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1. o livro e as entrevistas 

C om este livro encerra-se a série publicada por esta 
editora sobre a memória militar referente ao período 
iniciado com o golpe de 1964. Ele é dedicado à abertura 

política iniciada no governo Geisel e formalmente concluída ao 
final do governo Figueiredo com a transmissão do poder a um 
presidente civil. Temos aqui vários personagens do regime 
militar narrando detidamente como a instituição e eles pró
prios conceberam, avaliaram e acompanharam esse processo. 
O tema, como o leitor irá notar, despertou nos militares entre
vistados paixões e controvérsias. 

A exemplo dos dois livros anteriores, Visões do golpe e Os 
anos de chumbo, ambos publicados em 1994, o objetivo foi 
trazer novos dados para a compreensão do golpe de 1964, do 
regime que perdurou por 21 anos e da "volta aos quartéis", 
usando para tanto um conjunto de depoimentos em que os 
próprios militares expõem diretamente opiniões, pontos de 
vista, críticas ou elogios à sua performance no exercício do 
poder. Ou seja, é intenção dos organizadores fazer com que os 
militares sejam, eles mesmos, parte na explicação da ascensão 
e queda do poder militar. Se isso acarreta problemas metodo-
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lógicos que não podem ser desconsiderados, por outro lado tem 
ficado evidente, pelas publicações anteriores, que o procedi
mento tem tido resultados positivos e tem contribuído para 
novas reflexões. 

Em se tratando de um projeto de lnelnória - e isto já foi 
enfatizado nas introduções dos dois livros anteriores -, as 
interpretações dos depoentes são livres e subjetivas e, como 
tais, foram respeitadas pelos organizadores. Por isso mesmo, 
veremos que existem compreensões de fatos e até mesmo infor
mações díspares e destoantes. Se isto traz problemas para a 
aferição do que seria a veracidade histórica, por outro lado 
mostra claramente que é sempre útil e necessário relembrar 
que os militares não são detentores de um pensamento homo
gêneo nem de um projeto político igualmente acatado por 
todos. Este livro é mais uma demonstração das dificuldades 
que surgem quando se fala de Forças Armadas sem se mencio
nar as diversas correntes de pensamento que coexistem em seu 
interior. Mais do que isso, ele nos ajuda a qualificar essas 
diferenças em um momento especialmente tenso e difícil: aque
le em que a abertura foi desenhada e implementada, envolven
do um longo processo de marchas e contramarchas. 

O projeto que ora estamos encerrando foi iniciado em 199 1 . 1  
Desde então, foram entrevistados 1 7  militares, alguns mais de 
uma vez, o que resultou em mais de 100 horas de fitas grava-

1. Diversas instituições apoiaram esta pesquisa: a Fundação Getulio 
Vargas e a FINEP, através do projeto "1964 e o regime militar", 
de:;envolvido no CPDOC sob a coordenação de Maria Celina D·.A • .rm"Üo: 
o CNPq. através do projeto "O Estado dnrante o regime militar 

brasileiro, 1 964-1985"; a Universidade da Florida e o North-South 
Center, através do projeto " The national security 8tate during the 
military regime, 1964 -1985" (os dois últimos desenvolvidos sob a 
responsabilidade de Gláucio Ary Dillon Soaresl. Além dessas institui
ções, gostaríamos de agradecer a preciosa colaboração, pam este livro, 
de Dora Rocha (revisora), Clodomir Oliveira Gomes (técnico de som), 
Marília Amparo (secretária), Ana Paula do Livramento, Carlos de 

Sousa Jesus, Fábio Siqueira e Maria Emília Santa'Ana M. e Souza 
(assistentes). 
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das.' Em cada entrevista, um conjunto de questões similares 
foi apresentado ao depoente para que ao fim pudéssemos ter 
um painel de respostas envolvendo os temas que nos pareciam 
prioritários. Dessa forma, se as interpretações variam, elas são 
no entanto produto de um mesmo questionamento e de uma 
mesma demanda por parte dos organizadores. Isto é, pergun
tas objetivas e mais ou menos padronizadas ajudaram a produ
zir interpretações variadas para que chegássemos a este con
junto de visões. As respostas atestam que as percepções 
internas aos militares podem variar de foco e de intensidade e 
que, mais do que isso, estudar os militares a partir de suas 
próprias visões pode ser um instrumento rico e poderoso para 
futuras pesquisas e para a própria compreensão do regime. 

Ao encerrar esta trilogia vale mais uma vez lembrar que 
todos os depoimentos publicados foram revistos pelos entrevis
tados, que tiveram total liberdade para fazer alterações envol
vendo mudanças de estilo, acréscimos de informações ou até 
mesmo supressões.2 Após esta revisão e a incorporação das 
modificações solicitadas, todos assinaram termos de doação de 
seus depoimentos para a Fundação Getulio Vargas, autorizan
do sua edição para publicação. O material doado foi aproveita
do em grande parte nos livros que publicamos nesta série, 
embora não tenhamos necessariamente publicado a íntegra de 
cada entrevista. De acordo com o que foi convencionado no 
termo de doação, utilizamos as partes dos depoimentos que 
estavam diretamente relacionadas aos tópicos de cada livro. 

Em Visões do golpe, enfatizamos o fato de que a maior palte 
dos entrevistados ocupava em 1964 posições secundárias na 

1. Alguns entrevistados, como o general Otávio Medeiros. nâo autoriza
ram a utilização de seus depoimentos, que ficaram, dessa forma, 
perdidos para a pesquisa histórica. Outros não completaram o proces
so de revisão em tempo útil para serem utilizados nos livros. 

2. Sobre os procedImentos metodológicos utilizados nesta série de entre
vistas, ver Maria Cetina D'Araujo, "Ouvindo os militares: imagens de 
um poder que se foi", em Marieta de Moraes Ferreira (coord.l, Entre

vi8las: abordagen,"i e fI.IWS da hiljlória oral (Rio de Janeiro, Editora da 
FGV, 19941, p. 147·172. 
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estrutura militar e pertencia a escalões hierárquicos médios, e 
nessa condição conspirou em favor do golpe ao lado de chefes 
como Castelo Branco e Costa e Silva. Chamamos ainda a 
atenção para o fato de que poucos anos mais tarde seriam eles 
detentores de posições estratégicas dentro do organograma do 
poder militar. No livro seguinte, Os anos de chumbo, grande 
parte desses mesmos atores aparece, como previsto, ocupando 
importantes funções, particularmente nos órgãos de informa
ção. Em ambos os livros alertamos para o fato de que os 
depoimentos compunham um conjunto multifacetado de vi
sões, com convergências, mas também com pontos de vista 
destoantes, que ao fim nos davam um painel inédito sobre a 
dinâmica interna da corporação no que toca ao exercício do 
poder político e repressivo. 

Em A m/ta aos qurrrtéis, que aborda fu ndamentalmente o 
período e os problemas da abertura, esse mesmo grupo de 
militares está quase todo em fim de carreira. Ou seja, para a 
maior parte dos depoentes, as carreiras militares foram feitas 
dentro do regime e se encerraram junto COln ele. Alguns foram 
para a reserva porque o tempo regulamentar assim determina
va, outros se anteciparam porque se sentiram preteridos. De 
toda forma, e até mesmo por uma ques tão geracional, temos 
aqui um conjunto de oficiais cuja vida profissional foi construí
da paralelamente ao regime e dentro dele, o que lhes permite 
ter urna visão a partir do interior do regime que não poderia 
deixar de ser registrada. Poucos continuaram em posições de 
mando depois do início do governo Sarney em 1985. A.., exce
ções ficam com Leonidas Pires Gonçalves, Ivan de Souza Men
des e Gleuber Vieira, este o único dos depoentes que estava na 
ativa quando entrevistado. Excetuando-se o brigadeiro Bur
nier, que foi para a reserva em 1971, os demais começaram a 
se retirar de cena a partir de fins dos anos 70, embora conti
nuassem observando seus pares e os rumos institucionais do 
regIme. 

Neste livro) mais do que nos outros, além das diferenças de 
opiniões entre os depoentes) vamos encontrar posições evasi
vas, ambigüidades e contradições internas em algumas entre
vistas. Isso ocorre particularmente quando da referência a 
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episódios que se tornaram nebulosos, como a reação da "linha 
dura" à demissão do ministro do Exército, Sílvio Frota, em 
1977, e o atentado do Riocentro, em 1981. Ainda a título de 
advertência, convém mencionar que algumas entrevistas es
tratégicas de militares sobre a abertura ainda estão por ser 
feitas, e que outras já estão perdidas. Entre os depoimentos 
que faltam vir a público estão o do próprio ex-presidente Ernes
to Geisel, principal responsável pelo projeto da abertura e por 
sua execução, e o do ex-presidente João Batista Figueiredo, 
uma das mais importantes peças do regime, pois na condição 
de chefe do Gabinete Militar do presidente Médici, chefe do 
SNI no governo Geisel e depois presidente da República, foi 
talvez a figura militar a permanecer mais tempo dentro dos 
redutos palacianos. Golberi do Couto e Silva deixou seu pensa
mento expresso em publicações e conferências, mas isso certa
mente não substitui a lacuna de não ter deixado um depoimen
to mais detalhado. Finalmente, cabe mencionar o general 
Otávio Medeiros, chefe do SNI no governo Figueiredo, citado 
por vários entrevistados pela expansão que deu àquele órgão e 
pelas dificuldades surgidas quando da apuração do atentado 
do Riocentro. Apesar dessas lacunas, o pacto de silêncio que os 
militares tradicionalmente mantiveram a respeito de sua per
manência no poder começa a ser rompido, e os depoimentos 
aqui reunidos constituem um material inédito, o mais comple
to até agora disponível, sobre o que estamos chamando de visão 
militar sobre a abertura. 

Quanto ao conteúdo das entrevistas, gostaríamos ainda de 
destacar alguns temas abordados, que, por serem importantes, 
merecem um comentário breve. Em primeiro lugar há que 
mencionar que este livro traz dados novos sobre o caso do 
Riocentro, particularmente no que toca à responsabilidade 
pelo atentado, e sobre a morte do jornalista Vladimir Herzog. 
Dois militares de opiniões divergentes - Moraes Rego e Enio 
Pinheiro - indicam pessoas possivelmente envolvidas nesses 
episódios cujos nomes até o momento permaneciam desconhe
cidos da opinião pública. É desnecessário dizer que a indicação 
e

'
possível imputação de responsabilidade é de autoria exclusi

va dos depoentes, e que não é papel dos organizadores atestar 
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nenhuma das informações que lhes foram transmitidas. Nes
tes casos em especial, se algo precisa ser aferido, os canais e 
instâncias são outros e bem conhecidos. 

Outro episódio bem retratado aqui é o da crise da demissão 
do ministro Frota. Se para alguns a demissão foi um passo bem 
articulado e logisticamente bem planejado, enfatizando a força 
do presidente no momento da exoneração, outros, como o gene
ral Enio Pinheiro, por exemplo, procuram demon5trar a fragi
lidade do governo e a capacidade que os adeptos do ministro 
teriam de destituir o presidente Geisel. Mais uma vez, vale 
lembrar que as interpretações são livres, mas o fato de que o 
episódio seja ainda retratado dessa maneira revela que as 
clivagens militares envolvendo perdl1.s de pos ições naquele 
momento deixaram seqüelas maiores do que muitos civis pode-

. . 
nam ImagInar. 

Estes dois tópicos estão diretamente relacionados com mui
tas das reaçôes que vários dos militares e.ntrevistados tiveram 
contra o projeto de abertura. As críticas l1.parecem recorrente
mente no decorrer de vários depoimentos, e por elas pode-se 
aferir o grau de divergência interna, não só quanto ao tipo de 
saída do poder mas particularmente quanto à adoção de práti
cas liberalizantes. A anistia, por exemplo, é um dos temas mais 
censurados pela "linha dura". 

Finalmente, como não poderia deixar de ser, e por intenção 
deliberada dos entrevistadores, o livro apn�senta uma varieda
de importante de opiniões em torno do que foi o legado do 
regime para a corporaçêlo militar e para as novas gerações de 
oficiais. De forma direta ou indireta. pIe nos passa preocupa
ções relevantes acerca da crise de identidade da instituição nos 
últimos anos, sua perda de prestígio, a indefinição de seu papel 
e a carência de um interesse maior por parte dos poderes 
públ icos acerca do que as Forças Armadas possam fazer pelo 
país e pela sociedade a que servem em tempos de democratiza
ção interna e de grandes transformações no plano internacio
nal. A esse respeito, a entrevista do general Gleuber Vieira é 
um importante docun1pnto histórico. Mais do que qualquer 
outro: demonstra sua preocupação com o fato de não haver hoje 
no Brasil um projeto militar delineado a partir da sociedade, 
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do Congresso ou do governo ,capaz de definir o papel futuro das 
Forças Armadas e o significado atual da "defesa nacional", 

2. As transições e suas teorias 

A distensão proposta pelo presidente Geisel incluía varIas 
medidas de liberalização, mas a redemocratização que o país 
experimentou foi além, em extensão e rapidez, da preconizada 
pelos seus mentores. Esta diferenciação entre liber(J,lização e 
democratização é importante e, neste sentido, a contribuição 
de ü'Donnell e Schmitter é fundamental. Liberalização seria a 
proteção de indivíduos e grupos contra o arbítrio do Estado ou 
de _outros grupos. Como dizem aqueles autores, no nível indivi
dual, essas garantias incluem os elementos clássicos da tradi
ção liberal: o habeas-corpus; a inviolabilidade residencial e da 
correspondência; o direito de defesa num tribunal justo e im
parcial, de acordo com leis pré-estabelecidas; as liberdades de 
imprensa, de expressão, de petição, de associação e assim por 
diante. No nível grupal, esses direitos cobrem ainda garantias 
como as de que não haverá punição contra expressões de 
dissídio e dissensão coletivos em relação a políticas governa
mentais.1 A democratização mais elementar, por sua vez, im
plica a possibilidade real de transferência de po_d_"r, As duas 
não são iguais: o México é um exemplo extremo, onde encontra
mos, ao longo de muitas décadas, ampla liberalização, mas 
uma democratização quase nula.2 A democratização, assim 
como a liberalização, são um contínuo, ou seja, variam: _110 

1. Guillermo O'Donnell e Phillippe C. Schmitter, Tra-nsitions rrorn 
authorüarian ruw: tentatirw mnclusions about uncertaü� democra.cie,'J 
(Baltimore, John Hopkins University Preso, 1986). 

2. A possibilidade de transferência do poder para partidos que não sejam 
o PRI tem sido nula. Até pouco tempo atrás, os demais partidos não 
haviam eleito um só governador no México; há muitas dúvidas sobre 
se Salinas de Gortari foi, realmente, eleito pela maioria dos votantes 
mexicanos, havendo indicações baseadas em pesquisas de opinião 
pública e de boca-de-urna de que o vencedor foi Cuauhtémoc Cárde
nas. Não resta dú�da de que a fraude foi extensa. 
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Brasil) a democratização é obviamente incompleta no sentido 
de que a cidadania plena) 1 conceito básico da democracia) está 
longe de ser atingida por dezenas de milhões de brasileiros. 

As explicações para as transições democráticas são muitas; 
algumas privilegiam um fator explicativo, englobando todas as 
transições democráticas sob um mesmo rótulo, e outras se 
baseiam mais em tradições acadêmicas do que em pesquisa 
direta sobre os próprios regimes autoritários. Entre elas, fare
mos rápida menção às que recorreram a argumentos baseados 
na infra-estrutura econômica, na cultura política e nas elites, 
tecendo, sempre que possível, comentários metodológicos sobre 
as dificuldades de l idar com um tema não só difícil teoricamen
te, como em muitos casos inacessível à pesquisa.2 Como a 
realização de pesquisas no seio de regimes autoritários sobre 
os próprios regimes foi ,  em alguns momentos, extremamente 
difícil e, em alguns casos, até perigosa para o pesquisador, as 
explicações baseadas em fatores macroestruturais, usando da
dos de fácil obtenção, e que se encaixavam bem na tradição 
latino-americana, de origem vagamente marxista, por muito 
tempo dominaram o horizonte teórico. Foram várias as expli
cações de cunho marcadamente determinista que usavam a 
infra-estrutura econômica ou as crises internacionais para 
explicar por que os regimes autoritários apareciam e desapa
reciam. Este tipo de explicação também passou por uma evolu
ção contínua, chegando a explicações muito mais complexas, 
como as de ü'Donnell e Smith.3 

1. O conceito de cidadania admite gradações, não sendo uma questão de 
tudo ou nada. Nas definições mais exigentes, uma das quais adota
mos, inclui direito à justiça, ao trabalho, à educação, à saúde etc. Ver 
T. H. Marshall, C'a.<;�, citizenship mui ,'iociaL deuf?lopment; essa)'s 
(Garden City, New York, Doubleday, 1 964); e Reinhard Bendix, Na
t{on-huliding and citizenship; sludit,1'i ar our changing social arder 
INewYork, Wiley.1964). 

2. Esta Introduçao só pretende situar os testemunhos dos militares 
entrevistados no contexto das teorias aC'adêmicas sobre o tema, não 
apresentando um trabalho minucioso de revisáo destas teorias. 

3. Ver William Smith, "Polítical transition in Brazil", em Enrique Baloy-
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No Brasil, as altas taxas de crescirnen�QnQmico, em 
primeiro lugar, e a redução das taxas de inflação, em segundo, 
foram usadas de maneira a legitimar o regime militar durante 
o período do chamado "milagre'! econômico. Porém esta era 
uma legitimidade contingente: parando o desenvolvimento e 
voltando a inflação, diminuiria a legitimidade, uma vez que ela 
se basearia quase exclusivamente nesses dois elementos. I A 
presença, mundo afora, de países democráticos com altas taxas 
de crescimento econômico e baixas taxas de inflação, e de 
sistemas autoritários com baixas taxas de crescimento, de
monstrava que um regime autoritário não era condição neces
sária nem suficiente para o bom desempenho da economia. Os 
estudos que relacionam, empiricamente, o regime político com 
a taxa de crescimento econômico apresentam resultados con
traditórios, e em poucos a correlação, seja positiva, seja nega
tiva, é forte.2 

ra (ed.), Comparing new democracies (Boulder, Westview, 198). Ver 
também Guillermo O'Donnell, El Estado lml'orrático-alltoritário: Ar
gentina� 1966- 1973 (Buenos Aires, Belgrano. 1982) e ModR/7âzation 
a,nd bllremwralic-allthorilal'iaJâsm; studies in Soulh AU/R.ricfl politics 
<Berkeley, University of California, 1973), Deste mesmo autor, ver 
ainda o mencionado trabalho em co-autoria com P. Schmitter. 

1. Considerando lodo o período militar, não houve milagre econômico, 
uma vez que as taxas de crescimento do PIB e da renda per capita. são 
estatisticamente semelhantes às do período democrático, 1945-64. 

Ver Gláucio Soares e Nelson do Valle-Silva, �IRegime político e cresci
mento econômico no Brasil, 1945-1984-", Dados, 32, nº 1 (1989), p. 
125-139. Para uma visão favorável ao PAEG, que apresenta dados 
semelhantes, ver Rubens Penha Cysne, "A economia brasileira no 
período militar", em Gláucio Soares e Maria Celina D'Araujo (orgs.), 
21 auos de regime militaJ' (Rio de Janeiro, Editora da FGV, 1994). No 
Chile, o desempenho econômico do regime militar, medido pelos mes
mos indicadores, foi muito inferior ao do período democrático ante
rIor. 

2. Alguns autores defendem a tese de que os regimes autoritários são 
mais eficientes. Ver, por exemplo, Vaman Rao, "Democracy and eco
nomic development", Stlulies in C:omparatille InternatioruJ Delwlop
ment, vol XIX, n' 4, inverno (1984-85), p. 67-81. Jagdish Bhagwati 
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Os economistas que estudaram tanto a ascensão quanto a 
queda dos regimes militares, como seria de esperar, deram 
prioridade a fatores econômicos na análise das transições: 
Celso Furtado,l Luís Carlos Bresser Pereira,2 no caso do Bra
sil, e Kostas Vergopoulos,a no caso de outros países, enfatizam 
o papel dos choques econômicos exte,.�s. Analisando o mesmo 
tema, Poulantzas, um cientista político de orientação neomar
xis ta, também privilegiou as explicações econô�icas para as 
transições na Espanha, Grécia e Portugal,  percebendo-as como 
resultado do conflito entre o capitalismo europeu e ° america
no, com a vitória do primeiro, que ampliou seu mercado expan
dindo-se para o Sul.' 

Um tipo de explicação na qual os fatores econômicos são 
essenciais, mas estão interligados com teorias de modern
ização e industrialização, tem como representantes Giner e 
Sevilla,5 analisando a Espanha, e Lipietz,G analisando outros 
casos, 

Em todos estes trabalhos, contudo, a escassez de dados e de 
padrões de conduta sistemática faz com que diferentes analis
tas, estudando o mesmo fenômeno, cheguem a conclusões mui
to diferentes, às vezes opostas. O observador isento, acompa
nhando os estudos da transição, só pode ficar desconfiado 

chega a afirmar que há "urna escolha cruel" entre democracia e 
liberdade, por um lado, e crescimento econômico rápido, pelo outro. 
Ver TIU' emnomics o/"ulldcnú>ndoped ('()1tntries (New York, McGraw
HilI,1966l. 

1. O Brwúl pó,'Hnilaj;re (Rio de Janeiro, Paz e Terra, 19811. 
2. Os pactos políticos (São Paulo, Bra6iliense. 1985), 
3. "The political economy af democratic consolidation of Southern Euro

pe", em Diane Ethier (arg.), DemocraÜe traJl.sition anel cOl/.solidatio!l 
in Sout/wrn Europc, l.,atin America and Southea.,.t Asiu (London, 
Macrnillan, 19901, p. 139-154. 

4. Poulantzas, Nicos, A crise das ditaduras: Portugal, Grécia" E8p(tJ�ha 
(R io de Janeiro, Paz e Terra, 2ª ed., 1976l. 

5. S. Giner e E. Sevilla, "From despotism to parliamentarism: class 
dominatian and political order in the Spanish State", em R. Scase 
(orgJ, The 8tate in Western EUl'Ope (London, eroom Helm, 1980). 

6. A. Lipietz, Mirages et miraeles (Paris, La Découverte, 1985), 
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quando, sistematicamente, as conclusões dos analistas coinci
dem com as suas predisposições. No que tange ao papel dós 
fatores econômicos essa relação é muito clara. 

William Smith, analisando o Brasil, não deixa dúvida quan
to à estreita relação que existiria entre o tipo de desenvolvi
mento e a consolidação democrática: 

"A consolidação das frágeis instituições democráticas brasileiras 
está inextricavelmente relacionada com o desafio de modernizar e 
transformar o padrão particularmente perverso de desenvolvi
mento brasileiro, um padrão freqüentemente chamado de capita
lismo selvagem ( ... ) O capitalismo brasileiro se expandiu cegamen
te sem desenvolver simultaneamente instituições [socialmente] 
incorporativas nem uma sociedade civil forte e bem-articulada 
com a autoconsciência necessária para atenuar as tensões políti
cas e sociais geradas por uma distribuição extremamente desigual 
de renda, riqueza e oportunidades na vida ( . .. ) A grande maioria 
das classes populares urbanas e rurais não se beneficiou substan
cialmente com o aumento da renda per capita. que triplicou desde 
os anos 50."1 

. 

Em outras palavras, a injustiça do modelo de desenvolvimento 
teria levado ao seu fracasso. Segundo o autor, foi a consciência 
pública das disparidades sociais e de renda que impediu a 
tentativa dos militares de institucionalizar o regime e, até 
mesmo, de controlar o ritmo da abertura.2 Esta tese, que 
tambem· agrada aos que privilegiam as explicações baseadas 
na resistência da sociedade civil, supõe a existência de uma 
consciência social que é contra � desigualdad�." tem capacida
de Gelnfluenciar decisões. Judiciosamente, Smith ·agrega da
dos-que demonstram a dramática transformação na estrutura 
da sociedade brasileira entre 1950 e 1980, usando um conjunto 
de variáveis independentes perfeitamente documentado e um 
conjunto de variáveis dependentes, associadas com a transição 
democrática, razoavelmente documentado. Entretanto, como 
em várias outrás análises deste tipo, a associação entre os dois 

1. Ver William Smith, op. cit., p. 180. Nossa tradução. 
2. Idem ibidem, p. 182-183. 
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conjuntos não está demonstrada, nem poderia estar porque 
não há dados suficientes. A ausência desta demonstração gera 
discordâncias profundas entre diferentes interpretações. Con
trastemos, por exemplo, as afirmações acima com as de O'Don
nell e Schmitter no sentido de que nenhuma das rupturas 
democráticas estava fadada a ocorrer, e no sentido de que o 
papel das razões econômicas foi secundário. Para outros auto
res, as questões de ordem econômica eram menos importantes 
do que os custos do autoritarismo para as Forças Armadas. 
Estes custos, na visão de Eliézer Rizzo de Oliveira e Walder de 
Góes, teriam tido considerável influência sobre o pensamento 
e o comportamento das Forças Armadas mesmo quando o 
panorama econôrnico era favorável.' Isto não significa que os 
fatores econômicos não pesam. Nos Estados Unidos, os presi
dentes se reelegem com mais facilidade quando a economia 
cresce e a inflação está baixa.2 Em geral, as pessoas e partidos 
no poder se saem melhor quando as condições econômicas são 
mais favoráveis. 

Soares, discutindo a instabilidade política na América Lati
na, enfatiza que as crises econômicas aumentam a instabilida
de, derrubando tanto regimes ditatoriais quanto democráticos, 
acelerando a mudança, mas não sua direção. Ditaduras subs
tituem democracias, democracias substituem ditaduras, dita
duras substituem outras ditaduras e democracias substituem 
democracias. Claro está que, por pura probabilidade, nas cri
ses de 30 e dos anos 80, quando havia um número muito grande 
de ditaduras, caíram mais ditaduras do que democracias.3 A 

1. Ver Eliézer Rizzo de Oliveira, Dv Geisel a C()llor (Campinas, Papirus, 
1994) e Walder de Góes, "Militares e a política, uma estratégia para 
a democracia", em Fábio Wanderley Reis e Guillermo O'Donnell 
(orgs.), A democraf'Ía no BNUál: dilemas e perspectil'as (São Paulo, 
Vértice/Ed. Revista dos Tribunais, 1988). 

2. Desde 1932, somente um presidente perdeu a reeleição com uma taxa 
de crescimento superior a 3o/r e, neste caso, a taxa era de 3,1%, 
marginalmente mais alta do que o limite de 3Q,. 

3. Gláucio Soares, "O futuro da democracia na América Latina", Padus, 
27, n' 3 ,  1984, p. 269-293. 
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instabilidade provocada pelas crises não afeta apenas um tipo 
de regime e, embora acreditemos que alguns tipos tenham 
maior capacidade de assimilar crises , não há dados que de
monstrem que ditaduras ou democracias sejam mais ou menos 
suscetíveis às crises econômicas, ainda que ambas sejam a elas 
vulneráveis. J 

Outra tradição importante na análise da democracia se 
baseia, contemporaneamente, no conceito de cult�ra política, 
embora seus elementos estivessem presentes em vários auto· 
res considerados "clássicos" no pensamento político. Uma idéia 
comum a muitas variantes dessa maneira de analisar as ques
tões políticas é a de que existe uma corresptJ"dência entre a 
cultura P91ítica e o conjunto de institujçoes e a�,,-�institu
cionai�_9.-ºe.definem uma democracia ou.uma ditadura. Encon
tramos trechos nesse sentido -em quãse' tõdos-üs'autores que 
escreveram amplamente sobre fenômenos políticos, começan
do com os gregos, particularmente Sólon, que considerava 
como adequadas não as melhores leis em abstrato, mas leis tão 
boas quanto a população pudesse aceitar. Montesquieu foi, 
entre os clássicos franceses, o primeiro a enfatizar -a relação 
entre normas culturais e leis, e Rousseau, em O conh"ato social , 
defendeu a existência de uma relação íntima entre as normas 
sociais e as instituições. Entretanto, foi Alexis de Tocqueville 
quem mais influenciou a escola americana de cultura política 
ou cultura cívica, em grande medida porque escreveu muito 
sobre os Estados Unidos, e de maneira elogiosa. O seu Demo
cracia na América é, ainda hoje, leitura obrigatória nos cursos 
de teoria política e em alguns cursos de política americana. 
Tocqueville uniu a tradição culturalista, ainda não claramente 
esboçada, com duas outras vertentes de análise da democracia: 
a !l§§QÇiativista e a 10cal::ill!;J�tllcional. A ênfase que colocou no 
fato de que os americanos são social e politicamente partici-

1. O fato de que o partido no poder perca mais eleições e que as mudan
ças de regime sejam mais freqüentes quando a economia vai mal, 
significa que os dois tipos de fenômenos estão associados. Entretanto, 
o fato de que haja numerosas exceções significa também que estamos 
longe de um determinismo. 
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pantes gerou duas linhas de pensamento que, hoje, já são 
tradicionais: a que coloca ênfase no associativismo e a que 
privilegia a participação social. I 

Nas décadas de 60 e 70, a tradição da cultura política 
floresceu, sobretudo nos Estados lJ nidos, estimulada, em gran
de parte, pelo sucesso do livro de Almond e Verba, T.he civic 
wlture, de 1963. O estudo, baseado num survey comparativo 
de vários países, usando o mesmo questionário, demonstrava 
que a população dos países considerados menos democráticos 
tinha um sentido de eficácia política mais baixo e atribuía 
menor legitimidade à política e às ��D.:" instituições.2 Um baixo 
sentido de eficácia política que se revela em afirmações do tipo 
"não adianta votar porque nada vai mudar)) indica uma apatia 
cívica e uma desconfiança profunda nas instituições públicas. 
O conceito de cultura política inclui, também, uma dimensão 
participatíva que, acreditamos, deve ser entendida tanto no 
sentido original de votar. ir a manifestações, ler, se i nformar 
etc., quanto no sentido de se vincular ao Estado. Os dados da 
PNAD de 1988 demonstram que uma percentagem considerá
vel da população brasileira não se vincula com importantes 
instituições do Estado. Uma terça parte dos maiores de 18 anos 
não tinha certidão de nascimento, e entre uma quarta e uma 
terça parte não tinha ClC, carteira de trabalho ou carteira de 
identidade, sendo esses índices substancialmente mais altos 
nas zonas lurais. Ou seja, no sentido b urocrático e cartorial em 
que a cultura política brasileira define a vinculação com o 

1. Seyrnour Martin Lipset, Martin A, Trow e James S, Coleman, em 

Uniou dem()(·J"(1(�V, lhe inlentai !Jo!itil'.'l o{ t'U' lnternatioual Typo
i?ra{)/ú('a!lJnúm (Glencoe, Dl., The Free Press, 1 956). demonstraram 
que o associativismo e a participação eram fatores importantes na 
sustentação da democracia interna no sindicato dos gráficos. 

2. A pesquisa tem sérios problemas metodológicos, inclusive de amostra
gem, particularmente no SIl1'fJeJ' realizado no México, Ver Gabriel 
Almond and Sidney Verba, 'I'hl' ci/lic I'1Iltul'1' (Princeton, Princetan 
University Press, 1963). Ironicamente, pesquisas recentes revelam 
que a cultura política em alguns dos países tomados como exemplares, 
particularmente os Estados Unidos, deteriorou consideravelmente. 
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Estado, entre uma terça e uma quarta parte da população é 
civicam�nte _marginal. Uma parcela ainda maior não se vincu� 
la ou se vincula mal com instituições públicas como a polícia ou 
o Poder Judiciário, e essas condições estavam presentes antes 
do golpe de 64.' 

Durante as décadas de 60, 70, e o início da de 80, a tradição 
de estudos sobre a cultura política, com forte âncora institucio
nal em universidades americanas de prestígio, proporcionou o 
pano de fundo teórico de muitas análises sobre os regimes 
autoritários que surgiam, se mantinham ou desapareciam. Os 
autores enfatizavam a importância, para a democracia, dos 
valores democráticos, da participação e da organização da 
sociedade civil. . 

Porém, alguns estudiosos colocam em dúvida a_cJ.ireção da 
correlação do sócio-cultural para o político. A democratizaçã'o 
não muda somente a política: também c�ntribui para mudar a 
sociedade e a cultura torna�do�as às vezes mais democráticas. 
Nesse sentido, Dankwart Rustow define a mudança na cultura 
política como parte da democratização' e Schmitter menciona 
especificamente que alguns valores seriam melhor vistos como 
conseqüências da democracia do que como pré-condições dela. 

Uma variante de análise coloca inclusive;:; possibilidade de 
se modificar, intencionabnente, a cultura polítiça. Em defesa 
desta possibilidade, Verba" analisou a Alemanha Ocidental, 
argumentando que após projetos de educação cívica a democra� 

1. Dados neste sentido foram apresentados por Gláucio Soares em "O 
golpe de 64", em Gláucio Soares e Maria Celina D'Araujo (orgs.). 21 
aff.o� de f'('/?úne miLitur, op. cit., p. 9-51. Sobre os problemas de asso
ciativismo no Brasil em períodos mais recentes, ver vVanderley Gui
lherme do Santos. Nozôes da rJ-l'.'ionkm (Rio de Janeiro. Rocco, 1993l. 
Ver também, do mesmo autor, "Mitologias institucionais brasileiras: 
do Leviatã paralítico ao Estado de natureza", E.'ltlla08 A/1(Jnçado8 -

lIS/', ne 17, vol. 7,jan.-abr. 1993, p. 101-116. 
2. Ver Dankwart Rustrow, "'I'ransitions to democracy: towards a dyna. 

mie model", CompaJ'atit'{' Polilú·s. 2, n\.' 3 (abril de 1970), p. 337-363. 
3. Sidney Verba, "Germany: the remaking of political culture", em Lu· 

cien Pye e Sidney Verba, Politieal cultul'e mui potitü'al (úmcl0pfneul 
(Princeton, Princeton University Press, 1965). 
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cia foi intencionalrnente fortalecida neste país. Conradt, usan
do surveys de opinião, demonstrou que atitudes e crenças 
democráticas, inicialmente débeis, foram ali se fortalecendo, 
confirmando a posição de Verba. O reconhecimento da legitimi
dade da República Federal Alemã saltou de 2CI, dos entrevista
dos, em 1950, para 817<, em 19701 A análise se complica um 
pouco devido à simultaneidade com as fases iniciais do "mila
gre alemão". A lição para o Brasil é que as crenças democráti
cas, enfraquecidas pelos longos períodos autoritários de Var
gas e dos governos militares, podem ser fortalecidas com o 
funcionamento da própria democracia, mas ela tem que dar 
resultados.' 

