira, então o Arouca de vez em quando, tinha que ficar, 
vigiando o pai porque ele entrava em um desvario que dona Alzira não podia ter, ou 
tinha um homem interessado na dona Alzira, que passava, que era o homem que ia dar o 
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pão. E aí era aquela coisa, o Arouca falava “papai tá ficando maluco! Não tem nada 
disso”, e ela falava não suporto isso do José. Mas era uma convivência lá... 

De vez em quando, a gente comia umas coisas da dona Alzira e eu passei a 
comer sempre lá, com a dona Alzira e com o seu Zé. Mas de vez em quando ela fazia 
uns bolos dava pra gente e tal, mas não gostava das barulheiras de noite não. 

 
Margarida: Eu me lembro de ter passado lá várias vezes, pra conversar com ela, 

sem nenhuma intenção. Depois que vocês foram embora que nós fomos pra os Estados 
Unidos e eu voltei, às vezes eu vinha da feira, passava lá pra conversar com ela. Ela era 
um papo agradável, era uma pessoa inteligente... era agradável, ela sabia muita coisa, as 
vezes ela me deu algumas receitas de comida e ela me ensina algumas coisas de 
cuidados com a casa, já que ela era muito eficiente, a casa dela era muito limpa, ela era 
uma excelente dona de casa, as toalhas eram limpíssimas, sempre que a gente entrava lá 
tinha uma colcha bonita na cama. Ela era uma mulher meticulosa, uma mãe meticulosa. 
O Arouca sempre andou escrachado, mas era o jeito que ele gostava, era o estilo USP 
qualquer camisa, às vezes bem velha, achava que era chique, mas a gente andava mal 
vestida – mas o Arouca sempre muito bem. 

 
Brasilina: Ahhhh, não!!! A gente tem que contar das brigas do casal. 
 
Anamaria: Ahhh!!! Isso não interessa. 
 
Brasilina: Isso interessa sim! Dava trabalho pra todo mundo. A Margarida já 

falou, por que é que eu não posso falar?  
Eu sei é que eles brigavam. Mas não dava uma semana e já estavam de volta, 

tudo bem então.  
 
Anamaria: Mas a gente parava tudo, matava aula, brigava com todo mundo, 

parava o trabalho político... era uma loucura.        
 
Brasilina: Uma vez eles jogaram a aliança fora, eles estavam noivos de aliança. 

A Anamaria jogou a aliança no jardim na praça, aí o Arouca saiu... aí olhou pra mão, 
olhou pra aliança e jogou numa construção. Sorte do pedreirinho que encontrou. 
Passaram uns dias lá foram os dois procurar as alianças nos lugares que eles tinham 
jogado. 

 
Anamaria: Não! Não foi bem assim, ele não ia jogar. Ele falou um negócio lá, e 

eu disse “não admito que você regre minha vida”, aí eu falei “não quero mais saber 
dessa coisa de ficar noiva... essa coisa, essa bobeira de noivado, essas alianças, não 
quero saber porque eu não quero me casar”. Aí eu saí... aí eu falei “toma essa porcaria”, 
e ele disse “eu não quero”, e eu respondi “então tudo bem! Eu jogo fora.” E voltei... 

Ele voltou, pisando duro... quando ele voltou pisando duro, ele falou “bandida, 
ela jogou a aliança fora”, ele andou mais um pouquinho, e também jogou a aliança fora. 

E saíram o Totó e o Pratinha, de noite catando na grama pra ver se achava as 
alianças, porque depois eles contaram: “quando nós voltamos fizemos as pazes...” 
Porque a gente já sabia, daqui a uns três dias uma semana ou mais, já estavam os dois 
juntos de novo e iam querer a aliança, aí nós falamos, vocês não sabem procurar, aí nós 
mesmos fomos procurar... 

Mas isso é comum, isso é coisa de namorado. 
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Álvaro José Cerqueira Netto 
 
 
 
Álvaro: Meu nome é Álvaro José Cerqueira Netto, sou conhecido por Álvaro 

Netto, é nome de nobre também, mas é do ramo pobre. 
Eu conheci o Arouca... 
Ahhhh!!! Sou jornalista, diarista. Eu conheci o Arouca quando eu voltei de São 

Paulo, em 61 eu fui pra São Paulo, porque tinham vendido o PRA-7 pra um grupo de 
mórmons aqui na igreja, aí já mudaram... eles queriam ficar com todos os funcionários 
mas a primeira pergunta que fizeram, foi o que a gente achava da  China, Aí eu falei 
“Oh! Não ia dar porque eu sou comunista vocês ficam com o rádio e eu vou ter que ir 
embora, não vai ter jeito”.  

Com esse tipo de interrogatório, já não dá nem pra começar... aí eu fui pra São 
Paulo, dublei filme, trabalhei na Nacional (aonde era a TV Nacional e hoje é a TV 
Globo) depois eu fui pra rádio Marcoque, que era uma rádio do Márcio de Abreu, 
deputado federal, e era uma rádio que fazia todas as campanhas do Jango e de defesa... 
brigava com o Ademar de Barros, que era governador na época. Em 64 com o golpe eles 
fecharam a rádio, a gente foi preso, depois eu voltei pra Ribeirão aí eu conheci a 
Brasilina, o Arouca e a Ana, a gente namorava junto, já que elas moravam na mesma 
casa. E conheci a militância do Arouca porque ele já era militante do partido comunista 
naquela época. E daí pra frente é que a gente teve uma grande convivência não só 
dentro do partido, mas também como amigo, como uma pessoa de relacionamento 
afetivo. 

É uma criatura o Arouca... uma pessoa que marcou muito a vida de todas as 
pessoas que o conheceram... eu acredito. Pela forma como ele tratava a gente, tratava 
com seus semelhantes, era um orador brilhante, escrevia bem, tinha uma capacidade de 
aglutinação, capacidade de conchavos, capacidade de criar uma assembléia. 

Eu convivi com o Arouca nessa fase toda, a gente montando reuniões, fundando 
sindicatos, fazendo passeatas. 

Fizemos uma passeata em 66, uma grande passeata envolvendo o Partido 
Comunista, grande parte da faculdade de Medicina, foi uma passeata contra a ditadura. 
Saíram duas passeatas, uma pra desviar a polícia e a outra que era a grande. Eles 
fizeram um cerco na praça XV, não se podia ficar duas pessoas na praça principal da 
cidade. A polícia veio de manhã já porque eles sabiam que ia ter passeata, sabia que ia 
ter uma coisa, mas também estava perdida, e... nessa passeata o tal Egídio Martins que 
era ministro da Industria e comércio na época, no governo de 66... Ainda era o Castelo, 
não me lembro o tal do Egídio era Castelo se não me engano, foi a Ribeirão e então 
houve um consenso, e uma passeata então foi permitida... daí 15 dias então se fez a 
passeata, e o Arouca fez um discurso brilhante, inclusive a rádio transmitiu... foi em 
cima do relógio da Praça XV montou-se um palco, porque aí a polícia acompanhou 
bonitinho... ficou até sem graça a passeata, já que foi consentida. Tudo que é consentido 
é meio sem graça. 

E nós em 66, nós participamos da reunião do racha que houve em 66 entre o 
pessoal e ele quis ir pra luta armada, acompanhou a orientação partidária que era de 
fazer a luta política com a orientação de que todo mundo entrasse no MDB, pra se 
eleger deputado, se eleger vereador, conquistar espaço político, achando que por aí era 
mais fácil. 

Em 68 aí veio realmente o pau pra valer, a luta armada, foi um negócio bravo, 
bravo mesmo em Ribeirão Preto. O quartel virou operação bandeirante com tortura 
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assustadora, aquela época que amigos nossos do partido: Claudinei, Patrocínio, a 
Cidinha do Patrocínio, Cláudia Morete... um bando de gente mesmo, tinha mais de 100 
presos, uma pancadaria louca, aí foram pra São Paulo, os presos todos, teve gente que 
ficou 3 ou 4 anos preso. E depois nós tivemos a outra participação muito grande no 
partido, que foi pra mudança de nome do partido, eu como delegado de Ribeirão Preto, 
participei da UERJ, do congresso do partido comunista pra mudar o nome e depois teve 
também um rachazinho e depois em São Paulo que foi o racha definitivo. Aí teve o 
racha do pessoal que foi pra PCB e do pessoal que foi pro PPS. 

O Arouca é uma criatura que então marcou minha trajetória, porque ele era 
brilhante, ele é uma criatura de uma afetividade, que a gente começa a falar dele e já 
fica com os olhos marejados. Não só no sentido dos prós, mas aí isso que era 
importante... a época, hoje a gente pode até pensar que nós estávamos vivendo no século 
XVII no Iluminismo, ali então todo mundo achando que nós íamos mudar o mundo e 
que o mundo era bonito. Porque quando a gente é jovem, a juventude é muito generosa 
e não acredita que vai morrer, ela acha que nada vai acontecer e que ela só vai conseguir 
progredir e mudar o mundo. 

Eu continuo com essa visão, eu acho que mais cedo ou mais tarde... que o 
mundo é cíclico... já tivemos as épocas vitorianas épocas de voga, nós tivemos avanços 
fenomenais como o voto feminino, a  própria democracia hoje... 

E homenagear o Arouca... que esse trabalho que vocês estão fazendo a gente tem 
que elogiar e muito, porque os homens públicos principalmente os da esquerda desse 
país são muito esquecidos. Quando eu digo esquerda eu digo a esquerda mesmo, não 
essa que está no governo aí hoje, que diz que é esquerda não... essa do PT, porque essa 
pra mim é fascista. É bom deixar minha opinião sobrei isso porque isso pra mim é 
fascista, não estão preocupados com resolver o problema de ninguém, não estão 
preocupados com nada, e se bobear eles estão preocupados realmente é em ficar 20 anos 
no poder. 

Então o Arouca é esta criatura, não sei se vocês conheceram, mas era um 
cidadão permanentemente alegre, permanentemente agitado porque tinha sempre uns 40 
compromissos ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo uma criança, o Arouca era uma 
criança grande e se dispunha e se doava a tudo aquilo que ele pensava e ele queria, teve 
uma atuação brilhante na constituição, teve uma atuação brilhante na área de saúde, 
tanto que é um cidadão citado até hoje, por todas as teses na área da saúde pública... eu 
acho que pra mim foi uma grande felicidade ter conhecido o Arouca, ter convivido com 
ele, ter podido desfrutar da amizade dele, ter podido sentir aquele abraço fraterno que 
ele dava na gente, é uma marca que ele tinha, e eu acho que isso é o que mais a gente 
podia falar do Arouca. A não ser agora falar das lutas políticas... foi um líder estudantil 
indiscutivelmente... o Cássio falou do Villinha. O Villinha é um caso raro, ele foi eleito 
pelo PRP partido integralista... era ele de um lado e o Pedrinho de outro, Pedrinho pelo 
partido comunista. Esse era o Pedro Azevedo Marques e o Villinha. E tinha o Salata, 
que era um velho militante no partido... tava lá assistindo e quase teve um enfarto, 
porque ele subiu na tribuna e fez um discurso elogiando o Fidel... aquelas coisas todas... 
Rompeu com o PRP, ele dormiu integralista e acordou comunista. 

Isso é claro, devem ter sido as amizades de Arouca. 
 
Anamaria: É, porque ele era vizinho. 
 
Álvaro: Eu sei que um dia ele de repente acordou, e isso é outra tragédia, porque 

depois que você acorda aí você não dorme mais. 
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Acordou socialista, comunista, sonhando com um mundo melhor e havia pela 
vida inteira sonhado com esse mundo e trabalhado pra esse mundo. Não dá pra você se 
omitir em nada, não dá pra você parar. 

Mas então... o importante do Arouca é esse tipo de coisa. 
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Depoimento de Feres Sabino  
(Ribeirão Preto - 22.01.2005) 

 
Feres: Bem, o meu nome é Feres Sabino eu sou advogado, fui procurador geral 

do estado no governo Montoro, fui secretário dos negócios jurídicos, na primeira gestão 
do Palocci aqui em Ribeirão Preto, fui diretor de uma fundação que cuidou e cuida de 
presos na área de educação e de trabalho e de cultura. E atualmente retornei a 
advocacia.  

Recebi bem o convite pra rememorar nossa época, então há uma emoção nessa 
solicitação de vocês. 

Na verdade o Arouca, na verdade eu não tive a intimidade do colega de infância, 
mas você cuida de um pedaço da sua vida... e foi uma época de muita paixão. Hoje, 
analisando esse período, eu acho que a nossa geração foi uma geração privilegiada, no 
período a grande liberdade cultural do país que foi de 46 a 64. Nós fomos formados 
nisso, foi o melhor período. Onde nós podemos ter a vontade de transformar o mundo. 
Não era só Ribeirão, não era só São Paulo, o meu grupo, esse grupo, o Arouca... Não sei 
se devo citar os nomes, mas o Arouca, o João Cunha, que foi deputado federal, o Sérgio 
Roxo, que é procurador da justiça hoje aposentado e foi candidato a prefeito... eu que 
fui sempre militante da política empurrando geral e, enfim, eu acho que a maioria desse 
grupo foi um grupo participante, sonhador e compromissado com o país. Eu acho que a 
nossa geração teve isso muito fortemente enraizado numa prática, num aprendizado que 
a nossa escola pública certamente induziu. Eu lembro do Arouca muito claramente, no 
nosso grupo do centro de amigos da literatura. Que foi um grupo formado e idealizado 
como uma cópia de um grupo secreto que funcionou historicamente na universidade de 
São Francisco e essa reunião que nós fazíamos semanal ou quinzenal na verdade 
revelou um grupo de uma potencialidade incrível e que extravasou pra política 
estudantil, nós participamos da política, fomos eleitos o Sérgio Roxo e eu, ele foi eleito 
presidente e eu vice, eu não me lembro exatamente aonde é que se situava o Arouca 
nisso lá na chapa, mas o grupo todo tinha esse compromisso de participação. O Sérgio 
antes de assumir foi pro Rio de Janeiro e eu tive de ser o responsável dessa época pela 
presidência, mas nesse período foi um período de questionamento permanente, um 
grupo muito sintonizado, muito participante, que incomodava... o diretor da escola dizia 
vocês deviam ajudar a universidade em vez de ficar agitando do jeito que vocês 
agitam... e nós tivemos também uma experiência marcante que foi o nosso parlamento 
estudantil e eu vejo ainda o Arouca com a sua oratória agitada participando como a 
gente sempre o vi e ele quis que nós todos participássemos. 

 
Regina: Mas vocês acreditavam naquela época que o socialismo era irreversível, 

que ele ia chegar... 
 
Feres: Deixa eu te dar um exemplo... o grande temor da época que eu acho... eu 

digo isso porque pessoalmente eu tive noites “indormidas” porque a possibilidade da 
terceira guerra em função da divisão do mundo poderia acontecer por acidente. Tinha 
até um livro que dizia isso “O Estado Militarista” eu me lembro disso do Fred Cooker 
(?), e eu ficava angustiado pode ser a terceira guerra mundial e poderíamos nós todos 
não realizar as coisas, que a gente precisa realizar.  

Agora... fundamentalmente o que eu acho que esse grupo instigou e que me 
levou a fazer uma proposta pra professora de geografia, no segundo científico, foi que 
ela desse... abrisse um espaço pra nós falarmos um problema pessoal uma vez por mês. 
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E a primeira questão que nós fizemos foi à questão do petróleo, essa foi a primeira 
discussão que a gente fez. 

Então foi um grupo que via a leitura do jornal Semanário, que era o jornal 
nacionalista... a luta do petróleo já estava no auge e depois levamos isso pra nossa 
faculdade. Então essa geração foi guiada dentro dessa visão de nação. Hoje a gente sabe 
que a gente não formulava adequadamente, mas a gente estava compromissado com 
uma tentativa de elaborar um projeto nacional. 

 
Regina: Ao mesmo tempo em que acreditava que ia haver a revolução. 
 
Feres: Acreditando que ia haver a revolução. Com métodos diferentes: o 

Antônio me perguntou: “você era do PC?” Aí eu disse não, não era, mas eu tinha 
profunda afinidade com as lutas, né? Umas das coisas mais bonitas que eu tenho da 
participação nossa no movimento estudantil foi no grande debate que teve no Recife, 
com a tese de um cristão sobre Cristianismo e Marxismo, que foi a temática da nossa 
geração. Então a banca, nordestina marxista e o tesista cristão e sendo aprovado por 
unanimidade, quer dizer então que na minha inquietação particular eu via pontos de 
afinidade com a grande luta de transformação, então eu acho que eu pessoalmente 
sempre participei e na verdade até hoje eu acredito, em que pesem todos os desenganos 
que a gente teve nesse período. 

 
Regina: Vocês estavam sendo criados de certo modo para serem lideranças. 
 