Os casos da Alemanha, Itália e Japão são interessantes 
porque neles a democracia veio de fora, como resultado de uma 
desastrosa derrota militar e de uma ocupação por países deter
minados a inculcar-lhes novas reb:rras política�. 

Culturalmente mais perto de casa, Espanha e Portugal 
oferecem exemplos de países que estiveram muitas décadas 
sob uma férrea ditadura de direita. Na Espanha, em 1976, logo 
no início da transição, a percentagem de pessoas aceitando as 
normas democráticas havia mais do que dobrado em relação a 
1960, e três em cada quatro pessoas preferiam a democracia.:� 
A continuidade da normalidade democrática em Portugal e seu 
razoável êxito econômico e político levam a crer que lá também 
a democracia está se arraigando como valor cultural. 

1. David P. Conradt. ';Changing German pohtlcal C'ulture", em Gabriel 
A. Almond e Sidney Verba (eds.), 7'11.1' rÍl'ic (·nU/II'(> n-,/,isü"d (Boston. 
Little, Brown, 1980l. 

2. Importantes estudos foram desenvolvidos no Brasil no sentido de 
aferir até que ponto os valores da democracia estão ou não presentes 
na população brasileira. Ver Ruth Cardoso, "Participação política e 
democracia", NO/'os E,<;l"do,<; Ce!Jra[l, ne> 26 (990) e José Álvaro Moi
sés, ;'Dilemas da consolidação democrática no Brasil", 1�/l(J l ... 'oua, n'" 
16, março de 1989. 

3. Rafael López Pintor. La opúlió/l. !l/íhlú·u "."q)(1I1o!a: rld li·anqllis!l/.o (l 
lo riem ()('racia (Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas. 1982). 
p.84. 
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Na América Latina, embora a tradição de trabalhar com a 
cultura política seja menos arraigada, há alguns estudos de 
qualidade com essa orientação: na Argentina, Edgardo Catter
berg' é um proponente importante dessa linha de investigação 
e, no Brasil, análises nessa direção têm seguido a perspectiva 
dos valores e das rwrmas. José Álvaro Moisés nota que a 
redemocratização não É um processo automático e requer mu· 
dartç;'8 ná'�;;ciedade: 

"a construção da democracia não é uma decorrência natural do fim 
do autoritarismo L.,) as sociedades que saíram da ditadura e 
querem ser democráticas têm que se transformar em alguns ou em 
vários sentidos para chegarem a ser democracias modernas.":t 

E, explicando, acrescenta: 

"O consenso normativo que fundamenta a cultura política é sem
pre um consenso sobre normas, regras de procedimento e valores 
compartilhados pelos diferentes grupos que formam a sociedade ,".1 

Moisés demonstra ainda que a legitimidade das instituições 
políticas e dos políticos é muito limitada no Brasil e argumenta 
que isto constitui um sério perigo para a construção democrá
tica. 

Tratando desse mesmo tema da legitimidade, O'Donnell e 
Schmitter nos lembram que, entre as duas grandes guerras, os 
regimes autoritários se colocavam como alternativas a longo 
prazo e pe1'lnanentes e que como tais procuraram formas de 
legitimação. Convém lembrar a expressão de Hitler de que o 
Terceiro Reich duraria mil anos. Ou seja, aqueles sistemas 
políticos autoritários, de esquerda ou de direita, pretendiam 

1. Argentina con/i'onl8 fJolitic8: fx>liti('ot (,Illture mui publieopiuiou in l/te 
AI'Wmtúw trau8ilion lo demo(:l'acy (Boulder, Lynne Rienner, 1991). 

2. Em José Álvaro Moisés e J. A. Guilhon de Albuquerque (orgs.l, 
IJilemaH da. ('ou8olidaçào dNnocrútic-a no Urmúl fRio de Janeiro, Paz 
e Terra, 19901. p.119. 

3. Idem ibidem. p. 125. 
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ser soluções estáveis e duradouras para substituir regimes 
parlamentares considerados ineficazes. As justificativas apre
sentadas eram, de um lado, a ineficiência e a paralisia decisó
ria dos regimes parlamentares da época,l ou seja, a alegação 
de que a democracia liberal não estaria dando certo, e, de 
outro, o autoritarismo centralizado da União Soviética, exacer
bado pelas práticas stalinistas que horrorizavam muita gente. 
Aqueles autoritarisrnos não pretendiam ser, como os latino
americanos, uma solução de curto prazo para um problema de 
curto prazo, um simples golpe para remover um presidente 
corrupto ou de esquerda. Muitos dos regimes autoritários lati
no-americanos surgidos no pós-45 nao se apresentaram como 
soluções permanentes amparadas em reformas institucionais, 
e vários se basearam em pessoas e não em partidos ou quais
quer outras inf.tituições. Os mais recentes, de cunho militar, 
afirmaram sua própria transitoriedade e, caracteristicamente, 
objetivavam corrigir o que estava errado, "limpar" e "conser
tar" o país, afastar a possibilidade de conflitos sociais e obter, 
ainda que a preço muito alto, a paz social e altos níveis. de 
desenvolvimento econômico. Diversos grupos militares no Bra
sil não tinham a mesma opinião a respeito de quanto o regime 
deveria durar. Para uns, poderia du rar décadas ou o tempo 
necessário para "consertar o paí�", ;:10 passo qUE" pélra outros, 
do grupo castelista, seria inicialmente umR. operação relativa
mente rápida, com a devolução do poder aos civis após efetuar 
algumas mudanças pontuais julgadas necessárias. Em comum 
a todos, há contudo a percepção rie que não tinham um projeto 
para o país, e há indicações de que a mesma ausência caracte
rizou os regimes militares dos paísefi do Cone Sul. Isto signifi
ca, portanto, que a existência de um projeto ,nilitar para a 
sociedade não é condição necessária para que um regime auto
ritário dure, 

--- ----

1. Esta continua sendo uma grande preoC'upaÇ":1o para os dpmocratas 
brasileiros. A inefic-ipncia do parlamento hrasileiro e os casos óbvios 

de corrupção e fisiologismo sao os maiores propagandistas das solu
ções autoritárias. 



IfltroduÇllo - 25 

Existe, além do mais, uma incongruência entre o autorita
rismo dos regimes e a sua legiti-mização através

-d.em"canis
mos democráticos. No Chile e no Uruguai houve tentativas de 
utilização de plebiscitos: no Chile foi uma farsa, já a partir da 
formulação dos quesitos, e no Uruguai, a ditadura foi derrota
da. Entretanto, legitimização e institucionalização não são a 
mes'!l1�_ coisa. Há exemplos -de--regime

-
s 

---��-
toritarios que se 

institucionalizaram. mas que não pretenderam se legitimar 
através de mecanismos democráticos. Por sua vez, a institucio
nalização - a elaboração e implementação de processos e 
instituições coerentes que permitam ao regime autoritário fun
cionar sem crises contínuas - não é condição necessária para 
que um regime autoritário dure. N o Brasil, o regime não estava 
institucionalizado e, não obstante, "for durand�i,. N'-

o início da 
década cI,,-10, após vários anos de poder militar, começou-se a 
falar seriamente em institucionalizar o r�gime. Em verdade, 
algumas destas iniciativas partiram de políticos interessados 
em diminuir a arbitrariedade do sistema. No pensamento de
les, um regime com regras autori-tá.J-.ias _seria preferível a um 
completamente arbitrário. 

Outra corrente teórica tem analisado a tTansi
_
çã9democrá

tica a partir das elites. Ela inclui um 
-
número graflde dê adep

tos nos países centrais, particularmente nos Estados Unidos, e 
alguns seguidores na América Latina. Seus adeptos, como 
Burton, Gunther e Highley, condicionam o suces�o tanto da 
transição quanto da consolidação democrática a algum tipo de 
entendimento entre as elites e distinguem vários arranjqs 
nesse sentido, tais como acordo, convergência e desuniêw. A 
desunião dificultaria, ou até impossibilitaria, a consolidação 
democrática e indicaria uma cultura política não democrática. 
Por outro lado, lembram que o consenso pode tam��m ser 
resultado de uma cultura política não democrática. Afirmam, 
por exemplo, que em três países - México, Venezuela e Repú
blica Dominicana - verificou-se o consenso entre as elites sem 
que houvesse tradições de governo democrático.' Embora auto-

1. Ver M. Burton. R. Gunther e J. Highley. "An overview", em John 
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res como O'Donnell e Schmitter tenham-se policiado e evitado 
formular uma teoria geral da transição, Burton, Gunther e 
Highley insistem na necessidade dessa construção teórica adu
zindo que enfatizar o consenso e a unidade das elites é o 
caminho mais adequado. 1 

Bruneau, um canadense que estudou a transição brasileira� 
insiste nesSa perspectiva. 2 Este autor pertence à ampla cate
goria de comentaristas da transição que apresenta, de forma 
judiciosa, uma interpretação baseada em fontes escritas. Lis ta 
uma série de condições e circunstâncias que teriam contribuído 
para que a transição se efetuasse, sem tentar estabelecer uma 
ordem de prioridades . Sua tese é de que a democratização se 
deu sem que as elites entrassem num acoroo, o que ameaçaria 
a estabilidade da nossa frágil democracia. Sublinba que "certo 
grau de consenso e unidade tem existido entre as elites brasi
leiras, mas baseado na oposição à entrada dás massas. É um 
con:3enso antidemocrático. ":1 

Esta é uma hipótese tentadora e, intuitú'wnente, só pode
ríamos concordar com ela. Entre os arleptos da teoria das 
elites, também se observa urna certa confusão entre elites, tout 
court, e elites políticaB. O conflito entre Maluf e outros próceres 
do PDS, ou entre ele e o grupo que se aliou para eleger Tancre
do, não significa, por exemplo, que as elites econômicas do país 
estivessem divididas, nem que não estivessem. 

Outro ponto enfatizado por Bruneau e por muitos outros 
analistas é o das vitórias eleitorais do MDB em 1974, 1976 e 
1978.4 Não há dúvida de que houve um crescimento desse 

Highley e Richard Gunther (orgs. ) .  h'/ill>'<; I/I/(/ de!/l.o('/"a1l(" ('o/t.<;otido

lioll in Latin A!I/.I'ri('(I mui SoutJtr'rn Fllrope (Cambrige, Camhridge 
University Press. 1992), p. 039-340. 

L Idem ibidem, p. 343-.344. 
2. Thomas Bruneau. "Brazil's political transition", em .John Highley e 

Richard Gunther. Elite;> (md r!.emo('/"(Jlif' ('un;>()!u!(Jlúm in !..:rlLln Ame·· 
rica mui Sout/wrn Eurof>/' . op. cit., p. 257-2S1. 

3. Idem ibidem, p. 259. 

4. As vitórias do MDB estão bem coment8.das em Maria Helena Moreira 
Alves, Estado e o{)rmil,.·úo /1.0 Hrwú[ (Petrópolis, Vozes, 1984), 
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partido, mas a questão é saber por que razões isso ocorreu, uma 
vez que os dados indicam um crescimento do MDB muito 
superior ao decréscimo da Arena. Um estudo sugere que o 
decréscimo da Arena nestas eleições se ajusta bem ao decrés
cimo histórico dos partidos conservadores, baseado na mudan
ça na composição sócio-econômica do eleitorado.'  O segredo 
desta superficial impossibilidade aritmética, na qual o MOB 
ganhou mais do que a Arena perdeu, se encontra no decréscimo 
dos 'votos nulos e brancos, que assinalariam a maior aceitação 
do MDB, um partido que foi criado manu militari e que se 
transformou em um verdadeiro partido de oposição. 

Genericamente, a perspectiva das elites na análise das 
transições democráticas enfrenta sérios problemas conceituais 
e empíricos. Em primeiro lugar, o�_�':!to�s não definem clal"�
m�!l��_ o c9nceito. Não queremos dizer ��m--lsso- que todos 
tenham que redefinir os conceitos em seus trabalhos, 
mas não há definição de elite que se aproxime de um consenso. 
E, se lemos os vários trabalhos que usaram as elites na análi
se das transições políticas, vemos que cada um usa o termo 
à sua maneira. Não há uniformidade, o que dificulta a compa
raçao. 

Em segundo lugar, não. encont;T3.rnOS definições operacio
naif?, nem pesquisa_� �.mpi!iça�. Em terceiro, nota-se uma certa 
conf!1�.ªQ_goflct?itual entre elite, na sua acepção sócio-.ecopômi
ca, e elite política. Finalmente, esta perspectiva, por sua pró
pria ênfa�e, pensa o mundo em termos de elites e massas e 
enfrenta sériag dificuldades para lidar com o papel de amplos 
setores médios e com uma estrutura de classes mais complexa. 
Embora seja atraente pensar que uma oposição unida oferece 
mais alta probabilidade de êxito do que uma dividida, a pers
pecti":'a das elites necessita ainda de muito trabalho conceitual 
e de muita pesquisa empírica até se transformar numa alter
nativa teórica viável na análise das transições e das consolida
ções democráticas. 

1. Gláucio Soares, "O previsível eleitor brasileiro", Cihwia lIoje, vol. 2. 
nQ 9 (novembro-dezembro de 1983), p. 26-32. 
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Até agora retratamos as análises das transições que enfati
zam elementos da economia e da sociedade civil, incluindo a 
cultura política e o papel das elites. Entretanto, é bom lembrar 
que existe um corpo extenso de analistas e comentaristas que 
colocam a ênfase no próprio Estado. Diane Ethier, numa revi
são das principais contribuições teóricas sobre as transições, 
chega à conclusão de que há concordância com a tese de que "a 
transição à democracia é controlada pelo Estado e não pelas 
forças da sociedade civil". ' A ênfase no Estado é meio caminho 
andado para recuperar a importância dos militares, tanto para 
os golpes e os regimes militares quanto para o fim destes 
regimes e as transições democráticas. 

E ncerrando este esboço de preocupações teóricas, gostaría
mos de lembrar ainda alguns outro8 problemas metodológicos 
importantes. Muitos dos estudos da transição democrática com 
aspirações nomotéticas, generalizantes, por estudarem somen
te casos exitosos, esbarram em deficiências que viciam as 
conclusões. Afinal, as mesmas circuns tâncias que parecem 
facilitar, ou até mesmo decidir, o fim de um regime autoritário 
e o início da democratização aparecem em outros casos sem que 
a desejada democratizaçâo ocorra. Assim, qualquer estudo de 
transições democráticas (no plural i deveria ter, necessaria
mente, um componente comparativo com outras situações em 
que a transição não se observou. Caf;o não comparemos transi
ções democráticas com continuações autoritárias, como argu
mentar que determinadas condições contribuíram para a de
mocratização se não sabemos se elas também estavam 
presentes nas continuações autoritáriaf.? 

Inteligentemente, O'Donneli e Schmitter enf"tizam que os 
fatores que derrubam uma rl.itadura não são os me:=:.mos que a 
instalaram, mas tampouco são diametralmente opostos. Argu
tamente sublinham que a queda de regimes democráticos 
usualmente se deve à ação de um pequeno grupo de pesso'as, 
ao passo que as transições democráticas, ainda que necessitan
do das manipulações e conspirações de praxe, requer amplas 

L Ver ;'Introduction". em Diane Ethier (org.), op. cit.. p. 7. 
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IP-obilizações de massa. Assim, haveria uma assimetria nas 
deterin-rnáções dos colapsos das democracias e das-transições 
democráticas. 

Os organizadores deste livro estão conscientes do alto grau 
de indeterminação de ações políticas e sociais e das dificulda
des para lidar com um tema desta magnitude. Sabem contudo 
que, na ausência de um conjunto de dados, quantitativos ou 
qualitativos, que permitam substanciar uma teoria geral das 
transições democráticas, é crucial aprofundar o conhecimento 
de situações concretas articulando-as com exercícios teóricos 
possíveis. É este o sentido desta Introdução. 

3. Os militares e a redemocratizaçéw 

As crises militares merecem uma seção à parte porque estão 
claramente associadas com a queda de vários regimes milita
res. Argentina, Grécia e Portugal são três países com fortes 
crises militares prévias à redemocratização. Na Argentina e na 
Grécia houve grandes fiascos militares, contra os ingleses, nas 
Malvinas,l e contra os turcos, em Chipre. Nos dois casos, o 
governo militar desmoronou. 

"( .. .l o contexto dentro do qual a transição de regimes autoritários 
começou em décadas recentes se deu com mais freqüência após 
derrotas militares em conflitos internacionais. Além disto, o fator 
que mais aumentou a probabilidade de uma solução democráti
ca foi a ocupação por outro país que era, ele próprio, uma demo
cracia."2 

N os casos da Argentina e da Grécia, O' Donnell e Schmitter 
admitem também que a guerra foi mais uma indicação e uma 
conseqüência de que o regime andava mal do que a sua causa. 
De toda forma, segundo esses autores, fora os casos de derrotas 

1. "A transição argentina surgiu, fundamentalmente, como conseqüên
cia da derrota militar nas ilhas Malvinas em junho de 1992." Catter
berg, op. cit., p. 5. Nossa tradução. 

2. O'Donnell e Schmitter, op. cito , p. 17-18. Nossa tradução. 
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militares, as razões para a transição são predominantemente 
i nternas. '  Predominantemente não significa exclusivamente, e 
os autores deixam abertas as portas para a influência de 
pressões internacionais e de flutuações na economia mundial. 

A idéia de que os militares se retiraram do poder para 
preservar a unidade da corporação ocorreu a várias pessoas. 
Segundo essa perspectiva, as Forças Armadas, estando dividi
das politicamente, teriam diagnosticado que a permanência no 
poder era a causa das divisões, pelas ambições políticas que 
gerava, que acabavam superando o tradicional espírito de 
unidade da corporação. 

Essa teoria, se bem contribua para explicar o fim do regime, 
encontra dificuldades em explicar por que o fim não se deu 
antes, quando houve pesados enfrentamentos entre diferentes 
correntes militares: primeiro, quando Costa e S ilva e um grupo 
de oficiais radicais impuseram a sua candida tura, em detri
menta de uma candidatura politicamente mais aceitável; se
gundo, quando, na sucessão de Costa e Silva, sem um líder que 
a influenciasse, vários candidatos se apresentaram ou foram 
apresentados, inclusive um, Albuquerque Lima, que repre
sentava uma corrente com contornos ideológicos nítidos, de 
cunho direitista e nacionalista, com presença s ignificativa tan
to dentro quanto fora das Forças Armadas 2 O enfrenta menta 
entre Geisel e a "linha dura", representada por Sílvio Frota, 
constituiu outro momento de ruptura dentro das Forças Arma
das; finalmente, o episódio do Riocentro deflagrou nova crise 
política e militar. Certamente, nesses episódios, não devem ter 
faltado os que, prudentemente, sugerissem uma retirada es
tratégica do poder; entretanto, as sugestões nesse sentido não 

1. Idem ibidem, p. 18. 
2. O brigadeiro Burnier chegou a mencionar que o general Albuquerque 

Lima seria um socialista. Os dois eram considerados "duros" pelos 
seus colegas e pelos analistas políticos. Entretanto, há uma imIX'rtan
te diferença ideológica entre os dois: l\lbuquerque Lima era um 
nacionalista, o que, às vezes, o empurrava para IX'sições antiamerica
nas, ao passo que Burnier foi formado na tradição da guerra fria. 
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se materializaram. Evidentemente, ou a ameaça não era sufi
cientemente forte, ou os incentivos para permanecer no poder 
eram muito convincentes. Assim, a simplet:Lª!lleaça à unidade 
das Forças Armadas não era condição suficiente para a retira
da-do poder, ainda que;-�o�o�;;-� entender, contribuísse forte
mente·para tal. . 

O'Donnell e Schmitter chegam a afirmar que "não há tran
sição cJ.tio início não seja a conseqüência, direta ou indueta, de 
importantes divis�,,�.dentro do próprio regime autoritário."l 
Segundo eles, MO haveria transição política sem rupturas 
internas importantes. Em outras palavras, poderíamos inferir 
que um regime militar, detentor quase exclusivo do poder 
armado, se unido, seria muito difícil de vencer. Nossa pesquisa 
relativiza muito essa afirmação: durante todo o regime houve 
.importantes divisões dentro das Forças ArJl!.adas. ASsim, não 
é possíVeliefâcIonar a emel'g�[Wia dessas..di:;'isões com a demo

�cratização: elas_-.�empre existiram, inclusiv.e no� perí?�os de 
maior legitimidade do governO<nititar. Além disso, no meio 
militar, há muitas outras fontes de lealdades que competem 
com a lealdade política: ser da mesma turma ou da mesma 
arma, ter servido junto ou sob o comando de um mesmo supe
rior etc. 

Levando um passo mais além a posição de O'Donnell e 
Schmitter, acreditamos que a divisão dey" ser localizada. no 
interior dCU! F'orça; Ar�a�, e não somente no interior dos 
regimes militares. O problema é definir quando as dif�r;�ças 
de opinião crescem e passam a merecer o título de divisões e 
quando devem ser consideradas rupturas. Como não há defini
ções operacionais, os limites são mudados de acordo com as 
crenças dos autores. No caso brasileiro houve, desde a conspi
ração até depois de terminado o regime militar, fortes diferen
ças de opinião no interior das Forças Armadas a respeito de 
vários aspectos. Os governos militare.s, llo Brasil, sempreJs>
ram de composiL&:: n"nhu�po governou aJ:)sõluto, mas 
sempre .com representação dos demais grupos. Não hóuve al-

1. Op. cito 
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ternância dos grupos no poder; houve alternância dos grupos 
dominantes. O caso brasileiro agrega três dimensões impor
tantes: primeiro, os grandes grupos de opinião militar, as 
linhas "dura" e "castelista", estiveram representadas em todos 
os governos. Não se tratou de uma substituição de um governo 
de "duros" por outro de "moderados" e vice-versa, mas da 
substituição de um governo com predOlninância dos "duros" 
por outro compredOlninânciados "moderados".l Segundo, se as 
divisões entre �'duros" e "moderados" possibilitaram a abertu
ra, por sua vez a abertura agravou estas divisões, culminando 
no episódio Frota, quando, segundo alguns entrevistados, hou
ve uma séria ameaça de golpe.2 Terceiro, a disposição do iíder 
ou do grupo no poder de enfrentar o grupo adversário, possivel
mente ocasionando uma séria ruptura, inclusive armada, pode 
ser essencial. O general Moraes Reb'D menciona a rejeição de 
Castelo por qualquer coisa que pudesse dividir o Exército: 
quando da sua sucessão, Castelo evitou a ruptura, e a "linha 
dura" ascendeu ao poder contra seus compromissos públicos, 
suas convicções e as preferências nacionais: Geisel aceitou os 
riscos da ruptura e empurrou a abertura mesmo contra as 
decisões do grupo "duro" que, naquele momento, tinha os seus 
grandes núcleos no ministro do Exército, Sílvio Frota, e na 
comunidade de informações. a 

1. Esta característica, que ressaltamos em ViKÔ/:'S do {{olp/'. aparece, 
explicitamente, em algumas entrevistas e, implicitamente, em quase 
todas. Durante o governo (':.BiseI houve predomínio, mas não hegemo
nia, do grupo castelista, e durante o governo Figueiredo, um grupo de 
"novos duros", articulado com os "duros históricos" , seria responsável 
por vários atentados terroristas< 

2. Os testemunhos militares são contraditórios tanto a respeito da dis
posição do general Frota de derrubar o presidente Geisel, quanto a 
respeito do seu desejo de ser presidente. Os duros expressam a 
opinião deque Frota não desejava ser candidato e teria impedido seus 
auxiliares mais radicais de tentar um golpe contra Geisel. 

3. O general Sílvio Frota foi um dos poucos oficiais que se negaram a 
conceder uma entrevista. Disseram os seus fiéis seguidores que esta
va quase cego e que a esposa estava muito doente. Obtivemos, tam-
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o episódio Frota foi o ponto culminante no conflito entre 
Geisel e os "duros". Frota era o ministro do Exército quando 
ocorreram as mortes Herzog e Fiel nas dependências do II 
Exército, o que levou o presidente a tomar medidas disciplina
res severas. Entrevistados de orientações opostas indicam que 
o comandante do II Exército, general Ednardo Dávila Melo, 
esteve alheio aos fatos que resultaram nessas mortes mas, por 
outro lado, estava cercado por oficiais da "linha dura" cujas 
ações não controlava. Como comandante, entretanto, recaía 
sobre ele, ex-officio, a responsabilidade dessas mortes, e em 
função disso perdeu o comando. 

Assim, reforça-se a dificuldade para se chegar a generaliza
ções, impressão sublinhada pelas novas pesquisas feitas dire
tamente com os militares que apontaram para clivagens inter
nas à corporação, para diferentes composições entre esses 
vários grupos e para as relações que estabeleciam com grupos 
políticos. O'Donnell, por exemplo, foi um dos primeiros a suge
rir, no caso argentino, a existência de dois grandes eixos confi
gurados em "duros" e "moderados", divisão que também se 
aplica ao Brasil, ainda que deixe de fora um grande número de 
oficiais ideologicamente indefinidos. O' Donnell define os "du
ros" como aqueles que desejavam a perpetuidade do regime 
autoritário e acreditavam nessa possibilidade. Argumenta, em 
coincidência com nossos dados, que os "duros" também tinham 
divisões internas e que alguns adotavam essas posições extre
�as devido a razões oportunistas, preocupados exclusivamen
te com a sua sobrevivência em posições de poder, inclusive com 
o acesso a maneiras corruptas de enriquecimento pessoal, e 
não com objetivos políticos nacionais de longo prazo. Após o 

bém, a informação, não-confirmada, de que teria escrito suas memó
rias, para serem publicadas após sua morte. Frota foi uma figura 
controvertida. Vários militares que entrevistamos mencionaram sua 
aversão à tortura e as famosas rondas para inspecionar prisioneiros. 
Estas, segundo os presos políticos, tiveram caráter absolutamente 
inócuo: as visitas de Frota só tiveram o efeito de interromper, momen
taneamente, as torturas e sevícias. 
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início das transições, usualmente os "duros" são os responsá
veis pelas tentativas fracassadas de golpes, conspirações e atos 
violentos, cujo objetivo é criar uma situação de caos que permi
ta uma nova intervenção militar. Garretón, analisando o caso 
chileno, afirma que os "duros" e os "moderados", em um primei
ro momento, ou seja, na etapa reativa, não se diferenciam. 1 No 
Chile a reação foi contra o governo socialista de Allende, demo
craticamente eleito, e, se formos aplicar esse raciocínio ao 
Brasil, aqui a reação seria contra o governo Goulart e contra o 
que percebiam como a ameaça comunista e sindicalista. 

Seguindo nessa mesma direção, O'Donnell atribui uma cer
ta racionalidade ao sistema militar, sugerindo que os "duros" 
teriam mais influência enquanto o regime estivesse funcionan
do, e que os "moderados" assumiriam o comando quando hou
vesse problemas requerendo uma atitude conciliatória. Uma 
hipótese alternativa aponta para a possibilidade de que o 
predomínio dos "duros" seja proporcional ao isolamento social 
e político dos militares.2 Por essa razão, romper o isolamento 
era condição necessária não só para diminuir o predomínio dos 
"duros" quanto para favorecer perspectivas de negociação e 
transação. 

Nesse sentido, era importante facilitar o entendimento en
tre os moderados dentro das Forças Armadas e os minimalis
tas na sociedade civil, ou seja, aqueles que aceitavam uma 
transição pactuada a médio prazo, mediante uma agenda for
mulada pelos próprios militares. Sistematizando estas idéias, 
Przeworski elaborou várias possibilidades de transição, repre
sentando cenários de possíveis alianças e contrapondo as fra-

1. Manuel Antonio Garretón, "The fK)litical evolution or the Chilean 
military regime", em Guillermo ü'Donnell, Phillipe Schmitter e Lau
rence Whitehead (orgs.) Tramlitions from autlwritm'irUL rule - Latin 
America (Baltimore, John Hopk.ins, 1986). 

2. O isolamento social dos militares, no caso brasileiro, sofreu wn efeito 
multiplicador devido às altas taxas de auto-recrutamento. Ver, a esse 
respeito, Celso Castro, "A origem social dos militares: novos dados 
para uma antiga discussão", NOPO.'J Estudos Cebl'ap, São Paulo, 
37:225-231, novo 1993. 
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ções dominantes dentro das Forças Armadas com as da socie
dade civil. Para Przeworski, a única combinação que levaria a 
uma democracia seria aquela em que os militares moderados 
se aliassem aos minimalistas da sociedade. '  Esta perspectiva 
parte do princípio de que a,tares. politicamente relevantes, 
.inclusive os militares, interagem, e o resultado desta interaçã� 
depende, em parte, djis pre<:liê.P-;;siçôes de todos os grupos 
envolvidos na nego.ciação. As análises dos contextos decÍsKi'ios 
combinam duros' � moderados do lado militar com maximalis
tas e minimalistas na sociedade civil. É preciso, entretanto, 
lembrar que há uma disparidade na correlação de forças e na 
distribuição de poder entre esses quatro grupos, ou seja, a 
distribuição dos recursos de poder não é eqüitativa. Além do-o 
mais, a extrema concentração dos recursos de coação em mãos 
militares torna a correlação de forças no interior das Forças 
Armadas muito mais importante na determinação dos eventos 
do que a que possa ocorrer entre os grupos militares e os da 
oposição civil. 

Os pactos em torno das transições envo.lvem, além da libe
ralização imediata e da transferência de poder aos civis, uma 
definição do pós-autoritarismo. Urna proposta comum aos mi
litar�s nessas negociações vIsa a garantiL que não haverá 
vinganças n",m r!lyançhismo.. Talvez sej';;-�ste

-
ô'principal obje

tivo, em geral apoiado., inclusive, pelos moderados dentro das 
Forças Armadas, em parte por solidariedade corporativista 
com os setores radicais, em parte devido à consciência de que, 
sem prantias mínimas, uma transição pacífica, pode se trans
for�a;" emconf1itiva. O resultado €Ilma série de negociações a 
respeito de garCLnti..�_()lt.SSlLvC1JJ!!:!!!J/ns. No Brasil, isso se reve
lou no debate sobre :yánlsl,J:a:-os militares, particularmente os 
comprometidos com á: repressão, demonstraram sua intranqüi
lidade com possíveis vinganças, desforras, processos e conde-

1. Adam Przeworski, "Como e onde se bloqueiam as transições para a 
democracia'\ em José Álvaro Moisés e J. A. Guilhon Albuquerque 
(orgB.), Di/.em<Ul da consolidação da democracia, op. cit., p. 19-48. 
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nações. A solução encontrada foi a aplicação da anistia tanto 
para os que lutaram contra o regime quanto para os que 
reprimiram em seu nome. ' Se o principal objetivo da oposição 
brasileira era garantir a democratização, e sabendo que sua 
posição era frágil no conjunto das negociações, era fácil prever 
que os minimalistas aceitariam as salvaguardas propostas 
pelos militares mesmo contra a opinião daqueles setores da 
sociedade que queriam uma democratização mais acelerada. 2 
Em alguns países, contudo, pessoas, partidos ou grupos foram 
excluídos da anistia. No Uruguai, por exemplo, o Acuerdo dei 
Club Naval, de novembro de 1984, teve como condição impor
tante a prisão, até as eleições, de Wilson Ferreira Aldunate, 
um possível forte concorrente nas eleições presidenciais.3 So
bre o tema há ainda que lembrar que, embora os acordos sejam 
freqüentemente descritos como negociações entre grupos mili
tares e de oposição, eles, freqüentemente, são precedidos por 
sondagens, negociações dentro de cada um dos grupos apresen
tando resultados distintos. No Chile, a oposição superou anta
gonismos históricos por ocasião do referendum de 1980; no 
Uruguai, o Partido Colorado e a Frente Ampla apoiaram o 
pacto, mas o Partido Blanco ficou de fora porque seu líder 
estava presoi no Brasil, houve uma grande frente para eleger 
Tancredo Neves, mas o PT ficou de fora e os deputados petistas 
que votaram a favor de Tancredo foram, posteriormente, ex
pulsos do partido. A posição dura do setor malufista do PDS 

1. Ver Ana Lagôa, SNl, como nasceu, como fllnciona (Rio de Janeiro: 

Brasiliense, 1983), p, 1 1 1: "em função da anistia e da liberdade de 
imprensa, nenhum militar se sentará no banco dos réus. O desagrado 
que isto possa provocar no meio civil é irrelevante do ponto-de-vista 
da segurança, e passageiro, do ponto-de-vista da estratégia de gra
dual e lenta democratização do país, que nâo será abandonada." 

2, Os maximalistas se opunham à aplicação da anistia aos militares, ao 
passo que alguns duros históricos, como o brigadeiro Burnier, se 
opunham à anistia aos principais políticos de esquerda. Fica claro que 
se as negociações fossem conduzidas por um destes grupos, não teria 

havido anistia "ampla e irrestrita", 
3, Ver Garretón, op. cito, p. 117,  
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praticamente expulsou os moderados, que saíram do partido, 
formaram o PFL e apoiaram Tancredo. Por ironia do destino e 
inconsistência ideológica, José Sarney, até pouco antes a prin
cipal figura do PDS, foi empossado na presidência da Repúbli
ca pela oposição. 