Feres: Exatamente. Tem uma ocasião eu me lembro e o João Cunha repete isso, 

ele dizia olha: “nós temos que nos formar imaginado que talvez a gente não seja a 
liderança de nenhum processo, nós temos que nos preparar para uma transformação 
obedecendo a orientações e ordens, e outra nós temos que nos preparar pra fazer a 
critica do socialismo”, essas coisas perpassaram por nós com toda ortodoxia que poderia 
ter nessa ou naquela posição, nós temos que nos preparar pra isso. 

 
Regina: Aqui em Ribeirão Preto, que faculdades que existiam na época? 
 
Feres: Na época, só Medicina. 
 
Regina: mas você fez Direito? 
 
Feres: É, eu fiz Direito em São Paulo. 
 
Regina: Então o certo seria todo mundo fazer Medicina?                          
 
Feres: No nosso grupo era muito marcado pela experiência da faculdade de 

Direito, naquilo que ela tinha de compromisso de transformação. A faculdade de Direito 
de Largo do São Francisco era muito famosa principalmente pra quem ia fazer, e eu 
particularmente não ia fazer, eu ia fazer Medicina e quem acabou fazendo Direito na 
faculdade de São Francisco fui eu, mudou tudo e eu acabei indo. 

Então a própria formação desse caldo mostrava essa mística que envolvia o 
nosso compromisso com um paradigma de transformação pra nós naquela época. 
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Anamaria: Nesse grupo de vocês, o único que entrou pra fantasia (?) esse sonho 
de todo mundo foi você, prevaleciam os advogados e a maior parte das pessoas foi pra 
que área? 

 
Feres: Tem o Láucio da Costa que fez científico e acabou fazendo Medicina, o 

Fernando Horta fez Engenharia, o Arouca fez Medicina... 
 
Regina: Engenharia onde? 
 
Feres: Em São Carlos. O Henrique Amorim é hoje engenheiro professor lá dá 

Universidade de Piracicaba. O Rubens Eli fez Direito e depois foi ser juiz de direito e 
ele era o maior orador da nossa época e era também o mais baixo da turma... você vê... e 
ele tinha uma oratória fantástica. 

 
Anamaria: E ele que defendeu o Calabar. 
 
Feres: Exatamente, exatamente, defendeu, brilhantíssimo. E esse grupo acabou, 

com essa prática do parlamento estudantil, nós acabamos nos familiarizando com a 
palavra, lida e falada. Nós temos uma participação nos jornais e todos nós temos 
familiaridade com a tribuna. 

 
Regina: Que movimento é esse que você fala, porque você foi amigo do Arouca 

no colégio? 
 
Feres: No ginásio. 
 
Regina: Então ocorre movimento estudantil no ginásio.  
 
Feres: No ginásio e depois no científico. Então eu fui colega de classe dele no 

científico. 
 
Regina: Qual colégio? 
 
Feres: O Instituto de Educação Otoniel Motta, que é o antigo colégio do estado, 

como a gente usava um uniforme amarelo de brim nós estávamos em um colégio do 
estado e depois nós  passamos a usar só gravata... 

 
Regina: Então era um colégio que tinha desde o primário até... 
 
Feres: Não, o primário não, a plena verdade é que depois com o Instituto de 

educação Otoniel Motta, então a experiência de uma instituição com a outra dava essa 
dimensão de ginásio, porque eu estudei no Instituto de Educação no colégio, no grupo 
escolar eu fiz dois anos, mas não tinha nada a ver com o grupo escolar que 
posteriormente veio a... 

 
Regina: Então você estudou com o Arouca no ginásio e no colégio e depois 

vocês se separaram porque ele foi fazer medicina e você foi fazer Direito no Largo do 
São Francisco no Rio de Janeiro. 
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Feres: Não, em São Paulo. Agora tem um episódio que logo que nós ganhamos 
a eleição aqui houve congresso em São Paulo da união... 

 
 
Lado B 
 
Feres: Então nós confrontamos com o João Pedro, mas o João Pedro fazia parte 

do nosso grupo foi um dissidente... era isso que você queria ouvir? 
 
Anamaria: Foi em que ano isso?  
 
Feres: Foi entre 55 e 57 mais ou menos, porque eu fui embora em 59, 

provavelmente tenha sido em 57. 
 
Anamaria: Porque eu lembro disso, foi quando eu cheguei de Batatais e eu me 

lembro, lembro que você era meu colega e que o Arouca de repente eu não via ele. Aí 
eu lembrei que ele fazia esse curso noturno. O Arouca era falado e ele ia pro curso só 
pra fazer política, porque ele estudava à noite. 

 
Regina: Toda a parte do segundo grau científico ele estudou à noite? 
 
Feres: Eu acho que sim, sim porque o primeiro científico eu fiz foi à noite. 
 
Anamaria: O Arouca estudou à noite. 
 
Regina: Ele estudou mais intensamente então no ginásio, foi no ginásio então 

que vocês fizeram aquele curso de literatura, e vocês escreviam poemas, artigos de 
jornal? 

 
Feres: Sim, artigos de jornal, lá têm publicações, não me lembro se o Arouca 

publicou... deve ter publicado. Só não quero ter o compromisso dessa afirmação. 
 
Regina: E vocês têm guardado esse material?  
 
Feres: Sim, mas eu não teria o dos outros, só teria o meu... e aí não teria muito 

interesse. 
 
Regina: Estou tendo a impressão com essa conversa que é uma geração marcada 

por uma série de projetos, utopias que antecedem 64. Mas está me parecendo que 
especialmente em Ribeirão Preto havia uma efervescência importante, porque talvez em 
outros lugares houvesse também... como é que você via isso, você acha que era uma 
manifestação geral? 

 
Feres: Eu não sei, mas em relação a Ribeirão Preto indiscutivelmente tinha uma 

efervescência política criativa excepcional, nós tínhamos professores que organizavam 
os teatros, o nosso parlamento estudantil... nós estivemos vinculados ao “Diário de 
Notícias”, várias outras empresas... eu tenho por exemplo... isso eu tenho, mas eu estou 
dizendo em relação à nossa gestão no centro nacionalista Olavo Bilac... o Lepera 
escreveu vários editoriais... o Lepera, talvez você já tenha ouvido falar, o Lepera era 
uma das maiores lideranças do PC nessa região, uma história fantástica de participação 
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em relação ao qual eu sempre votei, ele sempre foi meu candidato a vereador e deputado 
estadual e... ele na época ele fazia/tinha uma coluna e ele fazia toda referência ao Centro 
Nacionalista Olavo Bilac que na época o grande companheiro era com o Centro Rocha 
Lima onde o Raia, Luis Carlos Raia era presidente, então eu por exemplo a minha 
lembrança com o Raia...[interrupção de Anamaria] o Centro Rocha Lima era de 59. Só 
pra você ter uma idéia do nível e o nosso era de ginasianos e colegiais e nós fazíamos 
movimento juntos, o Raia foi o nosso companheiro dessa época. 

 
Anamaria: O Sérgio... situa um pouquinho pra nós aqui porque essa área e esse 

ginásio é diferente por exemplo do ginásio da Vila Tibet, da Vila Virgínia e tal... quem é 
que eram os alunos que iam pro Otoniel Motta em Ribeirão Preto, como era essa 
composição? Havia naquela época outros ginásios noutros bairros? 

 
Feres: Eu tenho a impressão que ginásio do estado era só o nosso, e o os outros 

vieram depois. Era uma composição mista, nós tínhamos aí pessoas de classe mais 
pobre e tínhamos aí também um pessoal... 

Você sabe que eu me lembro outro dia um episódio com um pessoal filho de 
usineiros, foram nossos calouros né... eu particularmente não me lembrava desse 
episódio, mas até um militar aposentado lembrou dizendo que no pátio quando eles iam 
tomar o lanche e eu falei que a pena do calouro era dividir o lanche, mas isso significa 
que tinha filho de usineiro e tudo mais... 

 
Regina: Quer dizer que tinha uma espécie de caldo... vários grupos. Mas havia 

escolas primárias? 
 
Feres: eu não me lembro exatamente, mas tinha o Santa Úrsula, o Auxiliadora, 

de mulheres... tinha uma associação de ensino... eu acho que tinha também um 
presbiteriano. 

 
Anamaria: Eu me lembro que minha família queria que eu fosse pra um de 

mulheres, mas o Otoniel Motta tinha nome e era esse que eu queria fazer.     
     
Guilherme: Você está falando assim... do período em que você conviveu mais 

diretamente com o Arouca e vocês tinham 15 16 anos... 
 
Feres: Por aí. Eu tinha 17 anos. 
 
Guilherme: Então, passa pra gente um pouco mais assim como é que era o 

Arouca essa época?  
 
Feres: Eu me lembro muito do Arouca inquieto, ele me passava assim essa 

imagem de muito inquieto, muito inteligente... é a oratória dele era agitada. Isso revela 
pra mim o tipo que ele era... apaixonado pelas coisas que fazia como muitos de nós. 
Então eu acho que como a gente viveu apaixonadamente esse período eu acho difícil 
você aferir o grau de paixão entre um e outro. Então ficam algumas imagens do Arouca 
na tribuna... eu acho que toda a nossa geração teve compromisso com a palavra, com a 
palavra engajada, com a palavra compromissada. 

 
Regina: Você escrevia também? 
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Feres: Escrevia, na verdade eu costumo dizer que em 64 o impacto foi tão 
grande que a gente tinha vontade de dar um tiro na boca pra matar a palavra, você 
entendeu!? 

 
Anamaria: O Arouca nunca foi assim um aluuuuno, ele ficava de segunda 

época sempre e aí... porque ele não estudava mesmo, ele gostava desse tipo de atividade 
e ele era brilhante... então era assim ele precisava tirar dez e ele tirava dez na prova. Eu 
me lembro que o pai do Arouca falava que tinha um problema com ele e o problema era 
esse... ele não estudava. Ele ficava fazendo política e gostava muito de jogar sinuca, 
jogar futebol que ele gostava também... 

 
Feres: Futebol também... 
 
Anamaria: É, ele gostava muito de jogar futebol.   
 
Regina: Você conhecia os pais? 
 
Feres: Eu conhecia os pais e conhecia o irmão dele também, nós fomos também 

amigos, eu só nunca tive a freqüência da casa. 
 
Regina: E essa família... era uma família mais conservadora ou como era a idéia 

dos pais? 
 
Feres: Eu tenho a impressão que os pais eram conservadores, agora... os dois 

irmãos não! Sempre foram da vanguarda da ideologia política. O Zé Carlos e ele. 
 
Regina: É uma família de Ribeirão mesmo? 
 
Feres: De Ribeirão, quem tem essa referência familiar é o Sérgio Roxo de modo 

que ele era meio ligado, era até meio parente, tinha um vínculo de parentesco com eles 
lá.  

 
Regina: Esse golpe de 64 foi uma coisa imediatamente perceptiva assim? 
 
Feres: É aquilo foi um trauma extraordinário e, aliás, eu antes de vocês 

começarem a gravar eu fiz menção ao meu companheiro do PC lá do Paraná... ele já 
tinha uma visão fantástica da coisa , ele dizia se prepara por que são vinte anos, eu estou 
tentando lembrar o nome dele, ele falava: podemos nos preparar. Ele até escreveu uma 
peça “A Dialética dos Mosquitos”. 

 
Regina: “Dialética dos Mosquitos”, era um colega de vocês? 
 
Feres: É, ele era um colega da gente. 
 
Regina: E como era o nome dele? 
 
Feres: Eu não me lembro, eu me lembro que ele ia lá aos congressos da UNE e 

eu me lembro claramente, que ele disse “se prepara porque é 20 anos”. 
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Anamaria: Esse congresso da UNE, que você foi em Recife, quem foi? O 
Arouca foi também nesse congresso? 

 
Feres: O Arouca não foi, esse era para os estudantes de direito. 
 
Anamaria: Então foi depois... isso aí foi em 62 quando o Arraes estava fazendo 

a campanha pra governador e Recife estava em uma efervescência só e o Arraes era 
aquela figura que depois a gente conversava com aqueles vendedores de coisa ali e eles 
diziam o Arraes é uma grande referência política. Mas esse debate foi uma coisa que 
marcou nossa geração. 

 
Regina: E depois da época vocês garotos e tal, como é que foi a sua convivência 

com o Arouca? 
 
Feres: Depois foi distante... Eu encontrei com o Arouca uma vez quando eu era 

procurador geral e ele era deputado, nós nos encontramos em Brasília, mas foi 
rapidamente. Nós não tivemos mais oportunidade de encontro porque a vida nos 
distanciou fisicamente. Porque eu costumo dizer que os amigos de alma não precisam 
do espaço geográfico. 

 
Anamaria: Você tinha me contado depois... uma coisa de homenagem, você 

escreveu??? 
 
Feres: Exatamente, artigo que eu escrevi foi no dia ou logo em seguida a uma 

homenagem que a Prefeitura de Ribeirão Preto fez ao Arouca e eu vim de São Paulo e 
fiz questão de participar... 

 
Guilherme: E ele estava presente? 
 
Feres: Não! Foi no dia ou na antevéspera depois na inauguração da unidade de 

saúde que tem o nome dele. Eu não pude ir à inauguração, mas fiz questão de participar 
da solenidade e ali falaram três pessoas, o Sérgio Roxo, o Carvalheiro e o Raia, todos 
evidentemente com a palavra mais adequada e emocionante, mas o Raia foi 
particularmente enfático em dizer que o Arouca foi o maior sanitarista do século XX. 

Eu repito isso, lamentando não ter participado mais perto da coisa. Porque eu 
fiquei orgulhoso, afinal de contas, a gente tem um pedaço é como se a gente pudesse 
entrar de carona. Mas os contemporâneos têm essa coisa de querer pegar carona no 
mérito do outro. 

 
Regina: Mas de qualquer modo nós temos conversado com algumas pessoas 

aqui de Ribeirão que contam que essa questão do golpe ela foi tão desestruturante pra 
todos vocês que afinal de contas o Arouca vai embora... 

 
Feres: Nesse período eu já estava em São Paulo, eu já estava no quarto ano de 

faculdade, terminando né?! Mas foi um fato importante, eu diria, eu fazia estágio na 
“Gazeta Esportiva” e no dia em que a faculdade de Direito foi metralhada, no dia 17 de 
março, e nesse dia eu estava de cama muito gripado e tal, no outro dia eu acordo e está 
lá na manchete de última hora “Metralhada a Faculdade de Direito”, aí eu me perguntei 
o que tinha acontecido, aí participamos de todo o movimento, fomos ao... parlamentar 
com o Pinheiro Neto que era o presidente da SUPRA... enfim, e depois eu fiquei 
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sabendo que todo o noticiário que tinha saído na Gazeta era mentiroso, era totalmente 
equivocado. Aí à noite eu fui pra redação e falei “olha o que vocês publicaram não está 
correto, não foram os estudantes que agrediram e tal... isso aqui foi o CCC com o 
DOPS”, aí ele disse “nós não vamos mudar nada porque nós já sabíamos que ia 
acontecer, nós participamos da reunião desse grupo da família e lá eles planejaram a 
recepção ao Pinheiro Neto que seria no aeroporto”, aliás, é pela primeira vez que eu 
estou mencionando esse fato e como houve alteração... depois houve alteração 
resolveram recebê-lo lá na faculdade de direito, então eles sabiam de tudo. Aí eu falei 
aqui acabou minha carreira de jornalista e fui embora, eu vim voltar a escrever aqui em 
Ribeirão depois de dois ou três anos. 

Mas a decepção nos pegou na crista da onda, na faculdade de direito foi assim de 
maneira que hoje esse relato todo do nosso período é quem acreditava que pudesse 
transformar o mundo. Nossa geração foi... quer dizer a gente não sabe pelo tamanho do 
sonho como é que a gente hoje continua a considerar normal.  Consideração foi uma 
coisa fantástica. 

Regina: Quer dizer vocês transmudaram as cisões e cada um seguiu. 
 
Feres: Cada um seguiu. Por exemplo, é exatamente... quer dizer o plano de 

atuação foi alterado... o Arouca todo mundo sabe, mas agora nós aqui começamos a 
fundar a associação dos advogados, entendeu?! Ser advogado de trabalhador ou de 
perseguido político como foi o caso do Poliani, quer dizer é uma forma de vocês 
permanentemente questionar. 

E aqui a Ana estava me contando a pressão que ela sofreu e aí eu disse que isso 
era uma forma de exílio interno. 

 
Anamaria: Em Campinas, né? 
 
Feres: Em Campinas... isso eu senti na profissão. As grandes causas, os grandes 

clientes começaram a aparecer pra mim quando o regime começou a se tornar flexível, 
aí que resolveram dizer “ah! Ele parece ser um bom sujeito”, e eu comecei a ter alguns 
méritos, cargos, começou a mudar a linguagem, mas quando eu fui candidato aqui à 
Ordem dos Advogados, aí falaram “esse aí é comunista, amigo daquele padre 
comunista” e eu perdi por dez votos. Eu acho que os que permaneceram aqui, e isso eu 
acho que ninguém verbaliza claramente, entendeu... é uma espécie de exílio interno. 
Porque tinha gente que atravessava a rua pra não nos cumprimentar. 

 
Regina: O Claudinei contou, que quando o Arouca foi candidato a vice- 

presidência ele veio a Ribeirão, um grupo saiu e tal e quando ele foi a um certo 
restaurante o Arouca fez um discurso e no momento em que ele fez o discurso e acabou 
o discurso o garçom veio com a conta e que eles sentiram assim um constrangimento, 
que claramente o dono do restaurante estava se sentindo incomodado com aquele 
comunista dentro do restaurante. Ribeirão por um lado teve essa efervescência toda no 
pé 64 por outro lado também tem um movimento conservador.  

 
Feres: E como um movimento fortíssimo que, aliás, é objeto de análises e 

teses... e até uma recente aí que foi feita na faculdade de Franca... um movimento 
fortíssimo de sindicalização rural, aonde tinha duas grandes forças que era o PC e a 
Igreja, entendeu... que no começo começaram a se digladiar e depois viram que o 
movimento era o mesmo. 
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Guilherme: Agora Feres, na medida em que a gente faz essa passagem aqui... 
Ribeirão parece ser muito rico pra entender um pouco... a retaguarda que deu ao Arouca 
essa capacidade de exercitar exatamente o que você colocou  e o que o companheiro de 
vocês falou... maior médico sanitarista e eu não tenho dúvida de que  em todo esse 
alarme existe um aspecto importante que é pessoal dele, do ponto de vista da percepção, 
do ponto de vista da oportunidade que está se colocando, da forma de fazer, né... Arouca 
também desenvolveu um lado muito forte na posição afetiva e eu queria que você 
pudesse explorar um pouco isso aí, mas não é só isso, vocês criaram nesse cálculo aí 
que se coloca, cada um de vocês era uma expressão dessa luta mais coletiva, vocês eram 
jovens lutando por um ideal maior, por uma liberdade mais ampla e isso é muito 
interessante, ao longo da vida do Arouca... não explicitando isso mas ele demonstrava 
muito claramente esse compromisso profundo, quer dizer... o Arouca viveu naquilo que 
ele se propôs a fazer na vida política partidária e na vida política também na área da 
saúde, no pós 64 todo o período da resistência e já no período mais adiantado da 
resistência a construção de um caminho alternativo da saúde pública, etc., e também da 
vida política mais geral então eu acho que esses elementos são muito importantes 
porque... até a Regina e você, sobre a mobilização intensa que permaneceu na juventude 
desse ser e permitiu que ele entrasse no partido comunista aos 16 anos, mas não é só 
isso, a impressão que dá é que desde que ele se deu conta de ser  cidadão do mundo, ele 
já tinha um espaço pra exercitar oratória, de ler, de escrever... 

 
Feres: Por isso é que eu digo... a nossa geração, foi uma geração privilegiada, 

porque na verdade nós somos filhos dessa liberdade garantida naquele período. A gente 
acostumou... e depois na explosão do Juscelino, com todas as críticas que se possa ter, 
na verdade ele sintetizou um momento transformista, porque? Você tem nas artes e na 
literatura os novos livros, você tem o movimento concretista... a bossa nova, entendeu? 
Está nesse período. A bossa nova que é interessante, esse João Gilberto, ele chegou a ser 
tido como louco, chegou a ser internado na Bahia... mas coincidentemente num período 
me chamou atenção o seguinte, ele veio pra São Paulo depois foi pro Rio e tal e ele 
acabou indo pra Diamantina e lá buscaram a batida da Bossa Nova até no banheiro, por 
causa do eco e tal, da ressonância... mas que cidade é essa Diamantina? A cidade de 
Juscelino. E quem foi Juscelino? Foi o presidente Bossa Nova... 

Se vocês vão pegar nesse período e a explosão você vai ver que em todas as 
áreas do conhecimento e até Brasília reflete essa criatividade, com as suas rinhas, a sua 
fundação, a sua ousadia, com todos os erros que podem ter tido esse período foi 
fantástico, ninguém compreende Juscelino sem compreender Getúlio, então eu acho que 
nossa geração viveu esse período fantástico de criatividade e tudo que você colocar 
reflete isso, eu acho que nós tivemos a felicidade de ter um grupo que começou a se 
inquietar... querendo descobrir o caminho e construir o caminho e cada um teve um 
compromisso com o que fez e maior do que aquilo que fez e porque acreditava que a 
gente estava perto do Arouca, do Sérgio, perto de todos aqueles que assumiram o 
compromisso com a transformação sendo ou não do PC. E aí eu acho que é essa coisa 
que eu não sei se está no artigo dele, mas... o Raia eu não tive convivência íntima com o 
Raia, agora eu falo do Raia como se tivesse sido íntimo dele pela admiração, pela 
identidade... 

 
Regina: É como se tivesse sido criado o coletivo? 
 
Feres: São pessoas que você não precisa estar diariamente, mas você admira nas 

posições políticas, no vigor, na vontade, criatividade, talento, fracasso... você está 
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sempre solidário e eu descobri isso com uma pessoa que eu não tinha sido nem colega 
de classe. Com o Raia, eu tive na época que nós tivemos o Centro Nacionalista Olavo 
Bilac, com o Centro acadêmico Rocha Lima os primeiros embates. E essa escola nossa 
aqui, eu já fiz referência e parece que outros já fizeram, não nós como líderes, mas 
como integrantes de uma passeata contra o Fulgêncio Batista. Foi fantástico! O 
presidente do Centro Nacionalista Olavo Bilac foi o Frederico... de vez em quando eu 
encontro com ele e falo: lembra da passeata e coisa e tal... então quer dizer esse caldo de 
cultura foi estabelecendo pra nós esse tipo de compromisso, agora... em relação ao 
colégio de estado e em relação a faculdade do Largo do São Francisco, eu vou citar mas 
é pessoal. Porque que tem essa coisa? Sabe essa mística? Eu acho que é a tradição, é o 
compromisso com a formação, com o engajamento. 

O compromisso nessa história eu, o estudante bom, o ruim assume, pelo fato de 
freqüentar e de ter a responsabilidade profissional. Você acaba assumindo isso, o quadro 
do estado acabava transmitindo pra nós isso através dos seus professores que eram 
rigorosos. 

 
Regina: Tem alguns professores que você se lembra? Que foram maçantes? 
 
Feres: Tem... tem duas. Tem a Luci Julião, a dona Luci era absolutamente 

rigorosa ela dava três aulas por semana, uma de leitura, de interpretação e sinônimos e 
outra de enfim. E a Coranete que em outro momento organizou aquele teatro todo que 
ela organizou, fez e divulgou. E ela lia, comentava, fazia debate... essa coisa toda. Quer 
dizer nós tínhamos dentro da escola a adequação com a palavra, entendeu? E a 
militância política deu conteúdo. 

 
Anamaria: como se chamava aquele outro professor? 
 
Feres: Outro professor era o Lourenço, esse é o segundo que teve uma presença 

fortíssima porque era professor de latim e ele resolveu fundar com o nosso apoio todo o 
parlamento estudantil... isso no tempo de formação era incrível. 

Eu citei aqui pra Ana aqui, um exemplo... porque quando eu assumi em Direito 
eu fiquei um pouco preocupado em me situar dentro do nível do pessoal. Então teve na 
faculdade um concurso de oratória... e eu que nunca fui de falar, nada disso... fui fazer o 
curso de oratória. Ademir Ramos era o grande professor da época, coincidentemente ele 
me mandou pra tribuna e me deu a receita lá, do que eu deveria falar... e ele acabou 
dizendo: “Você não precisa mais fazer o curso, você está dispensado”. Por causa de 
que? Por causa do parlamento estudantil, não tem outra. E eu não era daqueles que 
falava toda hora, eu simplesmente falava. Você imagina o que representou pra nossa 
formação isso aí. 

 
Regina: É, eu queria falar... 
 
Feres: Olha, uma coisa interessante... o professor Lourenço eu acho que tinha 

nove filhos e ele convidou os nove pra serem padrinhos dele. 
 
Anamaria: então você vê... a relação do profissional naquele tempo. Mas eu 

queria saber o que vocês faziam, além disso? Por exemplo, eu joguei uma coisa aí de 
esporte... e tal. Mas eu queira saber o que, que... o centro acadêmico só fazia política? E 
como que era essa parte de lazer? 
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Feres: É uma pena que eu não tenha localizado, mas eu tenho um relatório das 
atividades do centro acadêmico naquele período, eu não localizei, mas sei que tem. 
Minha secretária há de encontrar. Mas uma das coisas que eu me lembro claramente... o 
Brasil precisava ter uma integração maior com a América Latina, então quando 
inauguraram aquela estrada pra Bolívia, nós chegamos a organizar uma viagem pra 
Bolívia, pra conhecer. Não se realizou, porque o período era de um ano, né, mas tinha 
esse tipo de preocupação. 
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Depoimento de Amábile Xavier Rodrigues Manço  
(Ribeirão Preto - 23.01.2005) 

 
 
Amábile: Meu nome é Amábile Rodrigues Xavier Manço. Minha lembrança do 

Sérgio Arouca remonta à década de 50, nós fomos contemporâneos, no antigo grupo 
escolar e depois fomos contemporâneos no Otoniel Motta, depois fomos 
contemporâneos na faculdade de Medicina e no passar do tempo fomos colegas de 
faculdade como docentes de medicina preventiva como era chamada, de medicina social 
como é tido hoje. 

Eu não me lembro do Sérgio Arouca no primário, no grupo escolar, tenho a 
impressão de que naquele tempo ele não se destacou muito, pra mim a figura dele foi 
muito marcante no Otoniel Motta, fundamentalmente a partir de 1955, quando por uma 
circunstância uma professora nossa de latim saiu e veio pro Otoniel Motta no lugar dela 
um professor, o professor Lorêncio, que era uma figura muito interessante, que de latim 
não ensinava muito, mas que nos ensinou a ser cidadãos, isso foi a principal marca 
desse professor, que criou um fórum de debate... imagina a gente tinha aula naquela 
época de segunda a sábado e no domingo nós vínhamos pela manhã no Otoniel Motta 
participar do parlamento estudantil. Nesse parlamento várias pessoas se destacaram 
entre elas o Sérgio Arouca. No parlamento nós discutíamos tanto temas nacionais, temas 
históricos ou também do cotidiano, da vida e foi nesse parlamento que as pessoas 
começaram a se desinibir e a falar, debater. 

Eu me lembro, nós fizemos, por exemplo, o julgamento do Calabar, então isso 
significou ter um advogado de defesa e um advogado de acusação, ter um juiz... e a 
gente ficava assistindo. Eu nunca fui de ir pro parlamento pra discutir, mais pra 
aprender. E o Arouca se apresentou como um brilhante advogado nesse cenário 
propiciado por esse professor.  

E pra mim o Arouca ia ser advogado, acho que pra todos nós o Arouca ia ser 
advogado. E pra mim foi surpresa quando ele voltou pra (?). Fomos participantes do 
momento histórico peculiar que acabou. Infelizmente, mesmo depois do término da 
ditadura militar nós não vemos os estudantes tão engajados no cenário nacional, 
preocupados com a vida das pessoas. Nós éramos preocupados com a educação, 
preocupados com a saúde das pessoas, nós éramos preocupados com o trabalho, com as 
condições de trabalho, nós tínhamos uma vivência de participação muito grande e 
infelizmente mesmo com a redemocratização, nós não vemos esse engajamento político. 

Eu continuei na universidade, os alunos o máximo que eles fazem é reivindicar 
condições melhores de ensino, possibilidades de pesquisa etc., mas eu não vejo o 
movimento estudantil engajado nos problemas nacionais infelizmente. O Sérgio Arouca 
foi uma figura muito especial porque, com toda a participação ele mantinha uma alegria 
e um carinho muito grande com todos nós, encantou um pouco a forma como ele tratava 
a todos. 

Em me lembro dele uma cena tendo em vista o que estava acontecendo em Cuba 
naquela época no governo do Fulgêncio Batista, que mandava pro paredão muita gente, 
inclusive estudantes. Ele foi o líder numa passeata, que foi a única, foi tão importante 
essa passeata que ele liderou, que saiu na época nos jornais.         
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Depoimento de Antônio Reis Villalobos  
(Ribeirão Preto - 23.01.2005) 

 
Vídeo 10 
 

Villallobos: Sou também inscrito na Ordem dos Advogados e fui convidado a 
dar esse depoimento em função principalmente de ter sido contemporâneo do Sérgio 
Arouca, ele era meu colega de turma, formamos juntos... por termos participado juntos 
do Centro Acadêmico Rocha Lima da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e 
também por termos sido vizinhos... a casa onde  ele morava era bem próxima da onde 
eu morava quando nós éramos jovens. 

 
Regina: Eu acho que seria interessante você falar, mais assim... da participação 

política, da chapa do centro acadêmico, contar um pouquinho essa história. 
 
Villa: Bem eu comecei a militar em política muito cedo, em função de certas 

leituras, em função de certas idéias que me foram passadas eu comecei a militar em 
política muito cedo, mais ou menos aos 15 anos de idade. Como os primeiros livros que 
vieram ter as minhas mãos eram livros do Plínio Salgado, eu comecei a militar no 
movimento de Plínio Salgado. Na época o Plínio estava criando em várias cidades do 
país os chamados Centros Culturais da Juventude, que eram locais aonde se reuniam os 
jovens pra discutir e estudar os problemas brasileiros. O Sérgio Arouca era mais jovem 
do que eu, mas em pouco tempo eu comecei a perceber que ele tinha também 
inclinações políticas e eu acho que principalmente porque ele tinha amigos, um deles 
tinha um pai e um tio que eram da esquerda e militantes do movimento de esquerda... e 
eu percebia que ali eles participavam de várias conversas e imagino que o início da 
formação do Sérgio tenha sido na conversa com esses senhores que acabavam passando 
as idéias deles. 

Mas nessa época eu estava no movimento do Plínio Salgado. Entrei na faculdade 
de medicina e acho que uma das coisas que não foram boas que me aconteceram, foi 
que eu entrei em primeiro lugar, com uma nota assim muito fabulosa. E fiquei 
conhecido na cidade, a cidade era muito pequena... então de repente alguém que entra 
no vestibular de Ribeirão em primeiro lugar, fica famoso. Aí as coisas começaram a se 
apertar, porque você começa a ganhar certa notoriedade. Começa a mexer com política, 
começa a ser muito mais solicitado. O resultado é que eu acabei sendo candidato a 
vereador, ainda pelo partido do Plínio Salgado, sem a menor pretensão, apenas pra 
contribuir com os meus votos e acabei sendo eleito. Aos 22 anos, eu acabei sendo eleito 
vereador em Ribeirão Preto. Após essa eleição, eu tranquei matrícula na faculdade de 
medicina, eu casei muito cedo, logo tive uma filha e fui estudar direito na cidade de 
Bauru, que tinha um curso largo e permitia a gente ir lá duas vezes por semestre e fazer 
o curso.  

Por que estudar direito? Porque era mais compatível com a minha militância 
política. Quer dizer, eu queria entender mais de leis, entender mais de administração.  

Aos poucos em contato com certas pessoas, entre as quais o Sérgio Arouca e um 
colega de câmara que pertencia ao partido comunista, eu fui percebendo e também 
através de leituras que eu estava no lugar errado, que eu iria mudar a minha militância 
política e me filiar a um partido de esquerda, mas era um processo muito complicado, 
porque a gente tem amigos, a gente tem parentes. Eu tinha parentes aqui em Ribeirão da 
alta burguesia, fazendeiros, pessoas que tinham votado em mim. E eu seria o candidato 
a prefeito do PRP do partido do Plínio Salgado, então era todo um processo... um 
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processo muito difícil, me liberar de todas essas injunções familiares, de amigos, de 
companheiros de partido para uma mudança radical. 

Mas aconteceu um fato internacional que ajudou a definir muito, foi a época da 
Revolução Cubana, que já vinha desde 59... mas foi se acentuando da discussão em 
torno do Fidel Castro, do Che Guevara e eu comecei a ficar mais apaixonado pela 
história de Cuba, principalmente pela história do Guevara e pelas participações dele... e 
me aproximando do pessoal de esquerda, eu acho que aí começaram minhas primeiras 
conversas políticas com o Sérgio Arouca. Talvez eu já fosse um pouquinho de mito pro 
Sérgio Arouca, por coisas de infância. Eu gostava de aventuras, fazia uns túneis no 
quintal da minha casa tentando ir pro quintal dos vizinhos, gostava muito de arco e 
flecha... fazia muito uns revólveres de pólvora, aqueles de carregar na boca. Então eu 
era conhecido pelos vizinhos como um sujeito que fica empoleirado nas árvores, que 
joga flecha nos vizinhos, dando tiro de espingarda de pólvora e chumbo, eu fazia túnel, 
que lê os livros de Tarzan, que de vez em quando dá uns berros estranhos à noite na sua 
casa. Então eu acho que na vizinhança, havia meio que uma mitologia por trás daquele 
jovem meio extravagante, que fazia essas coisas, né? 