Isto nos remete a outra questão importante, qual seja, a da 
sobrevivência das institl,!!>Q.'!s, particularmente das institui
ções políticas, que existiam antes e durante a ditadura. E'tit 
arguns casos, como Espanha, Nicarágua, Paraguai e Portugal, 
os regimes autoritários foram de tão larga duração que dificul
taram a sobrevivência de muitas das instituições anteriores. 
Além disso, nestes mesmos países, antes da ditadura não havia 
uma tradição democrática arraigada, capaz de criar institui
ções políticas adequadas para os novos tempos de democrati
zação. Em alguns casos, como no Chile, houve tentativas do 
regime militar de efetuar profundas reformas institucionais, 
levando Garretón a formular a hipótese de que a democracia 
no Chile teria que começar de zero. Entretanto, contrariando 
algumas expectativas, os partidos políticos chilenos demons
traram fôlego fora do comum e os mais importantes sobrevive
ram. Em várias transições de curta, média 8, até mesmo, longa 
duração - como o Brasil - vários políticos do período pré-au
toritário se destacaram, ainda que, formalmente, os partidos e 
outras organizações políticas a que pertenceram no período 
pré,autoritário houvessem desaparecido. Em parte esta sobre
vivência de pessoas 8 instituições é esperada, pois o próprio 
autoritarismo, relegando a negociação política a um plano 
secundário, dificulta a formação de novos lídel1'S, criando um 
vazio entre ge�açÕes p�jftiCa.s. Os últimos dias de muit;o"�egi
mes autoritários ou os primeiros do regime de transição são, 
tradicionalmente, marcados pela volta ao país de exilados ou 
auto-exilados, entre eles muitos que participaram do combate 
armado ao governo. E muitas vezes essas lideranças que mais 
duramente combateram o regime se vêem na contingência 
difícil de ter que abandonar táticas e estratégias em que foram 
socializados para aprender os instrumentos da vida política 
democrática, que não conheceram. Esse mesmo exercício terá 
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que ser enfrentado pela gama de políticos criados e formados 
pelas ditaduras. 

Finalmente, há a inda um importante ponto a lembrar nes
tas notas introdutórias. A vinculação entre os processos que 
ocorriam no interior da instituição militar e a tese de que a 
resistência da sociedade civil foi importante para a democrati
zação deve ser acompanhada pela noção de que a distensão 
passou de projeto a processo. Para alguns, teria sido a socieda
de civil, através de organizações como a OAB, a ABI, e a CNBB, 
e através de mobilizações de massa, como as campanhas pela 
anistia e pelas Diretas-Já, que teriam empurrado para o abis
mo um regime militar deteriorado. No entanto, também houve 
participação da sociedade civil e manifestações de massa con
tra o regime militar durante o governo Costa e Silva, mas a 
distensão não ocorreu. Ao contrário, tivemos o AI-5 e o fecha
mento do Congresso. Como já enunciamos aqui, a distensão 
ocorre sempre que, entre outras coisas, os grupos no poder 
estejam dispostos a negociar, e foi isso o que passou a ocorrer 
com o governo Geisel. Em que pese a autonomia do projeto de 
abertura em relação à sociedade civil, a interação entre oS 
atores interessados em bloqueá-lo ou apressá-lo deu-lhe uma 
dinâmica não antecipada pelos mentores da transição. Na 
percepção do governo Geisel, a primeira linha de combate era 
contra os ((duros" dentro do got'erno e nas Forças Annaoos. O 
importante depoimento de Moraes Rego sugere que a "linha 
dura" era uma preocupação constante para os articuladores do 
projeto, e outros depoimentos sugerem que oficiais e civis de 
extrema-direita conspiraram para desestabilizar o governo. É 
frente a este dado que alguns moderados, como o próprio 
Moraes Rego, se queixam da incompreensão da oposição, que 
não teria entendido o dilema do governo: ou aceitava a pressão 
dos "duros" e congelava o processo, ou acatava a pressão da 
oposição mais acirrada e era derrubado pelos " duros". Com 
isso, nenhuma abertura seria viável. Para garantir o sucesso 
do projeto, teria sido necessário conciliar ambas as tendências 
e reprimir tanto os "duros" quanto a oposição. A autonomia do 
projeto era garantida pelo governo a partir das respostas favo
ráveis ou desfavoráveis produzidas na dinâmica do processo. 
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A percepção daqueles mais chegados a Geisel era de que, 
assim como todos os outros, aquele também era um governo de 
composição e, como tal, tinha que lutar numa frente doméstica. 
Por isso mesmo, grande parte dos esforços políticos de Geisel 
teria sido no sentido de vencer a "guerra interna" contra os 
"duros". As ações da oposição maximalista na contestação ao 
regime podiam espicaçar e fortalecer os "duros", que poriam o 
governo em xeque e inviabilizariam a abertura. Nesse sentido, 
de acordo com alguns entrevistados, o ini!J1igo do governo, ou 
pelo menos o inimigo a considerar, era a "linh� dur-aT"�-ao pa'-ssõ-

7 que a oposição seria o aliado lógico, mas não confiável, com o 
qual não poderiam contar. 

Por todas essas razões, podemos caracterizar a abertura 
como um p,·ojeto -que se iniciou com autonomia pelo alto, com 
importantes passos liberalizantes, mas que logo virou proces
so, cujo rumo foi determinado por muitas forças. Concordâmos 
também com a tese difundida de que a "abertura iniciada em 
1974 não foi baseada num plano amplo e bem pensado".! As 
entrevistas aqui reunidas sugerem claramente que se baseou 
numa �nt,�_��_lLQ�J:al�J!ºte que produziu passos concretos, 
uns pensados previamente e outros como respostas a eventos 
posteriores. QJ'!tQ. <JE! que a implementação do projeto foi 
at!-"Jlelada pelas ocorrências levou vários autores a afirmar 
que o conteúdo e o ritmo da abertura escaparam ao pleno 
con�trole do governo militar. De fato, ainda que sem poder 
demonstrar, é possível sugerir que, particularmente a partir 
da campanha pelas diretas, os custos de uma tentativa de 
continuísmo do regime seriam altos, o que teria forçado o 
governo a permitir a conclusão do processo. Do ponto de vista 
dos "duros", essa mobilização só foi possível porque consentida 
e até mesmo incentivada pelo governo, quer por incompetência, 
na visão de alguns como Coelho Netto, quer porque endossava 
essa participação, segundo os dizeres de Leonidas. Essas leitu
ras distintas corroboram nossa tese sobre a necessidade de 
diferenciar o P!�ojeto e o processo, o que por sua vez chama a 

1. Ver Smith, op. cit .. p. 184. 
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atenção para as dificuldades de se formular explicações apres
sadas acerca da dinãmica entre o Estado e a sociedade civil. '  O 
desenrolar do processo foi caracterizado por marchas e contra
marchas, por ziguezagues, revelando que o grupo Geisel não 
era hegemãnico, ou que, pelo menos, esta era a sua percepção.2 
Sugere, também, o caráter precário do projeto. Uma leitura 
errada da correlação de forças poderia ensejar um longo e duro 
retrocesso, como em 1968. Para o governo Geisel, os limites da 
transição eram dados pela "linha dura", que parecia não ter 
poder de decisão, mas tinha, indubitavelmente, poder de veto. 
Havia contradições dentro do próprio governo, que tinha uma 
composição ideológica muito heterogênea. No governo que pro
pôs a distensão, havia defensores da repressão que, como em 
outros países latino-americanos, tentaram desestabilizá-lo. 
Isso foi particularmente grave no governo Figueiredo, pois, 
como nos lembra Ana Lagôa, " nos 8 primeiros meses de 1980, 
25 atentados deixariam um saldo de 1 morto e 15 feridos". 3 Em 
1981, houve o mais importante de todos eles, o do Riocentro, 
que terminou desvinculando o general GDlberi do governo Fi
gueiredo mas, ao mesmo tempo, forçou um entendimento para 
que os radicais da "linha dura" se enquadrassem nas diretrizes 
governamentais. É desnecessário lembrar que, àquela altura, 
os custos desse enquadramento já eram muito altos para uma 
sociedade traumatizada com ameaças de bombas. Um IPM, 
feito sob medida para não apurar nada, foi concluído, inocen-

1. Ver Eli Diniz, "A transição política no Brasil", [Jad()!; 28, nQ 3 ( 1985), 
p. 329-346; Celso Lafer, "The Brazilian political system: trends and 
Perspectives", (;()/w,.nmenl anel ()pposiÚon 19, n�' 2 ( 1984), p. 179-187; 
Wanderley Guilherme dos Santos, "Autoritarismo e após: convergên
cias e divergências entre Brasil e Chile", Dados 25, n'" 2, (982), e 
Smith, op. cit .. p. 184. 

2. Também era a percepção de Carlos Castelo Branco, citado extensa
mente por Ana Lagôa, que vinculou o Pacote de Abril de 1977 à 
exeqüibilidade das medidas da distensão, como "a revogação do Ato-5, 
ainda que com salvaguardas, a restauração do /wbea."I-Wrpfl8 e outras 
medidas". Ver op. cit., p. 1 1  L 

3. Ana Lagôa, op. cit., p. 109. 
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tando os autores do atentado, provocando a renúncia de Golbe
ri e importantes protestos no STM, por parte de ministros que 
se negaram a aprovar aquela "história oficial". 

Os momentos finais da transição democrática e os iniciais 
do novo regime foram acompanhados de uma grande euforia, 
de expectativas pouco realistas a reêpeito dg juj;m:o. O fim de 
um regime militar pode gerar um Q.ti}:nismQilimi�do, baseado 
no falso suposto de que o autoritarismo era responsável por 
todos ou quase todos os males do país. Porém, foram poucos' ós 
novos governos civis que se caracterizaram por alta eficiência, 
competência e honestidade. Enfrentando, nas décadas de 80 e 
90, condições externas muito mais adversas do que as das 
décadas de 60 e 70, e tendo que lidar com os problemas emer
gentes da nova institucionalização, vários governos civis não 
puderam satisfazer as aspirações da população, gerando, de 
parte de alguns setores, um certo desencanto e a busca de 
soluções rpágicas. No Peru, onde a ditad"Ura militar fOI chima
da de dictahlanda, os governos de Belaúnde e Alan García não 
conseguiram resolver os principais problemas políticos e eco
nômicos do país. A inoperância e a extrema corrupção do 
Estado e da classe política eliminaram, em pouco tempo, o 
otimismo, e o resultado foi, por um lado, a contínua presença 
de um agressivo movimento guerrilheiro, o Sendero Lumi1w8o, 
e um substancial apoio a um movimento autoritário civil lide
rado por Alberto Fujimori. 

No Brasil, as expectativas foram mais modestas, devido à 
morte de Tancredo Neves e ao fato de que o primeiro governo 
civil não foi eleito por voto direto, e teve à frente um dos 
prepostos do regime militar. Entretanto, constatou-se um certo 
entusiasmo com a construção da Nova República, estimulado 
pelo sucesso inicial do Plano Cruzado. A postergação, para o 
dia seguinte às eleições, das medidas complementares que o 
plano exigia, assim como o forte descrédito do presidente Sar
ney e o crescente descrédito da classe política, eliminaram o 
entusiasmo existente. O entusiasmo democrático deu lugar a 
um perigoso cinismo que só recentemente começou a ser supe
rado. 
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Nasceu em 1920 no Distrito Federal (Rio de Janeiro). 
FOl7nou·se pela. Escola Militar do Realengo em 1944. 

Em 1962 serviu com o gene,·aJ Humberto Castelo 
Branco no N Exército, sediado em Recife. Em 1964, era 
tell,ell,te-coronel e se" Jia na Diuisão Blindada, no Rio de Janei
ro. Durante o governo Castelo Branco (1964-1967) foi assiste!1,
te do general Erri-€8to Geisel, então chefe do Gabinete Militar 
da Presidência da República. Promovido a coronel em 1967, 

entre 1969 e J 971 exerceu o conumdo da Fronteira do Solimões 
(AM), sendo designado em seguida para a chefia' de gabinete 
do general Geisel. então pre.sidente da Petrobrás. Em 1973 

a8se.ssorou Geisel na elaboração de seu plano de governo e. nos 
dois anos subseqüeJ,tes. chefiou a Assessoria Especial do pre
sidente da República. Em 1975 foi promovido a. ge .. n.eral-de
brigada e dR.8ignado para o comando da 1 1 '  Brigada dR. 
InfantaJ"iaBlindada, em Cwnpinas (SP), posto que deixou em 
1978 para assumi,. a chefia do Gabinete Militar de Geisel. De 
1979 a 1981 comandou a 6g Região Militar, sediada em 
Salvador, transferincJ.o..se em seguida para. a reserva na. pa
tenl<l dR. general-dR.-brigada. 

Depoimento concedido a Maria Celina D'Araujo. Gláltcio Aly 
Vil/o" Soares e Celso Castro emjulho dR. 1992 ejulho dR. 1994 . 

• 

o senhor chefiava o gabinete do general Geisel na Petrobrás 
quando ele foi escolhido pr:o'a suceder o presidente Médici, 
não é isso? 

Sim. Fui para a chefia de gabinete do presidente Geisel na 
Petrobrás em julho de 1971 substituindo o então coronel Ivan 
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de Souza Mendes. O Ivan era muito competente e preparado 
mas, por feitio pessoal, centralizador e cerimonioso. Cerceava 
o acesso dos funcionários ao presidente, com exceção dos qua
tro diretores. Até o marechal Adernar de Queirós, ex-presiden
te da empresa, conselheiro e amigo íntimo de Geisel, era por 
ele "barrado". Os assuntos que deveriam ser levados ao presi
dente eram analisados e estudados pelo Ivan, que naturalmen
te acabava acumulando-os. Tanto assim que após me passar o 
cargo ele ficou uns 15 dias se livrando da papelada que acumu
lara. Era seu estilo. Ora, Geisel conhecia petróleo e Petrobrás 
muito mais do que qualquer outro. Além do mais, eu julgava 
importante que tivesse contato com os funcionários graduados 
para expor-lhes suas explicações pessoais e agilizar os procedi
mentos. Entendia que o chefe de gabinete devia ser um canal, 
e não um degrau. E o fato é que consegui estabelecer uma 
descontração natural. Após os despachos diretos com Geisel, 
todos vinham a mim, espontaneamente, para me situar nos 
assuntos que eram objeto de decisão. 

Do gabinete da Petrobrás o senhor certamente acompanhou o 
processo de escolha do general Geisel para a presidência da 
República. 

o assunto da sucessão não era tratado comigo, e eu não soube 
de nada a não ser, talvez, uns três meses depois de assumir o 
cargo. Geisel, meio acanhado e reticente, me disse: "Você ouviu 
falar nesse negócio de presidência?" Aparentava um certo des
conforto. Argumentei: "Ouvi falar, há pouco tempo, através do 
marechal Adernar, o Cacau. Mas se o senhor quiser, vou provi
denciar e ninguém fala mais nisso." Ele nunca mais tocou no 
assunto até que fosse definido, talvez em meados de 1972. 

É conhecida a observação do Médici quando seu nome foi 
cogitado para substituir o presidente Costa e Silva no dramá
tico episódio de 1969. Ele tinha consciência de ser o candidato 
mais inexpressivo e repetidamente manifestara sua disposição 
de não aceitar a indicação. Nessa ocasião teria dito: "Por que 
não u m  dos Geisel, que se prepararam a vida toda para isso?" 
Orlando Geisel desempenhou um papel decisivo na escolha do 
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Médici e, em seu governo, teve a mais expressiva atuação, com 
reconhecida e indiscutível ascendência sobre os demais minis
tros e sobre o próprio presidente. Orlando foi o último grande 
"cacique" das Forças Armadas. Sua inteligência brilhante e a 
autoridade imanente de sua personalidade infundiam admira
ção e respeito, mesmo àqueles que não o apreciavam. 

Há uma versão publicada em 1986, atribuindo à viúva do 
Médici, dona Scilla, a afirmação de que seu marido queria 
iniciar o processo de abertura antes de deixar o governo, e que 
o general Ernesto Geisel ameaçara renunciar à sua candidatu
ra caso fosse tomada essa iniciativa. É verdade que essas 
questões começaram a ser examinadas em fins de 1972, em 
bases ainda muito teóricas, pelo professor Cãndido Mendes e 
pelo cientista social americano Samuel Huntington. Este últi
mo desenvolveu um estudo a pedido do ministro Leitão de 
Abreu, chefe do Gabinete Civil do Médici e parece que aspiran
te a uma solução que evoluísse para uma candidatura civil: a 
dele. O general Ernesto nunca comentou essa versão. Médici, 
àquela altura, estava iludido por uma falsa popularidade e 
pelo prestígio do futebol. Seu desinteresse pelas coisas do 
governo era notório. Julgava suficiente seu poder de escolher 
os auxiliares e de decidir. Parece que seu raciocínio era o 
seguinte: ''Tenho o AI-5 nas mãos e com ele posso tudo." Por 
outro lado, Orlando, Delfim e Leitão de Abreu dis punham de 
enormes poderes nas áreas militar, econômica e política, e os 
demais ministros tinham de submeter-se às suas orientações. 
Eram superministros e não se reportavam ao presidente, salvo 
para informá-lo, resumidamente, do que se passava. Médici 
não tinha capacidade e, principalmente, disposição para as 
enormes responsabilidades do governo. Daí a origem dos res
sentimentos que mais tarde o inferiorizavam, amargurando 
sua velhice. O general Octávio Costa, que chefiou a AERP 
durante todo o governo do presidente Médici e com ele convi
veu, admitia que teria havido a possibilidade de se promover a 
normalização do país ainda no fim do governo, quando a sub
versão havia sido praticamente vencida. Mas, na verdade, 
havia ainda os ''bolsões radicais, porém sinceros", que foram 
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sendo reduzidos, mas persistiram até o fim do governo Figuei
redo. 

Como os militares receberam a candidatura do general 
Geisel? 

Seu nome desagradava tanto aos costistas como, principal
mente, aos remanescentes da "linha dura" que, apesar de tudo, 
reconheciam sua autoridade e independência. Sem dúvida, foi 
importante nessa escolha o peso de seu irmão e a influência do 
próprio Médici e dos chefes militares que o respeitavam, embo
ra em muitos casos sem maior afeição. Creio que era respeitado 
por seu passado na administração pública pois, ainda como 
tenente, chefiara secretarias nos estados da Paraíba e do Rio 
Grande do Norte, logo após a &volução de 1930. Mais tarde, 
foi superintendente da refinaria de Cuba tão, a maior do Brasil 
na época. E, afinal, foi presidente da Petrobrás por três anos, 
função exercida com exemplar zelo e competência. Além de ser 
muito conhecido nos meios político e empresarial, Geisel tam
bém dispunha de valioso relacionamento no meio civil, de alta 
capacitação técnica, valor profIssional e dedicação ao serviço do 
Brasil. Mas devo lembrar ainda que Geisel achava que senso 
de responsabilidade, amor à missão e patriotismo não são 
monopólio, muito menos privilégio, dos militares. Ao contrário, 
sabia que milhares e milhares de servidores anônimos, humil
des e modestos exercem funções importantes e após anos de 
dedicação afastam-se discretamente dos cargos com a cons
ciência do dever cumprido. 

Como se deu a escolha do vice-presidente? 

Certa ocasião, Figueiredo, que era chefe do Gabinete Militar do 
Médici, procurou Geisel para dizer-lhe que esperavam que o 
escolhido fosse o general Adalberto Pereira dos Santos, da 
turma do Médici. Geisel, considerando ainda inviável a escolha 
de um civil, haja vista o recente episódio com Pedro Aleixo, 
havia cogitado o nome do almirante Zilmar de Araripe Macedo, 
mas não o havia ainda convidado. Diante do pedido do Médici 



intercedendo pelo Adalberto, virou-se para o Figueiredo e per
guntou: "E por que não você mesmo?" Figueiredo, tomado de 
surpresa, titubeou e, meio sem jeito, disse: "O presidente Mé· 
dici pede ao senhor para convidar o general Adalberto." Geisel 
afinal concordou, mas estabeleceu que a escolha deveria ser 
assumida pelos dois, embora não fizesse qualquer restrição ao 
escolhido. Humberto Barreto participou dessa conversa, e uma 
das versões sobre a sua precipitação no lançamento da candi
datura Figueiredo em fins de 1977 seria a de que, naquela 
ocasião, Geisel já se teria fixado no nome de Figueiredo para 
seu futuro sucessor. Mas isso não tinha fundamento algum. 

Como foram escolhidos os ministros civis do governo Geisel? 

Alguns foram escolhidos porque eram pessoas que o general 
Geiseljá conhecia. Nesse caso estavam o comandante Euclides 
Quandt de Oliveira, das Comunicações, que integrara o Gabi
nete Militar do Castelo, Nei Braga, da Educação, o brigadeiro 
Joelmir de Araripe Macedo, seu colega de Escola Militar, Si
monsen, por sugestão do Golberi, mas a quem Geisel sempre 
dedicou grande admiração, Reis Veloso, Prieto, Nascimento e 
Silva e outros. No segundo semestre de 1973, depois que o 
general Geisel afastou-se da Petrobrás, acompanhei-o em di
versas viagens aos estados, para conhecer os problemas e o 
andamento de obras em curso. No projeto de irrigação do rio 
Jaíba, em Minas Gerais, Geisel conheceu Paulinelli, então 
secretário estadual de Agricultura, e posteriormente convidou
o para o ministério. Em Manaus, conheceu o sanitarista Paulo 
de Almeida Machado, então diretor do INPA, e convidou-o para 
o Ministério da Saúde. Almeida Machado foi ,  aliás, um admi
nistrador de primeira qualidade e realizou em sua pasta tra
balho reconhecido internacionalmente. 

De que maneira se chegou aos nomes do ministro do Exército 
e do chefe do Gabinete Militar? 

Aí houve um pequeno impasse com implicações familiares. 
Generais e coronéis mais ligados ao general Orlando e ao 
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Médici, discretamente, empenharam-se na permanência do 
general Orlando no Ministério do Exército, o que era uma 
pretensão absolutamente constrangedora e arriscada dada a 
personalidade dos dois irmãos. O próprio gabinete do Orlando 
procurou criar um ambiente de pressão, um impasse ou um 
fato consumado. Enquanto isso, o general Ernesto Geisel, já 
afastado da Petrobrás desde julho de 1973, ocupava quatro 
salas no antigo Ministério da Agricultura, no largo da Miseri
córdia, no Rio, e continuava preparando seu governo. Traba
lhavam com ele o general Golberi, Heitor Aquino Ferreira, o 
tenente-coronel Germano Pedroso e eu. Secretariava o escritó
rio dona Nanci Sousa Leão. Mais tarde, em princípio de 74, foi 
também posto à disposição do general Geisel o coronel Ivan de 
Souza Mendes. No Natal de 1973, quase todos os ministros 
civis já haviam s ido convidados. Faltava, contudo, resolver o 
caso do Gabinete Militar e do Ministério do Exército. 

Para o primeiro posto havia s ido convidado o general Diler
mando, que sofreu um acidente e ficou fisicamente impossibi
litado de assumir o cargo, embora não admitisse isso com boa 
vontade e compreensão. Quanto ao Ministério do Exército, o 
general Orlando, esperto, atilado, vinha se esquivando de um 
encontro com o irmão. Afinal, na véspera do Natal, se encon
traram. Eu, de minha parte, reconhecendo a dificuldade e a 
delicadeza da situação, sugeri ao general Ernesto que pedisse 
ao Orlando a indicação de seu sucessor. Seria uma maneira 
indireta, mas cordial, de demonstrar seu propósito de mudan
ça. Inicialmente, de acordo com sua personalidade, o presiden
te reagiu: "Então o Orlando é quem vai escolher o meu ministro 
do Exército?" Mas assim o fez. Depois contou-me a conversa 
entre os dois. Orlando ouviu e amarrou a cara, mas em segui
da, descontraído, mencionou o Vicente Dale Coutinho, dizendo: 
"Foi meu afilhado de espada." Também mencionou o nome do 
Frota. No dia seguinte Geisel mandou que eu chamasse o 
general Dale Coutinho para convidá-lo. Posteriormente, Frota 
foi nomeado chefe do Estado-Maior do Exército. Dale Coutinho 
já havia sofrido um infarto que, a rigor, não lhe permitiria 
empenhar-se a fundo no ministério, e cerca de três meses após 
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a posse morreu. A substituição natural era o Frota, pelo cargo 
que já ocupava e por não ter maiores atritos no Exército. 

As escolhas do general Dale Coutinho e do Frota deram 
origem a um chamado caso hierárquico. O general Dirceu 
Nogueira, oriundo da arma de engenharia, era mais antigo que 
os dois. Era também um radical. A solução foi nomeá-lo minis
tro dos Transportes. Afinal, governar é, entre outras coisas, 
conciliar conflitos. O general Hugo Abreu foi nomeado para 
substituir o Dilermando na chefia do Gabinete Militar por 
sugestão do então coronel Ivan de Souza Mendes, quejá estava 
integrado ao futuro Gabinete Militar e com ele havia trabalha
do como tenente-coronel na Escola de Estado-Maior. O Ivan 
tinha visível ascendência intelectual sobre o Hugo. Foi uma 
sugestão honesta mas calculada. O Hugo trabalhara também 
com o Golberi, que chefiara o gabinete da Secretaria do Conse
lho de Segurança Nacional no governo Jânio Quadros, que 
naquela época ainda funcionava no Rio. Golberi conhecia, por
tanto, a pouca flexibilidade do Hugo Abreu. 

o senhor chegou a perceber alguma objeção à escolha de 
algum ministro? Ao embaixador Silveira, a Armando Falcão, 
por exemplo? 

Em relação ao Silveirinha houve uma discreta objeção encami
nhada pelo gabinete do ministro Orlando Geisel, que o consi
derava esquerdista. É possível até que tenha sido ciumada 
dentro do próprio Itamarati. Mas o general Geisel não conside
rou esse fato relevante. Silveira foi escolhido por sua compe
tência, pelo bom relacionamento que tinha nos círculos diplo
máticos argentinos e por ser um bom observador político. 
Seria, como foi, um interlocutor valioso no trato das questões 
do Prata. Já Armando Falcão, que fora ministro da Justiça e 
líder do Juscelino, era, aparentemente, julgado um homem· 
próximo do Castelo - aliás, Castelo conseguiu livrar-se dele. 
Não sei se foi escolhido atendendo ao Vitorino Freire ou ao 
velho Denis. Não sei explicar. Talvez fosse uma escolha para 
amansar, digamos, os bolsões radicais. De qualquer l11llneira, 
o ministério era chefiado pelo presidente da República e não 
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havia superministros. Todos, nos termos da Constituição, 
eram auxiliares do presidente. 

o ministro Falcão era tão de direita quanto o ,ninistro Frota? 

Falcão cumpria seus deveres, aceitava a orientação do governo 
e não colocava obstáculos. O governo tem que ter alguém que 
faça certas coisas que precisam ser feitas, Tem que ter uma 
figura para ser aparentemente a culpada. Isso era o que eu 
dizia quando me cobravam explicações sobre a presença do 
Falcão no ministério. Ele tinha um passado de oportunista. 
Como diria o presidente Castelo a respeito de pessoas assim, 
era uma figura sem convicções. Foi getulista, dutrista, jusceli
nista, lacerdista, castelista, medicista, geiselista, frotista, e 
por aí afora. Passou-se depois para ° Figueiredo, para o Sar
ney, e foi entusiasmado pelo Collor, Foi uma "vivandeira", 
como dizia Castelo. 

Roberto Campos foi cogitado para algum 
Jninistério da área econôlnica? 

Roberto Campos nunca foi cogitado, muito embora sua vaidade 
o leve a insinuar, sempre que pode, que houve o ambicionado 
convite. As divergências entre Geisel e Roberto vinham do 
governo Castelo. O nome do Roberto foi sugerido ao Castelo 
pelo Juarez e apoiado pelo Bulhões. Conhecendo as posições de 
Geisel e do marechal Adernar de Queirós, Roberto, no governo 
Castelo, pretendeu enfraquecê-los defendendo a indicação do 
Mauro Thibau, seu tutelado, para o Ministério das Minas e 
E nergia e ocasionando vários enfrentamentos no assessora
mento ao presidente. Geisel sempre defendeu os interesses 
nacionais e a competência de nossos profissionais, como no 
caso da instalação da estação de comunicação terrestre em 
ltaboraí, no Estado do Rio, proposta pela ITT. Roberto Campos 
levou essa proposta ao Castelo, que chegou a aprová-la, sob a 
alegação de que o Brasil não possuía técnicos à altura do 
empreendimento. Do outro lado o general Geisel, assessorado 
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pelo comandante Quandt, defendia com veemência que o pro
jeto fosse implementado pela Embratel, que viria a ser criada. 
Além de ser rentável, era imperativo conservarmos a explora
ção das comunicações internacionais em poder do Brasil. Cas
telo acabou por modificar seu despacho decidindo favoravel
mente a Geisel e ao Brasil. Fatos posteriores justificaram 
plenamente o acerto da decisão, inclusive do ponto de vista da 
rentabilidade. No governo Castelo, não tendo sido ainda criado 
o Ministério das Comunicações, os assuntos nessa área esta
vam ligados ao Gabinete Militar, assim como atividades outras 
que depois foram vinculadas ao ministério extraordinário che
fiado pelo general Cordeiro. 

Mais tarde, quando Geisel estava na presidência da Petro
brás, Roberto Campos estava na iniciativa privada. Após um 
insucesso à frente de um banco de investimentos, foi defender 
os interesses da refinaria de Capuava, que pertencia ao grupo 
Soares Sampaio. Na discussão do assunto Roberto defendia 
aspectos que, segundo ele, correspondiam aos interesses da 
Petrobrás . E Geisel rebatia: "Roberto, você defende os interes
ses dos seus patrões. Mas quem sabe dos interesses da Petro
brás sou eu." Quando Roberto Campos foi embaixador em 
Londres, houve uma coincidência durante uma de suas inúme
ras vindas ao Rio, a Minas e a Brasília. Pouco após uma dessas 
viagens, o presidente Geisel anunciou a adoção dos contratos 
de serviço com cláusula de risco para a Petrobrás. Por pura e 
simples coincidência, Roberto estivera no Brasil nessa época 
para empenhar-se pelos ingleses no financiamento da Açomi
nas, com o que marcaria sua passagem pela embaixada. Isso 
nada tinha a ver com a Petrobrás mas, por ocasião da visita de 
Geisel a Londres, em reunião tumultuada e tensa com Simon
sen, Belotti e Marcos Viana, que acompanhavam o presidente, 
Roberto tentou impor uma solução para o contrato com a 
Açominas alegando que seguia a orientação de Geisel. Mas as 
coisas não aconteceram bem do jeito que ele queria: a decisão 
foi ponderada pelo presidente. Além do mais, Roberto Campos 
não tinha bom relacionamento no Itamarati, e sua ida para 
Londres foi muito questionada pelo Silveira. 
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Que tipo de composição política o presidente fez para 
organizar o ministério? 

Como o apoio era de um único partido, a Arena, as composições 
se davam, predominantemente, sob o aspecto regional. Lembro 
que na véspera do anúncio do minis tério, em 1974, osjornalis
tas especulavam e não identificavam ninguém de São Paulo. E 
eu afirmava que esse estado tinha um dos ministérios mais 
fortes. Realmente tinha. O general Dale Coutinho, um dos 
últimos convidados, era de São Paulo. 

Como era o relacionamento do presidente Geisel com seus 
ministros? 

Todos gostavam muito do presidente. Geisel era muito próximo 
do Nei Braga, que comandava uma área difícil,  a dos estudan
tes, e se dava muito bem com o meio artístico. Outro com quem 
ele se relacionava bem era o Severo Gomes, embora depois 
tivessem tido problemas de desentendimentos em relação à 
política econômica. Também gostava muito do Nascimento 
Silva. 

Que auxiliares e ministros do presidente Geisel eram mais 
afinados com o projeto de abertura? 

Golberi foi de uma importãncia capital. O senador Petrônio 
Portela era o político de maior prestígio junto a Geisel e ao 
Congresso. Nei Braga, Euclides Quandt, Nascimento e Silva, 
Simonsen, Reis Veloso, Paulo de Almeida Machado, Alison 
Paulinelli, o embaixador Silveira, eram os ministros que mais 
opinavam, O presidente os admirava e gostava de ouvi-los. 
Também os ministros militares, brigadeiro Araripe Macedo, 
general Fernando Bethlem e almirante Geraldo Henning, pro
curavam reduzir as resistências dos bolsões em suas respecti
vas forças buscando uma situação de equilíbrio entre o elE, o 
ClSA e o Cenimar. Não podiam desprestigiar, de repente, esses 
órgãos porque teriam de enfrentar enorme reação. Tudo era 
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pensado para ser feito lenta e gradualmente. De um lado e de 
outro. 

Como era a reação militar ao processo de abertura? 

Havia três comportamentos. Além dos que eram contra, havia 
aqueles que eram favoráveis à abertura mas contrários ao 
ritmo e à velocidade com que vinha sendo implementada. 
Outro grupo, o maior, não se definia ou não se pronunciava. Aí 
incluo uma grande parte dos chefes mais graduados. Eram 
honestos mas inseguros - afinal, aderir é muito mais do que 
a simples obediência. Sentiam, o que é muito importante, a 
grande responsabilidade do presidente e confiavam nele como 
um menino confia no pai. Os que realmente aderiram, sincera
mente, não foram muitos. Creio que havia sempre o receio de 
revanchismo, e não eram poucos os que tinham esse medo. O 
corporativismo muitas vezes levava as pessoas a se acomoda
rem com medo de não serem julgadas revolucionárias. 