Aos poucos o processo político interno meu, foi se acentuando. E eu acabei 
rompendo com o partido do Plínio Salgado. Na época o PC não era legal e eu acabei me 
filiando ao Partido Socialista Brasileiro, pra ter um partido legal ao qual eu pudesse 
estar inscrito. Resolvi que não seria candidato a reeleição de vereador, porque nasceu 
minha filha, minha esposa não trabalhava... e eu achei que não dava pra fazer política 
com toda aquela força que a política representava pra mim. Era uma coisa muito 
apaixonante. Se eu continuasse com a política provavelmente eu não teria tempo pra 
minha esposa e pra minha filha, tempo pra fazer medicina, porque era uma coisa muito 
apaixonante, pela época também, e eu não contemporaneizava, quer dizer... eu achava 
que ali era capaz de eu fazer um desastre com meus colegas de vereança. Porque eu não 
conseguia fazer a política de conciliação, então eu resolvia que não seria candidato a 
reeleição, apoiei um candidato do partido comunista, o Pedro Augusto de Azevedo 
Marques que foi eleito em seguida e voltei pra faculdade de medicina.  

Retomei meus estudos exatamente na turma do Sérgio Arouca e na turma de 
uma colega que está presente aqui hoje chamada Anamaria. Me dediquei, me tornei um 
bom aluno na medicina, ainda deu pra terminar quando eu voltei... terminei o segundo 
ano de medicina, terminei o terceiro ano de direito lá em Bauru, depois veio o ano de 63 
e eu fui pro terceiro ano da faculdade de medicina e tranquei matrícula no direito. Aí o 
centro acadêmico da faculdade de medicina, que era bem próximo aqui desse banco 
onde eu estou sentado, vivia uma situação difícil para o pessoal de esquerda, talvez 
porque o último presidente que foi apoiado pelo pessoal de esquerda, não tivesse se 
interessado muito. Ele estava mais preocupado com a formação médica dele... então 
haviam muitas críticas. Como eu tinha sido vereador e tinha certo prestígio dentro da 
faculdade, acabaram me convencendo... o Sérgio Arouca, mais a Anamaria, acabaram 
me convencendo a ser candidato a presidente do centro acadêmico. E pelas minhas 
ligações na cidade, por ser bem conhecido eu achei que poderia acabar fazendo um bom 
trabalho no centro acadêmico. 

Agora, na verdade não fazia muito sentido... alguém que foi vereador, que 
deixou de ser candidato a reeleição depois se tornar presidente do centro acadêmico. 
Mas foi uma coisa muito bonita e a eleição foi muito disputada. Eu tenho a lembrança 
que eu ganhei por um voto de diferença e a apuração foi na chamada União Geral dos 
Trabalhadores, que era uma entidade que agora foi recuperada, organizada por 
trabalhadores e que era um local de muitos eventos, palestras, discussões, assembléias 
estudantis e a apuração foi lá. E eu lembro que ganhei por um voto, aí me tornei 
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presidente do centro acadêmico e exatamente nessa sede que ficava bem em frente desse 
banco aqui, hoje ocupada por um prédio, a sede foi demolida e existe um prédio no 
local... a gente se reunia com freqüência também porque no porão do centro acadêmico 
existia um barzinho e era comum que no final de semana tivesse umas festas, uns 
bailinhos. Então era um lugar de lazer e um local de atuação política, parecia que aqui 
no centro acadêmico a gente estava decidindo os destinos do mundo, não era só do 
Brasil não.  

O Centro Acadêmico na época era muito ativo... editava uma revista de 
medicina. Tinha organizações sociais que ajudavam a cuidar dos pacientes do hospital 
das clínicas e dos parentes, tinha um jornalzinho, o Esteto. Então era realmente uma 
efervescência muito grande. E era também o centro acadêmico líder dos centros 
acadêmicos das outras faculdades, que acabavam também convergindo para o nosso 
centro acadêmico, principalmente o pessoal de farmácia e odontologia. 

Bom... quando veio o golpe militar... em 64, a gente tava percebendo já que 
alguma coisa acontecia e fazendo já muitas reuniões no Centro Acadêmico, tentando 
organizar algum tipo de resistência. 

Na época eu tinha também muito contato com o pessoal que estava se iniciando 
em sindicatos na zona rural, porque eu trabalhei num escritório de advocacia de um 
colega que era advogado e fazia advocacia trabalhista, Dr. Saidi. Então a gente tinha a 
preocupação de ajudar, de formar sindicatos... na época a industria canavieira ainda não 
permitia os direitos trabalhistas aos operários e a gente estava tentando organizar tudo 
isso. Eu me lembro que nós tivemos alguns contatos com alguns desses trabalhadores 
pra tentar organizar uma resistência no meio rural, mas não dispúnhamos de meios. Eu 
me lembro que uns desses trabalhadores falou “tudo bem, nós organizamos a 
resistência, mas com pedaço de pau?” O outro lado pelo que consta está cheio de 
metralhadora, cheio de... 

Aí a gente começou a se dar conta de que a gente sonhava muito e não tinha bem 
o pé no chão, assim como no centro acadêmico. Que tipo de resistência a gente poderia 
organizar contra canhão, contra tanque de guerra? Não dava né. Tanto que já no 
primeiro dia eu acabei indo aqui pra esquina central de Ribeirão, e falei: Tá bom. Se eu 
tiver que ser preso, vou ser preso aqui, já vou ser aqui mesmo porque não adianta, não 
tem o que fazer. 

De fato não foi mesmo possível organizar resistência nenhuma. Nessa época do 
centro acadêmico, eu tive um contato maior com Sérgio Arouca. Nada nível assim de 
intimidade, mais a nível assim de discussão da campanha do centro acadêmico, ao nível 
de discussão política, a memória que eu guardo do Sérgio nesse tempo, era de um ser 
muito organizado, muito articulador, muito meticuloso nessas questões políticas. Mas 
dá-me a impressão de que havia uma certa dificuldade entre eu e ele, na medida que 
talvez houvesse uma questão ideológica subjacente, porque eu era muito fanático pelas 
idéias do jovem Marx e principalmente por autores que vieram logo em seguida como 
Eric Voegelin, que cuidava muito mais das idéias do jovem Marx. Então a impressão 
que me dá é que eu era assim mais sonhador, mais libertário, preocupado mais numa 
sociedade não tão rígida e me fascinava muito as idéias do Marx quando ele dizia que o 
indivíduo deveria ter liberdade pra de manhã ser uma coisa e pra de tarde ser outra e 
mais à noite ser outra. E a impressão que eu tenho do Sérgio é que ele era mais ligado à 
ortodoxia do partido, que ele era mais um soldado fiel. Então nem sempre parece que as 
coisas entre eu e ele caminhavam em plena harmonia, no básico a gente se entendia, 
mas talvez nas questões de atuação prática ele tendesse pra um lado e eu tendesse pra 
outro, por pequenas nuances. 
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Mas de qualquer maneira foi um convívio muito proveitoso, embora ele fosse 
mais novo do que eu. Eu acho que eu aprendi muito em termos políticos e guardo com 
muita saudade as lembranças dessa época. A gente era vizinho, às vezes eu ia na casa 
dele e outras vezes ele ia na minha, trocávamos idéias. Mas em 64 no dia 1º de Abril eu 
fui preso, fui levado pra uma cidadezinha aqui perto, chamada Bento Quirino, onde a 
felicidade foi conviver vários e vários dias com o Dr. Raia. O Dr. Raia era pediatra, era 
formado e foi aqui secretário da saúde de Ribeirão Preto por três vezes, só que a gente 
acabou tendo uns arranca-rabos dentro da cadeia, porque eu queria fazer ginástica, pular 
pra não me atrofiar e ele queria que eu estudasse pediatria e me obrigava a ler uns livros 
de pediatria dentro da cadeia. 

E paralelamente a isso há um fato muito curioso... O Dr. Raia tinha a fama de ser 
um médico muito bom. E nessa cadeia de Bento Quirino, as pessoas começaram a ir à 
cadeia e pedir consulta com ele. E ele se muniu de um aparelho de pressão e de um 
estetoscópio e começou a dar consulta, até o delegado levou o filho pro Raia consultar. 
Aí criou-se uma situação ridícula para os militares, imagina a cidadezinha de Bento 
Quirino, distrito de São Simão um preso político dando consulta e filas de pacientes de 
famílias com crianças no colo pra se consultar. Mas isso durou uns dez dias até que 
algum militar sacou que aquilo não estava certo. Aí... impediram o Dr. Raia de dar 
consultas no presídio.  

De lá nós fomos transferidos pra Jardinópolis e de Jardinópolis, nós fomos 
transferidos pra um quartel de polícia militar aqui de Ribeirão Preto, aonde de novo 
criou-se uma situação extremamente ridícula novamente para os militares, porque tinha 
um padre que estava preso também, o padre Celso, que depois deixou de ser padre e 
casou-se com a irmã do atual prefeito... do Gasparini, a Teresinha. E o padre rezava 
missa dentro do quartel e falando mal dos militares e da ditadura. E muitas pessoas de 
Ribeirão Preto iam ao quartel assistir as missas dele. Até que algum militar também 
sacou que aquilo não estava certo e cortou a onda do padre Celso de fazer as missas 
dentro do quartel. 

O fato é... quando eu estava pra ser solto, me foi feito uma imposição pelos 
militares: Se você assumir de novo o Centro Acadêmico, nós te trancamos de novo. 
Quer dizer se você retomar de novo a atividade política vai ser preso de novo. 

Bom, eu acho que eu não tive opção, talvez tenha me acomodado um pouco, mas 
talvez tenha pensado também. Eu tinha uma filha novinha, minha esposa não 
trabalhava. Eu acho que naquele momento eu tive que fazer uma certa opção também, 
então eu acabei me afastando pra terminar meu curso na medicina, pra trabalhar, poder 
me sustentar. Eu trabalhava pra um cursinho, as vezes trabalhava um pouco pro jornal 
“A Cidade”. O jornal “A Cidade” depois que eu fui preso me podou, eu não tinha mais 
chance. Eu dava aula particular e aí eu perdi o contato com o Sérgio, porque aí 
realmente, eu me retraí. Depois disso eu fui embora de Ribeirão, quando eu me formei. 
Trabalhei um tempo em Tapira, depois trabalhei em Campinas. Em Campinas retomei 
algum contato com o Sérgio, mas pouco, a gente se via, se falava de vez em quando, na 
medida em que eu não participava mais de política ficou difícil ficar mantendo contato 
com ele, mais ou menos a idéia que eu posso dar dessa época é isso aí. 

 
Regina: Foi muito importante. Foi além das expectativas. Eu achei realmente 

muito rico, uma história de vida muito rica. 
 

[corte na fita de vídeo] 
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Villa: E acabou produzindo tudo o que produziu, na política e na medicina, já 
outras pessoas tipo o Pedro Azevedo Marques, que foi vereador no início dos 70, talvez 
já não tenha tido a mesma facilidade ou a mesma competência pra fazer do mandato 
político, alguma coisa realmente relacionada com a medicina. Mas eu acho que o Sérgio 
foi capaz de fazer isso.  

Talvez em minha opinião, o grande mérito do Sérgio Arouca tenha sido a grande 
facilidade de casar as duas coisas e que produziu uma obra notável na área da medicina. 
Já eu não, eu era mais disperso, estava fazendo medicina, mas queira mexer com direito, 
uma coisa meio anárquica. 

 
Regina: E a história dos túneis, dizem que vocês queriam cavar um túnel de um 

pra casa do outro, é verdade. 
 
Villa: É. 
 

[Comentário de Anamaria, porém pela distância do microfone está totalmente 
incompreensível]. 

 
Villa: Outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, porque também é um aspecto 

pouco pensado e que envolve características minhas do passado e característica também 
do Sérgio Arouca que diz respeito ao seguinte: Na verdade não havia lideranças de 
esquerda suficientemente lúcidas e que pudessem orientar os jovens no sentido de 
caminhos mais conseqüentes. Por exemplo, se o indivíduo estudava medicina ele 
deveria sr orientado a usar toda uma prática política em função da medicina. Se ele 
estudasse direito a mesma coisa, mas como não havia essas lideranças com a capacidade 
de perceber isso, aconteceu que muitas vezes nós jovens éramos convocados pra tarefas 
que não tinham muito a ver com o que a gente estudava e com o exercício da profissão 
futura. 

Então pode ter havido uma diferença muito grande quanto a trajetórias entre a 
minha pessoa e a do Sérgio, porque o Sérgio teve uma lucidez que o levou em um 
determinado momento a usar toda a sua militância política, toda a sua formação 
ideológica dirigida de uma forma consciente para a estrutura da medicina, o que 
permitiu a ele acabar se tornando um expoente da saúde pública e ter colaborado para 
projetos relacionados à saúde realmente significantes. Mesmo porque teve a 
oportunidade futuramente de ser deputado. Já no meu caso foi um pouco diferente, eu 
fui um pouco mais anárquico, mais desorganizado e realmente não consegui esse 
casamento, entre as ideologias, as idéias políticas e a militância. E cheguei até a 
desperdiçar oportunidades, porque dei aula na USP aqui em ribeirão Preto, dei aula na 
PUC em Campinas, dei aula na LAEP... então através do magistério relacionado à 
minha atividade profissional, na área de psiquiatria, eu poderia ter contribuído de forma 
mais específica e significativa, pra implantar projetos de saúde. 

Já o Sérgio, o grande mérito que eu vejo nele, razão pelo qual respeito muito a 
memória dele é que na minha opinião, ele conseguiu casar muito bem esses dois 
aspectos e fazer alguma coisa realmente conseqüente. 
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Depoimentos de Amábile Xavier Rodrigues Manço e 
Antônio Reis Villalobos  
(Ribeirão Preto - 23.01.2005) 

 
 

Antônio Reis Villalobos 
 

Vilallobos: Talvez, para mim o grande mérito do Arouca tenha sido casar as 
duas coisas e produzir uma obra notável na área da Medicina. Já eu não, eu era mais 
disperso, eu estava fazendo Medicina, mas também queria mexer com Direito... uma 
coisa meio anárquica! [risos] 

 
Regina: E a história dos túneis. Dizem que vocês queriam cavar um túnel de um 

para a casa do outro. É isso? Um túnel para que se comunicassem? 
 
Anamaria: É eu acho que essa ligação que você faz é uma ligação 

importantíssima que ainda não tinha sido explicitada. É exatamente o que aconteceu. O 
Arouca a partir de um certo momento ele afunilou. Ele chegou no 5º, 6º ano ele afunilou 
e fechou de fazer uma política ligada à saúde. Foi por aí que ele andou pra diante. 

 
[Regina fala que as últimas colocações mereciam ser gravadas em vídeo já que nesse 
momento Vilallobos já não estava portando o microfone de lapela]. 

 
 
 

Amábile Xavier Rodrigues Manço 
 

Amábile: Nós hoje na Universidade não vemos esse engajamento político. Eu 
continuei na Universidade. Dos nossos alunos o máximo que eu os vejo fazendo é 
reivindicar condições melhores de ensino, possibilidade de pesquisa e etc. Mas eu não 
vejo um movimento estudantil engajado nos problemas nacionais. O Sérgio Arouca foi 
uma figura muito especial porque, em toda a participação, ele tinha uma alegria, um 
carinho muito grande com todos nós. Lembro-me de um momento muito marcante que 
foi quando ele estava começando a aparecer no cenário político e ele com alguns outros 
colegas, tendo em vista o que estava acontecendo em Cuba naquela época com o 
Fulgêncio Batista... [ruído de automóveis] ele foi o líder de uma passeata, e eu acho que 
foi a única ou a primeira... [ruído de automóveis] foi tão importante aquela passeata... 
[ruído de automóveis] e saiu nos meios de comunicação... [ruído de automóveis] não 
havia televisão, mas saiu nos jornais a passeata dos estudantes de Medicina que se 
encerrou na Praça XV... [ruído de automóveis] a cena final foi no teatro. Talvez tenha 
sido a primeira manifestação pública dele fora do âmbito da escola. O Sérgio Arouca 
pra nós na Universidade... era muito interessante quando nós éramos alunos porque... 
[ruído de automóveis] o cenário, a partir de 64, era de muito medo. Apesar do medo nós 
continuávamos participando e defendendo as idéias que a gente tinha porque não eram 
idéias só voltadas para a saúde ou só voltadas aos alunos de Medicina. Eram as idéias de 
defesa, de cidadania, de liberdade e eu me lembro das assembléias do centro 
acadêmico... elas só iam para a votação após a fala do Arouca. Todos nós aguardávamos 
ansiosos o que o Arouca ia falar. Depois o Arouca foi embora, foi pra Campinas, foi ser 
docente, mas nós nunca perdemos o contato com o Sérgio porque existia aí o 
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movimento das Medicinas Preventivas e a Medicinas Preventivas no Estado de São 
Paulo elas se reuniam periodicamente porque nós não tínhamos nenhum fórum de 
discussão... elas se reuniam... os departamentos de Medicina Preventiva se reuniam para 
discutir o que dar no ensino, na graduação, como deveria ser formado o residente de 
Medicina Preventiva. Então nós tínhamos várias reuniões ao longo do ano em diferentes 
cidades... onde havia uma escola de Medicina... e com isso a gente continuou 
acompanhando as atividades do Sérgio Arouca. Eu acho que ele foi uma figura 
extremamente marcante, tenho orgulho de ser conterrânea dele, de ter participado de um 
pedaço da vida dele.       
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Depoimento de José Carlos Arouca  
(São Paulo - 11.07.2005) 

 
LEGENDA: 

E – Entrevistadores 

JC – José Carlos Arouca 

(   ) Silêncio do(s) participante(s) 

(...) ou [...] Palavra ou frase inaudível 

{   } Interrupção na fala do participante para expor algo a mais 

 ...   Uma pausa para continuar a falar (pensamento para responder) 

[    ] Risos e falas simultâneas 

Palavras em itálico – Narração de falas de outras pessoas pelo participante ou até 

mesmo fala do próprio participante em conversas com outras pessoas narradas por ele 

em sua fala 

 
 
E: Vamos lá então? 
 