Em meio a isso, a timidez de certos comandantes, desde o 
governo do presidente Castelo, foi para mim flagrante. Acaba
vam na mesa do Castelo atos que podiam ter sido contidos e 
resolvidos em escalões inferiores. Mas por que isso acontecia? 
Porque os comandantes sempre tinham receio de serem tacha
dos de não-revolucionários, de serem acusados de não ter 
energia, ou de estar se colocando contra os mais audaciosos e 
impetuosos representantes da "linha dura". Vejam o caso do 
coronel Ibiapina. O livro do Luís Viana' reproduz várias cartas 
do Ibiapina ao presidente, que se dava ao trabalho de respon
der. O Ibiapina reclamava que não estavam cassando ninguém 
em Pernambuco, que estava achando o governo muito toleran
te, e o Castelo, com paciência, respondia de próprio punho. Por 
que essas coisas acabavam na mesa do presidente? Por que o 
Ibiapina tomava essas liberdades? Ele tinha servido com Cas
telo, de quem ficara amigo e que lhe respondia em termos 

1 .  Luís Viana Filho, () goperno Castelo R,.uJWO (Rio de Janeiro, José 
Olympio, 19761. 
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muito cordiais. Mas afinal, o coronel tinha perto de si o coman
dante do IV Exército, a quem devia se dirigir primeiro. Não 
acho que essa fosse uma atitude respeitosa de amizade< Essa 
liberdade para tratar com o presidente Castelo de assuntos de 
política e de administração era tomadi'l também por outros 
oficiais e ocorria por conta da omissào do:s comandantes. Os 
comandantes , por comodismo, falta de liderança e incoerência, 
se omitiam. No momento pré-revolucionário, a despeito da 
hierarquia formal, a conspiração nivela todos os que, por SHrem 
conspiradores, estão fora da lei. Mas passado esse momento, a 
ascendência hierárquica tem que ser reposta com o respaldo da 
lei. 

Logo no início do gOl_'el'nO Geisel hOlH'e a cassação do 
depu tado Chico Pinto 

É verdade. O presidente do Chile. glc,neral Pmochet, compare
cera à posse do presidente Geisel como convidado. Em violento 
discurso na Câmara, o deputado agrediu-o desabridamente, 
repetindo o ataque em outra oportunidade. A "linha dura" 
pensou em reeditar o episódio havido em 1968 com o deputado 
Moreira Alves, que, como sabemos, culminou na decretação do 
AI-5. O presidente Geisel manobrou com habilidade, determi
nando ao Falcão que enquadrasse o delito na Lei de Segurança 
Nacional e não no AI-5, como esperavam os radicais. O proces
so arrastou-se, e quase no fim do ano o deputado teve seu 
mandato cassado. 

lVesse inicio (jp gOlxrno houl'e tarnbéJn llln j)}'oblen"tG. sério 
COln o senado}' Leite Ch{wes. Conto foi isso? 

Parece que, em aparte a outro senador, Leite Chaves criticou o 
emprego das Forças Armadas na rt�pressão alegando que nenl 
Hitler comprometera o Exército em tais atividades, tendo cria
do para isso a SS. Frota e o Alto-Comando reagiram inconfor
mados junto ao presidente Geisel. Graças à autoridade do 
presidente e à habilidade política do senador Petrônio Portela, 
líder do governo I o senador Leite Chav8e; indiretamente se 



retratou, fez um discurso elogiando o Exército, e as cópias do 
pronunciamento anterior foram retiradas dos Anais do Con
gresso. Os duros não o toleravam, mas Petrônio era um político 
de notável habilidade. 

E as eleições de 1974 ?  O resultado foi desfavorável ao governo. 

Geisel, como Castelo, acreditava nos bons candidatos da Arena 
e na capacidade do eleitor de votar nos melhores. Mas o estado 
de espírito da opinião pública em 1974 era bem diferente. 
Traumatizado com a adoção das eleições indiretas para gover
nador de estado, o eleitorado em verdade votou, segundo o 
jornalista Carlos Chagas, contra o governo anterior, e não a 
favor do MDB. Geisel não só confiava na vitória da Arena como 
também proibiu os governadores eleitos indiretamente, prati
camente todos do partido do governo, de usar qualquer tipo de 
intimidação em relação ao eleitor. Agora, sobre essas eleições, 
vou me permitir fazer uma observação aparentemente ingê
nua: a derrota do Brasil na Copa daquele ano também contri
buiu para os resultados eleitorais. A conquista do tricampeo
nato em 1970 ficara muito bem associada à imagem do torcedor 
Médici - mas não à imagem de seu governo -, graças ao 
trabalho do Octávio Costa. Aliás, o governo Geisel foi o único 
que enfrentou duas derrotas na Copa: a de 1974 e a de 1978, 
sendo que na última perdemos invictos. 

Que razões teriam levado o governo a editar a Lei Falcão? 

Nessa ocasião eu não estava no governo, estava servindo em 
Campinas, mas creio que foi conseqüência do resultado das 
eleições de 1974 e das expectativas quanto às eleições de 1978 
para os governos estaduais. É bom sempre ressaltar que o 
projeto do governo - a Lei Falcão - foi aprovado pelo Con
gresso. Impunha limitações aos candidatos no uso do rádio e 
televisão na propaganda política. Para o bem ou para o mal, o 
poder da TV é terrível. 
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o que o senhor achou da proibição feita à exibição, pela TV 
Globo, de vídeo-tape do Balé Bolshoi ?  

Essa proibição foi uma das coisas que mais me chocaram. O 
assunto foi tratado pelos radicais, pelo Falcão e pelo Frota, 
como se os dançarinos fossem um batalhão de pára-quedistas 
russos. Mas temos que considerar que o presidente Geisel não 
podia abrir tudo e enfrentar resistência em todas as frentes. 
Tinha que selecionar aquilo que era mais importante, e mesmo 
assim o desgaste político e militar foi enorme. Tinha que usar 
o chamado princípio da economia de forças. Este é um princípio 
da guerra e da vida. Fatos posteriores, como o reatamento das 
relações diplomáticas com a China, demons traram as grandes 
dificuldades que o governo enfrentava . E nessas circunstân
cias, havia que fazer concessões até para a obtusidade e para o 
preconceito. 

o senhor sentia que havia muitas clitica'� ao governo Geisel? 

Havia críticas ao governo Geisel e aos governos militares, mas 
veja bem. Houve uma significativa massa de políticos, associa
ções de classe, funcionários, empresários, que foi conivente e 
omissa. Não tinham por que se indignar, porque para eles 
estava bom e achavam que esse era o preço. Se tivesse havido 
de fato uma tomada de consciência da chamada sociedade civil, 
a Revolução teria acabado antes. Se levou 20 anos foi porque 
muita gente gostou. Se fizermos uma listagem dos beneficiá
rios dos casuísmos da Revolução, vamos encontrar os prefeitos 
nomeados, governadores indiretos, senadores biônicos etc. 
Para não falar nos grandes negócios de empreiteiros, empresá
rios, banqueiros e por aí afora. Muita gente se beneficiou na 
época sem defender ou atacar a Revolução. Ficaram apenas 
acomodados. Peguemos o exemplo do Pacote de Abril. O res
ponsável apontado é sempre Geisel. Alguém diz que Marco 
Maciel cooperou? O presidente não nega sua responsabilidade, 
mas não esteve sozinho. E muitos lucraram com isso. Quando 
do fechamento do Congresso, todos concordaram. E a oposição 
do dr. Ulysses Guimarães e companhia não fazia qualquer 
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ação. Outro exemplo é o decurso de prazo para a aprovação de 
projetos. Isso foi estabelecido pelo presidente Castelo, nos 
primeiros dias de seu governo, porque ele ficou horrorizado 
com o Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que havia 
sido feito em 1953 pelo professor Artur César Ferreira Reis e 
estava havia mais de dez anos no Congresso sem que ninguém 
tomasse conhecimento. Castelo ficou horrorizado. Tinha servi
do na Amazônia em 1959-60, tinha conhecido a antiga SPVEA, 
depois SUDAM, e achava que aquela situação era uma vergo
nha para o Congresso. Há no Congresso uma acomodação, uma 
covardia, sempre por intffl'8Sses menores. Há bons deputados, 
mas esses são patrulhados pelo corporativismo desonesto. 

Qual foi a estratégia do presidente Geisel para lidw' com os 
radicais? 

Depois que definia o quadro, ele usava do diálogo com os 
ministros, principalmente com os militares, sobre os casos que 
iam aparecendo. Figueiredo no SNI, também afinado com ele, 
continha seu pessoal nos limites do possível. Era forçoso porém 
que os radicais do outro lado - a esquerda, os políticos, a 
Igreja progressista - também se contivessem e fossem reduzi
dos a bolsões. Mas seriam contidos por quem? Por isso era 
preciso que as figuras mais responsáveis entendessem que a 
única maneira de alcançar a abertura era implementando-a de 
maneira lenta e gradual. Mas o governo nem sempre encontrou 
compreensão. 

Como forwn os problemas com a Igreja? 

Os problemas com a Igreja foram bastante delicados. Geisel 
julgava que tinha um handicap favorável pelo fato de ser 
luterano. Era como se fosse neutro, e mantinha boas relações 
com o núncio. Um episódio complicadíssimo foi o do bispo Pedro 
Casaldáliga, que deu muito trabalho. O presidente reclamava 
com o papa, mas havia os desencontros. Sou católico pratican
te, acho que minha presença foi útil ao Geisel, mas creio que 
ele tinha razão em não aceitar a ingerência da CNBB. O 



representante do papa era o núncio. Quando o Vaticano tivesse 
um problema com a Igreja no Brasil, tinha de se entender com 
o núncio, e não com a CNBB. Padres e até bispos estrangeiros 
com atuação política aproveitavam-se abusivamente de sua 
dupla condição. Naquela ocasião, carcleais como dom Hipólito, 
dom Pedro Casaldáliga, dom Hélder. estavam também muito 
ligados à parte política, (' esse convívio era difíciL Conl dom 
Eugênio o presidente se dava bt�m. Todo livro que a censura 
pegava, de pornografia, disso. daquilo, o Falcão TI1andava para 
dom Eugênio, que acabou fazendo um artigo reconhecendo que 
tinha que haver mesmo censura. 

Havia setores dentro do governo tentando ernpurrá-lo para 
urna linha de endurechnento ? 

Muita gente era contra a abertura, não por princípio, mas por 
i nteresse e vantagens. Havia resistências aos propósitos do 
governo por parte do:,; holsões radicais, às vezes nem tão since
ros . Quer dizer, eram resquícios de endurecimento, que apare
ciam vez por outra, aproveitando qualquer oportunidade. �ão 
havia contudo ninguém com c8.pacidade para impor um endu
recimento, nem o próprio Frota. O Frota, na verdade, era 
cercado por interesseiros e oportunistas e por uns poucos rema
nescentes da "linha dura", políticos e militares da reserva e da 
ativa que ainda estavam aguardR.ndo a evolução dos aconteci
mentos. 

IVIilitares considerados duros como �Milton Tm}ares, Antonio 
Bandeira, Coelho J.Vetto, ainda estm'wn na ativa. durante o 
gOL'crno Gel:sel. 

Estavam. Creio que o Milton comandrrva Forta leza e que o 
Bandeira estava em :Mi na:s Gerai::".. Ou seja, exerciam coman
dos importantes. Eram chefes responsrlveis e lerris ao presic1.en
te, embora tivessen1 pontos de vista diferentes. 

Alguns militares da "linha dura", como o general Coelho 
Netto, por exelnplo, se refereln COln certo desdém aos colegas 
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que ade,iram à abertura, como se não fossem realmente 
"revolucionários", 

Coitado do Coelho Netto. Foi um bom tenente na guerra, 
segundo seus companheiros. Talvez tenha sido influenciado 
pelo exercício continuado em atividades ligadas à repressão, 
principalmente na fase mais violenta, abusiva e impune, quan
do atuou no CIE e no SNI. Na gestão do Pires como ministro, 
no governo Figueiredo, na condição de chefe do gabinete minis
terial, ainda tinha o CIE sob suas ordens quando, em maio de 
1981, houve o atentado do Riocentro com a morte de um militar 
e ferimentos graves em outro, ambos agentes do DOI ou do 
CIE. Muito embora desfrutando de grande prestígio junto ao 
ministro, em fins de 1982, quando concorreu à promoção a 
general-de-exército, Coelho Netto foi preterido pelo Alto-Co
mando e, em conseqüência, transferido para a reserva, de 
acordo com a lei. Consta que na época, ressentido, pretendeu 
organizar em torno de si os remanescente da "linha dura" para 
lançar seu nome à presidência da República, como líder do 
grupo. 

Quais eram os generais mais ligados ao ministro Frota? 

Creio que o Frota tentava, com a ajuda do Enio Pinheiro -
uma eminência parda do ministro - e do Jaime Portela, 
organizar sua rede de apoio, Inicialmente, as guarnições e 
comandos mais importantes em torno de Brasília foram entre
gues a generais de sua confiança. É o caso do O'Reilly em 
Petrópolis, do Coelho Netto na Vila Militar no Rio, do 
Sant'Anna na Brigada de Cavalaria Blinrladi', também no Rio, 
do Mário de Sousa Pinto em Campinas,' � quem substituí em 
janeiro de 1976. No Comando Militar do ·Planalto, em Brasília, 
ele colocou o general Arnizaut, funcionalmente muito ligado a 
seu gabinete. Enfim, procurou botar nos comandos mais impor
tantes que cercavam Brasília pessoas de sua confiança. Diga
se, aliás, que todos eram excelentes oficiais. Mas Geisel perce
beu que a permanência desses militares nos postos acabou se 
prolongando por mais de dois anos. Assim, por ocasião da 
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primeira promoção e conseqüente movimentação dos coman
dos, o presidente determinou ao Frota a transferência do 
O'Reilly e do Coelho Netto para funções burocráticas. Afinal o 
Frota trouxe os decretos. 

o senhor foi para Campinas substituindo um frotista? Como 
foi sua escolha para o cargo? 

Substituí o general Mário de Sousa Pinto por ocasião da minha 
promoção a general-de-brigada, quando ainda servia na Asses
soria Especial da Presidência. Em novembro de 1975, Frota me 
chamou à sua casa. Eu estava trabalhando no palácio em trajes 
civis e fui assim mesmo. Ele me disse: ''Você vai ser promovido. 
Onde quer servir?" Eu: �'Ministro, nunca escolhi lugar. Vou 
para onde me mandarem. Servi na Amazônia três vezes, co
mandei a fronteira. Tive muita sorte. Vou para qualquer lugar 
que me mandarem," Ele insistiu: "Escolhe. Você não quer ir 
para Campo Grande? Escolhe." Eu dizia que não ia escolher, e 
não estava fazendo jogo marcado. Não havia conversado nada 
sobre esse assunto com o presidente. Depois de muito insistir 
o Frota ficou irritado e, já aborrecido, disse: "Você vai se dar 
muito mal em Campinas!" Não entendi o que se passava. 
Sinceramente, eu estava pensando na Amazônia, na 8ª Região, 
em Belém, mas o general Ivan estava lá havia pouco tempo e 
não falei nada. O Frota continuou: "Você é amigo do governa
dor de São Paulo, de Campinas você vai conversar com ele pelo 
telefone, eu vou saber o que vocês falam, e você vai se dar muito 
mal." Aí, eu digo: "Mas ministro, eu não disse que queria ir 
para Campinas, não sei se vou, ninguém falou nada comigo 
sobre isso até agora." Ele repetia que eu ia me dar muito mal. 
Eu não tinha mais argumento. Irritado, o Frota concluiu: "Pode 
ir para Campinas, mas conte essa conversa ao presidente." 
Ponderei: "Ministro, isso é um constrangimento. Vou chegar 
para o presidente, no momento da minha promoção, e vou 
dizer-lhe que quero escolher o lugar para onde quero ir?" Acho 
que o Frota estava pensando que eu ia ficar com medo dele e ia 
chegar para o Geisel e alegar: "Presidente, se é sua idéia me 
mandar para Campinas, é melhor eu. não ir porque o ministro 
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faz objeções." Contei o ocorrido ao presidente, que admirado 
observou: "Mas como? Eu lhe disse que o Mário de Sousa Pinto 
está há muito tempo em Campinas, que eu queria que você 
fosse para lá substituí-lo, e ele não opôs objeção alguma!" 

Bom, passei em São Paulo, apresentei-me ao Ednardo e fui 
assumir o meu comando. Percebi logo que o pessoal do estado
maior, cerca de uma dúzia de oficiais, estava todo emburrado 
comigo. Passado um mês e tanto, foram me conhecendo e me 
disseram: "Nós ficamos muito aborrecidos porque o general 
Mário soube que seria substituído através dos jornais." Ou 
seja, atribuíram a mim essa desatenção, mas quem deveria 
informá-lo era o próprio ministro. Quando o ministro transfere 
um general, passa um rádio comunicando, e se for o caso, 
pergunta, por deferência, se ele tem interesse em servir em 
algum lugar específico. Pois bem. O Frota deixou que eu fosse 
recebido daquela maneira, com todo mundo azedo. Acontece 
que ele estava percebendo que seu dispositivo estava sendo 
desarmado, que o cerco que havia montado estava sendo des
feito. Era isso. Rigorosamente, não era nada contra mim, era 
contra o Geisel. 

Quando comandante de Campinas, como foram suas relações 
com os estudantes, com a Igreja e com a comunidade local? 

A área de responsabilidade da brigada que eu comandava 
abrangia, para fins de segurança interna, cerca de 75% dos 
municípios paulistas. Ficavam fora da minha jurisdição a 
Grande São Paulo, a Baixada Santista e o Vale do Paraíba. Só 
em Campinas havia duas universidades, a PUC e a Unicamp, 
que reuniam cerca de 25 mil estudantes. As atividades da 
Igreja também eram grandes - cerca de 26 bispos e as Comu
nidades Eclesiais de Base, que estavam em implantação. Tive 
muita sorte, e meu relacionamento com esses setores foi sem
pre muito bom, particularmente com estudantes e professores. 
O general Dilermando, que comandava o 11 Exército, era meu 
velho conhecido dos tempos do governo Castelo, e fiz-lhe um 
apelo para que o DOI, que era de sua responsabilidade, não 
operasse na área de minha responsabilidade sem o meu conhe-
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cimento, pois eu assumiria integral responsabilidade caso hou
vesse alguma ocorrência de maiores conseqüências. Pedi-lhe 
também que fizesse o mesmo em relação ao SNI sempre que 
soubesse que iria atuar na minha área. A confiança que adquiri 
junto à comunidade e aos estudantes foi muito importante. Em 
relação à Igreja, também mantive boas relações com vários 
bispos e, mais tarde, após meu afastamento de São Paulo, 
cheguei a me corresponder com alguns deles. Minhas relações 
com os órgãos de informações, pelo menos com os do 11 Exérci
to, foram sempre boas. O mesmo ocorreu em relação à agência 
do SNI. Não sei,  porém, se o CIE tinha algum agente infiltrado 
na minha área ou nas minhas unidades. 

Ali em Campinas, além das atividades de instrução da 

brigada, levei a efeito um trabalho de conscientização comuni
tária em municípios carentes, com a decisiva participação do 
Mobral, que desenvolvia um projeto muito interessante cha
mado Programa Divers ificado de Açiio Comunitária, o Prodac
Mobral. Esse era um trabalho conlunitário de conscientização 
da população do interior. O presidente do Mobral, Arlindo 
Correia, coordenava as atividades do pesboal nos municípios, e 
com ele criamos também a Ação Cívico-Social, a Aciso. No 
primeiro ano, creio que levamos esse projeto a 14 municípios 
carentes. É claro que não eram carentes como os do Nordes
te, mas deu muito trabalho. Trabalhei bastante fora do expe
diente. 

Primeiro, o pessoal do Mobral ia aos municípios e identifi
cava os líderes naturais: dono da farmácia, professora e tal. 
Depois, fazíamos reuniões dirigidas por esses líderes e orienta
das pelo pessoal do Mobral, para que eles levantassem os 
problemas municipais. Essa técnica de levantamento comuni
tário dos problemas era muito interessante. A comunidade se 
engajava. Assisti a muitas dessas reuniões, fardado e sentado 
no meio do pessoaL Eles gostavam e discutiam. Às vezes, o 
prefeito, engravatado, achava que ia ser crucificado porque se 
fazia um balanço das falhas e carências locais. Falávamos, por 
exemplo, do lixo na rua, e apresentavam-se sugestões para 
manter a cidade limpa. Sei que foi uma coisa de muito sucesso. 
Tanto que depois veio a eleição de 1976, e em muitos desses 
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municípios o MDB perdeu porque associaram nosso trabalho à 
ação do governo. O pessoal fazia essa associação embora nós 
não falássemos em governo. Eu tratava os prefeitos com toda 
a deferência, prestigiava a todos e não fazia distinção, senão 
ficaria vulnerável. Mas os políticos não gostavam disso, não 
gostavam da tomada de consciência da comunidade, porque a 
rigor aquela deveria ser uma tarefa deles. O Mobral foi uma 
grande coisa. Propiciou uma grande integração do Exército 
com as comunidades. 

E o caso da morte do jornalista Herzog? O senhor 
acompanhou? 

Em outubro de 1975, quando chegou a notícia da morte do 
jornalista Herzog, o presidente Geisel estava com viagem mar
cada para São Paulo. Coincidiria com a missa de sétimo dia a 
ser celebrada em homenagem ao jornalista. Eu ainda era 
coronel e chefiava sUa Assessoria Especial. Houve quem desa
conselhasse a viagem com receio de demonstrações hostis. 
Geisel não concordou. Em São Paulo, no gabinete do governa
dor Paulo Egídio, sem a presença deste, Geisel, como sempre 
fazia, convocou uma pequena e rápida reunião dos três coman
dantes das forças na área para trocar idéias sobre os problemas 
de segurança interna. Indagando ao general Ednardo sobre o 
andamento do IPM para apurar a morte de Herzog, foi sur
preendido pela declaração de que Frota determinara não ins
taurá-lo. A reação de Geisel foi imediata. O fato ocorrera em 
dependência de uma organização militar, o DOI. Era, pois, 
imperativa a instauração de um IPM. E mais, determinou que 
Ednardo informasse ao ministro Frota que, por ordem sua, o 
encarregado do inquérito seria um general. Após telefonemas 
para o ministro, ficou acertado que o encarregado seria o 
general Cerqueira Lima, comandante da Brigada de Caçapa
va, também subordinada ao II Exército. Soube, mais tarde, que 
Figueiredo ficara preocupado com a decisão de um IPM para 
apurar fato ocorrido no que ele julgava ser sua área de infor
mações. 
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Qual foi a reação do general Ednardo nessa reunião? 

Quando Geisel deu a ordem, ele ficou assustado e argumentou 
que, com o inquérito, seu pessoal ia ficar descoberto. Falou com 
o Frota e voltou insistindo: "Mas presidente, o meu pessoal de 
informações vai ficar descoberto, porque vai ter que parar o 
trabalho para depor." E Geisel: "Você coloca outros nessas 
funções. Mas tem que haver um inquérito. Não pode haver 
crime, ou morte, dentro de uma organização militar sem ser 
apurado." 

Como o segundo episódio de morte em dependências do II 
Exército, o do operário Manuel Fiel Filho, chegou à 
Presidência? 

Foi o Paulo Egídio quem telefonou para o presidente avisando. 
Ele soube logo, porque imagino que no DOI havia uma pessoa 
da Polícia Militar ligada ao governo do estado. Era um domin
go à noite. Eu já servia em Campinas, e na segunda-feira fui a 
São Paulo, para uma reunião administrativa dos generais do 
II Exército presidida pelo general Ednardo. Éramos oito ou 
nove oficiais e não sabíamos de nada. Veio também o general 
Gentil, um excelente chefe, que comandava a 9ª Região e tinha 
sido chefe do estado-maior do Ednardo no II Exército. A certa 
altura, Ednardo foi chamado ao telefone pelo Frota e voltou 
perturbado, chocadíssimo. Tentou continuar a reunião mas 
não teve condições. Estava muito abalado. Não disse o que era. 
Retirou-se, e o general Ariel, da 2' Região Militar, com extraor
dinária firmeza, deu continuidade aos trabalhos. Mas por pou
co tempo, porque a reunião foi interrompida. Os oficiais do 
estado-maior do 11 Exército estavam reunidos em outro salão, 
os generais foram chamados, e o general Ednardo passou o 
comando ao Ariel. Foi uma cerimônia seca, penosa, mas rigo
rosamente militar. Foi anunciado que o Ednardo fora exonera
do por ato do presidente Geisel, nos termos da lei. Na ocasião 
a imprensa especulou que o Alto-Comando não fora ouvido. 
Ora, nomeações e exonerações de oficiais-generais são atos de 
exclusiva competência do presidente, atendendo ou não a su-
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gestões do ministro. O Alto-Comando não tem qualquer inge
rência, salvo a comunicação antecipada ao substituído e ao 
sucessor, feita pelo ministro, por uma questão de deferência 
para com os interessados. O substituto do Ednardo foi o gene
ral Dilermando. Mas ainda como interino, Ariel nomeou como 
encarregado do IPM do operário Fiel o chefe do estado-maior 
da 2" DE, o coronel pára-quedista de infantaria Murilo Alexan
der. 

o senhor acompanhou a saída do ministro Frota? 

Sim. Eu estava em Campinas e havia ido a Brasília para o 
casamento da filha do Humberto Barreto. Era um sábado. No 
domingo à noite, passeando ao redor da piscina da granja do 
Riacho Fundo, o presidente Geisel me disse: "Vou tirar o Frota 
quarta-feira, dia 12, feriado. Você vai voltar a São Paulo ama
nhã para avisar ao Dilermando. Vai dizer-lhe também que ele 
não será o novo ministro. Vai ser o Bethlem. O Dilermando 
está há pouco tempo no 11 Exército, foi uma substituição recen
te." Telefonei para o Dilermando e fui para São Paulo. Ia 
comigo no avião o general Calderari, fazendo uma viagem de 
inspeção, e cheguei a achar que aquilo podia ser um complica
dor. Dilermando mandou nos esperar no aeroporto, e fomos, 
Calderari e eu, para sua casa. Almoçamos com a senhora dele, 
e eu estava preocupado porque queria transmitir logo a men
sagem. Terminado o almoço, ele me levou para o gabinete e eu 
lhe disse: "Pois é, o chefe me mandou aqui para dizer ao senhor 
que na próxima quarta-feira vai tirar o Frota do ministério. 
Não estão se entendendo." Dilermando concordou inteiramen
te. Depois veio a parte mais difícil da conversa: "O presidente 
também pede para, avisar que o senhor não será o ministro. 
Será o Bethlem." Ele recebeu um choque. Continuei: "O senhor 
está num comando delicado, houve um trauma aqui com a 
exoneração do general Ednardo, o senhor está tomando pé nas 
coisas, e o presidente confia muito no seu trabalho." Mas ele 
ficou inconformado. Nessa época ainda se alegava o critério de 
antiguidade, que ao mesmo tempo que é uma coisa boa, às 
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vezes é um complicador. E o Bethlem era mais moderno do que 
o Dilermando. 

Voltei para Campinas, e na quarta-feira o coronel Lima, 
meu substituto na Assessoria Especial da Presidência da Re
pública, me telefonou: "General, o presidente já chamou o 
Frota e está tudo resolvido." Telefonei para São Paulo para 
avisar ao Dilermando. Disseram que tinha ido para casa por
que ia viajar. Perguntei: ''Viajar para onde?" Disseram: ''Vai 
para Brasília. O ministro mandou chamá-lo." Soube que ia 
para a capital acompanhado do Calderari, tambémgeneral-de
exército. Fiquei preocupado e telefonei para Brasília: "Lima, 
avisa ao presidente que o Frota está arrebanhando generais
de-exército. O Dilermando e o Calderari já estão viajando." 
Creio que meu telefonema foi o primeiro aviso para a tomada 
das providências para a recepção que o Planalto providenciou 
aos generais no aeroporto, graças à eficiência do Gabinete 
Militar, tendo à frente o general Hugo Abreu. Vejam pois que 
as mudanças de guarda, como zombateiramente os civis cha
mavam as mudanças de presidentes e de ministros, não eram 
tão simples, tão seguras e sem riscos. Os oficiais da secretaria 
do Gabinete Militar foram ao aeroporto receber os generais e 
convidá-los a ir ao palácio. No palácio, o presidente deu posse 
ao Bethlem e mandou avisar ao Frota, por telefone, que esses 
mesmos generais estavam indo para o quartel-general para a 
transmissão do cargo. 

o general Dilermando teria vacilado em sua lealdade ao 
presidente? 

Não. Não houve qualquer dúvida acerca da sua lealdade. Creio 
que ele teve apenas uma aspiração de natureza profissional. 
Pode ter pensado: "Sou amigo do presidente, então por que não 
me escolhe para ministro?" Afinal, ser ministro do Exército do 
presidente Geisel seria um bonito coroamento de carreira. Mas 
depois ele foi para o Superior Tribunal Militar. Se tivesse ido 
para o ministério ficaria muito mais complicado assumir esse 
cargo. O presidente não poderia fazer a nomeação. 
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Qual era sua avaliação do comportamento do general Frota 
em relação ao presidente? 

Desde minha classificação em Campinas, quando fui promovi
do a general, senti que as relações do Frota com o governo não 
eram boas. Embora o presidente Geisel tivesse uma ascendên
cia considerável sobre os generais e inclusive sobre o ministro, 
eu sentia que não havia muita lealdade. Por exemplo, emjulho 
de 1977, Frota encaminhou um novo regulamento disciplinar 
do Exército no qual omitia a faculdade assegurada aos oficiais 
da reserva e reformados de se externarem na imprensa sobre 
assunto político, direito introduzido pelo presidente Castelo 
em julho de 1964. Isso foi premeditadamente omitido sem que 
o ministro e o general Hugo, no Gabinete Militar, alertassem o 
presidente. Em julho de 1978, quando eu estava na chefia do 
Gabinete, apresentei a Geisel uma exposição de motivos obser
vando a situação esdrúxula que havia sido criada, pois os 
regulamentos da Marinha e Aeronáutica mantinham aquele 
dispositivo de 1964. O regulamento foi corrigido, mas depois o 
Pires, no governo Figueiredo, revogou tudo. Quando o Sarney 
assumiu, eu, já na reserva, levei-lhe o problema, e ele restau
rou esse direito. 

A demissão do ministro Frota provocou muita tensão. Os 
senhores achavam que dali pudesse derivar um conflito ou 
um enfrentamento mais sério? 

Não, porque essas situações são uma espécie dejogo de xadrez. 
É uma disputa de posições que não vai ao ponto de ruptura, de 
confronto, mesmo porque não havia um inimigo militarmente 
configurado. Em 1961, aqui no Rio, houve caso em que o 
coronel comandante não conseguiu sair com sua tropa do quar
tel para apoiar os três ministros militares. Botar a "procissão" 
na rua não é para qualquer um. É preciso haver um argumen
to respeitável, clima, vontade, e um fato ou situação incontro
versa. 

Sobre esse episódio da demissão, gostaria ainda de fazer 
uma menção aos generais Bento José Bandeira de Melo, chefe 
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de gabinete do ministro, e Antônio da Silva Campos, chefe do 
ClE, pela serenidade, equilíbrio, bom senso e exemplar espírito 
militar que demonstraram naquelas circunstâncias. Já o gene
ral Enio dos Santos Pinheiro, secretário-geral do Exército, 
inconformado com os fatos, usou abusivamente do nome e da 
autoridade do novo ministro para emitir um convite a todos os 
generais residentes em Brasília para que fossem, uniformiza
dos a acompanhados das esposas, ao aeroporto despedir-se do 
general Frota, Mais do que uma homenagem a seu chefe, ° 

propós ito era intrigar seus camaradas , afirmando até que 
haveria o comparecimento do novo ministro e do general Hugo 
Abreu. Mas com tudo isso, como os fatos demonstraram, se 
Geisel não conseguiu desmantelar a " linha dura", conseguiu 
pelo n1enos quebrar o seu impacto. 

o que o senhor achou do rnanifesto do lninistro Frota? 

A pos ição da "linha dura" e mesmo dos radicais ficou evidente 
no que foi documentado nesse manifesto, Ali Frota declarou 
franca e frontalmente sua posição contra a abertura. Expres
sou publicamente sua posição pessoal e o ponto de vista daque
les que ainda achavam que urna política radical era necessária 
no país. Parece que aquele documento havia sido preparado 
com antecedência, talvez esperando um desfecho diferente do 
que ocorreu. Esperavan1 que tivesse um grande impacto favo
nível, que provocasse uma tornada de posição, militar e políti
ca, contra o presidente Geisel, enfim, que houvesse uma reação 
favorável ao Frota. Consta que o redator do documento foi o 
Pecegueiro do Amaral, advogado que desempenhava as fun
ções de consultor jurídico do Ministério do Exército e tinha 
fama de radicaL Afinal, não é só entre nós, militares, que 
existem duros. No manifesto Frota apontava os perigos que o 
Brasil estaria correndo e dizia que o governo estava sendo 
comunizado. Antes ele já havia encaminhado ao governo urna 
lista de funcionários considerados comunistas e suspeitos. 
Nela, o pessoal mais qualificado da Petrobrás era colocado sob 
suspeição totaL 

Este fato me faz recordar um episódio engraçado que ocor-
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reu no governo Castelo. O marechal Adernar era o presidente 
da Petrobrás, e o general Barros Nunes foi encarregado do 
inquérito que houve na companhia. Barros Nunes tinha habi
lidade, era muito engraçado, mas mesmo assim era olhado com 
receio pelos eventuais suspeitos. Um deles era um excelente 
geólogo, meio "desligado". Certa feita o Barros Nunes estava 
na porta da Petrobrás, no fim do expediente, ali na Pio X, perto 
da Candelária, e esse geólogo que havia sido diretor chegou 
para ele e disse: "General, seu carro está aí?" Ele disse: "Está." 
O geólogo foi logo dizendo: "Então me empresta, que o meu foi 
não sei onde e eu estou sem carro." Aí pegou o carro do Barros 
Nunes e foi embora. O Barros Nunes anotou na lista dos 
suspeitos: "Fulano não é comunista, é maluco." AB listas apre
sentadas pela "linha dura" eram mais ou menos assim, sem 
muito critério, como aquela preparada pelo general Frota. 

Por que o manifesto do general Frota foi publicado? 

O presidente foi de uma sabedoria formidável ao autorizar sua 
divulgação. Esse documento, que consta na íntegra no livro 
Nos porões do SNI, I mostra bem o conflito que havia entre os 
dois. O presidente considerou que autorizando a publicação, 
logicamente, "queimaria" o Frota. O manifesto fazia críticas a 
atos do governo que não podiam ser mais questionados. O 
reconhecimento da China era um deles. Um país como aquele, 
com um bilhão de habitantes, não podia ser ignorado. Com 
Angola acontecia a mesma coisa, e nós tivemos nossa posição 
internacional fortalecida. Frota colocava-se contra umas qua
tro tomadas de posição do governo e dizia que o Brasil estava 
sendo entregue aos comunistas. Sua posição era claríssima. 
Quando procuraram divulgar esse documento, Hugo Abreu 
achou que se devia evitar� mas o presidente disse: "Não, deixa 
divulgar para todos verem quem é o Frota e como ele pensa." 
O Frota, além do mais, era um anticomunista radical. Dizem 

1. Airton BafIo, Nos poroe,ç do SN/: o retrato do monstro de cabeça oca 
IRio de Janeiro, Objetiva, 19891. 



72 • A Volt-H aos qunrtéis 

que não aprovava torturas e posso até acreditar nisso. Mas, por 
outro lado, estimulava as atividades de informações e tolerava 

junto a si elementos ligados àquelas práticas, tais como Adyr 
Fiúza de Castro e outros, sempre ligados a esses processos. 
Não era possível que não soubesse o que se passava em seu 
comando. Podia até não aprovar, mas omitia-se, não reprimia 
e não punia. 

o senhor foi chefiar o Gabinete Militw' em janeiro de 1978, 
quando o general Hugo Abreu se afastou em função de 
problemas sucessórios. Por que foi escolhido? 

Sem falsa modéstia, creio que as razões que contribuíram para 
minha escolha para aquela função foram o acesso que eu tinha 
ao presidente Geisel, a confiança que ele em mim depositava, 
minha isenção reconhecida em face do problema sucessório, 
meu afastamento das atividades do governo nos últimos dois 
anos, e, afinal, meu relacionamento cordial com os camaradas 
do Gabinete Militar e da Secretaria do Conselho de Segurança 
Nacional - apenas quatro se afastaram acompanhando o 
general Hugo Abreu, por lealdade a ele, e não por incompatibi
lidade comigo. Além do mais , eu tinha boas relações com o 
ministério e com o pessoal do Gabinete Civil, particularmente 
o ministro Golberi. O presidente Geisel ainda tentara junto ao 
general Hugo que ele ficasse no gabinete até a viagem ao 
México, que se realizaria dias depois, o que não foi aceito. 
Impunha-se então rapidez na substituição para que não se 
caracterizasse perplexidade ou surpresa. Em tática se aprende 
que uma das formas de atuação do comandante é saber empre
gar a reserva, ou seja, a força mantida fora de campo, para 
assegurar a continuidade da iniciativa e dar prosseguimento à 
ação. A rapidez impediu o vazio e uma eventual disputa do 
cargo. No caso, fui empregado como uma reserva, oferecendo 
segurança à ação conduzida pelo presidente Geisel. Apenas 
ocupei um lugar no espaço. A par de tudo isso, eu acabara de 
completar dois anos de comando na Brigada de Campinas, e 
era rigorosamente regulamentar minha exoneração daquele 
comando. 
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Minha indicação foi uma operação delicada, a ser levada a 
efeito com um mínimo de atrito. Foi dessa forma que a entendi 
e procurei levá-la a termo. O general Hugo Abreu era um 
excelente chefe e soldado, respeitado, muito querido e admira
do por seus subordinados. Não era fácil substituí-lo nas cir
cunstâncias em que deixava o governo, isto é, agastado com 
Geisel e Golberi. 

Como chefe do Gabinete Militar o senhor em também o 
secretáJio do Conselho de Segurança Nacional, não? 

Sim. A Secretaria do Conselho dispunha de pessoal de primei
ra qualidade, oficiais de Marinha, da Aeronáutica e do Exérci
to, todos muito competentes, sérios. Tratavam de todos os 
problemas de que o presidente precisava estar a par, além de 
fornecer explicações acerca das informações dos ministros. 
Quando o presidente queria se aprofundar em certo assunto, 
um oficial da secretaria o acompanhava mais de perto, como no 
caso dos problemas de política externa e nuclear, atividades 
espaciais, Comissão de Faixa de Fronteira e outros. Se o presi
dente quisesse, algum ministro também podia ir lá conhecer 
mais de perto algum assunto. O ministro das Relações Exterio
res, o Silveira, se dava muito bem com esse pessoal, principal
mente com o general Flávio Moutinho de Carvalho, que era 
chefe de gabinete do Conselho e acompanhava os problemas 
inerentes à sua pasta. 

Um passo decisivo pam a abertura foi a extinção do AI-5. 
Como isso repercutiu ?  

A oposição, em atitude compreensível, porém injusta, sempre 
procurou capitalizar o fim dos atos revolucionários como uma 
derrota imposta ao governo. Não aceitou que isso fosse o resul· 
tado das medidas do presidente no sentido de uma abertura 
"lenta, gradual e segura" e não se empenhou em colaborar com 
o governo. Apesar de saber da existência de elementos extre
mamente radicais dentro do próprio Congresso e entre o em
presariado, e mesmo conhecendo o peso e a capacidade dos 
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bolsões ainda expressivos nas Forças Armadas dispondo do 
poder oriundo da estrutura do SNI e, em particular, dos DOIs, 
a oposição não se sensibilizava no sentido de evitar um con
fronto que obrigaria o presidente a uma parada, ou até mesmo 
a retrocessos graves. Sob o aspecto da segurança interna, a 
Emenda Constitucional nº 1 1, elaborada pelo governo, foi en
caminhada ao Congresso, e a oposição votou contra por princí
pio mesmo reconhecendo que era um passo significativo para a 
abertura. Por essa emenda, ficava extinto o AI-5 e eram resta
belecidos, entre outras coisas, o habeas-corpus e a inde
pendência do Judiciário. Eram criadas, porém, as medidas de 
emergência e o estado de sítio. Foi feita ainda uma nova Lei de 
Segurança Nacional, muito mais branda do que a anterior. No 
final de 1978 o presidente Geisel revogou os decretos de bani
mento de mais de cem exilados políticos que haviam deixado o 
Brasil no governo anterior. 

Geisel, porém, conhecia as dificuldades e as objeções que 
perduravam nos bolsões radicais .  Assim, antes de divulgar os 
referidos textos, encarregou o ministro Golberi de apresentar 
aquelas idéias aos ministros civis. Coube a mim apresentá-las 
aos ministros militares , aos chefes de Estado-Maior e aos 
ministros Nei e Quandt, da Educação e das Comunicações, 
respectivamente. Desde o governo Castelo, a .partir do Decre
to-Lei nº 200, os chefes de Estado-Maior das forças singulares 
e o chefe do EMFA - que ainda não tinha status de ministro 
- passaram a fazer parte do Conselho de Segurança Nacional. 
Geisel desejava que todos os membros do CSN também conhe
cessem SUas idéias ainda antes da redação final dos textos. 
Orientou-me) porém, para que reunisse os ministros e os altos
comandos separadamente para evitar problemas hierárquicos. 
Comecei os contatos. Os ministros da Aeronáutica e da Mari
nha aceitaram a recomendação por mim transmitida, sem 
restrições. O brigadeiro Araripe era antigo coleg'd do presiden
te e completamente favorável ao seu projeto de abertura, mas 
o almirante Henning ficou meio renitente com a expectativa de 
regresso dos banidos e com a eliminação dos instrumentos de 
punição. No Exército a conversa foi mais difícil: Bethlem não 
considerou o pedido que fizera para que me ouvisse sozinho, 
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alegando que não podia dispensar o chefe do Estado-Maior, 
general Ariel, seu amigo, e dizendo ainda que aquele general 
era, de longa data, camarada do general Geisel. Ora, Ariel, 
apesar de muitíssimo respeitado, era reconhecidamente um 
radical. Pediu para ver o texto e expliquei que, naquela etapa, 
tratava-se somente de um entendimento e de uma apreciação 
sobre idéias gerais. Foi uma conversa muito difícil .  Achavam 
que era prematuro levar a cabo uma abertura de tal amplitude, 
mas lembrei-lhes a adoção das medidas de emergência, do 
estado de emergência e do estado de sítio. Depois de todos estes 
contatos, pormenorizadamente relatados ao presidente, ele 
apresentou as propostas ao CSN, conhecendo de antemão as 
opiniões e os argumentos de cada um de seus membros. Como 
eles também conheciam o pensamento de Geisel, não houve 
surpresas. 

o presidente Geisel teve problemas para definir a 
candidatura Figueiredo dentro das Forças Armadas? Como o 
grupo do general Frota se comportou em relação a isso ? 

O problema com a candidatura Frota aconteceu em 1977, eu 
não estava em Brasília e não acompanhei o assunto. Sei que o 
grupo dele e o do Figueiredo trabalhavam dentro do Congresso. 
Figueiredo estava numa posição melhor, era melhor informado 
e tinha acesso diário ao presidente. Ali o ingênuo foi o Hugo 
Abreu, que alimentou também suas pretensões presidenciais. 
Eu sabia que o grupo do G<Jlberi estava, naturalmente, traba
lhando pelo nome do Figueiredo, que não era o candidato do 
presidente Geisel, pelo menos inicialmente. Com o tempo essa 
candidatura se impôs, tal como ocorrera com a de Costa e Silva. 
Criou-se o fato, e não dava mais para retroagir. Além disso, 
depois do confronto na área militar com Ednardo e Frota, não 
haveria condições para Geisel impor um candidato. Ele gosta
ria que fosse um civil, mas, naquelas circunstâncias, não tinha 
condição nem para indicar outro militar. Agora, repito, Figuei
redo não era o candidato de Geisel. Tenho para mim que o 
lançamento prematuro dessa candidatura foi obra do Humber
to, à revelia do presidente e logicamente estimulado pelo grupo 
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do candidato. Nunca lhe perguntei nada sobre esse fato porque 
julgo constrangedor, mas essa é minha opinião. Acho que 
Geisel foi forçado pelas circunstâncias e pela ausência de um 
nome que realmente se impusesse. Nei Braga, Costa Cavalcan
ti, Reinaldo, Aureliano, nenhum deles tinha cacife. E Humber
to buscava uma posição forte no governo Figueiredo, o que aliás 
não conseguiu. Creio que o presidente Geisel tinha uma estra
tégia para a sucessão, mas na conduta do combate, na tática, 
não conseguiu conduzir a ação. Depois do lançamento prema
turo do nome de Figueiredo, sem sua anuência, ficou sem 
alternativa. 

Como se deu afinal a promoção do general Figueiredo a 
quatro estrelas? 

Quando fui ocupar a chefia do Gabinete Militar, a candidatura 
do Figueiredo era fato consumado. O ministro do Exército era 
o general Bethlem, que tinha ligações familiares com ele, e 
todos os comandantes de Exército o apoiavam. O único que 
tinha oposto alguma objeção, não ao Figueiredo, mas à saída 
do Frota e do Ednardo, era o general Potiguara, que fora chefe 
do Estado-Maior das Forças Armadas . O problema que tive de 
enfrentar quando cheguei ao Gabinete foi assim o da promoção 
do Figueiredo. Ele não se conformava em ser presidente da 
República sem as quatro estrelas. Além da vaidade, tenho para 
mim que tinha bem presente a declarada objeção oferecida ao 
general Albuquerque Lima em 1969, por ser ainda general-de
divisão. 

AB promoções a general-de-exército ocorreriam em 3 1  de 
março, e a idéia era que Figueiredo continuasse na chefia do 
SNI até junho, ocasião em que se desencompatibilizaria para 
concorrer à eleição, em outubro seguinte. Ele estava inconfor
mado, não queria ser eleito antes das quatro estrelas, e o 
presidente Geisel, por sua vez, não concordava com essa preo
cupação e não entendia por que ele colocava isso como quesito 
indispensável. Achava que devia ser alguma de suas manias 
da can'eira, mas também não questionava. Figueiredo ficava 
resmungando de um lado e do outro, e Golberi achava que 
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devíamos fazer a promoção. Certa ocasião, Figueiredo me cha
mou, preocupado, e lamentou-se: "Não posso ser presidente." O 
problema é que ele sabia que havia apenas uma vaga para 
general-de-exército e que as probabilidades de que fosse pro
movido eram praticamente nulas. Vou explicar por quê. 

Para a promoção a general-de-exército, de acordo com a 
legislação, o Alto-Comando se reúne, lista os generais-de-divi
são por ordem de antiguidade e seleciona três, caso haja ape
nas uma vaga. Em 1965 trabalhei na comissão que elaborou 
esta lei, orientada pelo Castelo, a quem poucos fazem essa 
justiça. A lei antiga, antes da Revolução, estabelecia que todas 
as promoções a general eram de livre escolha do presidente da 
República. O presidente pegava o primeiro quarto dos coronéis, 
uns 20 ou 30, e escolhia quem bem entendesse. Na prática, a 
antiga comissão de promoções tinha uma expressão muito 
pequena, e as escolhas acabavam, muitas vezes, tendo uma 
conotação política. Depois dessa lei do Castelo, que perdura até 
hoje, a comissão de promoções, composta pelo chefe do Estado
Maior, seis generais-de-brigada e seis de divisão, faz uma 
seleção dos coronéis, em proporção grande para cada vaga. 
Esses nomes vão para o Alto-Comando e são selecionados em 
dois escrutínios secretos de forma a sobrarem três indicações 
para cada vaga. A lista é encaminhada ao presidente, que 
agora, de livre escolha, toma a decisão final. Na ocasião da 
feitura da lei, até sugeri ao Castelo que esses nomes fossem em 
ordem alfabética, para que o presidente tivesse absoluta liber
dade. Castelo, com espírito militar, achava que o presidente 
tinha liberdade para escolher mas tinha também que assumir 
a responsabilidade de seus atos. Desta forma, ficou estabeleci
do que os nomes seriam encaminhados pelo Alto-Comando de 
acordo com a ordem de merecimento, mas que o presidente 
poderia escolher qualquer um dos indicados . Mas Castelo tam
bém colocou na lei que na terceira vez que um candidato 
fosse indicado em primeiro lugar o presidente era obrigado a 
promover. 

Bom, voltemos ao caso do Figueiredo. Havia uma vaga, três 
nomes precisavam ser indicados, e ele não estava entre esses 
três. Ou seja, só entraria se alguém fosse preterido, o que não 
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ia ser bom. O mal-estar estava criado, e visualizei uma saída. 
Disse ao presidente: "A solução é substituir o presidente da 
IMBEL nomeando um general-de-exército, que ficaria agrega
do, abrindo-se assim mais uma vaga." Com isso teríamos, de 
acordo com a lei, três nomes indicados para a primeira vaga e 
mais dois para a vaga subseqüente. Subiriam ao presidente, 
indicados pelo Alto-Comando, cinco nomes para as duas vagas. 
Como Figueiredo estava agregado no SNI, caso fosse promovi
do e continuasse lá agregado, poderiam ser promovidos os dois 
numerados e ele. Para melhor se entender o que estou dizendo, 
e o que de fato ocorreu, vou me deter um pouco nos detalhes dos 
procedimentos legais que foram então adotados. 

No que toca à lista dos que deveriam ser indicados para 
promoção, o Almanaque do Exército para 1978 indicava os 
generais-de-divisão na seguinte ordem: 1) Luiz Serff Sellman 
(turma de 1934); 2) Antônio Carlos de Andrada Serpa (turma 
de 1935); Agregado - Hugo de Andrade Abreu (turma de 
1936); 3) Walter Pires de Carvalho e Albuquerque (turma de 
1936); 4) Ernani Ayrosa da Silva (turma de 1937); Agregado 
João Batista de Oliveira Figueiredo (turma de 1937); 5) José 
Ferraz da Rocha (turma de 1936). Por ocasião da publicação do 
Almanaque, os generais Hugo Abreu e Figueiredo estavam 
agregados como chefes, respectivamente, do Gabinete Militar 
e do SNI. Com a exoneração do Hugo do Gabinete e sua 
reversão à ativa, ele recebeu o número 3, Walter Pires o 4, 
Ayrosa o 5, Figueiredo continuou agregado, e Ferraz recebeu o 
número 6. Assim estava o quadro em março de 1978, por 
ocasião da organização dos quadros de acesso para as promo
ções que deveriam ocorrer no 3 1  daquele mês. 

O Alto-Comando naquela época estava constituído pelo mi
nistro do Exército, general Bethlem, e pelos generais Diler
mando, Tourinho, Argus Lima, José Pinto, José Maria de 
Andrada Serpa, Samuel Alves Correia, Antonio Bandeira, Ar
naldo Calderari e Venitius. A vaga deste último estava sendo 
computada, pois no próprio dia da promoção seria transferido 
para a reserva após completar 1 2  anos como general. 

De acordo com a lei, como disse, o Alto-Comando indicaria 
ao presidente três nomes votados em dois escrutínios secretos, 



(J USTAVO MORAES RI":GO REIS . 79 

caso houvesse apenas uma vaga. Caso existisse mais de uma, 
seriam indicados dois nomes para cada vaga subseqüente. A 
solução adotada para a abertura dessa segunda vaga de gene
ral-de-exército foi absolutamente legal. Consistiu em agregar 
o general Calderari, que exercia a chefia do Departamento de 
Material Bélico, nomeando-o para a presidência da IMBEL. E 
ao contrário do que insinua o general Hugo em seu livro, I não 
houve constrangimento por parte do general Calderari para 
aceitar esse cargo. Quando lhe transmiti o convite, a pedido do 
presidente, ele o recebeu com grande satisfação e lá permane
ceu até ser transferido para a reserva no final do governo 
Figueiredo. 

Voltando ao ponto, o Alto-Comando indicaria cinco nomes 
numerados pelo Almanaque, e ainda o agregado - Figueiredo 
-, com a ressalva de que somente poderia ser promovido caso 
permanecesse agregado. Assim, a 28 de março de 1978, foi 
submetida ao presidente da República, pelo ministro do Exér
cito, a seguinte lista de generais-de-divisão, organizada pelo 
Alto-Comando, de acordo com a lei, para a promoção a ser 
efetuada no dia 3 1  de março de 1978: 1) João Batista de 
Oliveira Figueiredo; 2) Antônio Carlos de Andrada Serpa; 3) 
Hugo de Andrade Abreu; 4) Walter Pires de Carvalho e Albu
querque; 5) Ernani Ayrosa da Silva; 6) José Ferraz da Rocha. 
Na apresentação da lista constava ainda a observação de que 
general Figueiredo, agregado, caso fosse promovido, não ocu
paria vaga, nos termos do parágrafo 4" do artigo 20 da Lei nº 
5821/72. O presidente o promoveu, mantendo-o agregado no 
SNI, e promoveu ainda dois outros generais numerados: An
drada Serpa, acho que devido à consideração que Geisel tinha 
por seu irmão José Maria, e Walter Pires. O general Hugo 
Abreu, como era esperado, foi preterido. E após a promoção, 
Figueiredo passou para a reserva. 

Ressentimentos à parte, o general Hugo Abreu, depois de 
dez anos de generalato, sabia que na promoção a general-de-

1. Hugo Abreu, O outro lado do poder (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 
1979). 
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exército, além das avaliações exclusivamente de ordem profis
sional, havia e há um inarredável componente de política 
militar. Um general-de-exército integra o Alto-Comando, e 
após os desentendimentos com a candidatura Figueiredo sua 
promoção seria, sem dúvida, um fator de intranqüilidade po
tencial no início do novo governo. Foi uma medida técnica e 
politicamente acertada. Quando falamos em general-de-exér
cito, estamos falando de um conjunto de apenas 12 pessoas na 
cúpula da organização, e para Figueiredo a ascensão de Hugo 
Abreu ao Alto-Comando seria um grave problema dada a indis
posição declarada e irremovível entre ambos, 

Em seu livro, Hugo Abreu declara que a promoção de Fi
gueiredo era tecnicamente imposs ível. Isso é uma bobagem. Na 
verdade, Figueiredo não precisava, necessariamente, de uma 
vaga para ser promovido. O problema, como vimos, era apenas 
que se fazia necessário abrir mais uma vaga para que seu nome 
pudesse subir à consideração do presidente. Além do mais, 
Hugo Abreu se esquece de que tanto ele, quanto muitos e 
muitos outros, foram promovidos no curso de suas carreiras em 
conseqüência de atos idênticos. 

Seguindo a tradição, no dia 3 1  de março, no almoço com os 
oficiais-generais, o presidente mandou chamar o Ayrosa para 
explicar-lhe por que o Figueiredo ia ser promovido naquele dia, 
passando à sua frente. Ayrosa, muito soldado, disse: "Presiden
te, o senhor não precisa me explicar." Geisel respondeu: "Fi� � 

gueiredo vai ser presidente da República e vai passar para a 
reserva. Com isso, você agora é o número um na lista de 
promoções." 

N a promoção do Figueiredo não houve nenhuma ilegalida
de, nenhuma coisa errada. Foi tudo rigorosamente certo. Mas 
senti depois que havia uma certa preocupação a meu respeito. 
Em uma das últimas ocasiões que estive com Figueiredo, antes 
de ele assumir, senti um certo mal-estar quanto às minhas 
pretensões, ao meu destino, e logo me adiantei: "Vai vagar a 6ª 
Região Militar. Octávio Costa vai ser promovido a general-de
divisão e, se não houver inconveniente, gostaria de ir para lá." 
Foi um alívio. Eles estavam até me evitando, talvez imaginan
do que eu pleitearia algum cargo no exterior ou um emprego 



G USTAVO MORAES REGO REIS . 81 

em uma estatal, e teriam constrangimento para recusar, tendo 
em vista o papel que eu havia tido na promoção. Mas eu não 
tinha qualquer pretensão. Queria apenas ser soldado no pouco 
tempo que me restava no Exército. 

Tem-se a impressão, às vezes, de que vários dos que se 
empenharam na candidatura do general Figueiredo ficaram 
depois meio desapontados. 

Tão ou mais difícil do que a escolha do sucessor é conduzir e 
influir na evolução de um processo sucessório. Acontece que, a 
certa altura, o presidente que está em exercício não tem mais 
autoridade sobre o comportamento de seu sucessor. Se conse
guir assegurar sua liberdade de ação no governo e na adminis
tração, já é uma grande coisa. Castelo e Geisel conseguiram 
isso mas, por vaidade humana, não conseguiram garantir a 
continuidade de projetos que haviam iniciado. O poder degra
da, e a expectativa do poder é ainda mais degradante. Surge 
inevitavelmente aquela visão melancólica do oportunismo, do 
carreirismo, e das ambições. Figueiredo, como chefe do SNI 
durante cinco anos, deveria ter acompanhado as administra
ções de cada um dos ministros de Geisel para avaliar seu 
desempenho, os programas em curso e o interesse em sua 
continuidade. Mas vejam, por exemplo, o caso do ministro 
Paulo de Almeida Machado, da Saúde. Era um profissional 
altamente qualificado, apolítico, de reputação internacional 
em saúde pública e que vinha realizando um trabalho excep
cional. Figueiredo não tinha candidato para essa pasta e, por 
pura demonstração de prestígio, entregou-a ao grupo de Antõ
nio Carlos Magalhães. Indicaram um desconhecido que três 
meses depois deixou o ministério. Uma lástima. Mário Henri
que Simonsen, que continuou no ministério, não foi capaz de 
agüentar muito tempo. Quanto a uma esperada continuidade 
das ações do governo, ficou-se na expectativa da influência do 
Golberi, que permaneceu no governo, mas, paradoxalmente, 
sem prestígio. Dentro do próprio SNI, ainda no governo Geisel, 
havia uma disputa velada entre os generais Castro e Medeiros 
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quanto à substituição do Figueiredo. O vencedor seria depois, 
provavelmente, o titular no novo governo. Ganhou Medeiros. 

Mas todos os que apoiaram Figueiredo o conheciam bem. 
Ainda no governo Geisel, Heitor Ferreira promovia junto à 
imprensa e aos parlamentares uma imagem do Figueiredo 
como primeiro aluno em todos os cursos. Mas tenho para mim 
que a presidência, para o Figueiredo, representava mais uma 
conquista acadêmica, um coroamento de carreira, do que o 
início de uma etapa de extrema dedicação, interesse e, princi
palmente, de amor e responsabilidade. Também não tinha 
ambição pelo poder. Sob esse aspecto, não era ambicioso. Tinha 
apenas vaidade. O nome do Figueiredo foi articulado por An
dreazza, Delfim, Nei, Costa Cavalcanti, pela turma de 1937 da 
Escola Militar e por muitos políticos da era Médici. Golberi, 
que conhecia bem o Figueiredo, também se empenhou. Não sei 
até que ponto se julgava capaz de exercer influência nas ações 
do governo, mas seu prestígio já se mostrou reduzido quando 
da escolha de certos nomes para o ministério. Tinha objeções a 
vários deles que vinham do governo Médici, mas que tinham 
tido influência capital no processo da sucessão, e teve que 
aceitá-los. 

De onde vinham as divergências entre os generais Médici e 
Golberi, que repercutiram, depois, no governo Figueiredo? 

Quando Médici foi escolhido pelo Costa e Silva para chefiar o 
SNI, Golberi, que era então o titular, telefonou para o Estado
Maior do Exército oferecendo-se para recebê-lo e conversar 
sobre o órgão, mas o Médici não deu bola. Golberi insistiu uma 
segunda vez, e o Médici mandou dizer que não lhe interessava 
saber o que se passava, pois quando assumisse ia mudar tudo. 
Então, na véspera de o Costa e Silva assumir, Golberi entregou 
a chefia do Serviço ao Figueiredo, foi embora e não passou o 
cargo. O agastamento do Médici em relação ao Golberi vem 
desses incidentes, e ficou a mágoa. Pelo que consta, Figueiredo, 
quando eleito, omitiu ou não disse claramente ao Médici que 
Golberi ia ser o chefe do Gabinete Civil, e o Médici aí se agastou 
também com o novo presidente. Junte-se a isso a frustração de 
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auxiliares que se julgavam no direito de serem aproveitados, 
inclusive um dos filhos do Médici, e o fato de que as relações 
anteriores do Figueiredo com o Médici tinham sido muito 
próximas. Figueiredo se sentia mais à vontade com ele do que 
com Geisel, com quem suas relações eram absolutamente for
mais, sem qualquer afinidade. 

o presidente Figueiredo disse certa vez que preferia cheiro de 
cavalo a cheiro de povo. Era do estilo dele fazer comentários 

desse tipo? 

Era. E isso parece que não é raro em pessoas que se julgam 
inteligentes e que querem aparecer como tal, inclusive quando 
fazem graça. Figueiredo é dessas pessoas que têm obsessão por 
fazer graça. O sujeito que é espirituoso tem sempre fama de ser 
inteligente, e há quem pense que a recíproca é verdadeira. 
Junte-se a isso a linguagem desabrida, inconveniente, irreve
rente e ãs vezes chula, com o palavrão substituindo a pontua
ção. Hoje a linguagem livre, pornográfica, é até moda entre os 
melhores segmentos da sociedade, na televisão, no rádio, na 
literatura, e não causa espécie. Não sou puritano e muito 
menos hipócrita, mas não há razão para o palavrão injustifica
do, o palavrão como vício de linguagem, principalmente quan
do se trata de um presidente. Heitor Aquino Ferreira procura
va reduzir a má impressão causada por esse hábito do 
Figueiredo, alegando que ele apenas gostava de parecer gros
seiro para manter seu vínculo com o pessoal de cavalaria, do 
qual estava afastado por força de sua longa permanência fora 
do Exército, e para afastar aduladores. Diga-se de passagem 
que o Heitor também fora major de cavalaria, até 1969 ou 
1970, e não era assim. Ao lado do Figueiredo, havia ainda o 
Said Farhat, com suas técnicas de comunicador social e que, a 
despeito das veementes restrições do Golberi, convenceu-o de 
que deveria ter uma imagem natural,  popular. Daí frases como 
a do "prendo e arrebento" e outras. Aquilo era intencional e 
fazia parte de um estilo que ele não conseguia conter. Figuei
redo é um sujeito que tinha tudo para se orgulhar da sua 
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carreira e da sua vida escolar, mas aderiu a esse padrão 
grotesco. Era uma obsessão, e não creio que vinha do fato de 
ser da cavalaria. Na Escola Militar tive excelentes instrutores 
oriundos dessa arma, como os tenentes Fernando Bethlem, 
Geraldo Silva Rocha, José Fragomeni, ,João Gahyva, Lucídio 
Andrade, e nenhum deles se portava com esse tipo de grossura. 

o senhor lnanteve contato com o general Golberi 
durante o governo Figueiredo ? Sabe por que ele saiu do 
Gahinete Civil? 

Não. Não tinha contato com ele. Só o procurei depois de sua 
saída do governo. Ele tinha então um pequeno escritório no 
Banco Cidade de São Paulo, em Brasília. Visitei-o em São 
Paulo no dia de seu aniversário, pouco antes de sua morte. Era 
um grande homem. 

Associa-se a saída do general Galberi do governo 
Figueiredo ao episódio do Riocentro. Aliás, ele mesmo 
declarou isso. 

E é verdade. Saiu por isso, Foi, provavelmente, a gota d'água. 
No dia seguinte ao atentado do Riocentro, que ocorreu numa 
sexta-feira, ele escreveu uma carta que foi entregue ao Figuei
redo por pessoa de sua confiança. A carta foi entregue no 
sábado à noite na granja do Torto e foi-lhe devolvida em mãos, 
pelo próprio Figueiredo, na segunda-feira, após a reunião das 
nove no palácio do Planalto. Entendo que o Golberi, com toda 
a sua coragem, equilíbrio, senso de responsabilidade) inteli
gência, e com o profundo conhecimento que àquela altura da 
vida tinha dos homens com quem lidava, achava que assumin
do aquela atitude deixaria um documento escrito com sua 
posição sobre aquele fato. Não se tratava de um ato inconse
qüente de um Pilatos. Ao contrário, estou seguro de que sabia 
dos percalços que Figueiredo teria de enfrentar caso seguisse 
sua orientação, mas julgava que ele deveria ter ânimo e cora
gem para suportá-los e superar o pequeno grupo de radicais 
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que o cercava. Enganou-se. Figueiredo não era mais aquele seu 
aluno. Era outro. 

o senhor acha que o presidente Figueiredo leu a carta do 
general Golbeli? 

Não teria sentido não ler uma carta dirigida a ele, muito 
embora já conhecesse a posição do Golberi em relação ao 
episódio do Riocentro. Mas ficar de posse da carta era incômo
do. Devolvendo-ajulgava reduzir sua omissão, embora estives
se diante do clamor público. 

Nesse ínterim, Figueiredo deve ter entrado em contato com o 
general Gentil, comandante do I Exército, para saber o que se 

- � passou, nao. 

Meia hora depois do ocorrido, Figueiredo já sabia de tudo. 
Tinha que ser informado de uma coisa de tal gravidade. Figuei
redo foi chefe do SNI cinco anos, era o presidente da República, 
amigo do ministro do Exército e do comandante do I Exército, 
que fora da sua turma na Escola Militar. O ministro Pires, 
meia hora depois, também já sabia de tudo. Se não soubessem, 
todo o "sistema" estaria falido. Creio que Figueiredo, na oca
sião, recebeu em palácio a solidariedade de todas as lideranças 
do Congresso, inclusive da oposição. 

o entendimento para não se apura.r teria sido nos 
seguintes terlnos: ((Não se toca mais no assunto e vocês 
não fazem, In ais isso"? 

Mais ou menos. Porque se fossem apurar ia puxar muita coisa. 
Golberi queria manter na apuração o mesmo ritmo da abertu
ra. Queria uma investigação correta com a eventual punição 
dos culpados depois de apuradas as responsabilidades. Figuei
redo sabia que esse era o caminho adequado mas não teve 
capacidade, força, ou liberdade para assegurar esse rumo e 
opor-se à "linha dura" do Walter Pires, Medeiros e Newton 
Cruz, o que deixaria vulnerável toda a rede de informações. 
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Afinal, Figueiredo tinha sido um homem desse sistema e não 
se libertaria dele com facilidade. 

Como um fato desses pode acontecer sem que o comandante 
autorize? 

Isso é possível. São as chamadas operações ilegais. Quem pode 
dar ordem formal para fazer uma coisa ilegal? Para começar, 
aquele que deve cumprir a ordem pode se recusar. Não é 
obrigado a cumprir uma i legalidade. Aliás, uma ordem ilegal 
não é para ser cumprida. Mas mesmo que se cumpra, a respon
sabilidade da ordem será do comandante. 

o caso do Riocentro estaria na esfera do SNI ou na área 
,nilitar? 

o Riocentro foi feito pelo pessoal do DOI e não pelo SNI. O 
capitão que foi ferido, assim como o sargento que morreu, era 
do DOI. Agora, é pouco provável que o SNI não soubesse. Há 
também a hipótese de uma iniciativa pessoal1 sem ordem de 
ninguém. Não se sabe . . .  Pode ter bavido uma ordem do elE, ou 
de um escalão imediatamente acima daquele do executante. 
De toda forma foi uma ação tipicamente terrorista. Não se 
tratava de uma violência contra um inimigo identificado e 
delimitado, pois pessoas inocentes seriam atingidas. Se não foi 
proposital, foi pessimamente calculada. 

Há alguma ligação entre as mortes de Herzog e Fiel Filho no 
DOI, eln São Paulo, e o caso Riocenb'o? 