JC: José Carlos da Silva Arouca. Atualmente juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 
segunda região, onde entrei pelo quinto reservado aos advogados. Antes disso, entrei em 
1959, há cerca de quarenta anos, sempre na Justiça do Trabalho e sempre em função do 
Sindicato dos Trabalhadores. 
 
E: Eu acho que seria interessante se o José Carlos começasse falando da sua relação 
com o Sérgio Arouca, né? Começar falando assim... porque a sensação que a gente tem 
conversando com as outras pessoas é que você era assim uma espécie de herói, aquela 
figura que ele queria imitar, tem uma... quer dizer teve até uma certa época que ele quis 
fazer Direito, né? Quer dizer tinha... . Então, eu queria que você falasse um pouco dessa 
relação de vocês assim... 
 
JC: Tá bom, eu pensei que fosse só apresentação. Então, vamos lá.  
 
E: Não precisa retomar não, pode ir contínuo. 
 
JC: A minha relação com o Sérgio começa quando ele nasceu, é uma diferença de sete 
anos. E nós morávamos em Ribeirão Preto, meu pai funcionário da Caixa Econômica do 
Estado e minha mãe do lar e toda família muito perto no bairro chamado Sete de 
Setembro em Ribeirão Preto. Então, ele nasceu e eu era uma espécie de babá dele, eu 
cuidava dele e aí ele cresceu e sempre me acompanhava a toda parte, e a nossa vida era 
uma vida muito interiorana mesmo. Eu era uma figura... a nossa trajetória sempre foi a 
escola pública. Eu era aluno do primeiro grupo escolar e depois do grupo do ginásio do 
Estado, depois do ginásio do Estado para o colégio do Estado e ele a mesma coisa. Ele 
fez também esse mesmo percurso. A dois, três quarteirões da minha casa ficava o 
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armazém do meu avô que era um Português imigrante. Na esquina da nossa casa um 
armazém de um tio meu também Português imigrante, os dois vieram para lavoura em 
Ribeirão Preto. E por ali moravam todos os parentes. Então, o Sérgio teve esse contato 
muito intenso comigo. Agora eu era uma figura muito inexpressiva naquela época, eu 
era um menino... não era de jogar bola, não era de muita coisa, eu era muito canônico, 
não saía da igreja. Nunca fui coroinha, nunca fui nada, mas quase que eu vou para o 
convento. Eu não entrei porque meu pai ele impôs uma condição, você só entra quando 
tiver com a idade de compreender as coisas. Isso responde a minha formação política 
que no interior em Ribeirão Preto foi praticamente nenhuma. Na minha família não 
havia políticos, nem militança tradicional, naquela época era o PTB do Getúlio Vargas, 
o meu pai tinha participado da Revolução Constitucionalista que o PTB não gostou. 
Meu pai tinha participado da Revolução Constitucionalista e era anti-getulista naquela 
época. Então, mas... o meu avô, o meu avô... um tio por parte da minha mãe, José 
Gomes da Silva, teve uma projeção política, mas não de participação, ele era engenheiro 
agrônomo e o filho dele teve agora até participação no governo Lula. E o meu avô em 
razão desse meu tio era “udenista”, se dizia “udenista”, mas era participação política 
nenhuma praticamente. E eu sei que com isso eu tinha uma vocação muito grande para o 
Cinema, teórica, eu lia muito sobre o Cinema naquela época e eu queria fazer Cinema, 
queria ser diretor de Cinema. E eu era muito ligado à Música Popular Brasileira 
também, eu vivia naquela época em Ribeirão Preto eu era um ouvinte da Rádio 
Nacional e eu ouvia aqueles cantores e o meu negócio era Música Popular Brasileira. 
Então, eu tinha uma vontade muito grande de ir para São Paulo. Quando eu vim para 
São Paulo, eu vim... eu comecei no Científico naquela época, no Curso Científico e no 
2º ano eu passei para o chamado Clássico. Então, eu e já alguns amigos do meu grupo, 
da minha turma, já estávamos propensos a fazer a faculdade de Direito. Naquela ocasião 
o grande entusiasmo era Advogacia Criminal, a gente assistia a aqueles filmes 
americanos de júri e ficava entusiasmado com aquilo. E eu vim e fiquei na casa da avó 
de um desses amigos, o Belém, e apenas estudando, não fiz cursinho não fiz nada, 
apenas estudando, mas comecei a ter alguma visão política por minha conta, vendo 
fábricas, vendo os operários, vendo aquilo e entrei na faculdade. Entrei e daquela turma 
toda fui o único que entrei, consegui passar. Então, foi aí exatamente nesse período de 
estudante em que eu comecei... eu dei uma virada muito grande com um espiritualismo 
muito intenso, eu tinha uma formação católica muito grande. E eu comecei a me 
interessar por isso e eu comecei... entrei na Faculdade de Direito e me intitulando 
Socialista. Eu me dizia socialista e nenhuma formação política, nada, nada. 
 
E: Faculdade de Direito em Ribeirão Preto? 
 
JC: Não, não. Faculdade de Direito na famosa São Francisco, no Largo de São 
Francisco em São Paulo. E eu me lembro muito bem que uma vez já chamando atenção, 
eu fui para um comício no Teatro de São Paulo pela paz e lá na saída imagina quem saiu 
comigo e saiu porque tinha ido fazer... pela participação do ato público, o Silvio Pautas 
(?). E eu me lembro que eu saí e comecei a conversar com o pessoal e todo mundo 
entusiasmado com aquilo e conversei não me lembro o nome dele, com um rapaz que 
era da Politécnica da Engenharia, e ele falou: olha, eu sou da Juventude Comunista. 
Mas, eu tinha muito interesse em conhecer, aí ele falou: então, vou mandar uma pessoa 
te procurar. E na faculdade quem foi me procurar foi a Ioli, não sei o sobrenome dela, 
sei que ela é filha, irmã do Iolando Parente, um dos maiores advogados criminalistas 
que tem no Brasil. E eu sei que a partir daí eu entrei para a JC, “Juventude Comunista”, 
mas tive... saí daquilo lá e a minha militância passou a ser para política universitária. 
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Então, quer dizer, eu comecei a participar de todos os congressos da União Estadual, 
União Nacional e a minha participação era muito útil, muito em função do movimento 
universitário. 
 
E: Que ano isso? 
 
JC: Isso de 55 a 59. Então, a minha participação interna foi muito intensa, o meu 
apelido na faculdade passou a ser “Kruschev”. Então, isso responde para mim a seguinte 
questão, eu tinha uma linha do Socialismo Democrático. Então, eu era muito 
questionado sobre aquelas histórias do Stalin e a invasão da Iugoslávia, invasão da 
Tchecoslováquia e não sei o que, eu dizia o meu Socialismo é outro. O meu Socialismo 
é um Socialismo Democrático, de igualdade, de fraternidade, de direitos, de obrigações 
e tal e isso não tem nada a ver comigo. Então, o Kruschev exatamente estava 
significando isso na colocação e o meu apelido passou a ser esse na faculdade. E aí 
aquela mística também do estudante profissional, o estudante que ia para faculdade ou 
para escola apenas para fazer política. E eu tive uma passagem muito tranqüila pela 
faculdade, não ficava... eu era aprovado sempre, não fui reprovado nenhum ano. 
Trabalhava, eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia e em função da política 
universitária no 3º ano eu fui ser diretor no Departamento Nacional de Apostilas e nós 
imprimíamos, porque naquela época eram taquigrafadas as aulas dos professores e ali 
nós tínhamos uma gráfica, no Centro Acadêmico, onde nós imprimíamos e vendíamos a 
preço de custo as aulas para os alunos. No ano seguinte eu fui para o Departamento 
Jurídico, que era pioneiro, disso sabia a procuradoria do Estado, que era assistência 
Judiciária gratuita, era um “Pronto Socorro”. E aí começa então uma nova fase, eu fui 
negado para o Departamento porque a política naquela ocasião, nós estávamos numa 
oposição contrária ao presidente do Centro Acadêmico e ele [...] a mim e ao [...] que foi 
Desembargador, recentemente aposentado. Mas aí nós dois conseguimos entrar para o 
Departamento Jurídico e o diretor Jurídico que era independente, Mário Lima, ele falou: 
olha, Arouca, você não só vai entrar, mas vai ser um dos diretores do Jurídico. E me 
colocou como secretário do Departamento do Jurídico. O Departamento Jurídico 
funcionava da seguinte maneira, nós tínhamos um funcionário que era um rapazinho 
que ficava com um caderno anotando as pessoas que chegavam: o que você quer? Não 
sei o que. E Trabalhista, ninguém queria fazer Trabalhista e como eu era diretor então 
esse Mário Lima falou: olha, você tem que dar um jeito nisso. E o jeito que eu dei foi o 
seguinte, eu vou esperar até cinco horas da tarde, os coitados ficaram lá até cinco horas 
esperando, às cinco horas eu começo a distribuir eles para os demais estagiários, mas no 
fim quem acabava fazendo era eu. Então, com isso eu fiz Advogacia Trabalhista. Chega 
na metade lá do estágio um advogado, Valter de Mendonça Sampaio se candidata, ele 
era do partido, se candidata a Deputado Federal. E ele era advogado de inúmeros 
sindicatos e ele manda procurar um estagiário para ir ajudá-lo já que ele ia fazer 
campanha e aí eu entro nos sindicatos como auxiliar dele. Um ano depois, então uma 
figura extraordinária com uma das maiores lideranças na política universitária daquela 
época, José Oscar Pereira, ele era advogado do Sindicato dos Laticínios, dirigido pelo 
famoso Luiz Tenório de Lima, militante do partido, foi presidente da Federação da 
Alimentação, diretor do CGT e da Construção Civil, o presidente era o Lozairo, morreu 
agora recentemente não faz dois meses. E aí o José Oscar acaba indo para Brasília e eu 
fico substituindo ele na base da amizade, enquanto ele estava tratando de uns problemas 
particulares em Brasília. E ele me liga um dia e diz assim: olha, Arouca você começa a 
assumir esse sindicato porque eu não volto mais para São Paulo. E começou com isso a 
minha carreira no movimento sindical, e a minha carreira no movimento sindical teve 
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essa característica. Os sindicatos que eu passei a assistir eram sindicatos ligados ao 
Partido Comunista. Então, a minha militância saiu do movimento estudantil para o 
movimento sindical. E eu de certo modo passei a virar não muito teórico, Marxista 
teórico de política, mas teórico de movimento, sindicalismo, tanto é que eu acabei 
escrevendo vários livros, tenho vários livros publicados e todos eles sobre o 
sindicalismo. Essa é a minha participação no movimento político; eu militei no Partido 
Comunista o tempo todo, eu acabei sendo preso, processado em 1964 eu, com [...] 
Segurança Nacional, eu me intitulei juiz do Tribunal do trabalho pelo quinto dos 
advogados porque eu sempre fiz questão de falar isso. Porque em 64 eu prestei concurso 
para juiz e fui um dos primeiros colocados, mas nunca me nomearam nem mesmo 
quando eu ganhei um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal para ser 
nomeado, mesmo assim não me nomearam. Então, essa aí é a minha parte, minha parte 
de política, eu me filiei depois ao PPS e ainda inclusive no período da Perestroika eu 
fiquei muito entusiasmado porque isso renovava aquela minha posição de Socialismo 
Democrático, né? Mas, entrando no Magistrado por força de Lei eu fui obrigado a me 
desfiliar e desvincular de qualquer posição política e partidária. Eu não tinha nenhuma 
obrigação em renegar idéia, mesmo assim os meus discursos de posse como várias 
outras manifestações sempre tiveram um cunho político, essa era minha parte. Vincular 
isso ao Sérgio, é interessante da seguinte maneira, eu acho que só indiretamente porque 
o Sérgio sempre teve uma vida muito própria, uma vida muito diferente, uma infância 
muito diferente da minha. O Sérgio era um excelente jogador de futebol; o Sérgio ele... 
tanto assim que naquela ocasião nós tínhamos um time lá em Ribeirão Preto, o 
Botafogo, existe até hoje, mas a grande coisa era um dos jovens de repente receber um 
convite para ir treinar, fazer um treino para exibição no Botafogo e ele foi convidado. 
Então, ele poderia até mesmo ter enveredado pelo futebol, pelo profissionalismo. E ele 
tinha uma vida assim muito ampla, muito alegre, tinha muitas amizades, ele era uma 
figura muito popular. Então, eu estando em São Paulo e ele em Ribeirão Preto, acredito 
que sim havia... 
 
E: José Carlos, só um minutinho porque eu vou te interromper porque eu estou achando 
muito interessante o que você está falando, eu queria que você falasse olhando mais 
para gente porque a gente sabe... para gente poder... dá para repetir um pouquinho essa 
parte que você está falando que ele era um grande jogador de futebol, e que... 
 
JC: O Sérgio ao contrário do que eu fui na infância, ele era uma figura muito alegre e 
expansiva, um excelente jogador de futebol. Naquela ocasião nós tínhamos em Ribeirão 
Preto o Botafogo e existe até hoje e um dos grandes sonhos dos jovens era receber um 
convite para fazer um treino exibição no Botafogo e isso significava uma possibilidade 
de fazer carreira no futebol e ele foi convidado para isso. Ele tinha também uma posição 
muito forte na Literatura, eles criaram em Ribeirão Preto um centro de debates se eu não 
me engano era um professor de Filosofia, foi ele quem criou esse centro de debates e o 
Sérgio teve uma participação muito intensa; uma colega dele e até essa fotografia [...] é 
ele e ela recebendo um troféu da Walderez de Barros que está inclusive na novela que 
está sendo exibida. Então, o Sérgio era isso, eu não sei, portanto eu não acredito... 
Então, continuando no centro de debates. Então, o Sérgio... o que houve sem eu saber,  
talvez eu exerci sobre ele uma influência indireta, não diretamente pelo contrário, a 
minha posição política era muito ostensiva. Quando eu ia a Ribeirão Preto eu comecei a 
colaborar no Diário de Ribeirão Preto, cujo redator chefe era o Luciano Lepera, eu 
chegava em Ribeirão Preto e já me apresentava como uma pessoa do Partido 
Comunista, tinha lá o Antônio [...] aquele pessoal todo, mas meus pais nunca se 
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preocuparam com isso não, eles achavam que eu era... que eu tinha essa formação 
mesmo ou que eu era para ser um grande carola, para ser um católico ou era para ser um 
político, assim... 
 
E: Um grande Comunista... 
 
JC: É. Não houve por parte deles muita preocupação, por parte de nenhum deles, não 
causei espanto nenhum na minha família. Então, o Sérgio pelo que eu soube passou a ter 
um contato muito direto... na minha esquina, minha rua chama Rua Florêncio de Abreu 
após ela em direção a cidade a Rua São José onde tem a Igreja São José. No quarteirão 
de baixo tinha o famoso Mantovani, dois irmãos sapateiros daqueles “anarco-
comunistas”, e a sapataria deles era ainda aquela sapataria de banquinha que eles 
ficavam quase que sentados no chão martelando os sapatos; e lá era uma concentração 
de velhos comunistas. Na mesma Rua São José atrás do lado de cima tinha a Barbearia 
do Sr. Ferraz, também comunista de um centro lá de militância de idéias comunistas. E 
o Sérgio fora de dúvida ele teve uma influência direta deles e do Lepera, Luciano 
Lepera que era jornalista, foi Deputado eleito pelo PTB também naquela época, nessa 
vida de comunistas. 
 
E: Nós quando estivemos em Ribeirão, impressionou muito essa história que você está 
contando desse sapateiro Mantovani, porque quer dizer é um personagem interessante... 
 
JC: E o filho dele, o velho sapateiro, ele tinha dois filhos e os filhos se formaram 
médicos. 
 
E: Nós chegamos a entrevistar um deles. 
 
JC: O mais amigo do Sérgio, o caçula? 
 