Poucos sabem, mas há nesses casos uma coincidência intrigan
te. Na ocasião das mortes do Herzog e do Fiel Filho, quem 
chefiava a 2' Seção do II Exército era o coronel José de Barros 
Paes. Quando o Ed nardo saiu de São Paulo, o presidente Geisel 
recomendou também que esse coronel fosse transferido para 
outra área e saísse do II Exército. O general Gentil Marcondes, 
que havia sido chefe do estado-maior do Ednardo, fora promo
vido a general-de-divisão e fora comandar a 9" Região, em Mato 
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Grosso. Com a anuência do Frota, levou para lá o coronel. Mais 
tarde, Gentil foi promovido a general-de-exército, veio para o 
Rio comandar o I Exército e o trouxe consigo. Quando houve o 
episódio do Riocentro, o Paes servia na 2" Seção do I Exército. 
Quer dizer, por ocasião daqueles episódios que ocorreram em 
São Paulo, em fins de 1975 e início de 1976, e quando do 
Riocentro, no Rio, era a mesma pessoa que chefiava a 2!i Seção. 
Simples coincidência? Não sei. Sei que o Riocentro arrasou com 
o Gentil .  Era um excelente general e teve um triste fim. 

No decorrer do processo, o capitão nunca foi ouvido, com 
base na tese de que ninguém é obrigado a depor contra si 
mesmo. Contudo, parece que essa tese leva à conclusão de que 
o capitão acaba sendo o culpado, não é? Ele está aí, vivo, é 
tenente·coronel. E por ironia da história, quem primeiro o 
atendeu quando foi ferido com a bomba foi a neta do Tancredo. 
O primeiro encarregado do IPM levou-o até um ponto, depois 
veio o coronel Job Lorena de Santana que, na verdade, apurou 
muito pouco. Tratava·se de um caso muito sério, embora tenha 
acontecido apenas o mal menor. Se aquela bomba tivesse es
tourado dentro do Riocentro, ia pegar inclusive filhos do nosso 
pessoal. Quem estava lá? Era o pessoal jovem ouvindo Chico 
Buarque. Foi uma irresponsabilidade sem par! O objetivo, 
dizem, era provocar um imenso pânico na escuridão. Se aquele 
artefato, capaz de destruir um automóvel, matar um executan
te, ferir gravemente o outro e espalhar destroços, fosse aciona
do junto de um palco, em torno do qual se agrupavam mais de 
um milhar de jovens, com as luzes apagadas, o terror teria sido 
completo. Pânico, tumulto, confusão, pisoteio, muitos feridos e 
talvez mortos. No entanto o caso ficou sem apuração e não se 
chegou aos responsáveis. E foi uma ação terrorista! Uma bala 
que atinja um líder, um presidente, é um ato terrorista, não 
importa o tamanho da bala. O desdobramento do episódio veio 
mais tarde a atingir a própria credibilidade do Superior Tribu
nal Militar, quando, com uma truculência descabida, o minis
tro do Exército Walter Pires, em outubro de 1981, questionou 
o voto do ministro almirante Bierrenbach, que era seguido por 
quatro outros e levantava irregularidades no IPM. O pedido de 
reabertura do processo fora arquivado por dez votos a quatro. 
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o Cabral Ribeiro, lig"ddo ao Frota, era o mais radical. O Tribu
nal, nem todos reconhecem, foi muito equilibrado e inde
pendente nesse caso. Os ministros provenientes da Marinha 
tiveram sempre muita independência, discordaram e votaram 
a favor da reabertura do processo. 

C01no o senhor intel]Jreta['Cl os atos de terrorismo? 

No mundo i nteiro, grupos minoritários que lutaram e lutam 
por causas , até mesmo nobres, como liberdade e inde
pendência, usaram e usam procedimentos terroristas. Em 
nome de uma causa usam recursos desproporcionais contra 
pessoas indefesas. E os atos de terror no Brasil aconteceram de 
ambos os lados. O Riocentro, no meu entender, foi um típico ato 
de terror. 

Acontecerwn também" durante o governo Figueiredo, 
atentados contra a OAB, ABI, Câmara dos Vereadores, 
bancas de jornais, Quais foram os culpados 1 

Houve uma tentativa de apurar, mas os culpados nunca apa
receram. Havia aparente cumplicidade de elementos do SNl, 
ClE, Cenimar e ClSA, além dos órgãos policiais nos estados 
mais importantes. Era uma s ituação de cumplicidade e impu
nidade. 

Mas o governo sabia de onde vinha isso? 

Poderia saber, mas não apareceu o culpado. Porque quando é 
o agente da lei que comete a falta, é muito difícil apurar. Muito 
difícil. É a impunidade, a conivência, a falsa lealdade . . .  

Quando o grupo contrário à abertura foi desmantelado? 
O Riocentro aconteceu em 1981. Esse grupo ainda estava 
articulado, não? 

Na ocasião do Riocentro já estavam desarticulados, diluídos. O 
Riocentro foi até um episódio isolado. Os próprios entreveros 
do Newton Cruz com a OAB de Brasília e com os jornalistas 
foram uma coisa temperamental de sua parte. A sabotagem 
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que tentaram fazer na eleição do Tancredo, com aqueles carta
zes dizendo que ele era comunista, também foi uma coisa 
isolada. No governo Castelo é que esse pessoal radical se 
considerou dono da Revolução. Realmente, eles já tinham as
sumido antes posições mais arriscadas. Apesar de inconse
qüentes, estavam conspirando havia muito tempo e fizeram 
coisas lamentáveis e ridículas como Jacareacanga e Aragarças, 
arrufos inconseqüentes derivados dos episódios de 1955. Eram 
as incongruências decorrentes da falta de convicção, da incoe
rência e do personalismo, Durante o governo Geisel eles ainda 
existiam, mas aí é importante observar as declarações do 
presidente. Ele fez o reconhecimento público de que havia 
bolsões, sinceros e bem-intencionados, porém radicais. Eram 
bolsões, não era todo o universo. Eram remanescentes de ati
vidades maiores, agora já sob observação e controle. 

o senhor considera que os atos de terrorismo de direita no 
governo Figueiredo foram isolados? Não faziam parte de um 
esquema maior? 

Não, não havia esquema, mas os bolsões amortecidos torna
ram-se ativos. O Pires era muito mais radical do que ° Medei
ros no SNl, e o ClE estava inconformado com a abertura. Por 
ocasião do Riocentro, o chefe do gabinete do ministro era o 
general Coelho Netto. Aquilo foi um desgaste terrível, e posso 
imaginar seu desdobramento intramuros. O Pires tinha, na 
verdade, muito mais força do que o Medeiros junto ao Figuei
redo. Digamos que o Medeiros tivesse mais intimidade, mas 
quem tinha força era o ministro do Exército. Entendo, porém, 
que àquela altura, depois do Riocentro, a permanência do 
general Medeiros no SNl foi mais prejudicial do que útil às 
suas aspirações, O SNl havia chegado ao limite da sua confia
bilidade. Não convivi com esses homens e apenas avaliava os 
cenários, suas ambições, rivalidades, conflitos e pretensões. A 
partir da minha observação, imagino que a convivência entre 
Figueiredo, Pires, Délio, Medeiros, Newton Cruz, Venturini, 
Castro e outros desse grupo mais íntimo era muito difíciL Creio 
que o Medeiros chegou a admitir que Figueiredo teria interesse 
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e força para repetir com ele o que Geisel fizera com ele, Figuei
redo. Mas a situação e os homens eram outros . Figueiredo foi 
incapaz de resistir à disputa entre seus próprios candida
tos: Maluf, Medeiros e Andreazza, este último, creio, seu pre
ferido. 

Por que o CIE e o SNI estariam contra a abertura ? 

A abertura reduzia muito o poder dos órgãos de informações e 
sua liberdade para atuar impunemente. De uma certa manei
ra, essas pessoas também perdiam seu emprego, ou sua capa
cidade de manipulação. O erro do SNI foi ter crescido e se 
agigantado num tipo de atividade de informação que não era 
mais essencial. Produziu-se, fora de época, a expansão e o 
gigantismo da comunidade de informações, gerando um mons
tro, como reconheceu o próprio general Golberi, que o havia 
criado. 

Outra deformação grande foram os adidos militares. Em 
princípio podiam ser reduzidos à metade) sem qualquer prejuí
zo. Aquele era um serviço caríssimo para as Forças Armadas e, 
com raras exceções, era considerado um trabalho de relações 
públicas. O adido é de fato um assessor do embaixador, mas 
houve uma deformação grave, e ele foi considerado um fiscal, 
quando não um espião das atividades do embaixador. Dava 
conta das atividades do embaixador à força correspondente. 
Houve até o famoso relatório Saraiva, sobre o Delfim em Paris. 
Aquilo não tinha cabimento! O sujeito que era adido militar, se 
não concordasse com as coisas que o embaixador estava fazen
do, devia pedir as contas e voltar. Podia ter dito: "N ão posso 
mais ficar aqui porque o embaixador não é um sujeito correto, 
não age direito e não posso ser desleal a um funcionário a quem 
devo lealdade," Mas não era seu papel espionar o embaixador. 

Fui amigo íntimo de dois presidentes e, com 43 anos de 
serviço, nunca tive uma comissão no exterior. Afinal, a gente 
tem de pagar um preço pela coerência. Aliás, considero as fun
ções de adido mais importantes justamente nos países nossos 
vizinhos, nos novos países africanos e naqueles que ofereçam 
realmente problemas com reflexos de natureza militar. Ou 
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seja, acho mais relevante a função em países fora do circuito 
"Elizabeth Arden", como denominam os diplomatas os postos 
privilegiados em cidades como Paris, Londres, Roma, Nova 
York e outras capitais importantes do primeiro mundo. Tendo 
este ponto de vista, evidentemente jamais me ofereciam nada 
no exterior. Nem curso, nem escola, nem função de adido 
militar. 

Pesquisando a agenda do presidente Figueiredo, a gente 
percebe que depois da operação seu ritmo de trabalho 
dilninuiu. Ele passou a se desinteressar do governo? 

o exercício da presidência da República, quando feito de ma
neira consciente e responsável, é terrível. Se um presidente 
não tiver realmente envergadura física, intelectual e, princi
palmente, moral, é massacrado. Convivi com dois presidentes, 
dois homens extraordinariamente fortes, com personalidades 
à altura do cargo e amor exemplar às suas funçôes. Já Figuei
redo tinha alguns problemas. Dizem os cardiologistas que há 
casos em que os pacientes mudam depois de passar por uma 
cirurgia como aquela a que ele se submeteu. Figueiredo já não 
tinha muito interesse pelo governo e depois disso piorou. Havia 
chegado onde queria. Como se diz, fez toda a pista de obstácu
los sem falta e aí se acomodou. Acho que não via a presidência 
como um começo e sim como o fim, o coroamento de uma 
carreira militar de sucessos. Estava satisfeito com a conquista 
e não tinha ambição de fazer um grande governo. Agora, o que 
eu acho que comprometeu a imagem do Figueiredo, logo no 
começo da sua administração, foi o trabalho do Said Farhat. 
Figueiredo se deixou levar por aquela conversa e, de repente, 
achou que devia mudar, ser diferente do que fora a vida inteira, 
para conquistar a mídia. Aquilo o desgastou muito. Figueiredo, 
que já não se segurava direito, depois disso tudo ficou pior. 

o senhor teve alguma atuação na sucessão do presidente 
Figueiredo? 

Em 1984, quando da sucessão do Figueiredo, eu já estava na 
reserva havia mais de três anos. Trabalhava na diretoria de 



uma pequena empresa de projetos de mineração e engenharia, 
com um modesto escritório em Brasília. Ainda mantinha rela
ções com o vice-presidente Aureliano Chaves e com políticos 
como Marco Maciel, Bornhausen, Severo Gomes, Nei Braga e 
Afonso Camargo, que eventualmente me procuravam dadas as 
minhas relações com o general Geisel, com quem me encontra
va semanalmente no Rio, no escritório da Norquisa. Assim, 
participei ativamente dos entendimentos que redundaram na 
fixação do nome do Tancredo e acompanhei a aceitação dessa 
candidatura pelo ex-presidente Geisel. Tratava-se de um pro
blema de natureza política, de importância capital, cujo desdo
bramento visava primordialmente o afastamento definitivo 
dos militares e, conseqüentemente. d;:}s candidaturas militares 
como as do Medeiros , Andreazza, Costa Cavalcanti, ou a pró
pria reeleição do Figueiredo. Assinei inclusive o primeiro docu
mento de fundação da Frente Liberal. Tudo feito às claras, sem 
conspiração. 

Qual sua apreciação sobre a atuação do STM durante os 
governos llúlital'cs? 

o STM atuou sempre com equilibrio. Modificou muitas senten
ças, porque essa era a sua competência. Antes da Revolução, o 
Tribunal não era uma anlbição maior das Forças Armadas. 
Depois, com as novas responsabilidades que a legislação revo
lucionária lhe atribuiu, no sentido de julgar ações e crimes 
contra a segurança nacional, passou a ser olhado com mais 
interesse. Seus ministros tiveram uma ação ponderada, e hou
ve sempre um cuidado maior na revisão das sentenças. 

Alguns desses h01nens que forwn para o STM fOl'wn m.a;s 
nwderaclos corno ministros do que conw militares, nâo? 

É verdade. No entanto, há entre os militares uma circunstân
cia que pesa muito e que não está tão presente nas outras 
profissões. Desde cedo somos habituados ajulgar1 coisa de que 
ninguém gosta. Eu costumava chamar a atenção dos meus 
tenentes dizendo: "Vocês já pesaram o poder que têm para tirar 
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a liberdade de um soldado, prendê-lo?" É um poder tremendo, 
e para isso tem que haver um julgamento. Isso nos obriga a 
criar um tipo de comportamento que valoriza o ato de julgar e 
nos dá um grave senso de responsabilidade. 

No decorrer desta conversa falou-se muito em 
duros e radicais. O senhor podia nos dar seu ponto 
de vista sobre isso? 

Talvez eu venha contribuir para complicar ainda mais o assun
to. Mas vejamos. O radical é inflexível, intransigente. Não abre 
mão de suas idéias e métodos, visando a combater pela raiz as 
divergências que não tolera. É um prisioneiro de suas próprias 
idéias, tem medo de encarar idéias novas. Primeiro porque são 
novas , depois porque não são suas. Não aceita o diálogo, o 
debate e ° dissenso, admissíveis e até necessários. Já o duro, 
na acepção que os próprios duros empregam o galardão e dele 
se ufanam, é o implacável, o energético, o empedernido, o 
resistente, o firme, o cruel, o insensível,  o inexorável. Por 
oportuno, cabe também lembrar que o cabeça-dura é pessoa 
rude, estúpida, curta de inteligência, teimosa, obstinada, que 
não se rende a argumentos, ponderações ou conselhos. 

Às vezes parece que, passados 30 arws, os duros continuwn 
repetindo a mesma coÍBa. Eles não mudaram? Do lado dos 
setores de esquerda, no entanto, temos observado várias 
revisões. 

Bom, isso é uma coisa interessante de comparar. O pessoal de 
esquerda convicto e ideologicamente comprometido fez uma 
revisão com muito mais facilidade do que o pessoal de direita, 
porque a direita, como disse, não tinha ideologia. A nossa 
direita era do contra, não era a favor. Era anticomunista, anti 
isso, anti aquilo. A direita teórica européia, por exemplo, que 
criou o nazismo, o fascismo, tinha uma ideologia. Era a favor 
de um processo político, social, fosse lá o que fosse, mas tinha 
uma ideologia. Agora, nosso pessoal radical de direita não 
tinha ideologia nenhuma. Queria simplesmente ser contra. 
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Propunha revisões mas não tinha posição. No meu entendi
mento, ficava no vazio. Vivia pensando no inimigo sem saber 
precisá-lo. Quanto à esquerda, acho que há hoje um certo 
desencanto, principalmente por parte do pessoal mais novo. 
Eles viram ruir o muro de Berlim e a União Soviética. Ali não 
houve propriamente uma derrota. O comunismo simplesmente 
acabou gerando desilusão e desencanto. 

Poderia fazer um retrospecto da atuaçoo desses grupos 
}'adicais? Desde quando o senhOl' identifica a atuação desses 
grupos? 

A partir de 1947-48 houve a participação política dos integran
tes da FEB e do Grupo de Caça da FAB na Associação de 
Ex-Combatentes, onde havia marcante atuação dos comunis
tas. Em 1950, as eleições do Clube Militar, altamente motiva
das pela Guerra da Coréia e pela candidatura de Getúlio 
Vargas, foram campo fértil para a radicalização tanto da es
querda) dita nacionalista, como dos conservadores e liberais, 
tachados de entreguistas. Curiosamente, não foram poucos 
aqueles que naquela ocasião se diziam nacionalistas e apoia
vam as posições comunistas, que em 1964 se tornaram radical
mente contra seus antigos aliados. 

Em 1954-55, na Escola de Comando e Estado-Maior, surgiu 
um grupo com a esdrúxula denominação de Ação sem Chefia, 
a ASC, com estatutos e lista de participantes. Gente séria mas 
sem convicção. Eram instrutores e alunos da Escola, majores e 
tenentes-coronéis com carreiras promissoras , alimentados 
pelo ódio incendiário e inconseqüente de Carlos Lacerda. Fo
ram antigetulistas, antijuscelinistas, antilottistas, antijan
guistas, sem prejuízo para suas respectivas carreiras, salvo em 
uma ou outra transferência para fora do Rio, o que era consi
derado como um exílio, para valorizar ° sacrifício. Em 1969 foi 
criado na Brigada Pára-Quedista um grupo que se denominou 
Operação Centelha, tendo como líder o coronel Dickson Grael, 
e que chegou a editar um pequeno jornal. A origem teria sido 
um ato de insubordinação esboçado pelo coronel Dickson em 
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uma das unidades da Brigada Pára-Quedista, recusando-se a 
desfilar com sua tropa no dia 7 de setembro, inconformado com 
as negociações da Junta Militar com os subversivos quanto à 
troca de 15 presos políticos pela libertação do embaixador 
Elbrick, dos Estados Unidos, que havia sido seqüestrado. Evi
dentemente faltou neste caso autoridade e ação do comando, ou 
então houve conivência e omissão dos generais diretamente 
envolvidos no episódio. Junte-se a isso também a evidente 
pusilanimidade omissa dos três membros da Junta Militar. 

Durante o governo Médici, quando o general Orlando Geisel 
estava no Ministério do Exército, em decorrência da subversão 
e das guerrilhas urbana e rural, a repressão atingiu seu grau 
mais elevado, e aqueles grupos encontraram um ambiente 
ideal para se expandir. A partir de 1974 passaram a questionar 
o processo de abertura e logo se voltaram para a oposição, 
procurando seus líderes mais influentes, como o deputado 
Ulysses Guimarães e depois o ex-ministro Severo Gomes, para 
tentar consolidar a candidatura do general Euler Bentes Mon
teiro. A vaidade deste foi maior do que seu conhecido bom senso 
e não menor inteligência. O grupo militar que o apoiava chegou 
mesmo a elaborar um plano militar de operações para um 
movimento de vulto, absolutamente visionário e sem qualquer 
fundamento prático. O general Euler recolheu-se a tempo. O 
curioso é que alguns desses elementos atuantes estavam no 
SNI, inclus ive na Agência Central e junto ao próprio Figueire
do. Outros acompanharam as pretensões de Frota. Em sua 
maioria, continuaram a ascender em suas carreiras como bons 
profissionais que eram. Atuaram contra a candidatura de Tan
credo Neves, mas também não apoiaram as pretensões do 
general Medeiros ou do Andreazza, salvo um pequeno grupo. 
Suponho que estavam divididos e com dúvidas. Não havia, 
contudo, clima ou vontade, condições essenciais para um golpe, 
como ensinava o presidente Geisel a quantos o procuraram 
naquela época. Também dizia ele com sabedoria: "As Forças 
Armadas só saem às ruas quando a coisa é incontroversa." 

Durante o governo Sarney e por ocasião da sucessão de 
1989, a grande motivação desses grupos era novamente o 
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anticomunismo e o perigo do Lula. Em 1 990-91, com a aparen
te extinção do SNI, houve um estado de expectativa, chegando
se à total desmoralização do sucedãneo daquele órgão e, prin
cipalmente, de seu titular, absolutamente desqualificado. 

Em 1988 aflorou, aqui no Rio, o Grupo de Oficiais Inde
pendentes 31 de Março, liderado pelo general Sebastião José 
Ramos de Castro, de destacado passado no SNI, congregando 
o general Ibiapina e o Grupo Estácio de Sá .. Já com Itamar, 
publicaram manifesto nos jornais) com os nomes de quase uma 
centena de adeptos, propondo o fechamento do Congresso e a 
demissão dos ministros do STF. Segundo constou, esse mani
festo foi também remetido ao presidente da República. Os 
duros de sempre, corno Burnier, Torres de Melo, Coelho Netto 
e outros tantos, continuaram se organizando. Em Fortaleza 
surgiu o Grupo Guararapes dirigido pelo general Euclides 
Figueiredo. Em meio a tudo isso, o Clube Militar se porta como 
veículo de reivindicações de natureza administrativa e sala
rial, assunto que deveria ser de exclusiva competência das 
autoridades militares. De forma abusiva a diretoria do Clube 
fala em nome de seu corpo social, quando na verdade foi eleita 
por percentual inexpressivo de votos que nunca são divulga
dos. Divu lgam apenas os percentuais das diferenças entre os 
candidatos. Assim, é ela legal, mas não é representativa. 

Mas o que realmente impressiona em todos esses grupos é 
o ranço da obsessão anticomunista e a não compreensão do 
processo de mudança no quadro internacional. Não entendem 
ou não querem entender e alimentam a perspectiva de alguma 
coisa parecida como a que houve recentemente no Peru , ]  
Apóiam-se no descrédito do Congresso e dos políticos, nos 
perigos da inflação, no custo de vida, na insegurança, na falta 
de autoridade do governo e na utópica isonomia salarial entre 
os três poderes. Mas não há isonomia nem dentro das Forças 
Armadas. N inguém mostra os contracheques. 

1 .  Refere-se à atuação do presidente peruano, Alberto Fujimori, eleito 
em 1989, e às medidas autocráticas tomadas logo após sua }Xlsse, 
entre elas o fechamento do Congresso. 
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Em função de quê se fazem as aproximações que geram esses 
grupos? São ligações gercreionais ou ideológicas? 

Elas vêm do fato de exercerem .atividades na mesma organiza
ção militar, como colegas , subordinados oU chefes. É aquilo a 
que nós sempre nos referimos: "Servi com fulano em tal lugar." 
Daí nasce o conhecimento e uma relação mais estreita que é a 
camaradagem. Quanto à ideologia, já me referi ao fato de que 
nossa direita não a tem. Ela apenas é contra, como bem sinte
tiza com propriedade o Etchegoyen quando diz: ''Nós Íamos 
consertar este país. Na marra. ( . . .  ) Durasse o que durasse. 
Quarenta anos, cinqüenta anos, cem anos."1 Esse é o pensa
mento de um duro em sua expressão mais pura. 

o que o senhor creha de afirmações como a do general 
Leonidas Pires de que no Brasil apenas 08 militares estão 
preparados para cumprir tarefas e missões?' 

As Forças Armadas , como toda instituição, não são entidades 
etéreas, sem mácula, incorpóreas. São organismos vivos, 
atuantes, com órgãos e funções nobres, mas também com ex
creções e dejetos que devem ser expelidos. E após enfermida
des, de menor ou maior gravidade, restam possíveis seqüelas. 
Até o próprio cérebro pode sofrer trágicos desvios de conduta, 
tais como perversões e sadismo, comprometendo seriamente o 
organismo a que pertence. No caso de instituições, esses des
vios deformam o saudável espírito de corpo, criando um corpo
rativismo hipócrita, falacioso, pusilãnime, que pretende aco
bertar, sob a falsa impressão de homogeneidade, as misérias 
de alguns. E isso é verdade tanto para as Forças Armadas como 
para as instituições políticas, jurídicas, e para todos os seg-

1 .  Depoimento de Ciro Etchegoyen em Visões do Golpe: a memona 
mili/",· sobre 1964 (Rio de Janeiro, Relume.Dumará, 1994), p. 185. 

2. A declaração do general Leonidas Pires Gonçalves a esse respeito está 
reproduzida em Os anos de chumbo: a memória militar sobre a 
repressão (Rio de Janeiro, Relume-Dumarát 1994), p. 255. 
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mentos da chamada sociedade civil. Ninguém está imune a 
isso. Nem o governo, nem o Exército do ministro Leonidas. É, 
infelizmente, uma deformação achar que só ele é patriota, só 
ele é honesto, só ele é correto. Quer dizer, ele generaliza a falta 
de confiabilidade em relação aos civis. Trata o civil como massa 
amorfa na qual ninguém se destaca. No nosso meio sabemos 
destacar os camaradas que são bons e corretos . Agora, há uma 
tendência equivocada para a generalização quando se trata de 
fazer referências aos civis. 

De onde vem essa noção de que civil é massa amO/fa? Por que 
o preconceito e a desconfiança? 

Bom, em primeiro lugar vem da falta de contato. A nossa 
atividade é muito enclausurada. Levar civis para conferenciar 
em escolas militares é coisa mais ou menos recente. Lembro 
que em 1952, quando eu estava na Escola de Aperfeiçoamento 
de Oficiais, levaram uma professora para fazer uma palestra 
sobre relações públicas, uma coisa assim, e foi uma coisa 
notável. Nunca ninguém tinha pensado que uma professora 
pudesse ir lá. Essa falta de convivência, de relacionamento, era 
muito ruim. O militar ia servir depois numa cidade do interior 
e, com exceção do general Castelo Branco, não participava da 
vida social da cidade. 

Para verem nossa mentalidade, vou contar o que se passou 
comigo quando fui comandar em Campinas, São Paulo, quase 
18 anos atrás. Havia nessa cidade um excelente clube, o Círcu
lo Militar, que não tinha qualquer vínculo com o Clube Militar. 
Era uma associação civil, com regulamentos, estatutos e dire
toria. Seu único vínculo com o Exército era o fato de que as 
instalações esportivas ocupavam uma área do patrimônio da 
União sob responsabilidade da nossa brigada, cujo terreno era 
contíguo ao do nosso comando e ao da Escola Preparatória de 
Cadetes do Exército (EsPCEx). O presidente do Círculo era, 
geralmente, um oficial da reserva do Exército, mas a quase 
totalidade dos sócios eram civis muito bem relacionados conos
co. O clube tinha ótimas instalações, piscinas, quadras de tênis 
etc. Pois bem, quando assumi o comando da brigada, a pedido 
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do meu antecessor, o general Mário de Sousa Pinto, o ministro 
Frota decretara uma intervenção ali, afastando o presidente, 
coronel Germano Zenker, meu colega de turma. Os sócios civis, 
atônitos, não compreendiam o que se passava. Eles pagavam 
as mensalidades e haviam eleito o presidente. A razão da 
medida arbitrária fora a recusa da diretoria do clube à exigên
cia descabida do coronel comandante da EsPCEx no sentido de 
interditar a piscina aos sócios nos horários escolhidos para uso 
exclusivo dos alunos da Escola. Quando assumi o comando, 
dispensei o interventor, realizei eleições e fizemos um ato de 
desagravo ao presidente afastado abusivamente. Não houve 
comentários. Aliás, lembre-se ainda o seguinte: nem os alunos 
que freqüentavam o Círculo, nem a Escola pagavam mensali
dades. 

o senhor diria que há uma tendência para que os militares 
formem uma comunidade socialmente fechada? 

É verdade. Há uma tendência para isso, a começar pelos clu
bes. Alguns aceitam civis mas acabam sendo um ponto de 
encontro dos próprios militares. Em qualquer cidade logo se 
trata de organizar um clube para os militares porque as men
salidades dos outros clubes em geral são caras. O Colégio 
Militar foi, no passado, uma fonte muito importante de inte
gração com o mundo civil. Filhos de civis, como eu, estabelece
ram ali laços de amizade duradoura que se mantiveram atra
vés de associações de ex-alunos. No meu tempo de Colégio 
Militar havia mais filhos de civis do que de militares. Depois 
que o pessoal saía, a maioria continuava sendo civil, mas as 
turmas se reuniam, por iniciativa desses que não tinham 
seguido a carreira militar. Depois vem a Escola Militar e vários 
outros cursos, cria-se uma coesão interna muito forte, mas a 
relação com os civis vai ficando mais difícil. O pessoal que serve 
hoje em Brasília, no gabinete do ministro, por exemplo, tem 
muita convivência com deputados, senadores, jornalistas. 
Quando eu estava na Presidência da República, lidava com 
muita gente, mas era uma situação completamente extempo
rânea. 
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Por que há, rwnnabnente, uma resistência dos militares a 
{alar de sua experiência no poder? 

Eu estou falando, mas não pensem que é uma coisa agradável. 
É preciso que a gente tenha conhecimento das posições e dos 
motivos dos outros. Além da minha experiência direta em 
alguns fatos, tenho lido muito sobre essa época e assim mesmo 
ainda encontro muitas dúvidas sobre vários fatos. Tenho, con� 
tudo, convicções e grandes exemplos de chefes. 

o senhor niro acha que seria um dever dos homens públicos, 
inclusive dos militares, relatar sua experiência e expor sua 
visiro para as novas gerações? 

Meu dever é com a verdade. Mas qual verdade? Daí eu consi
derar de enorme importância esse cruzamento de depoimentos 
que estão sendo feitos aqui. Acredito que o meu possa ser 
contestado e corrigido no confronto com outras versóes. Acon� 
tece que não é fácil falar da história recente olhando os dois 
lados da moeda. Leio tudo o que posso sobre o Brasil,  em 
particular sobre essa tumultuada fase na qual fui testemunha 
de muitos fatos, e tenho condições de cotejar e verificar a 
validade de minhas interpretações e juízos. Assim mesmo, as 
dúvidas perduram. Uma pessoa que ficou envolvida numa 
determinada situação sempre acha que cumpriu seu dever. Até 
um sujeito liberal que serviu a todos os governos mais duros 
sempre se justifica dizendo que estava cumprindo seu dever, e 
muitos não assumem seus atos. Considero que os excessos 
ocorridos foram uma coisa grave e que as Forças Armadas, a 
exemplo de qualquer instituição, não são imunes à corrupção. 
Na idade em que entramos para o Exército, podemos adquirir 
novos hábitos, mas o caráter já está formado. Já dizia o velho 
Machado de Assis: "A ocasião faz o furto, o ladrão já nasce 
feito." 

Para o senhor, qual foi o legado dos governos militares ? 

Podem pensar que nós lucramos com a Revolução mas não 
lucramos. Perdemos muito em camaradagem e lealdade, carac
terísticas fundamentais da nossa organização. Pagamos um 
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tributo enorme. No Exército, o tabu com o comunismo foi tão 
grande que comprometeu o próprio uso do termo camarada, 
associado aos comunistas, que o tomaram emprestado 'dos 
militares. A certa altura não nos referíamos mais aos colegas 
corno camarada, tal a força ideológica dessa palavra. Não foi à 
toa que o comunismo a adotou. 

o senhOl' acha que a memória institucional 
dessa experiência ficou perdida paTa as novas gerações? 

Acho que sim, mas aí entra um aspecto importante, que é o da 
experiência vivida. Aliás, a vida não teria graça se todas as 
experiências pudessem ser transmitidas. A experiência é in
transferível, e cada um procura experimentar seu próprio ca
minho. 

o que o senhor acha de os militares fazerem cursos 
em universidades? 

Acho uma boa idéia. Em 1955-56 freqüentei em Belém do Pará 
um curso de planejamento regional, creio que em nível de 
mestrado, organizado pela Fundação Getulio Vargas em con
vênio a SPVEA. Foi muito interessante. Nosso professor de 
planejamento era John Friedman. Hoje muitos militares fre
qüentam as universidades por conta própria. Há outros, da 
ativa, que fazem cursos de engenharia, informática, engenha. 
ria nuclear, no exterior ou no país, em academias civis, man· 
dados a serviço. Quem conhece melhor a maneira como esse 
assunto está sendo encaminhando hoje no Exército é o general 
Gleuber Vieira. 

Depois da volta aos quartéis, como o senhor vê o papel das 
Forças AJ'madas no país? 

Embora não es teja preparado para falar disso, vejo da seguinte 
maneira. Hoje, as Forças Armadas têm que ser profissionais 
no sentido de uma carreira, com acesso, cursos, estabilidade 
etc. 
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Com serviço militar obrigatório? 

Acho que isso não tem mais razão de ser, porque não dá ao 
Exército aquilo de que ele hoje precisa. Sou adepto do tiro de 
guerra, que não forma soldado mas dá ao indivíduo uma obri
gação pequena, interiorizada, que é muitíssimo importante. 
No interior há um apreço pelo tiro de guerra, que funciona 
como uma escola e presta serviços de assistência social. É uma 
presença, quase simbólica, do Exército, que presta um serviço 
importante, por exemplo, em casos de calamidade. É uma 
escola de ação cívico-social. 

Quanto ào serviço obrigatório, temos hoje em torno de um 
milhão e meio de jovens a serem convocados por ano. É muita 
gente, e não há lugar para todos. O rapaz do Nordeste fica no 
desespero querendo servir para ter casa e comida durante um 
ano. Nas grandes cidades , acabamos pegando muitas vezes 
elementos que serão os futuros "soldados" do tráfico das gran
des quadrilhas das favelas. Além do mais, em dez meses não se 
prepara um soldado para coisa nenhuma. Então, acho que uma 
saída seria a profissionalização. Mas para isso é preciso dinhei
ro, porque soldado profissional ganha salário. É um emprego. 
Precisaríamos também enxugar o Exército, a começar pelo 
alto. Um dos grandes esforços do presidente Geisel, em seus 
cinco anos no'governo, foi no sentido de não criar nenhum novo 
cargo de general. Médici criou 32! Sarney e Collor também 
abriram outros. Quando o Leonidas foi ministro, vejam sua 
megalomania, introduziu turmas de 500 cadetes por ano e fez 
na AMAN um auditório para 2 mil cadetes. Que tamanho terá 
que tet o Exército para absorver essa quantidade de gente? 
Temos que ser mais enxutos, mesmo que isso contrarie um 
bocado de gente, e creio que a profissionalização facilitaria esse 
enxugamento. 

Alguns militares têm se preocupcu1o recentemente com a 
Amazônia. Como o senhor vê essa questão? 

Meu conhecimento sobre a Amazônia remonta a 1955, ocasião 
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em que viajei muito nos velhos Catalinaanfíbios. Conheci toda 
a fronteira, de Clevelândia, no rio Oiapoque, ao Forte Príncipe 
da Beira, no rio Guaporé, bem como várias cidades, vilas e 
aldeias de tribos indígenas. Depois do curso de estado-maior, 
voltei a Belém em 1959 e depois, em 1960-61, servi em Ma
naus, na condição de chefe de Estado-Maior do Grupamento de 
Elementos de Fronteira. Novamente viajei muito participando 
de exercícios na selva e nos rios. Afinal, de fevereiro de 1969 a 
junho de 1971, exerci o Comando de Fronteira do Solimões, 
com sede em Tabatinga, Amazonas, na fronteira com a Colôm
bia e o Peru. As guarnições sob meu comando, pequenas e 
isoladas , se estendiam por uma linha de mais de 1.000 km. 
Minha visão sobre a região está desatualizada em 20 anos, mas 
posso fazer algumas observações. As velhas fronteiras colo
niais, marcadas a cada 50 km, foram invadidas e exploradas de 
maneira desordenada por aventureiros do garimpo, quase 
sempre dirigidos por grandes empresários que dispõem de 
informações privilegiadas e adquirem direitos de pesquisa e de 
lavra a preço vil. As antigas fronteiras vão sendo violentadas 
sem que haja um processo de fixação do homem, e, paralela
mente, surgem atritos com países vizinhos e com grupamentos 
indígenas. Junte-se a isso o tráfico de drogas e o contrabando. 
Eis aí o quadro atual. A Amazõnia exige a presença das peque
nas guarnições de fronteira, nos pontos sensíveis de acesso a 
nosso território. E exige também perseverança nas ações de 
integração das comunidades locais na sociedade nacional. 
Creio que as Forças Armadas podem ter ali uma ação decisiva 
na assistência cívico-social a essas comunidades e na manu
tenção da nossa integridade territorial. Para isso julgo tam
bém importante que essa ação se faça acompanhar por medi
das legais - policiais e fiscais - contra, entre outras coisas, o 
tráfico de drogas e o contrabando. 

Há ainda alguma coisa que o senhor gostaria de declarar 
pw·a encerrw· seu depoimento? 

Sim. Encontrei entre velhos papéis uma anotação manuscrita 
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pelo presidente Geisel. Avulsa, talvez caída de um livro que me 
tenha emprestado. Trata-se de um pensamento de Goethe: 
"Pensar é fácil; agir, difícil; agir de acordo com as próprias 
idéias, é o que há de mais difícil no mundo." Mas afinal, acho 
que há sempre alguma coisa a se tentar no sentido da ação. 
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Nasceu em Alagoas em 5 dejulho de 1920. FOl7nolt-se 
peln Escola Militar dLJ Rea.lengo em 1942. Em 1964 

era. tenente-coronel e servia na, Escola de Comando e. 
Estado-Maior dLJ Exército (ECEME). Em 1966, foi assistente 
do general OrlmuJo Geisel [l,O Estado-Maior do Exército 
(EME). Em /968 e /969 comeUldLJu o Centm de Estudos de 
Pessoal do Exército, assumi1l,do em seguida a chefia da,Asses-
80riaEspecial de Rel�s Públicas (AERP) daPresidê"cia da 
República. Foi subchefe de gabi",ete do ministro do Exército de 
1974 a 1 978, quando passou a comandante da. 6!1 Região 
MilitaI', sediada. em Salvador. Em 1980, foi ll,omeado diretor 
do Depw"tarnento de Exlen,são e Especialização do Exército. e 
em fins de 1981. subchefe do Departwnento de Ensino e Pes
quisa. Transferiu-se para a. reserva em 1982 no posto de 
ge" eral-de-dil1isão. 

Depoimento (XJncedido a. M uria Celina D'Araujo e Gláucio AI)' 
Dillon Soares em agosto e setembro de 1992 . 

• 

Qual sua visoo do goverrw Geisel? 

o Ernesto, ao assumir, tinha uma visão estratégica perfeita. 
Percebeu que o Exército tinha ocupado o país quando seu 
irmão fora ministro. No governo anterior, o verdadeiro poder, 
pelo menos em termos de segurança, estivera no Setor Militar 
Urbano. A força, o rolo compressor, estivera no Quartel-Gene
ral do Exército. Geisel sentiu que precisava esvaziar o Exérci
to, visão absolutamente correta. Eu diria que ele teria que 
começar em 1974 um processo de reeducação das Forças Arma
das. Todo o esforço que se fez para implantar a guerra revolu-
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cionária na mente dos militares teria de ser repetido, com mais 
intensidade, no sentido cposto. Este é o meu ponto de vista. 

Em seu lugar, eu teria escolhido um ministro capaz de 
entender essa estratégia e de colocar em cada escola de forma
ção, na ECEME, na EsAO e na AMAN, homens que estivessem 
de acordo com essa idéia de reeducar o Exército e prepará-lo 
para um novo tempo: aceitar a anistia, a abertura, a reconsti
tucionalização. Sua diretriz estratégica era correta, mas não a 
tática empregada. O que fez ele? Primeiro, escolheu para mi
nistro o Dale Coutinho, pessoalmente bom mas muito radical 
para a hora. Além de não ser um general da mesma expressão 
de seu antecessor, era muito influenciado por oficiais vincula
dos ao general Figueiredo, então chefe do SNI. É possível que 
a sugestão ou a ratificação de seu nome tenha tido o dedo do 
João. 

Uma leitura que se faz é que o presidente Geisel representava 
uma situação de compromisso e por isso tinha que conciliar 
com a ((linha dura" e cOIn os moderados. 

Quem conhece Ernesto Geisel não pode concordar com essa 
afirmação. É uma personalidade extremamente forte. Só faz 
aquilo que esteja em sua convicção pessoal. Gostava do Figuei
redo, admirava-o, e ainda não havia se decepcionado com ele. 
Durante muito tempo, Figueiredo conseguiu fazer com que 
Geisel pensasse que ele, Figueiredo, era o que Geisel gostaria 
que fosse. Cada um de nós tem várias imagens: a imagem que 
se pensa ter e todas aquelas resultantes das óticas de outras 
pessoas que nos vêem e nos julgam. Para levar adiante meu 
raciocínio preciso fazer uma reflexão sobre o SNI, órgão chefia
do pelo Figueiredo durante o governo Geisel. 

O grande órgão de informação e repressão no governo ante
rior não fora o SNl, mas sim os centros de informações das três 
Forças Armadas: o Cenimar e o ClSA, mas principalmente o 
ClE. Na fase aguda eram o ClE e o Cenimar. Figueiredo foi 
escolhido pelo presidente Geisel para ser o chefe do SNl, que 
estivera em posição relativamente secundária no governo Mé
dici. Convinha ao João que o ClE se esvaziasse um pouco em 
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relação ao SNI. Convinha-lhe ter como ministro do Exército 
alguém a quem pudesse ter acesso mais fácil, ou mesmo in
fluência, bem como ter alguém no CIE que lhe permitisse uma 
ampla coordenação com o SNI. Figueiredo tinha a seu lado, 
como chefe de gabinete, um oficial brilhante, o general José 
Albuquerque, que chegou depois ao posto de general-de-exérci
to por seu valor profissional. O Albuquerque viera de São 
Paulo, onde ele e o general Dale Coutinho tinham ficado viú
vos. Na época Vicente Dale Coutinho era general-de-divisão, e 
o Albuquerque, coronel. Apesar da disparidade de postos, os 
dois tinham sido colegas na ECEME, onde se misturavam 
oficiais de diferentes turmas de formação, com vários anos de 
diferença. Coutinho era hierarquicamente o mais antigo, mas 
Albuquerque era um aluno brilhante. A admiração do Vicente 
pelo José Albuquerque levara-o a escolhê-lo para ser seu chefe 
do estado-maior da 2" Região Militar, em São Paulo. Mais 
tarde o Coutinho foi comandar o IV Exército, e, como o Albu
querque era apenas coronel, não poderia continuar como chefe 
do estado-maior, que, em Recife, era função de general-de-bri
gada. Então o Figueiredo chamou o Albuquerque para o Gabi
nete Militar do governo Médici. Quando o Coutinho foi ser 
ministro, o João estava numa situação confortável: tinha junto 
a si o Albuquerque, que era guru do ministro. E mais. Em São 
Paulo, haviam sido fraternos companheiros o Coutinho, o Al
buquerque e ainda o general Confúcio Danton de Paula Aveli
no, que também tinha grande admiração pelo Albuquerque. 
Era então muito conveniente para o Figueiredo que o ministro 
fosse o Coutinho e que o chefe do CIE fosse o Confúcio. Vale 
dizer: "O Albuquerque, junto a mim, é uma excelente ponte do 
SNI para o Ministério do Exército e para o CIE." Mas houve 
um fato inesperado e, lamentavelmente, o ministro Coutinho 
morreu. Tinha problemas cardíacos, estava muito tenso no 
início do governo Geisel, angustiado, preocupado, indeciso, 
atormentado. Não é fácil ser ministro de um presidente como 
Geisel. Lembro-me de, como subchefe de seu gabinete, tê-lo 
visto ir muito preocupado às audiências com Geisel, chefe 
extremamente exigente, desses que sabem tudo, cobram tudo. 
Geisel era um presidente muito capaz, eficiente, minucioso e 
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centralizador. O Coutinho voltava das audiências arrasado. 
Por mais que se preparasse para elasl o presidente tomaria a 
iniciativa e o sabatinaria sobre uma porção de outras matérias 
que não haviam sido suficientemente preparadas. 

Morto o ministro poucos meses depois do início do governo, 
o substituto escolhido foi o general Sílvio Frota, chefe do Esta
do-Maior do Exército. Parecia uma substituição natural, por
que o chefe do EME é o substituto eventual do ministro. Frota 
tinha sido promovido pelo Orlando Geisel quando ministro, 
preterindo outros companheiros) tendo em vista sua participa
ção revolucionária muito saliente. Se não tivesse sido promovi
do naquela ocasião, não teria outra oportunidade. É possível 
pensar que o raciocínio do Ernesto tenha sido o seguinte: "Ele 
é grato ao meu irmão Orlando, portanto será um ministro fiel 
a mim." Penso que de certa forma ainda prevaleceu o princípio 
da minimização. O fato é que o Frota chegou a ministro do 
Exército, e eu continuei como subchefe do gabinete ministerial. 
Era um homem puro, pobre, correto, embora radical. Como 
ministro, tinha duas substituições importantes a fazer: a che
fia do gabinete, então ocupada pelo general Bethlem, que 
depois foi ministro, e a chefia do ClE, onde estava o general 
Confúcio. No EME, os homens da maior confiança do novo 
ministro eram o general Abdon Se na e o general Bento José 
Bandeira de Melo, ambos trazidos do I Exército, que ele coman
dara recentemente. Pensou em levar os dois para o seu gabine
te: convidou o general Bento para chefe do ClE e o Abdon para 
seu chefe de gabinete. Em sua primeira audiência, o presidente 
antecipou-se e disse-lhe afavelmente: "Frota, você escolhe as 
pessoas que quiser para o seu gabinete, mas vou lhe fazer um 
pedido. Não mexa no chefe do ClE. Deixe o Confúcio." Ora, este 
era o homem cujo guru, José Albuquerque, estava ao lado do 
Figueiredo. Ao João não interessava ter no elE outro que não 
fosse ele. E aí o Frota, estarrecido, deve ter pensado: "Já 
convidei 08 dois. E agora?" No trajeto entre o palácio do Planal
to e o Setor Militar Urbano, teve de decidir sobre qual dos dois 
iria desconvidar. Logo no primeiro dia, na primeira audiência, 
tivera essa primeira situação desagradável com o presidente. 
Lamentavelmente, teve que ceder em assunto de sua total 
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competência. Em conseqüência desse imprevisto, escolheu o 
Bento para chefiar seu gabinete e dispensou o general Abdon 
Sena, que permaneceu como vice-chefe do EME e ficou muito 
amargurado. Os acontecimentos futuros irão mostrar como 
este fato é o início de um processo pelo qual o Frota vai 
querendo se afirmar, até acontecer tudo o que aconteceu. 

Qual foi a estratégia adotada pelo general Figueiredo, desde 
o governo Médici, para consolidar sua p08ição política? 

Sempre achei, e continuo achando, o general Figueiredo extre
mamente inteligente, de boa cultura. Tem até um bom emba
samento literário. Segundo a tradição da família, foi para a 
cavalaria. E o oficial de cavalaria, segundo o que se diz na 
caserna, tem dois extremos: oU é um cavalheiro oU um cavalo, 
ou seja, um gentleman ou um grosso. O Figueiredo foi sempre 
o primeiro de sua turma em todas as escolas por onde passou. 
Era um estudante excepcional. Até hoje um dos hobbies do 
João é resolver questões de cálculo integral e diferencial, ou 
mesmo esses difíceis problemas de aritmética que se tem de 
quebrar a cabeça para resolver sem usar os caminhos da 
álgebra. Ficava felicíssimo quando se levava para ele algum 
problema que não se conseguia solucionar. Tenho a impressão 
de que, ao ingressar na arma de cavalaria, adotou a opção de 
fingir-se de grosso para agradar aos companheiros, numa certa 
forma de demagogia, que sempre o ajudou a liderá-los. Creio 
que, havendo-se habituado a esse jogo de fingir-se de grosso e 
ao largo uso do palavrão, acabou por interiorizar eSsa maneira 
de ser, embora na verdade seja uma pessoa de sensibilidade 
cultural, não fora ele irmão do Guilherme Figueiredo, grande 
escritor e dramaturgo. Apesar dos problemas de relacionamen
to entre eles, os dois se estimam muito e até se parecem. 
Costumo dizer que o Guilherme é o João à paisana. 

Figueiredo era um homem do esquema Castelo, ligadíssimo 
ao Golberi, de quem, como ele sabia, o Médici não gostava. 
Creio que as mágoas do presidente Médici em relação ao Gol
beri situam-se no episódio da passagem de funções de chefe do 
SNI. As grandes inimizades decorrem sempre de pequenos 
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incidentes. G<>lberi havia sido o primeiro chefe do SNI, e Médici 
foi seu sucessor. Diz-se que não chegou a haver passagem de 
cargo, que o G<>lberi teria ido embora sem falar-lhe, mandando 
entregar-lhe as chaves das instalações. Médici jamais perdoou 
a forma como foi tratado. G<>lberi era um intelectual brilhante, 
um dos oficiais mais cultos que conheci. Deveria ter havido 
algum antecedente que na ótica do G<>lberi recomendaria esse 
procedimento, que considero infeliz porque deixou enormes 
seqüelas. O general Médici também tinha algumas idiossincra
sias muito nítidas. Não gostava do IWberto Campos, ao que 
parece também por motivos pequenos. Ao que sei, e toda a 
gente sabe, o Roberto era bastante mulherengo. Teria havido 
um incidente entre os dois, ou uma incompreensão, em conse
qüência desse gosto do Roberto Campos por "atrações fatais". 
Quando o Médici era adido militar nos Estados Unidos, o 
Roberto Campos foi a Washington em viagem oficial ou pes
soal, não sei bem. Por uma dessas falhas de apoio administra
tivo, o Campos viu-se sem transporte ao sair da nossa embai
xada e foi apoiado pelo Médici, que lhe cedeu seu carro oficial. 
Conta-se que teria exorbitado no uso do automóvel, usando-o 
para fins pouco recomendáveis. Verdade ou não, isso teria 
chegado ao conhecimento do Médici, que se irritou na ocasião 
e não conseguiu desvincular a pessoa e o valor do Roberto 
Campos desse incidente nos Estados Unidos. Por isso, e tam
bém por ter sido ministro do presidente Castelo Branco, o 
Roberto não teve vez no governo Médici, que resistiu a todas as 
sugestões para usar seus serviços. 

Figueiredo tinha pouco tempo de contato com o Médici, mas 
o presidente gostava muito dele, até pelo seu jeitão. Penso que, 
também com o João, o Médici preferia não tratar de coisas 
sérias. Entre os dois, além da simpatia e da amizade, prevale
cia o companheirismo da cavalaria. Juntos em todas as via
gens, sempre tinham momentos de bom humor, contavam as 
últimas piadas, falavam de futebol, divertiam-se. É preciso 
levar em conta que o Figueiredo era ainda general-de-brigada, 
muito moderno, e que o chefe do Gabinete Militar é uma 
espécie de ajudante-de-ordens de luxo. Reflita-se também so
bre o fato de que o general Orlando reinava absoluto na área 
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militar. Creio que o Figueiredo, com sua poderosa inteligência, 
adotou a melhor estratégia de atuação nas circunstâncias: a 
estratégia da omissão, em dois campos bem nítidos. Na área 
militar, era a de deixar o Orlando passar, não interferir, não 
questioná-lo, e ajudá-lo de todas as formas. No palácio, a 
estratégia era deixar o Leitâo passar, até porque isso o preser
vava, enquanto o outro poderia desgastar-se. Essa estratégia 
da omissão nem sempre foi bem compreendida por seus subor
dinados do Gabinete Militar, que se frustravam ao vê-lo apa
rentemente apequenar-se, quando preferiam vê-lo ganhar es
paços. Irritavam-se com o que lhes parecia ser desinteresse e 
falta de vontade, quando na verdade era uma atuação precon
cebida e sábia. O tenente-coronel Otávio Medeiros, o oficial de 
sua maior confiança, uma espécie de irmão por ele escolhido, 
era dos poucos que compreendiam o que o João estava fazendo. 
Estava atento, vigilante, acompanhando tudo, construindo seu 
futuro. 

Como eram as relações do general Figueiredo com o general 
Fontow·a durante o goverrw Médici? 

Eram razoáveis. Como ele adotava a estratégia da omissão, 
não havia choques. Estou certo, porém, de que o Figueiredo, 
profundo conhecedor do SNI, pois quando coronel chefiava a 
Agência Central no Rio de Janeiro, discordava de algumas 
preferéncias pessoais e de algumas medidas adotadas pelo 
Fontoura, mas se portava com respeito e discrição. Não era 
homem de pôr a mão em cumbuca, como diz o povo. Fontoura 
e Figueiredo eram da mesma arma, tinham atuado como pro
fessores na ECEME. Conheciam-se mais entre si do que o 
Figueiredo ao Médici. Além disso, embora o João seja carioca, é 
um gaúcho por adoção. Por vocação, pelo jeito de ser, é um gaú
cho auténtico: homem do cavalo, do chimarrão, das gauchadas. 

Como o senhor intelpreta o pl"OceS80 que resultou na escolha 
do presidente Figueiredo? 

Começo por caracterizar as diversas escolhas de presidentes 
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militares. O regime militar brasileiro diferenciou-se de todas 
as outras ditaduras militares. Caracterizou·se pela rotativida· 
de e pela ausência de poder unipessoal permanente. Foi um 
poder militar periodicamente revezado pela via hierárquica. 
Os primeiros escolhidos vieram na crista de uma Revolução e 
foram escolhidos com alguma participação política. É óbvio que 
os políticos, entre eles Lacerda e o próprio Juscelino, influíram 
na escolha do Castelo. Não se pode ignorar também que ele, 
chefe do EME, tinha um grande nome profissional e boa acei
tação política. 

A segunda escolha, a do Costa e Silva, não foi escolha. Foi 
auto-imposição com um mínimo de cobertura política. Era 
ainda a força do ímpeto revolucionário. A terceira, do Médici, 
foi atípica. O Brasil estava acéfalo, o presidente quase mori· 
bunda, e em seu lugar uma junta militar. Nesse quadro houve 
uma consulta no nível de oficiais·generais e, afinal, fez·se uma 
votação no Colégio Eleitoral, integrado pelos membros do Alto
Comando .do Exército. Nunca houve, nem creio que jamais 
ocorra, algo semelhante. Médici foi escolhido por várias razões: 
porque provavelmente seria o preferido do Costa e Silva e por
que merecia a simpatia de todos os generais. Não era o favorito 
para a maioria deles, mas era uma boa solução para todos. 

A partir daí, as escolhas foram mais pessoais, de antecessor 
para sucessor. O homem que Médici mais admirava era o 
ministro Orlando Geisel, que tinha sido seu chefe e vencera, na 
sua ótica, a luta contra a subversão. Se o Orlando tivesse 
condições físicas naquela ocasião, tivesse idade compatível ,  
saúde, disposição, gosto pelo poder, seria provavelmente o 
escolhido pelo Médici, que tinha força suficiente para fazer seu 
sucessor. Várias pessoas tentaram influir. Houve movimentos 
em favor do Leitão e do Fontoura, movimentos que morreram 
no nascedouro. As correntes de inspiração castelista evidente
mente torciam pelo general Ernesto Geisel. Mas daí a dizer-se 
que elas se impuseram ao Médici, não parece ter fundamento 
na realidade. O que aconteceu foi que o Médici, não podendo 
escolher seu amigo Orlando, procurou aquele que mais lhe 
agradava, e por isso decidiu�e pelo irmão Ernesto. Se isso ia 
ao encontro dos desejos da corrente castelista, encabeçada por 
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Golberi, que trabalhava nos bastidores em favor dessa solução, 
foi uma convergência e não um confronto. 

Na dupla condição de chefe do Gabinete Militar do presiden
te Médici e de confidente do general Golberi, através do qual 
manteve contatos, mesmo na sombra, com o grupo castelista, 
Figueiredo tornou-se o grande articulador entre os contrários. 
Era amigo do Médici, do Golberi, do Ernesto, do Orlando, 
amigo de todos. Já que era esse grande articulador, Figueiredo 
despontava naturalmente, antes mesmo da posse do presiden
te Geisel, como seu provável sucessor. Tratava-.;e de galgar os 
degraus da hierarquia e chegar ao último posto, condição es
sencial para a sucessão. Então, o que se fez? Procurou-se 
acelerar a promoção do Figueiredo com a ultrapassagem de 
vários generais que estavam à sua frente. O presidente Ernes
to Geisel realizou isso com competência, de tal forma que, 
quando chegou a hora da substituição do Geisel, eu não tinha 
a menor dúvida de que o substituto seria o Figueiredo, convic
ção que guardava desde o governo Médici, quando ainda se 
configurava a substituição deste pelo Ernesto. 

E sobre as pretensões presidenciais do general Hugo Abreu? 

As atitudes do general Hugo Abreu na sucessão do Geisel 
pareceram-me ingênuas. Excelente profissional, era um ho
mem pouco afeito às artimanhas do poder. Figueiredo tinha 
muito mais experiência palaciana do que o Abreu, que fora 
chamado à cena política por razões casuais. Como isso se 
passou? O general Dilermando fora escolhido pelo Ernesto, 
ainda antes da posse, para ser seu chefe da Casa Militar, cargo 
exercido pelo Figueiredo no governo Médici. Dilermando espe
rava colocar no SNI uma pessoa sua. Com isso dominaria duas 
posições: ele no Gabinete e um preposto no SNI. Geisel assim 
não entendeu. Achava que o chefe da Casa Militar poderia ser 
qualquer pessoa, mas precisava ter à frente do SNI um homem 
de sua total confiança, e esse homem era Figueiredo. Diler
mando era um liberal que mereceu o apreço do presidente, 
embora fosse um pouco falastrão. Geisel logo percebeu esse 
inconveniente e vislumbrou a oportunidade de substituí-lo na 
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Casa Militar, antes mesmo de ser empossado, quando quebrou 
a perna. Penso que se o presidente estivesse convencido de que 
havia sido uma escolha ideal, teria esperado por sua plena 
recuperação. Lembro-me que, na ocasião. falou-se que teriam 
sido apresentados três nomes para a substituição do D ilerman
do: os generais Hugo Abreu, Alacyr Werner e Hélio Fernandes. 
Por coincidência, eu estava em Bajé, em viagem com o presi
dente Médici, às vésperas da posse do Geisel. Figueiredo foi 
chamado ao telefone para opinar sobre a substituição. Os três 
nomes eram excelentes. Werner, então general-de-brigada, era 
um dos generais mais queridos dentro da instituição, de gran
de valor, colega de turma e muito amigo do João. Depois fora 
chefe do EMFA e embaixador em Bagdá. O Hélio era um 
modelo de serenidade, ponderação e s impatia, militar também 
da melhor qualidade. Hugo Abreu era um típico soldado, disci
plinado, contido, discreto, pára-quedista. No governo Médici, 
como comandante da Brigada de Pára-Quedistas, havia parti
cipado das operações contra a guerrilha de Xambioá e, no 
julgamento dos chefes militares, tivera conduta correta. Tenho 
a impressão de que preferiram o que lhes parecia ser o mais 
soldado, o mais discreto, o mais fechado. Na minha opinião, o 
general Geisel é uma pessoa admirável mas não entende nada 
de gente. Conhecia mal as pessoas e não tinha sensibilidade 
psicológica. Basta ver o quanto se enganou com a escolha do 
Coutinho, do Frota, do Abreu e, afinal, o exemplo maior, a 
escolha do Figueiredo para seu sucessor. 

A propósito da escolha do Abreu, houve ainda um pequeno 
episódio que ganhou importãncia. Quando chefe do Gabinete 
Militar, Figueiredo morava na granja do Torto, paraíso onde 
ficavam suas cavalariças, sua pista de montar. Durante quatro 
anos, o Torto fora preparado para atender às preferências e 
caprichos do general e de sua esposa. Já a moradia do chefe do 
SNI era apenas uma confortável residência na Península dos 
Ministros, semelhante a todas as outras casas ministeriais. 
Quando o Abreu foi escolhido chefe da Casa Militar, achou que 
sua residência oficial seria a granja do Torto. Deu-se ° impas
se, resultante de surpreendente decisão do Geisel. Figueiredo 
negou-se a sair do Torto e propôs a troca de residências ao 
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Abreu. Até aí havia uma certa lógica, porque o mais sensato 
seria que O Abreu fosse morar na casa antes ocupada pelo 
Fontoura sem desalojar o João. Evidentemente, Figueiredo era 
um homem muito mais poderoso do que o general Abreu, mas 
a disputa não se limitava aos generais, porque atrãs deles 
havia as esposas, ambas visualizando a mesma moradia. O 
episódio foi constrangedor para os dois e de certa forma insu
flado pelos áulicos de sempre, em volta de cada qual. Daí por 
que o general Abreu entrou no governo sob o signo de uma 
frustração pessoal: foi para a Península dos M inistros, enquan
to Figueiredo permanecia no Torto. A partir de então, o rela
cionamento entre os dois foi muito penoso. Além disso, não 
deveria ser fácil a convivência diária. Figueiredo era um ho
mem extrovertido e explosivo; Abreu, disciplinado, contido, 
reservado, muito cioso de suas atribuições e do que era seu. 
Creio que eles apenas se toleraram e cultivaram silenciosa 
hostilidade. O general Abreu tinha posição hierárquica um 
pouco superior ao Figueiredo no almanaque militar. Como 
chefe do Gabinete Militar, ajudante-de-ordens de luxo, acom
panhava o presidente em todas as viagens, enquanto o chefe do 
SNI não viajava. Geisel inaugurara uma nova rotina e achava 
que o chefe do SNI devia permanecer em Brasília. Os aconteci
mentos evoluíram, e o Abreu, por força até de seu cargo, 
aproximou-se muito do Frota. Além disso, não acreditando na 
inexorabilidade da candidatura Figueiredo, chegou a pensar 
que ele mesmo poderia ter alguma possibilidade. Creio que 
antes de pensar nisso jogava suas fichas no Frota, circunstân
cia que o deixou, depois da demissão deste ministro, em posição 
desconfortável. Esse desconforto resultou em sua própria saída 
do palácio, quando foi substituído pelo general Moraes Rego. 

Na substituição de Geisel por Figueiredo, qual foi o papel dos 
políticos? 

Praticamente nenhum. Havia, vamos dizer, tentativas para 
que se adotasse uma solução civil. Eu diria, lembrando o 
saudoso Nelson Rodrigues, que estava escrito, havia milênios, 
que Figueiredo substituiria Geisel. Há dez anos no palácio, 
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Figueiredo se preparava para isso. Era, como disse, uma solu
ção absolutamente natural, até porque ele estava plenamente 
identificado com a visão estratégica do presidente Geisel, com 
a transição, com a anistia. Era compreensível que ° Ernesto 
não quisesse correr riscos com outra escolha. E ,  na sua ótica, 
Figueiredo continuaria e culminaria o processo de abertura por 
ele iniciado. Estava afinado com essa proposta e tinha a obses
são paterna do velho Euclides Figueiredo, o mito do pai demo
crata. Como tinha um compromisso com a memória do pai, foi 
admirável no processo de anistia, e acho que assumiu o gover
no com a determinação de realizar uma boa transição. 

o senlwr acha que o governo Figueiredo foi bem-sucedido 
no sentido de levw' a cabo a transição? 

Acho que Figueiredo tudo fez,  no primeiro tempo de seu gover
no, para conquistar a opinião pública. Assim como Costa e 
Silva viveu seu tempo de "Seu Artur", Figueiredo gozou a 
popularidade do "João". Essa imagem foi bem trabalhada pelo 
Said Farhat e chegou a sensibilizar a opinião pública. O João, 
com seu jeitão estabanado, sua inteligência repentista, sua 
autenticidade, conseguiu conquistar a confiança de muita gen
te. Mas aí ocorreu o episódio do Riocentro, pedra que quebrou 
a vidraça e marcou o começo do fim do governo. Apesar de 
alguns sucessos junto à opinião pública, o João não navegava 
em mar tranqüilo. Quanto mais ampliava o processo de l ibera
l ização, mais identificava reações dos setores mais duros e do 
próprio sistema de informações. Convivia com facções contrá
rias ao seu projeto. Não era só a máquina de informações. 
Havia remanescentes da repressão, havia os egressos dos DOI
CODI, gente que não aceitava a abertura porque temia o 
revanchismo. 

E qual era o papel do SNI nessa ocasião? Como eram as 
relações e'ftre o general Otávio Medeiros e o presidente 
Figueiredo? 

Os laços entre Medeiros e Figueiredo eram de grande amizade. 
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Medeiros era o irmão que o João escolheu. Homem de total 
intimidade do Figueiredo, choravam no ombro um do outro, 
ambos muito emocionais. Ocorre que Medeiros foi chefe do SNI 
desde quando Figueiredo se afastou do Serviço para candida
tar-se e durante todo o governo do seu amigo. Foi o mais 
duradouro e o mais poderoso chefe do SNI. Por quê? Porque 
chefiou o Serviço com o total apoio do João, que lhe deu todos 
os recursos humanos, materiais e financeiros necessários. O 
SNI, na gestão do Medeiros, chegou a ter um poder extraordi
nário, algo como uma quarta força armada. Chegou a ter, 
dentro do setor policial em que se localizava, uma indústria -
a Prólogo - que produzia criptógrafos para todo o Brasil e que 
iniciou a produção de cartões imantados para os bancos deste 
nosso admirável sistema financeiro. Chegou a ter um serviço 
médico próprio para prescindir do apoio das Forças Armadas e 
conseguiu vantagens que começaram a irritar o pessoal das 
corporações militares, gerando crescente animosidade. Além 
disso, como a presença da Prólogo bem exemplifica, Medeiros 
vislumbrou o imenso potencial não utilizado da engenharia 
militar. A engenharia militar honra o Exército porque foi 
pioneira de inúmeras especialidades da engenharia nacional, 
nos campos da química, da engenharia de automóvel, da eletri
cidade, da eletrônica, da física nuclear, da informática. Mas 
chegou um momento em que se formava um número de enge
nheiros acima das necessidades do Exército, homens altamen
te qualificados que não eram absorvidos pela instituição. En
tão, esses engenheiros transbordavam para a vida civil e iam 
equipar as empresas de telecomunicações, a indústria de auto
móveis, as televisões. O Exército chegou a formar os mais 
competentes especialistas em som e televisão. É óbvio que a 
contribuição do Exército, com esse transbordamento para a 
vida civil, foi muito grande, mas isso gerou também muita 
frustração porque houve grande número de excedentes que não 
foi aproveitado. O Exército tinha o maior especialista em tele
visão, em seu aspecto técnico, e a Globo o contratou; tinha o 
melhor especialista em som, e a Globo também o contratou. O 
Medeiros reuniu então dentro do SNI a inteligência da enge
nharia militar e deu ao órgão excepcional poder tecnológico. O 
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SNI tinha no setor militar o que havia de melhor em equipa
mento de escuta, de rastreamento, de ensino de idiomas es
trangeiros. Durante o governo Figueiredo, o SNI buscou na 
Alemanha, nos Estados Unidos , na França, na Inglaterra, na 
Itália e no Japão - e nada era checado pela alfãndega - o que 
havia de mais moderno em equipamentos que pudessem facili
tar as tarefas de informações. Chegou a montar estúdios de 
televisão, onde o Figueiredo gravava seus pronunciamentos 
em rede nacional. Tudo isso graças ao Figueiredo e aos enge
nheiros militares que lá estavam. Foi assim que fizeram a 
Prólogo, uma indústria que hoje está na IMBEL - I ndústria 
de Material Bélico do Exército. 

Assinalo tais fatos para mostrar a força que o SNI alcançou. 
Figueiredo convivia com tudo isso, e era natural que fosse 
tolerante e paciente com os apelos de radicalização vindos 
dessa área. Quando os integrantes do sistema se convenceram 
de que o futuro estava assegurado com a substituição do Fi
gueiredo pelo Medeiros, a candidatura deste começou a ser 
preparada. De repente, o Medeiros se viu entre essas duas 
realidades: a realidade presente de sua amizade e convivência 
com o projeto de abertura do Figueiredo, e a realidade futura 
de sua possível escolha para presidente. Se nada tivesse acon
tecido, se não tivesse havido o Riocentro, ele seria, provavel
mente, o candidato do Figueiredo, com o aplauso entusiástico 
dos setores mais duros. O fato é que, à revelia do Medeiros ou 
com sua complacência, não se sabe nunca precisar, puseram 
sua candidatura em marcha. 