E: É. Eu não me recordo o nome dele. Bernardo. Porque o outro não estava, ele estava 
viajando. Então, nós conseguimos entrevistar o Bernardo. Uma coisa que me 
impressionou também nesses relatos, é que a sensação que eu tenho é que Ribeirão 
Preto nessa ocasião era um lugar assim de certa forma especial porque parece existir 
uma boa escola pública onde tinham bons professores, onde tinha... quer dizer toda um 
série de pessoas, adultos, quer dizer desde o sapateiro até o professor da escola que era 
interessante para os jovens. Quer dizer os jovens tinham uma formação. Então, nós 
entrevistamos um outro senhor que falou de tribunais... 
 
JC: Fórum de debates. 
 
E: Fórum de debates, né? Então, uma escola muito atuante onde os alunos [...] 
 
JC: Eu inclusive fui convidado, eu tive uma vez lá para participar, eu acho que eu fui 
falar sobre a Escola de Direito, a formação de Direito. O Sérgio então com isso... ele 
estava na faculdade de Medicina, entrou muito bem no vestibular, teve uma participação 
muito grande na faculdade no Centro Acadêmico e talvez exatamente por influência 
minha, chegou um momento que ele se desgostou e achou que a vocação dele era 
política mesmo e resolveu... interrompeu os estudos, perdeu um ano de faculdade 
porque ele decidiu que ia fazer Direito e ia para São Paulo. Mas ele tinha um amigo, não 
sei se vocês conheceram, se chama Sebastiãozinho? Sebastiãozinho Cortez? 
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E: Não. 
 
JC: Esse é um engenheiro, não sei onde ele está, é um engenheiro formado pelo ITA de 
São José dos Campos. E o Sebastiãozinho e ele se davam muito bem. Até eu liguei para 
o Sebastião e falei: que história é essa, o Sérgio falou que quer vir para São Paulo fazer 
Direito, será que é isso mesmo que ele quer? Mas foi uma coisa que não teve muita 
duração não. E ele acabou voltando e retomando os estudos na faculdade de Medicina, 
se formou e a partir daí ele foi para Campinas onde ele se tornou... aí eu não conheço 
muito bem eu sei que ele tinha tese e o diretor da faculdade era Zeferino Vaz que já fora 
diretor de Ribeirão Preto. E o que eu sei é que Zeferino Vaz procurou dificultar demais 
a defesa de tese dele. Tanto assim, não sei por que foi, quando marcou a defesa tese 
marcou em cima, não havia tempo suficiente para imprimir a tese. O Sérgio então me 
liga lá de Campinas e fala olha, estou com a tese aqui e estou muito preocupado com a 
ordenação ortográfica e gramatical da tese. E eu falei manda para cá porque eu tenho 
um advogado que é professor de Português, levei para ele e ele também foi uma [...], 
ele segurou aquilo lá, eu tive que brigar com ele no escritório para retirar a tese. Quando 
eu cheguei no escritório, o Claudinei Nacarato de Ribeirão Preto estava trabalhando no 
meu escritório, ele tinha vindo de Ribeirão Preto e eu contei para ele, eu fui lá, retirei a 
tese do escritório do outro fulano e agora não sei para quem dar. Ele falou por que? Eu 
fui revisor do Estadão e tem a Maria Lacerda, não sei se vocês viram, que é professora 
de Literatura e de Português. Eu sei que o tempo era exíguo e os dois atravessaram, 
vararam uma noite inteira fazendo a revisão da tese dele. Ele foi defender a tese eu e 
minha mulher fomos lá assistir a defesa de tese dele, eu já tinha sido padrinho de 
casamento dele com a Anamaria. Então, fui para Campinas assistir a defesa de tese... 
uma outra coisa interessante que lembrei agora, meus pais... meu pai era espírita. Meu 
pai quando se converteu ao Espiritismo já tinha bastante idade, tinha mais de sessenta 
anos e ele passou a ser a pessoa mais religiosa de toda minha família; a minha mãe era 
daquelas católicas que pouco ia à igreja, mas rezava em casa e tal. O Pedro, o primeiro 
filho dele, nasceu em Campinas e não foi batizado e minha mãe, mas ele tem que ser 
batizado. Então, um dia eu e minha mulher pegamos o Pedro e levamos na Catedral de 
Ribeirão Preto e batizamos, então muitos não se lembram disso, acho que nem o Pedro 
se lembra disso. Então, eu e minha mulher fomos padrinhos de batismo do Pedro. Mas 
eu fui assistir a tese dele e aí... eu não sei se cronologicamente eu estou me 
posicionando bem, eu sei que aí houve o Golpe de Estado em 64 e ele era [...] agora eu 
tive muitos problemas porque além dessa questão do concurso eu era advogado de 
sindicatos e os sindicatos que eu assistia quase todos eles sofreram intervenção 
ministerial, mas nós espontaneamente não tínhamos um contato partidário não, nós 
mesmos começamos atuar e reconquistar os sindicatos. Formar chapas para derrubar as 
interventorias e continuamos mexendo. Então, eu acabei sendo indiciado pela Segurança 
Nacional, perdi minha avaliação... eu era advogado do Sindicato dos Motoristas, minha 
vida era toda vinculada ao partido e eu estava em Brasília falando com o Ministro 
Arnaldo Pinheiro e o Secretário de Relações do Trabalho era o Carlos Alberto Gomes 
Chiareli que foi Senador pela Arena na eleição seguinte, pelo PDS. E eu recebi um 
telefonema que o tesoureiro do sindicato José Rodrigues tinha sido preso e tinha sido 
levado e eu imediatamente, já tinha saído da audiência com o Ministro e entrei de novo 
no Ministério do Trabalho e chamei o Chiareli que era meu conhecido; Chiareli na 
minha frente chamou lá o Coronel que era chefe da segurança, eles falaram: voltem 
daqui a pouco vamos tentar fazer um contato. [...] nem nós aqui conseguimos, eu pedi 
autorização fui falar com o Ministro Pinheiro ele falou: eu não posso fazer nada, nada, 
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nada. Voltei para São Paulo e aí já passou a ser criminoso, mas de qualquer maneira 
enfrentamos. E aí eu acabei entrando no PPS e fiquei no PPS por algum tempo, mas já 
não mais me satisfazia não. E aí quando entrei para magistratura, então não havia como 
continuar na política partidária. E o Sérgio por sua vez ele foi... eu não conheço bem os 
detalhes, mas ele foi de Capinas para a FIOCRUZ onde ele se realizou politicamente. 
Eu me lembro que um dia eu fui à casa dele... essa história da FIOCRUZ é muito 
engraçada também , né? O Sérgio ele assume a FIOCRUZ e me liga e diz assim: olha, a 
assessoria que eu tenho aqui não sei o que vou fazer com ela. Como que eu posso 
aceitar essa assessoria que é a mesma assessoria do interventor militar que está aqui 
na direção da FIOCRUZ? E eu fui para lá vários e vários sábados e domingos 
assessorá-lo de graça, claro, né? Não havia remuneração nenhuma. E lá nós víamos 
lances extraordinários, imagine eu chegar lá e conversar com o Departamento Jurídico 
da FIOCRUZ, a minha idéia que eu tinha na cabeça era você é funcionário da 
FIOCRUZ? Mas não, eu consegui conversar com eles todos. Teve um dia que eu 
cheguei lá na FIOCRUZ e o Sérgio estava com esse grosso trabalho exatamente na Casa 
Amarela de Osvaldo Cruz e eu sento lá e ele estava conversando com José Lins, os 
cientistas que ele havia reintegrado. Então, eu estou lá almoçando e todos eles 
conversando, eles compraram aqui umas geladeiras e umas coisas e logo ali tem um 
supermercado e eu fui lá e o preço era a metade do que eles pagaram, então havia essa 
história toda e o Sérgio falou eu vou conversar com a comissão de licitação e eu 
também fui conversar. Quer dizer, eu me lembro que aquilo lá... o primeiro período que 
o Sérgio enfrentou sem assessoria, sem nada foi uma coisa, foi uma aventura muito 
grande para conseguir colocar aquilo... outra vez eu vou lá e eles estão recuperando o 
prédio, né? Então, foi uma coisa muito bonita e eu acho que é isso. 
 
E: Surpreendeu-me, voltando até a Ribeirão Preto, que parece que era uma geração 
muito idealista. Uma geração em que cada um que a gente conversou, o Claudinei, o 
Totó, enfim, tinham outros como o Margarida. 
 
JC: Eu não conheci, tanto assim que o Claudinei, por exemplo, ele veio para o meu 
escritório... eu encontrei o Claudinei lá trabalhando em uma banca de revistas, né? Você 
está aqui se formou em Direito e está trabalhando nessa banca. Ele chegou ao meu 
escritório e começou a trabalhar lá e eu nem sabia que ele tinha essa ligação com o 
Sérgio. Agora no meu período não, o que havia de juventude [...] 
 
E: De movimentos? 
 
JC: Não tinha nada, no ginásio do Estado, no colégio do Estado nós não tínhamos 
absolutamente nada de movimento universitário. Agora já no tempo... aí a outra coisa é 
a seguinte, a faculdade de Medicina ela teve um significado muito grande para Ribeirão 
Preto, porque Ribeirão Preto era muito conhecida por duas faculdades excelentes que 
foram incorporadas, as particulares foram incorporadas na Universidade de São Paulo, 
que era a de Odontologia e Farmácia. Então, o movimento estudantil de Ribeirão Preto 
era hilário, onde tinha a famosa “peruata”, o show acadêmico. Então, o movimento 
estudantil de Ribeirão Preto ficava descaracterizado por isso, por essas duas faculdades 
de Odontologia e Farmácia. Agora o ginásio no colégio não contava absolutamente 
nada, nada e eu acredito que isso começou a se organizar com a faculdade de Medicina. 
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E: E nós inclusive fomos lá na União Geral dos Trabalhadores que era um lugar que 
parecia ter muito efervescência, né? Quer dizer, parece que era um período 
particularmente muito fértil de idéias, de... 
 
JC: Lá em Ribeirão Preto houve assim... eu era muito jovem nesse período. Houve uma 
importância extraordinária do Getulismo. Eu me lembro que teve uma ocasião, eu e um 
outro colega começamos a freqüentar a Câmara Municipal, não havia muito interesse 
político da nossa parte não, havia certo interesse jornalístico, nós tínhamos assim uma 
visão se nós criarmos aqui um comitê de imprensa? Vamos oferecer para trabalhar nos 
jornais e tal. Eu não vou conseguir contar agora, mas olha, tinha da Alimentação, da 
Construção Civil, do Couro, Ferroviário, já contei quatro, devia ter pelo menos seis 
dirigentes sindicais, Vereadores de Ribeirão preto e todos eleitos pelo Partido 
Trabalhista Brasileiro; Comunista só tinha Lepera, só tinha o Luciano Lepera. Quando 
ele foi eleito a Deputado Estadual aí foi Odalise Salac (...) como advogado de Ribeirão 
Preto que também foi eleito e por isso que eu não quis, e lá a figura importante era o 
Antônio [...] que era ligado ao CGT, que era o Comando Geral dos Trabalhadores e 
também o Índio que era ligado à lavoura. 
 
E: Ele era Vereador? 
 
JC: Não chegou a ser Vereador não, ele era um agitador. Ele era mais intinerante e 
muito ligado ao movimento rural. Mas o meu caso foi marcado dessa forma não teve 
assim grande expressão não. Para vocês terem uma idéia o Jânio Quadros... a Avenida 
Anhanguera era asfaltada até Piraçununga. Então, eu viajava muito e a Irene ela é de 
Ribeirão Preto e ela era minha namorada, então eu me lembro que para viajar a minha 
mãe punha uma toalha sobre a roupa na mala, né? Porque entrava pedra, então 
Piraçununga a Ribeirão era 100 km. de viagem. E o Jânio Quadros... Isso tem 
importância porque foi ele que asfaltou até Ribeirão Preto e se elegeu por Ribeirão 
Preto. Computados os votos em Ribeirão Preto, quarto colocado. Então, uma coisa mais 
ou menos assim e naquela época era um domínio. 
 
E: Agora de qualquer maneira essa efervescência de 64, o que a gente percebe nessa 
trajetória do Arouca é que depois o baque foi muito grande, né? A gente sente um 
contraste, tanto que algumas pessoas que a gente entrevistou elas não suportaram isso, 
elas permaneceram em Ribeirão Preto, elas não deram a volta por cima e eu acho talvez 
que com a singularidade do Arouca, do Sérgio Arouca tenha sido essa força de dar a 
volta por cima, de reverter... 
 
JC: O Sérgio principalmente no Rio de Janeiro todo mundo fala assim, Arouca, você 
não tem jeito de carioca né? Eu sou de Ribeirão Preto. E o teu irmão é carioca? O meu 
irmão é de Ribeirão Preto, Campinas [...] porque o jeito do meu irmão sempre foi de 
carioca, uma facilidade para fazer aquilo [...] o meu irmão... eu tenho um [...] ele não 
tinha casa e nem carro porque a casa de Santa Teresa ficou com os filhos e aí ele 
comprou aquele sítio lá de Saquarema que eu não vi até hoje. E então, para ele esses 
bens materiais nunca tiveram valor e o meu contato com ele depois de muito tempo aqui 
no Rio foi muito por telefone. Na Nicarágua eu era um iniciador dele de música na 
Nicarágua. Então, eu era... a Sarah que escrevia, ele não se lembrava de data eu que às 
vezes ligava para ele ô, Sérgio, amanhã é dia do aniversário da tua mãe, se você não 
ligar para ela... Então a Sarah que era a agenda dele, a Sarah que fazia a agenda dele, 
essas coisas não passavam muito pela cabeça dele, né? 
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E: E ele... você estava falando que seu pai era espírita e ele teve alguma ligação com o 
Espiritismo ou alguma religião, nada? 
 
JC: Nenhuma, nenhuma. 
 
E: Mas de qualquer modo era bem desprendido dos bens materiais? 
 
JC: Totalmente, acho que nunca se preocupou com essas coisas. 
 
E: Agora coisas mais pessoais de irmão, né? Você já falou como era um pouco a 
diferença de idade de vocês e tudo, mas como era o trato entre vocês assim, era uma 
coisa boa e agradável?  
 
JC: Eu fui muito amigo do meu irmão até ele morrer. Como regra... eu tenho uma 
casinha de madeira lá em Campos de Jordão. Então, o Natal eles costumavam passar lá 
e ia a família toda para lá. Então, sempre houve entre nós uma ligação de amizade. 
 
E: Essa relação com o PCB pelo que a gente conseguiu levantar o Arouca entra no PCB 
com mais ou menos dezesseis anos de idade.  
 
JC: Eu estava em São Paulo... eu  me lembro até do local ali perto da [...] ele ia para 
São Paulo e nós conversamos e eu passei para ele a visão que eu tinha sobre o Partido 
Comunista. Eu tinha muitas restrições naquela parte Stalinista, não era só de Stalin, mas 
aquelas coisas de centralismo, e eu falei olha isso tem sido para nós uma coisa muito 
decepcionante, muito decepcionante. Eu volto e meia, amigos e colegas querem 
conhecer e eu tenho até receio de levá-los porque  eles vão lá e ficam até apavorados 
com o tratamento. E eu lembro disso, foi praticamente o vestibular dele, uma conversa 
muito longa numa passagem dele por São Paulo e conversamos sobre isso. Então, isso 
deve ter sido por volta de 1957, 56. 
 
E: Você então entrou antes? 
 
JC: Eu entrei praticamente em 55. 
 
E: Agora é curioso como uma pessoa como o Sérgio Arouca que não tinha... me parece 
que ele não era muito de aceitar essas imposições e essas visões de cima, o centralismo 
democrático, aquelas... como era isso dentro do partido? Porque é uma pessoa 
aparentemente pelo o que a gente está vendo muito maleável, muito plástica, muito 
flexível. 
 
JC: Era uma coisa terrível, era uma coisa que realmente [...] era assim que não aceitava 
a pessoa que não conhecia absolutamente nada e dar palpite e havia muito a questão 
política. Havia no movimento estudantil, havia um moralismo terrível. Então, a 
faculdade de Direito tinha características extraordinárias, não era Arquitetura; a 
Arquitetura ela primava pela politização, pelo espírito assim artístico e cultural e a 
faculdade de Direito ela dominava porque chamava o grupo [...] era o movimento do 
pessoal mais descomprometido, mais [...] que tinha uma importância política muito 
grande essa que era a verdade. Então, uma assembléia... aquelas assembléias que saía 
fogo numa assembléia, eu ia para lá e pegava o microfone, eu vim aqui falar em nome 



                                     131 

dos comunistas e isso significava... eu levei o Prestes para fazer uma palestra na 
faculdade. Eu exibi o Encouraçado Potenkin e [...] Silva por telefone falando: olha, nós 
vamos suspender vocês, se vocês exibirem o filme estão suspensos da faculdade. Então, 
tá bom suspensos, tá bom, então nós não vamos exibir; eu fui treinar na máquina de 
projeção para passar. Então havia toda essa... havia uma reunião que eles diziam assim: 
bom, em primeiro lugar queria [...]. Essa ligação do Arouca com a Canalha não pode 
continuar, o Arouca vive ligado a eles. Mas, se eu não fizer isso eu nem posso falar na 
assembléia, tinha uma fotografia, eu com o microfone aqui assim e o pessoal querendo 
tirar o microfone de mim. Quando eu levei o Prestes para lá para fazer essa... 
 
E: Mais ou menos em que ano? 
 
JC: 59. Não foi só o Prestes, foi também o Plínio Salgado, foi uma coisa... foi um 
presidente... o melhor presidente que você teve foi o Gustavo Metiô (?) que hoje está em 
Brasília, grande advogado e hoje está em Brasília. A segurança do Prestes não entrou e 
tinha lá a honra da Canalha que ele [...] ele pôs a arma aqui e falou: então deixa que eu 
tomo conta do Velho. Você se responsabiliza? Era assim, o Arouca não... quando ia 
terminar a reunião, todos embolados na porta, tem isso, tem aquilo, um jornalzinho, um 
livrozinho, uma porção de bobagem que [...]. Eu falei você toma cuidado, você não 
pode... Nós vamos dar carta branca para o Arouca. A carta branca para fazer as alianças 
possíveis porque naquela época a política universitária tinha uma unidade com três 
vertentes que eram: os Comunistas, os chamados Nacionalistas e os Católicos ligados 
aos Dominicanos que eram os Católicos Progressistas, a outra ala que era dos Católicos 
ligados aos Jesuítas que era a JUC e toda a chamada direita, e nós cansamos de perder 
congresso para eles também que a gente chamava de “Centrão”. Então, era uma 
participação política muito difícil, eu morei na Casa do Estudante durante cinco anos. 
 
E: Em São Paulo? 
 
JC: Em São Paulo, era uma casa do Centro Acadêmico, Casa do Estudante só da 
faculdade de Direito. Eu me lembro que uma vez num congresso que foi realizado na 
faculdade de Medicina, Dr. Arnaldo, eu acabei indo para casa e daqui a pouco tocam na 
porta isso deveria ser umas quatro horas da manhã, quatro não, duas horas da manhã, 
abro a porta o [...], era colega do Paulo Bastos. Então, assim a política participativa, não 
era a política teórica, a política assim iluminista, era uma política de ação, exigia 
posições assim tomadas ali na hora. Passou no Rio de Janeiro na Universidade Rural, 
então vou lá eu e José Oscar, tinha que ali resolver o problema. 
 
E: Então, quer dizer, na prática aquela teoria toda que se aprendia dentro do partido 
não... 
 
JC: No fim todos nós tínhamos carta branca, nós tínhamos carta branca. Outra coisa de 
qualquer maneira com isso nós éramos muito respeitados, nossa participação ela sempre 
pleiteava pela lealdade e pela coragem, nós íamos para tudo e para qualquer coisa e isso 
também se revelou no movimento sindical. No movimento sindical porque esse pedaço 
que eu briguei até 64... eu falei do Tenório né? O Tenório, então eu vou lá, ele era 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores que a gente chamava “Café com Leite”, 
Sindicato da Indústria de Laticínios, Café e Açúcar. Aí o Tenório se elege presidente da 
Federação dos Trabalhadores de todo o Estado e depois para o Comando Geral dos 
Trabalhadores. Através do Tenório, então eu consegui uma projeção já muito maior que 
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até então, eu no sindicato... como advogado do sindicato era... fazia a reformação 
trabalhista, fazia audiência, fazia recurso e quando eu começo a trabalhar com a 
Federação da Alimentação aí eu já passo a ir para congresso, para fazer teses, ter uma 
participação mais dinâmica. Aí também foi marcadamente política a minha participação, 
e da mesma forma os sindicatos naquela época, esses sindicatos que nós assistíamos, 
havia uma catalogação que era dos sindicatos perante e ligados ao Partidão, Oficialistas 
ligados ao Ministério do trabalho e os Imobilistas que não faziam nada. E o nosso grupo 
era chamado de [...]. Você pega o Lousada, ele morreu agora há duas semanas atrás, 
morava em uma casinha simples; o tesoureiro da Federação da Alimentação, Rodrigo 
Chapelin, houve a intervenção do sindicato com a Federação e ele foi trabalhar na feira, 
não era uma banca de feira não. Ele apanhava duas malas, colocava no chão e vendia lá. 
 
E: Muito diferente dos tesoureiros de hoje em dia, né? Ah! Ah! Ah! 
 
E: O momento pós-64, que começa a ter as divisões e aquelas definições da luta armada 
no PCB, você também teve repercussão naquilo? 
 
JC: Sim, sim. 
 
E: A geração do Arouca, esse próprio Claudinei chegou lutar, depois ele volta. 
 
JC: Volta.  
 
E: Do seu ponto de vista como foi o processo pós-64, quando começa a ter aquelas 
divisões com o pessoal da luta armada? 
 
JC: A nossa visão e aqui para nós o movimento... eu conheci grandes definições, mas 
para nós tínhamos que reconquistar em primeiro lugar as posições perdidas. Nós 
considerávamos logo assim na avaliação que nós tínhamos nos iludido demais. Eu me 
lembro que aquela famosa frase do Prestes “Nós não estamos ainda no poder, mas 
estamos chegando”. Outro que morreu agora também há duas ou três semanas atrás foi 
o Lindolfo, que foi o primeiro presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
e ele que fundou aquela união dos lavradores e trabalhadores agrícolas. Aqui assim sem 
saber se eu estava surpreso e entusiasmado, o discurso que ele faz né? [...] Então, para 
nós a avaliação foi essa, que foi uma ilusão, mas que não fazia mal porque nós 
tínhamos, antes de tudo, que recuperar o que tínhamos perdido. Agora recuperar o 
tempo perdido, não quer dizer voltar ao passado. Ir para frente para nós não era 
aventura, para nós era suicídio e era o que nós chamávamos também de um pouco de 
falta de racionalização e visão lógica, era que nem agora em querer enfrentar os Estados 
Unidos. Eu me lembro daquele filme americano “O Rato que Ruge” [...]. Então, isso 
para nós... a nossa visão sempre foi essa. Então, eu respeitava muito aqui alguns 
colegas, mas eu não via esse caminho de jeito nenhum porque você pega aí a Literatura, 
nós temos uma Literatura produzida na reconstrução da história que foi... todos eles 
admitem que foi um engano e que foi um erro de visão e que causou... custou muito 
caro. Custou muito caro porque isso aguçou a repressão. 
 
E: E todas essas concepções políticas, você conversava muito com o Sérgio sobre isso? 
Trocava... 
 
JC: Muito, muito, muito. E nessa parte eu acho que [...] 



                                     133 

 
E: O Sérgio nunca manifestou nenhum descontentamento com a política do partido? 
 
JC: Ah, sim. 
 
E: Isso não [...] e com a estrutura do partido, que a Regina perguntou se ele sentia bem e 
integrado com essa política democrática, se ele se entendia bem com aquela estrutura, 
né?  
 
JC: Olha, o Sérgio não pegou o estalinismo, eu peguei o resto do estalinismo. O Sérgio 
não pegou, o Sérgio pegou ou quase vamos dizer assim a Perestroika, inclusive a 
bancada dele, o Freire, o Augusto e ele. Ele... eu fiz vários projetos para ele, todos eles, 
na área trabalhista e na área sindical, ele tinha uma ampla liberdade como não tinha o 
Augusto. Então, nessa parte depois pelo menos depois que ele foi eleito eu acho que ele 
teve assim uma liberdade muito grande de atuação. Eu vejo isso, por exemplo, O Malina 
ele não tinha como segurar mais porque o partido... o partido começou a ficar que nem o 
chamado MR8 né? De MR8 ele passou a ser MR4, MR2, MR nada e toda hora estava 
havendo defecções. Então, quando houve a Perestroika houve grande... e quando houve 
PPS, então aí foi [...] Aí quando começa ver que ele está entrando no PPS, o Chiquinho 
dos padeiros, presidente do Sindicato dos Padeiros. Então, eu ligo para ele e digo assim: 
Chiquinho, eu voto em quem?  
 
E: E a impressão que a gente tem de certa forma e você acompanhou tudo de perto, a 
militância do Arouca dentro do PPS tem aspectos muito ruins para ele. 
 
JC: É, inclusive o Freire, né? O Freire, por exemplo, o Freire... o Geraldão do Rio de 
Janeiro quando está na Assembléia Constituinte, o Geraldão vem aqui me procurar... o 
Geraldão eu tive muito[...] com ele aqui em São Paulo. Ele vem e diz assim: eu acho 
que é uma oportunidade da gente fazer uma coisa que vai... (isso daí é dele, veja só) 
que vai nos dar uma força extraordinária na Assembléia Constituinte. Então, eu estou 
pensando o seguinte, paralelo à Assembléia nós fazemos uma Assembléia do movimento 
sindical. Veja que coisa extraordinária! E o movimento sindical, ele apresentava quem 
ele quer na Assembléia Constituinte, assim o [...] de caixas trabalhando doze horas por 
dia nisso, e os programas, os princípios, o regimento e tal, não acontecia nada. Aí eu já 
era juiz, não posso mais ter atuação política e partidária, mas eu vou fazer... fiz duas, 
uma em Brasília pelo [...] Nacional e outra aqui em São Paulo que era Nacional 
também, fiz duas. As duas eu falei sobre a reforma da legislação sindical, o Freire 
estava na de Brasília, ele falou: Arouca, você está lembrado da constituinte sindical? Eu 
falei assim estou. Vamos repensar isso? [...] Eu não achei nada porque naquela época 
não tinha computador, então não sei, mas eu faço. Agora eu vou... recentemente eu vou 
a Brasília e fui fazer uma palestra com associação de servidores públicos e o presidente 
ligado ao PPS, agora eu não me lembro o nome que tem cabelo branco e um rabo de 
cavalo aqui, lá em Brasília acho que é Valdir ou uma coisa assim, ele que foi me pegar 
no aeroporto. Então... essa idéia é extraordinária, vocês não têm hoje o movimento 
estudantil, vocês não têm juventude, vocês não têm sindicato, vocês não têm nada e eu 
não sei o que vocês estão fazendo. Nós só temos o Magrão [...] e a gente vai falar com 
ele e ele diz assim: primeiro eu preciso consultar a Força Sindical para ver o que ela 
acha. Então, não é mais [...]. Bom, agora eu fui fazer uma palestra aqui na Praia Grande 
para a Federação dos Comerciários, fui eu e aquele, o professor da faculdade de Direito, 
Amauri [...] que também foi juiz do trabalho, e ele coloca exatamente isso, vocês estão 
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discutindo essa reforma sindical polêmica, incompleta, mal feita, mal discutida. Por 
quê? Porque não pensar numa Assembléia Constituinte sindical? Os sindicatos, o que 
os trabalhadores querem em uma reforma sindical. Então, isso tudo me lembra uma 
participação do Sérgio... mas ele me contava... Caruso? 
 
E: Paulo Caruso. 
 
JC: Ele só não perdeu... e outra, o Freire não anulou voto nenhum [...]. Então, era 
aquilo... o meu professor do Direito do Trabalho ele tornou-se nome internacional, era 
um negro, de família humilde, Cesarino Júnior, e ele se tornou uma figura internacional 
porque ele mostrou no Direito do Trabalho voltado para o trabalhador. Uma frase dele 
que ficou na história foi assim: “O Direito do trabalho foi feito para proteger o 
trabalhador contra o empregador, contra o Estado e contra ele próprio. Quer dizer, é 
aquela história, eu não quero ser administrador, não quero pagar INSS. Ah vai pagar 
sim, vou proteger você... Então, uma das características do Sérgio foi essa dele fazer 
contra apesar dos outros serem contra ele. Não é por causa disso que eu vou me 
decepcionar, que eu vou parar eu vou continuar da mesma forma, ele teve muito disso. 
Eu conversava muito com ele... eu me lembro que uma vez eu cheguei na casa dele, ele 
ainda não era deputado, não sei quem tinha feito uma caricatura [...] era uma coisa 
assim, já estava propenso a explicar [...] 
 
E: Agora do ponto de vista da família, do olhar da família, que a gente... e que motivou 
todo o nosso trabalho, foi assim uma contribuição extraordinária do Sérgio Arouca, 
enquanto um homem público para a questão da saúde pública. Quer dizer, apesar das 
várias facetas dele eu acho que a formação política do Arouca ajudou muito a ele a 
traçar a cópia dele e tudo. Apesar de ter sido deputado, na verdade ele deixa um grande 
legado no aspecto da saúde pública, né? Você como irmão e a família como um todo, 
vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguiram? Porque a impressão que a gente 
teve, com o grupo lá de Ribeirão é que o Arouca fazia coisas como você falou, não tinha 
uma conexão muito... aquela coisa do dia a dia e tudo. Então, como que é isso? Porque 
quanto mais esse nosso trabalho evolui e quanto mais a gente entra em contato com a 
produção acadêmica do Arouca e particularmente com a tese que ele estava fazendo em 
Campinas e toda a contribuição que ele teve com a saúde pública é uma história assim 
muito impressionante. E vocês têm isso assim dentro de vocês?  
 
JC: Eu tenho, meus filhos têm, houve duas oportunidades quando foi inaugurado lá em 
Ribeirão Preto, lá foram duas vezes... Agora, dois livros que eu tenho... eu digo o 
seguinte, que há dois versos muito bonitos na Constituição. Um é aquele que está no 
parágrafo segundo ou terceiro que diz: todo poder emana do povo... O outro é aquele: a 
saúde é dever do estado e direito do cidadão. Quer dizer, o Sérgio alcançou aquilo e 
foram pouquíssimos os que tiveram, ocuparam a tribuna da Assembléia Constituinte não 
como parlamentar, mas como voz do povo. E isso se deve a ele. É claro que não a ele 
exclusivamente, foi de todo um movimento de médicos e servidores da saúde que o 
escolheram para ser o porta-voz. Mas isso pra mim tem um significado muito 
extraordinário, extraordinário mesmo. Eu acho que chega a ser poético... Agora, então 
vamos ver, meus filhos tem formação... eu tenho três filhos... nenhum deles chegou 
perto do PC, foram simpatizantes até há pouco tempo. Eles sabem, eles têm uma 
formação política e sabem dessa participação do Sérgio. Agora a família sabe que ele 
foi isso, deputado, grande sanitarista. Lá em Ribeirão Preto vai ter o nome de uma rua... 
Eu gosto muito, gosto muito. 
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E: Do seu ponto de vista qual é o legado do Sérgio? 
 
JC: Eu não sei, eu acho que foi em uma daquelas homenagens que prestaram a ele que 
fizeram aquele quadro grande com aquela fotografia dele e que ele disse que muito mais 
do que a política ele se empenhou pela saúde pública. Então essa é a grande marca dele. 
Mas ela não deixa de ser política. Porque às vezes eu me pergunto o seguinte: mas 
advocacia sindical... é tão chata. Perdeu eleição, o dentista e o médico continuam o 
trabalho deles normalmente e os advogados são todos mandados embora. Porque o 
advogado está sempre de certo modo vinculado. Eu acabei com 40 anos de advocacia... 
eu acabei no fim sendo o diretor dos departamentos jurídicos dos sindicatos onde eu 
trabalhava. E começaram a crescer muito. Eu tenho uma fotografia extraordinária na 
greve da construção civil... o Ênio Sandoval Peixoto era o mais velho, então era o mais 
respeitado. Então essa fotografia era numa mesa redonda do Ministério do Trabalho e na 
mesa, pegando o lado que era a bancada dos trabalhadores estavam: os dirigentes e o 
Ênio sentado ao lado deles. E nós todos atrás. Então naquele tempo uma greve na 
construção civil não precisava convocar... Então quando eu chego na direção eu começo 
a ver os advogados burocratas. Então virou esse tipo de advogado burocratizado. Para 
ele tanto faz defender patrão como defender trabalhador. Então a advocacia sindical 
tinha naquela época... que eu acho que não tenha mais, inclusive porque os sindicatos 
seguindo o modelo neoliberal começaram a terceirizar os departamentos jurídicos e 
mandaram embora os advogados que passaram para os escritórios de advocacia. Então 
eu acho que a atuação do Sérgio foi muito mais na saúde pública do que como 
parlamentar. Na saúde pública a participação dele foi fundamental. 
 
E: O que a gente percebe é que ele partiu da medicina pra fazer política. Quando ele faz 
aquela opção de que não quer fazer direito e vai fazer medicina, mas é a medicina com 
um olhar da política. Quer dizer, transformar as coisas, sempre tentando a 
transformação. 
 
JC: Talvez indiretamente o que ele via em mim era muito isso. Eu era um estudante de 
direito que fazia política intensamente. Na casa do estudante era político... nós fazíamos 
coisas assim incríveis. Então esses trabalhos pesados repercutiram. 
 
E: Agora tem um outro aspecto... o Sérgio Arouca era uma pessoa muito bem 
humorada, né? Você teria casos engraçados que você se lembre da história de vocês? 
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Cronologia da Trajetória de Sérgio Arouca 
 

 

A seguir apresentamos a cronologia desenvolvida pelo Projeto, relacionada à 

trajetória de Sérgio Arouca. A partir dela, que divide a trajetória de Arouca em fases, 

pautamos a metodologia empregada no trabalho. Assim, o período deste relatório 

compreende as fases 1 e 2 (“Infância e Adolescência em Ribeirão Preto” e 

“Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto”). É necessário ressaltar que a 

cronologia apresentada está em constante atualização, tratando-se de uma “obra 

aberta”.   
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PROJETO MEMÓRIA SÉRGIO AROUCA 
CRONOLOGIA (EM CONSTRUÇÃO): 

Atualizada em 14.09.05 
 

19
41

 
 
Em 20 de agosto, nasce, em Ribeirão Preto (SP), Antônio Sérgio da Silva 
Arouca, filho de José Pereira Arouca (funcionário da Caixa Econômica estadual) 
e de Alzira da Silva Arouca (dona de casa), e irmão mais novo de José Carlos da 
Silva Arouca.  
 

19
56

 

 
Primeiros pronunciamentos no “parlamento estudantil”, prática organizada por 
um professor do ensino secundário que organizava os alunos em uma espécie de 
tribunal que debatia e julgava a trajetória de personagens históricos brasileiros.   
Filia-se ao Partido Comunista Brasileiro (PCB). O encontro do estudante com a 
política partidária ocorreu por conta do “parlamento estudantil”, que em uma 
de suas edições teve como convidado um jornalista que militava no Partido 
Comunista de Ribeirão Preto e discorreu sobre as tensões provocadas pelas 
mudanças nas relações de trabalho no campo. (...) O relacionamento o levou a 
entrar para o PCB aos 15 anos e a desenvolver, para o partido, um trabalho de 
militância na área rural do município [Fonte: Revista de Manguinhos especial 
Sérgio Arouca. P. 6 da matéria]. 
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19
59

  
Presta vestibular para o curso de graduação em Medicina da Universidade de São 
Paulo (USP), no campus de Ribeirão Preto (SP). É aprovado.  
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19
60

 

 
Ingressa no curso de graduação em Medicina da Universidade de São Paulo 
(USP), no campus de Ribeirão Preto (SP). A faculdade de medicina da 
Universidade de São Paulo (USP), sonhada e criada por Zeferino Vaz em 1952, 
causou um grande impacto em Ribeirão Preto e passou a seduzir os jovens ainda 
no ginásio. Em 1960, quando Arouca passou a freqüentar as suas aulas, ela era a 
única possibilidade de fazer um curso de nível superior na cidade (...). Militante 
comunista, sentindo-se m corpo estranho na faculdade, tomou enfim uma decisão: 
trancou matrícula e se dirigiu para São Paulo, onde o irmão cursava direito. “E  
com o que vi no curso de direito voltei para Ribeirão”, contou Arouca, rindo com 
a lembrança”  [Fonte: Revista de Manguinhos especial Sérgio Arouca. pp. 6-7 da 
matéria]. 
 

19
61

  
Começa a atuar no Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina da USP em 
Ribeirão Preto, e também no Centro Popular de Cultura (CPC) da USP. 
 

19
62

  
Junto com Anamaria Tambellini disputa e ganha as eleições para a diretoria do 
centro acadêmico, estando seus projetos vinculados ao PCB. 
 

 
19

65
 

 

 
Torna-se secretário municipal de Organização do PCB. Nos anos seguintes, se 
manteria alinhado às posições políticas do partido: enfrentamento pacífico à 
ditadura, através de ampla política de alianças.  
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66
  

Conclui o curso de graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (FMRP). 
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19
67

 

 
Torna-se professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da 
Universidade de Campinas (UNICAMP) onde foi um dos fundadores do Grupo de 
Ciências Sociais de Saúde. 
Integra a Liga Brasileira de Combate à Doença de Chagas na UNICAMP. Torna-se  
professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Unicamp, a convite 
de Zeferino Vaz – os caminhos de ambos voltaram a se cruzar. O construtor de 
universidades [Zeferino Vaz] fazia nascer mais uma, agora em Campinas. Ainda 
naquela década Arouca participaria da criação da Liga Brasileira de Combate à 
Doença de Chagas e fundaria o Grupo de Ciências Sociais da Saúde da Unicamp. 
(...) O departamento ganha dimensão nacional pela abordagem da medicina 
preventiva e da questão do coletivo, fazendo uma análise marxista da saúde [Fonte: 
Revista de Manguinhos especial Sérgio Arouca. P. 8 da matéria]. 
Ingressa no curso de doutorado em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade de Campinas (UNICAMP). 
 

19
68

  
Arouca e Anamaria Tambellini se casam. 

19
69

  
Arouca faz um curso de especialização em Saúde Pública na USP. 

19
71

 

 
Torna-se consultor da Organização Panamericana de Saúde (OPAS). Nos anos 
seguintes, representaria o Brasil no Comitê Assessor de Investigações para a América 
Latina da entidade. Nesta condição, desempenharia funções no México, Estados 
Unidos e Colômbia (1972), e no Peru, Honduras e Costa Rica (1973). 
Participa da organização de um centro de medicina comunitária em Paulínea (SP), 
ligado à Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Campinas (UNICAMP). 
Esse centro tornou-se mais tarde uma das referências para a implantação do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
 

 
19

74
 

 

 
Ingressa no curso de pós-graduação em Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade de Campinas (UNICAMP). 
Arouca e seu grupo começam a enfrentar dificuldades com a direção da UNICAMP 
encabeçada por Zeferino Vaz.  
Conclui sua tese de doutorado intitulada O Dilema Preventivista: Contribuição para a 
Compreensão e Crítica da Medicina Preventiva.  
Arouca é proibido de defender sua tese na universidade. 
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75

 

 
Perseguido pela ditadura militar, deixa suas atividades na universidade e sai de 
Campinas. 
A tese de Sérgio Arouca é defendida no dia 23 de Julho deste ano. 
 



19
76

 

 
Vai para o Rio de Janeiro com a proposta de integrar-se ao instituto de Medicina 
Social da UERJ. Ao chegar ao Rio, desiste do projeto IMS e ingressa no Programa 
de Estudos Socioeconômicos em Saúde (PESES), financiado pela Financiadora de 
Estudos e Projetos (FINEP), e ligado à Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Com financiamento da FINEP, Sérgio Góes e 
Eduardo Costa criam o PEPPE ─ Programa de Estudos de Pesquisas Populacionais e 
Epidemiológicas e o PESES. Arouca assume a liderança do PESES e Eduardo Costa 
do PEPPE. 
Fundação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) como instituição de 
coordenação dos eventos médico-sociais (mesas-redondas, debates, reuniões) 
realizados em todo o país sobre o setor saúde e como meio de divulgação de suas 
conclusões através da revista Saúde em Debate. 
Separa-se de Anamaria Tambellini. 
 

19
78

 

 
Quando o PESES vai se aproximando do final, Arouca presta concurso e consegue 
uma vaga de professor titular de Planejamento na ENSP. 
Os “altos escalões intelectuais” do CEBES formam o “Projeto Andrômeda”. Em 
suas reuniões, definiam estratégias de atuação e de consolidação nos espaços 
institucionais. Nenhum projeto foi formulado, embora tenha havido concordâncias 
quanto a algumas estratégias. No mesmo ano, vem ao Brasil o médico e político 
italiano Giovanni Berlinguer para falar sobre o processo de construção da Reforma 
Sanitária italiana. Surge no Brasil o conceito de Reforma Sanitária. 
 

19
79

 

 
Casa-se com Sarah Escorel. 
É um dos fundadores da Associação Internacional de Políticas de Saúde. 
Torna-se presidente do CEBES. 
O núcleo do CEBES em Brasília destaca-se por sua atuação parlamentar. Em virtude de sua 
localização, especializa-se nesse espaço e fortalece-se quando uma série de quadros 
técnicos se desloca para o Distrito Federal para trabalhar no PIASS, no PPREPS e, a partir 
de 1979, nos ministérios. Assessora parlamentares progressistas da Comissão de Saúde, que 
se revitaliza, iniciando uma fase mais combativa e presente no cenário nacional. O resultado 
é o I Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, organizado pela Comissão de Saúde da 
Câmara dos Deputados e realizado entre 9 e 12 de outubro de 1979. Nele, o CEBES 
apresenta o documento “A Questão Democrática na Área da Saúde”, que se tornou 
resolução oficial do encontro. 
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19
80

 

 
Transfere-se para a Nicarágua, onde trabalha como consultor da Organização Pan-
Americana de Saúde (OPAS) no programa de governo da Frente Sandinista de 
Libertação Nacional (FSLN), visando à reorganização do sistema de saúde do país. 
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19
82

  
De volta ao Brasil, retorna ao Departamento de Administração e Planejamento em 
Saúde (DAPS) da ENSP da FIOCRUZ, e torna-se chefe do departamento.  
 

 

19
85

 

 
Sérgio Arouca foi indicado à Presidência da FIOCRUZ por um movimento da 
comunidade de Manguinhos, por uma frente suprapartidária, reforçada pelo então 
secretário-geral do Ministério da Saúde, Eleutério Rodriguez Neto, e pela médica 
sanitarista Fabíola Aguiar Nunes. Esse movimento ultrapassou as fronteiras da 
Fundação e tornou-se um movimento nacional, conseguindo a nomeação para 
presidente da instituição em 3 de maio de 1985 (...) Durante a sua gestão, Arouca 
preocupou-se com a democratização da FIOCRUZ, recuperando a associação de 
funcionários e promovendo eleições diretas para a sua diretoria. Modernizou a 
administração, estabelecendo mecanismos de gestão colegiada e participativa e 
nomeando diretores eleitos pelas unidades. Criou o Conselho Deliberativo da 
FIOCRUZ como instância máxima de poder [Fonte: Revista de Manguinhos 
especial Sérgio Arouca, p. 4 da matéria]. 
No princípio de sua gestão como presidente da FIOCRUZ, promove o retorno dos 11 
cientistas que haviam sido expulsos da instituição durante a ditadura. Inicia diversas 
transformações na FIOCRUZ, como a instituição de seu congresso interno, a criação 
do Politécnico, da Casa de Oswaldo Cruz, entre outras. 
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Preside, em Brasília, a 8ª Conferência Nacional de Saúde que, pela primeira vez, 
contou com a participação dos usuários dos serviços de saúde. 
Exerce o cargo de consultor da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
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Com a eleição de Moreira Franco para o Governo do Estado do Rio de Janeiro, é 
nomeado secretário Estadual de Saúde. É pressionado a deixar a presidência da 
FIOCRUZ por conta disso, mas permanece exercendo as duas funções. 
Arouca recebe a visita do Presidente de Portugal, Mario Soares, à Fundação 
Oswaldo Cruz, selando o acordo de cooperação científica entre Brasil e Portugal. 
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Afasta-se da administração estadual. 
Na Constituinte, Arouca participa ativamente como representante da sociedade civil, 
intervindo na confecção do capítulo de saúde da Constituição. As propostas expostas 
na VIII Conferência Nacional de Saúde, tendo Sérgio Arouca como uma das 
lideranças desejosas de uma ampla reforma sanitária, acabam por serem 
contempladas pela Assembléia Nacional Constituinte e, assim, garantem a criação 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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9 Afasta-se da presidência da FIOCRUZ para candidatar-se a vice-presidente da 
República na chapa do PCB encabeçada por Roberto Freire. 

19
90

 

 
É eleito deputado federal do Estado do Rio de Janeiro pelo PCB, com cerca de 94.000 
votos. 
Arouca recebe a visita do Presidente de Cuba, Fidel Castro, à Fundação Oswaldo Cruz, 
para uma palestra sobre as transformações do sistema de saúde depois da revolução 
cubana. 
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Empossado no cargo de deputado federal, torna-se membro da Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara dos Deputados. 
Participa do Fórum Socialista, realizado no Rio de Janeiro, como discussão preparatória 
ao IX Congresso Nacional do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Neste Congresso, 
torna-se vice-presidente do PCB.  
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É um dos fundadores do Partido Popular Socialista (PPS). Torna-se seu presidente 

regional (RJ), e vice-presidente nacional do partido. 
Vota a favor do impeachment do presidente Fernando Collor. 
Candidata-se à vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro em chapa encabeçada por 
Benedita da Silva (PT). Foram derrotados no segundo turno pelo candidato do Partido 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), César Maia. 
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Vota a favor da criação do Fundo Social de Emergência (FSE) instituído como fonte de 
financiamento para o projeto de estabilização econômica do governo Itamar Franco 
(1992-1994) que ficou conhecido como Plano Real. 
Ainda em seu mandato como deputado federal, requere ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) uma auditoria para apurar o suposto desvio de 49,8% nas despesas do Fundo 
Social de Emergência (FSE), que deveria ser destinado exclusivamente à área social. 
Além disso, foi contrário ao fim do voto obrigatório e a favor da instituição do Imposto 
Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF), que também veio a servir no 
financiamento ao Plano Real. 
Em novembro é reeleito deputado federal do Rio de Janeiro pelo PPS, com 42.717 votos. 
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Reeleito, passa a integrar a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da 
Câmara. Como líder do seu partido na Câmara foi novamente indicado para integrar a 
Comissão de Seguridade Social e Família. 
Mesmo sendo contrário a paralisação, apresenta na Câmara dos Deputados um projeto de 
anistia a todos os trabalhadores que haviam sido demitidos pela participação na greve nacional 
dos petroleiros que exigiam reajuste salarial e manutenção do monopólio estatal no setor. Essa 
greve não atinge os seus objetivos. 
Propõe uma emenda constitucional autorizando as universidades e os institutos de 
pesquisa brasileiros a contratar professores estrangeiros mediante concurso público. 
Com apoio quase unânime do Congresso Nacional, o projeto também concedeu às 
instituições o direito de elegerem dirigentes e de administrar seus próprios recursos. 
Nas votações das emendas constitucionais propostas pelo governo Fernando Henrique 
Cardoso (1995-1998), vota a favor da quebra do monopólio dos governos estaduais na 
distribuição de gás canalizado, da abertura da navegação de cabotagem às embarcações 
estrangeiras, da revisão do conceito de empresa nacional e da prorrogação do Fundo de 
Estabilização Fiscal (FEF), substituto do antigo Fundo Social de Emergência (FSE). Foi 
contrário, no entanto, ao fim do monopólio estatal sobre as telecomunicações e na 
exploração do petróleo pela Petrobrás.  
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Com a desistência do ex-deputado Marcelo Cerqueira, é escolhido para ser o candidato 
do Partido Popular Socialista (PPS) à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, 
contou com o apoio do Partido Verde (PV). 
Apresenta requerimento à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos 
Deputados solicitando uma auditoria financeira em todas as entidades de saúde do país 
financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e especializadas no tratamento de 
idosos e de portadores de doenças crônicas e mentais. O pedido foi feito em 
conseqüência da morte de 98 pacientes na clínica geriátrica Santa Genoveva, no Rio de 
Janeiro. 
Vota a favor da instituição da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 
(CPMF), imposto que veio a substituir o Imposto Provisório sobre Movimentação 
Financeira (IPMF). 
Obteve votação inexpressiva na disputa pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. No 
segundo turno, manifestou apoio à candidatura de Luís Paulo Conde, do Partido da 
Frente Liberal (PFL). 
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Vota a favor da emenda do governo que institui o direito de reeleição para prefeitos, 
governadores e presidente da República. 
Vota contra o projeto do governo que previa o fim da estabilidade no funcionalismo 
público e contra a adoção de um limite máximo para as aposentadorias do setor público 
e a instituição da idade mínima e do tempo de contribuição como critérios de cálculo na 
concessão de aposentadorias do setor privado. 
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Candidata-se à reeleição para deputado federal pelo Partido Popular Socialista (PPS), 
mas não obtém êxito, apesar dos 31.531 votos recebidos. 
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00

  
É convidado pelo prefeito eleito do Rio de Janeiro, César Maia, para assumir a 
Secretaria Municipal de Saúde. 
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Assume a Secretaria Municipal da cidade do Rio de Janeiro na administração  
César Maia. 
É afastado da Secretaria Municipal da cidade do Rio de Janeiro. 
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Descobre que sofre de uma metástase hepática no cólon do intestino. 
Arouca coordena o programa de saúde de Ciro Gomes (PPS) nas eleições deste ano e no 
segundo turno, se incorpora na campanha de Lula. 
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Assume em janeiro a Secretaria de Gestão Participativa do Ministério da Saúde. 
É nomeado para a coordenação-geral da 12ª Conferência Nacional de Saúde e para ser 
representante do Brasil na Organização Mundial de Saúde (OMS).  
Em 2 de agosto, aos 62 anos incompletos, morre Antônio Sérgio da Silva Arouca. 
Em homenagem pelo falecimento de Sérgio Arouca, a 12ª Conferência Nacional de 
Saúde passou a chamar-se Conferência Sérgio Arouca. 
 

 
 

 
 
 