Como se deu essa lnar"cha para fazer do general Otávio 
Medeiros o sucesso,. do presidente Figueiredo? 

Primeiro, criaram um projeto de comunicação para dar cober
tura ao p rojeto "Medeiros-presidente"" De outro lado, volta
ram-se para a mobilização de recursos financeiros que pudes
sem dar sustentação econômica e financeira a esse ambicioso 
plano. O primeiro projeto, o de comunicação, considerava a 
ressurreição de O Cruzeiro, grande revista do passado, e resul
tou no caso Baumgarten. Acreditaram ingenuamente que um 
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aventureiro pudesse ressuscitar a revista. Baumgarten era um 
negocista que vislumbrou na possível candidatura do Medeiros 
uma excelente oportunidade de ganhar dinheiro. Acho que 
muito cedo viram quem ele era. O plano de mobilização de 
recursos financeiros foi ainda mais ingênuo. Foi o projeto 
CAPEM!. Tendo em vista o grande desmatamento para a 
construção da represa de Tucuruí, em conseqüência da inunda
ção de uma grande área florestal, imaginaram que seria possí
vel, em prazo útil, retirar e vender toda aquela madeira, ope
ração que poderia gerar grandes lucros que futuramente 
poderiam reverter em benefício da candidatura Medeiros. Vi
mos no que deu. O intermediário escolhido, a CAPEMI, uma 
caixa de pecúlios e benefícios do pessoal militar, explodiu. 
Houve até assassinatos, queima de arquivos, uma série de 
coisas que não foram bem explicadas. Quero caracterizar bem 
com estas considerações que havia compatibilização entre o 
Medeiros amigo do Figueiredo e o outro Medeiros, o que era o 
símbolo dos radicais, aquele em quem os radicais viam a saída 
para o futuro. Tudo isso poderia ter fluxo normal, não fora o 
episódio do Riocentro. 

Logo depois da posse do general Figueiredo várias bombas 
explodiram em bancas de Jornal e em várias instituições. Era 
o que se chamava de terrorismo de direita, que culminou com 
o Riocentro, em maio de 1981. Os comandantes do Exército 
não tinham C01no saber o que estava acontecendo, quem fazia 
aqueles atentados, quem mandava fazer? 

Quando começou o governo Figueiredo, setores radicais da . 
área de informações e repressão entraram em desespero. O 
setor mais organizado nessa ocasião era o SNI do Medeiros, 
onde estava o Newton Cruz, articulado com o CIE. No âmbito 
desse sistema de informações nâo se dava maior importância 
ao canal de comando administrativo ou operacional, mas ape
nas ao canal técnico. Essas áreas tinham sua própria dinâmi
ca, agiam por suas próprias inspirações. Embora o Pires e o 
Medeiros apoiassem o Figueiredo, havia dentro do CIE e do 
SNI quem nâo aceitasse o processo de abertura e botasse as 
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bombas nas mãos dos radicais. E havia situações paradoxais. 
Estava no comando do II Exército o general Milton Tavares, 
que tinha sido o radical dos radicais, na condição de chefe do 
ClE em sua fase mais dura. O Milton agira de forma radical na 
chefia do elE porque achava que havia uma guerra que preci
sava ser vencida. Mas no governo Figueiredo, como comandan
te do II Exército, ele concordava plenamente com o João e 
apoiava o processo de abertura. Desde o governo Geisel o 
Milton pensava assim, convicto de que tudo tem seu tempo 
certo. Antes fora o tempo de repressão, agora era o de abertura. 
Como o general Milton não queria terrorismo de direita em sua 
área de comando. os radicais do SNI e ClE iam a São Paulo 
jogar bombas para atribuir a responsabilidade ao Milton Tava
res . Começou, então, a haver um claro confronto entre os 
órgãos de informações do II Exército e os extremados do SNl e 
do ClE, que faziam esse tipo de ação. Coisas semelhantes 
aconteciam aqui no Rio. Essas ações voltavam-se principal
mente contra aqueles jornais alternativos comunistas, como 
Mouimerdo e Opinião. Eles resolveram tirá-los de circulação e 
conseguiram isso explodindo as bancas que os vendiam. Pre
tendendo opor-se a um possível revanchismo, desencadearam 
violento terrorismo de direita, e o fizeram por sua própria 
iniciativa. Estou certo de que o Figueiredo não teve qualquer 
participação ou conivência com isso. 

Quando desses atentados, o CIE nào estaria obedecendo aos 
comandos militares dos Exércitos? 

Não! Confrontavam-se. Batiam testa. Por isso, acho que os 
comandantes do Exército não tinham condições de saber quem 
praticava esses atentados. No caso de São Paulo o choque era 
evidente. O E2 do Milton Tavares , Cyro Etchegoyen, irmão do 
Leo, obedecia à cadeia de comando e não ao comando técnico. 
O Cyro participara da repressão, fora peça fundamental do 
Milton Tavares durante a fase mais aguda. No governo Figuei
redo, já não havia mais essa guerra, tinha havido a anis tia, e 
a prioridade era normalizar a vida do país. Então, o CIE do 
Walter Pires e o SNl lutaram contra o Milton Tavares, a tal 
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ponto que o Cyro, que prestara grandes serviços à Revolução, 
não foi promovido a general. O ministro não o promoveu. Como 
conseqüência imediata, o Leo, que já era general--de-brigada, 
pediu passagem para a reserva. Os dois Etchegoyen, homens 
de bem, admirados e respeitados , foram vitimados por essa 
luta entre os órgãos de informações do II Exército e do CIE
SNI. 

Houve depois um episódio ainda mais significativo. O New
ton Cruz era, nessa ocasião, chefe da Agência Central do SNI, 
e foi depois comandante militar do Planalto. Todos recordam a 
forma prepotente e arbitrária com que se portou na condição 
de executor das medidas de emergência determinadas pelo 
governo. O general Newton Cruz costumava reunir todos os 
oficiais servindo sob sua jurisdição para dar-lhes sua orienta
ção pessoal sobre diversos assuntos. Em uma dessas reuniões, 
falando sobre vários tópicos, fez uma alusão depreciativa à 
conduta do general Leo Etchegoyen, que atendera convocação 
do Congresso para dar um testemunho. Acontece que estava 
presente o filho do Leo, capitão Sérgio Etchegoyen. Ao conde
nar publicamente, diante de outros oficiais, a atitude de seu 
camarada, general já na reserva, e que foi para a reserva em 
solidariedade a seu irmão devido a essa disputa entre os servi
ços de informações, o Newton Cruz teve a surpresa de ver o 
filho do Leo, o capitão Sérgio, levantar-se e dizer claramente: 
"General, não admito que fale mal de meu pai." Foi um escân
dalo. Evidentemente foi preso e houve uma troca de cartas 
violentas entre os generais. O rapaz tomou uma atitude da 
maior dignidade, que falou mais alto que a disciplina. 

o general Figueiredo tinha também vinculações muito fortes 
com a comunidade de informações. Como reagiu ao caso do 
Riocentro? 

Justiça seja feita ao Figueiredo. Nele preponderava o espírito 
democrático. Até por obsessão paterna, era um democrata e 
queria a transição. Mas exatamente durante seu governo ocor
reu esse fato. O que foi o Riocentro? Diante de um festival de 
artistas populares, a comunidade de informações imaginou 
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que pudesse haver excessos, com canções de protesto e provo
cações ao governo. Tenho a impressão de que alguém dentro da 
área de informações, em algum escalão que eu não sei definir, 
deve ter dito: "Vamos melar o festival." Foram lá, levaram uma 
bomba e aconteceu aquilo: a bomba explodiu no colo do sargen
to. Quem foi? Não sei. Mas obviamente a conclusão oficial, 
divulgada pelo general Job Lorena, é uma piada de mau gosto. 
Creio que neste episódio o general Gentil, comandante do I 
Exército, foi ultrapassado. Era um homem tão confiante nos 
órgãos de informações que seu primeiro impulso foi segurar na 
alça do caixão do sargento. Partiu para a cobertura de tudo 
aquilo e pagou um preço caro, pois provavelmente não sabia de 
nada. 

Não se pode afirmar, porque não se conhece a verdade, mas 
pode-se imaginar as hipóteses e discuti-las Diante disso, qual 
foi o primeiro impulso do Figueiredo? De acordo com seu tem
peramento explosivo, foi para a televisão e disse: "Esta bomba 
foi contra mim!" Disse com todas as letras, porque aquele era 
o verdadeiro Figueiredo. Era o Figueiredo do "prendo e arre
bento", Suponho que alguém de sua confiança segredou-lhe o 
que realmente acontecera e que as culpas e responsabilidades 
estariam muito próximas dele. Avalio o sofrimento desse ho
mem emocional, autêntico e profundamente leal. Sua opção 
deve ter sido terrível. Optou por tentar baixar a cortina sobre 
o espetáculo. E seu governo acabou. Da mesma formal termi
nou a candidatura Medeiros. Inviabilizado o candidato Medei
ros , qual seria o rumo da sucessão? Não tenho qualquer infor
mação objetiva a respeito, apenas impressões pessoais, mas 
acho que a partir daí o Figueiredo ficou inteiramente desorien
tado sobre a sucessão e não tinha mais candidato. Além disso 
enfrentou sucessivos e graves problemas de saúde. 

Desarticulada a candidatura Medeiros, outros candidatos 
entrarmn em cena. 

Sim. Falava-se em vários candidatos, entre eles o Andreazza. 
N a verdade, penso que Figueiredo não o queria. Andreazza 
tinha sido do grupo do Costa e Silva e um dos responsáveis pela 
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imposição de sua candidatura junto ao Castelo. Havia quem 
falasse mal de sua honestidade pessoal, mas estou certo de que 
isso era muito injusto. Creio que muita gente se aproveitou das 
facilidades desenvolvimentistas do Andreazza, assim como do 
rush publicitário na febre de construção de estradas, mas não 
houve enriquecimento pessoal ilícito da parte dek. Era aberto, 
dinâmico, realizador. Como ministro dos Transportes, prestou 
grandes serviços ao país. Mas acho que Figueiredo não tinha o 
menor entusiasmo por sua candidatura. O outro candidato, o 
Maluf, evidentemente não agradava ao Figueiredo. Quando 
Laudo Natel foi governador de São Paulo, Figueiredo coman
dou a Polícia Militar do estado, ainda no posto de coronel, e 
ficaram amigos. Depois o Laudo Natel perdeu para o Malufum 
segundo mandato de governador. Por outro lado, o tempera
mento do Maluf, sua maneira de ser, sua presunção, tudo isso 
não combinava com o gênero do João. Evidentemente ele não 
queria o Maluf, e havia pressões para que o aceitasse. Havia 
também os que queriam o Costa Cavalcanti, companheiro de 
turma do Figueiredo, homem de notáveis virtudes, equilibra
do, tranqüilo e de passado brilhante em todos os governos 
militares. Mas não sei por que razões pessoais Figueiredo não 
se entusiasmou com esta candidatura, tanto assim que nada 
fez em seu favor. Também não tinha a menor simpatia pelo 
Tancredo, a quem considerava um político típico, capaz de 
todas as transigências. Quanto ao Aureliano Chaves, as intri
gas o levaram a odiá-lo. Havia uma enorme hostilidade do 
Figueiredo em relação a ele, e por isso mesmo a possível 
aliança Aureliano-Tancredo era para o João uma afronta. Pior 
ainda era o Sarney. Afinal, como não tinha entusiasmo por 
qualquer um dos possíveis candidatos e como já era impossível 
a solução Medeiros, Figueiredo, até por insinuação de muitos 
de seus auxiliares, como César Cals, deve ter pensado seria
mente em continuar no cargo. Tenho alguns testemunhos pes
soais desse período que apontam nessa direção. 

Como foi sua aproximação com a candidatura Tancredo 
Neves? 

De longa data eu me relacionava muito bem com Tancredo 
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Neves e igualmente com Aureliano e Sarney< Nos meus dez 
anos de Brasília1 tive relações com pessoas de todas as áreas, 
inclusive da oposição. Fui amigo pessoal do Teotônio Vilela 
muito antes de ele ser um mito nacional. Conheci-o ainda em 
sua fase boêmia, bebendo uísque e sonhando com a glória 
literária. Acompanhei sua luta, sua ascensão, sempre procu
rando minha casa para saber quem era quem. Depois o admirei 
como herói nacional. Refiro-me a essas pessoas para que se 
compreenda em que circunstâncias tive depois alguns contatos 
pessoais importantes com Tancredo Neves na fase do Colégio 
Eleitoral. 

Minha convocação pelo Tancredo se deu a partir do momen
to em que o Andreazza perdeu a votação para o Paulo Malufno 
PDS. Dentro do governo havia um grande número de pessoas 
que preferia o Paulo Maluf, mas o Figueiredo não. Sei, por 
exemplo, que Maluf procurava envolver pessoalmente o minis
tro Walter Pires , a quem mandava buscar em avião particular 
para passar temporadas em sua casa de campo. E o \Valter, 
sempre muito esperto, deixava-se seduzir. Já o chefe do EMFA, 
o brigadeiro Délio, não tinha preferência, porque era totalmen
te Figueiredo. AB escolhas pessoais do João sempre recaíam em 
pessoas de sua total confiança, em cupinchas, capazes de segui
lo até as últimas conseqüências. Assim foram escolhidos o 
Délio, ° Walter Pires e o Medeiros. Como não tivesse um 
almirante-de-esquadra cupincha como esses, foi-lhe recomen
dado o Maximiano e deu no que deu. O Délio era um brigadeiro 
que ao longo de toda a sua vida militar acompanhara o pensa
mento político do Eduardo Gumes . Era muito simpático, liberal 
e querido, mas principalmente um amigo do João. O \Valter, 
por sua vez, ainda que amigo do Figueiredo, tinha seus vôos 
próprios como os fatos iriam demonstrar. O Maximiano, além 
de não ser cupincha do João, era um pouco fa lastrão e logo 
desagradou ao presidente. Diante dessa realidade, o Figueire
do conseguiu colocar, junto ao Maximiano, como chefe de gabi
nete, um homem seu, um excelente oficial que havia servido 
com ele no SNI e no Gabinete Militar do presidente Médici. 
Esse era o quadro geral dos auxiliares mais diretos do presi� 
dente. 
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A certa altura da campanha, ficaram na raia apenas Maluf 
e Tancredo, e Figueiredo não queria nenhum dos dois. O que 
ele menos queria era o Tancredo. E as forças de sustentação do 
regime começaram a agir para tentar mudar o quadro, se 
possível, ou em último caso assimilar a vitória do Maluf. Não 
tenho dúvida de que, se o Figueiredo tivesse dado uma palavra 
em seu favor, poderia ter mudado o desfecho d(} Colégio Eleiro
ral. Nessa ocasião, os maiores interessados na mudança desse 
quadr(} político que favorecia o Tancredo eram o grupo palacia
no e o grupo do SNI-CIE reforçado pelo ministro César Cals, ou 
seja, os amigos mais íntimos do presidente. Em meio a esses 
acontecimentos, observa-se que os militares, e quando digo os 
militares, digo os altos-comandos do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica, já não eram mais, majoritariamente, a favor da 
continuidade do regime militar. Ao contrário, a maioria de seus 
membros queria um civil e desejava uma transição rápida. 
Ficaram felizes quando o Andreazza perdeu, porque tinham a 
convicção de que o regime militar estava se exaurindo. E aos 
poucos, foi amadurecendo nesses altos-comandos a consciência 
de que o Tancredo seria uma boa solução. Aqueles generais-de
exército aos quais eu estava mais ligado, principalmente o 
Leonidas Pires Gonçalves e o Ivan de Souza Mendes, pensa
vam assim. Tinham consciência de que o período militar estava 
terminado e que se tratava agora de levar a bom termo o 
processo de transição. No entanro, o Planalto lutava para que 
o Tancredo não vencesse. 

Como foram essas resistências à candidatura Tancredo e 
como o candidato procurou contorná-las? 

O SNI do Medeiros, o CIE e a comunidade de informações 
queriam tudo menos o Tancredo. Dividiam-se entre os que 
desejavam a continuidade do Figueiredo e os que aceitavam o 
Maluf. O CIE, na mão do Pires, ficava muiro feliz com Maluf 
ou Figueiredo. Walter Pires esperava conduzir o Alto-Coman
do do Exérciro para uma direção política contrária à eleição do 
Tancredo, mas já havia opiniões diferentes da sua. Havia 
ainda o Antônio Carlos Magalhães, excelente profissional da 
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política, que, tendo apoiado o Andreazza, não teve dúvida em 
passar-se para o lado do Tancredo. Esse gesto de intuição e 
sensibilidade política irritou profundamente o Figueiredo, 
seus cupinchas e a comunidade de informações, e levou-os a 
planejar o agressivo discurso que o Délio iria pronunciar na 
reinauguração do aeroporto de Salvador. Essa foi uma das 
últimas tentativas do grupo palaciano e da comunidade de 
informações de impedir a candidatura Tancredo. 

Estávamos no fim de agosto de 1984. Tinha acabado de 
haver a tradicional comemoração do Dia do Soldado no Setor 
Militar Urbano. Como o Figueiredo estava com problemas de 
saúde, não compareceria à solenidade e seu substituto natural 
seria o vice-presidente. O Pires mandou desconvidar o Aurelia
no, para que ele mesmo presidisse a cerimônia. Chegaram ao 
cúmulo de impedir a presença do vice-presidente da República, 
a quem caberia substituir o presidente. O fato é que o Aurelia
no não compareceu, aceitou o desconvite. O Pires aproveitou a 
oportunidade e, na ordem-da-dia da comemoração, fez violento 
ataque aos "traidores", querendo referir-se a Aureliano, Sar
ney e Antônio Carlos. Essa ordem-da-dia de 25 de agosto de 
1984 é um documento histórico da maior importância, prova da 
operação posta em marcha. 

Nos últimos dias de agosto, quando estava para acontecer 
- e eu não sabia - o discurso do Délio lá em Salvador, na 
reinauguração do aeroporto Dois de Julho, que se realizaria 
precisamente no dia 4 de setembro, aniversário do Antônio 
Carlos, eu, já na reserva, fui convidado a participar de uma 
reunião em Brasília na casa do vice-presidente. Estavam tam
bém presentes a essa reunião os generais Reinaldo de Almeida 
e Meira Mattos, além do anfitriâo e do Tancredo. Quando o 
Tancredo chegou ao Jaburu, nós o achamos muito cansado mas 
extremamente lúcido. Queria tratar da questão militar, anali
sar o significado profundo da agressâo do dia 25 de agosto e 
fazer uma previsão das possíveis conseqüências do discurso 
que o ministro da Aeronáutica faria dias depois em Salvador, 
do qual já fora informado. Queria, enfim, examinar conosco a 
operação que estava sendo montada para inviabilizar sua can
didatura. Que dados ele tinha para achar que havia uma 
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operação nesse sentido? Eram os boletins do ClE contra o 
comício de Goiãnia, os quebra-quebras, as perseguições e pri
sões realizadas nos comícios das Diretas-Já, além da própria 
ordem-do-dia do Walter Pires e do discurso do ministro da 
Aeronáutica a ser proferido. Em função disso, queria que nós 
lhes déssemos um feeling, uma idéia, do que poderia acontecer. 
Queria saber como VÍamos os fatos, mas a verdade é que sabia 
muito mais do que eu. Tancredo era um tremendo político, 
buscava coisas em toda parte. Veja bem. Estávamos mais ou 
menos a 29 ou 30 de agosto, e ele já sabia que no dia 4 de 
setembro haveria o discurso do Délio. Não só sabia, como tinha 
o texto. E mais, tinha duas versões: uma dura, outra atenuada. 
Estava convencido de que o Délio iria ler a atenuada, acredita
va no recuo. Isso indica que nessa altura dos acontecimentos o 
Tancredo dispunha de amigos dentro do SNl que lhe davam 
informes e documentos, inclusive os textos do Délio. É muito 
provável que peça importante nisso tudo tenha sido o Dor
nelles, seu sobrinho. Como sabemos, o Dornelles é filho de 
militar, ex-aluno do Colégio Militar, e tinha inúmeros colegas 
que eram coronéis e tenentes-coronéis, alguns no SNl e em 
outras posições importantes. Mas acho que ia mais longe e 
tinha outras fontes. Assim como estava conversando comigo, 
com o Reinaldo e com o Meira Mattos, estava também procu
rando outras pessoas para se informar_ 

Bom, nessa reunião, quando chegou minha hora de falar, fiz 
cuidadosa análise dos fatos e dos homens. Garanti-lhe que 
aqueles eram os últimos estertores e que essas iniciativas 
desesperadas não mais sensibilizavam a maioria das Forças 
Armadas. Disse�lhe, de forma muito incisiva, que, no passo 
seguinte, o palácio e a comunidade de informações tentariam 
uma manobra para dar a impressão de que o presidente estava 
sendo pressionado pelos militares, quando na verdade eram os 
cupinchas do presidente que pressionavam

'
os chefes militares; 

que não se preocupasse com essas pressões porque a marcha 
da transição era inexorável;  que todas as agressões configura
vam um grande blefe, fazendo crer à sociedade o inconformis
mo dos chefes militares com a transição. Aconteceu, entáo, o 
discurso da Bahia. Provavelmente o Antônio Carlos também já 
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sabia o que iria acontecer e preparara sua resposta. A veloci
dade com que veio essa resposta e a cobertura dada pelo Jorncú 
Nacional da rede Globo não deixam dúvida de que tamanha 
rapidez e eficiência não aconteceram por acaso. A resposta foi 
uma bomba e fez com que o tiro do Délio saísse pela culatra. 
Quer dizer, o alvejado acabou sendo ele próprio. O meu amigo 
Délio tinha sido, ao longo dos quatro primeiros anos do governo 
Figueiredo, o ministro mais liberal, um formoso democrata, 
sempre falando em solução civil. A amizade ao Figueiredo 
levava-o, no entanto, a ser um ponta-de-Iança do obscurantis
mo, enquanto o Pires, que sempre posava de tr€Jglodita, agora 
se poupava. O discurso fora um desastre, acentuara o processo 
tornando-o mais irreversível, mas eles não desistiram. O blefe 
continuaria. 

Nos últimos dias de setembro ou primeiros dias de outubro, 
não me lembro bem, sob evidente determinação do Planalto, 
foram convocados, simultaneamente, os três altos-comandos 
com o fim específico e notório de analisar a s ituação política. 
Foi a primeira e única vez, desde a Junta Militar de 1969, que 
os altos-comandos se reuniram para tratar, deliberadamente, 
de assuntos políticos. No passado, mesmo quando a finalidade 
das reuniões era política, anunciava-se que a agenda era exclu
sivamente profissional e administrativa. Agora, ao contrário, 
fazia-se questão de proclamar os objetivos políticos da reunião. 
Vieram depois as notas oficiais desses três altos-comandos, 
documentos históricos da maior importância. Antes de qual
quer contato com Tancredo peguei as três notas e analisei 
semanticamente os textos. Eram muito parecidos entre si. 
Tinham a mesma inspiração, o mesmo desenho. As premissas, 
quase iguais, haviam tido claramente o mesmo molde, vinham 
de cima, do Planalto. As conclusões eram ligeiramente diferen
tes. As premissas referiam-se às agitações, aos comícios, ao 
clima de perturbação da ordem. As conclusões, de uma manei
ra geral, eram uma resposta de acatamento das decisões do 
Colégio Eleitoral. 

Reuniões convocadas com o deliberado propósito de eviden
ciar pressões militares apresentavam conclusões tranqüiliza
doras. O objetivo daquelas reuniões tinha sido usar os chefes 



militares para fazer crer que estavam sendo pressionados. 
Esperavam que os altos·comandos se reunissem e criassem um 
clima para que não houvesse Colégio Eleitoral, forçando a 
busca de uma nova via para o processo sucessório, que poderia 
até resultar no continuísmo. Na minha opinião, foi outro tiro 
que saiu pela culatra. Isso não estava totalmente escrito nas 
notas, mas seu espírito era muito claro, de acatamento do 
resultado do Colégio Eleitoral. Acontecera exatamente o que 
eu antecipara ao Tancredo. Nessa ocasião, ele pediu para 
conversar outra vez comigo e com o Reinaldo. Havia preparado 
também um esquema de comparação das três notas para tirar 
conclusões. Entreguei-lhe minha análise semântica e disse
lhe: "Senador, esta guerra acabou. Essas três reuniões foram o 
tiro de misericórdia, a última tentativa, totalmente frustrada, 
de impedir sua candidatura." Mostrei-lhe meu estudo mas ele 
não se convenceu. Estava muito impressionado, interpretava 
de maneira diferente da minha, e achava que a reação à sua 
candidatura recrudescia. E concluiu seu diagnóstico pessimis
ta de uma maneira surpreendente para mim. Disse: "General, 
estou pensando em pedir uma audiência ao ministro Walter 
Pires e vou entrar pela porta da frente do Quartel-General, 
para todo mundo ver." Respondi-lhe: "Senador, me perdoe, mas 
não faça isso, porque vai parecer um sinal de fraqueza. Vão 
tirar partido do seu gesto. Estou certo de que o perigo já 
passou. Por que, então, procurar o Walter Pires?" Ele ouviu 
com aquele jeitão mineiro e não disse nada. Deve'ter ouvido 
outras pessoas, refletido bem, e partiu para uma solução com
pletamente diferente. Resolveu encontrar-se com o ministro do 
Exército em caráter pessoal, usando intermediário familiar. O 
filho dele, Tancredo Augusto, morava no Village ali em São 
Conrado, no apartamento de baixo, no mesmo prédio onde 
morava o primo do Walter Pires, Carlos Alberto Pires de 
Albuquerque. Então, através desses contatos pessoais, 08 dois, 
Tancredo Neves e Walter Pires, se encontraram. 

Tancredo, a essa altura, já tinha também outros caminhos, 
outros contatos, entre eles o chefe da Agência Central do SNl, 
general Geraldo Braga, que tinha substituído o Newton Cruz 
e que fora chefe do ClE do Pires. Então, o que ocorreu? Tancre-
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do, com sua extraordinária habilidade, insinuou a possibilida
de de o \Valter continuar como ministro. Walter Pires ficou 
embalado com essa perspectiva, e o caminho para o Colégio 
Eleitoral abriu-se inteiramente. Tancredo mais uma vez tinha 
razão. Antes, apenas errara na forma, porque não podia "en
trar pela porta da frente", sendo mais conveniente conversar 
com o ministro nos bastidores. Conhecia a alma humana muito 
melhor do que eu. 

Aquele foi meu último contato com Tancredo. Começou 
então a montagem do seu governo. Nesses dois contatos ele já 
nos perguntara sobre possíveis nomes para o Ministério do 
Exército, e falou-se abertamente sobre quem apresentava me
lhores condições naquelas circunstâncias para ser ministro. 
Sei também que toda vez que ele mencionava a seus principais 
auxiliares e parceiros a possibilidade de manter o Walter Pires 
essa idéia era contestada, e, em conseqüência disso, começou a 
insinuar que melhor seria enviá-lo para nossa embaixada em 
Lisboa. Isso era uma aberração, até porque o Walter já passara 
dos 70 anos, e a carreira diplomática estava sendo reformulada 
para que terminasse aos 65 anos. Mas o fato é que essa 
possibilidade não tinha sido descartada, e diz-se que o Pires 
sonhava com ela. 

Por tudo isso, gostaria de refletir um pouco mais sobre o 
contraste entre o Délio e o Walter. Délio, o formoso democrata, 
ganhou, com seu discurso, a imagem do atrabiliário. \Valter 
Pires, aquele a quem Figueiredo recorria ameaçadoramente 
com a expressão ''vou chamar o Pires", acabou por relacionar-se 
bem com o futuro presidente e teve condições de emergir na 
Nova República como uma figura de proa. Veja-se a diferença 
entre a ingenuidade e a esperteza. Quer dizer, o Pires teve 
habilidade política para passar de uma situação a outra. Sei, 
por exemplo, que meu amigo Leonidas, então comandante do 
lU Exército, se tornara amigo do governador do Paraná, José 
Richa, um dos homens principais do Tancredo. O Richa fazia a 
ponte entre Leonidas e Tancredo. Além disso, Leonidas conhe
cia o Tancredo havia muito tempo, até porque comandou tropa 
em Belo Horizonte. Tenho a impressão de que o Tancredo, 
como governador de Minas G€rais, formou boa imagem do 
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Leonidas, impressionou-se com ele. Chegada a hora de o Tan
credo convidá-lo para ser seu ministro, telefonou para Porto 
Alegre. Teria dito: "General, preciso conversar com o senhor e 
gostaria que viesse a Brasília." E o Leonidas, muito correta
mente, respondeu: "Senador, fale primeiro com o Walter, por
que só posso me deslocar de Porto Alegre com sua autorização." 
Quando o Tancredo foi falar com o Pires, o ministro sugeriu que 
o encontro se realizasse em sua própria residência. E teria 
concluído: "Minha mulher está viajando, vou convidar o Leoni
das para hospedar-se em minha casa e aqui o senhor se encon
tra com ele mais à vontade." Tancredo não ia dizer que não. 
Reflita-se sobre essa hábil manobra: Walter Pires queria fazer 
crer, a todo o pessoal do Setor Militar Urbano, que ele próprio 
estava fazendo o futuro ministro. Foi uma manobra política 
brilhante. 

O Pires, com semelhantes ardis e sutilezas, tentou interfe
rir não só dentro do Exército, como também na escolha dos 
outros ministros militares. Quando percebia que não teria 
força para impor ou sugerir nomes, procurava inviabilizar 
outras opções. Isso aconteceu principalmente na Aeronáutica, 
onde o Délio, desgastado, nada poderia fazer. Os fatos culmi
naram com a morte do Tancredo e conseqüentemente inviabi
lizaram a candidatura do Pires à embaixada do Brasil em 
Lisboa. Não obstante isso, Figueiredo continuou amigo do 
Pires, que foi até a morte um dos mais assíduos visitantes de 
seu retiro no sítio do Dragão, em Nogueira. Figueiredo teve 
grandeza para entender o jogo duplo quando a causa estava 
perdida. 

U,na das coisas que corriam na época era que o presidente 
Tancredo Neves quis fazer do Aureliano seu vice. O senhor 
soube disso? 

Essa é uma questão um pouco controvertida, e tenho dúvidas 
a esse respeito. Tancredo era um homem extremamente realis
ta e sabia que não ficaria bem ter dois mineiros em uma chapa 
presidencial. Participou efetivamente da escolha de Sarney 
para seu vice, e acho que o próprio Aureliano também colabo-
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rou nessa escolha. Fiel a seu projeto ele pacificação e ele coalizão 
nacional, penso que achava bom ter no governo alguém do 
regime anterior. Além disso, a escolha de Sarney agradaria ao 
Norte e ao Nordeste. 

Depois de tudo isso, o senhor acha que estam,os vivendo hoje 
um rwvo profissionalismo nas Forças Armadas? 

Acho que hoje isso é fora de dúvida. Nos anos 70 não era assim 
porque eram anos de repressão. O pensamento da guerra 
revolucionária ainda estava muito claro e marcante, embora o 
aspecto profissional sempre tivesse existido. Na apreciação, 
esse foi um momento que eu caracterizaria como sendo de 
orientação militarista. O Exército dos anos 70 era muito mais 
militarista do que profissional. Hoje não tenho a menor dúvida 
de que voltamos exclusivamente ao profissionalismo. 

Desde quando o senhO}' acha que se deu essa lnudança? 

A partir do rompimento do governo Figueiredo e, mais precisa-
o mente, a partir do Riocentro. Acho que o Riocentro teve um 
mérito extraordinário. Foi a desmoralização total de todos os 
esquemas de radicalização vindos do SNI. A partir daí a oposi
ção dentro das Forças Armadas à área ele informações, embora 
surda, passou a ser clara e violenta. Os quadros das Forças 
Armadas haviam suportado, silenciosamente, por longo tempo, 
o domínio do SNI. O Riocentro foi um divisor de águas . 

Ainda durante o governo militar tentou-se lirnitar o telnpo de 
permanência dos oficiais do Exército no SNr Isso funcionava 
de fato? 

Essa limitação era regulamentar e estabelecia um teto além do 
qual o militar não deveria exercer funções fora do Exército. 
Essa exigência vinha de longa data. Fui testemunha de que o 
Frota, quando ministro, tudo fez para cumpri-la, o que nem 
sempre conseguiu porque o ministério então não tinha força 
para exigir a volta de um militar colocado à disposição ela 
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Presidência. Quando estava no EME como chefe de gabinete do 
general Fritz Manso, sendo ministro o Frota, cabia�me contro
lar a movimentação dos oficiais do quadro de Estado-Maior. 
Descobri então que havia oficiais que estavam havia mais de 
dez anos no SNI. Isso era participado ao ministro, que pedia o 
retorno desses oficiais, mas isso nunca acontecia. O poder do 
SNI cada vez mais se consolidava. 

Como ficou o SNI depois do regime militw·? Como se 
explicaria aquele ((grampo" no telefone do vice-presidente 
ltamw· Franco?' 

Acho que o SNI foi formalmente extinto, mas, na verdade, 
continua. Existe toda uma máquina bem montada que não foi 
desfeita e que se encontra no setor policial de Brasília. Nesse 
setor está a EsNI, que hoje tem outro nome mas continua sendo 
uma escola de informações, e cujo efetivo alcança várias cente
nas de pessoas, normalmente oriundas das Forças Armadas: 
oficiais, reformados e da reserva, especializados em informa
ções. Ora, essa gente toda não está parada. Continua fazendo 
o que sabe fazer: buscar informações. Buscar informações para 
quê? Informação é poder. Então, o SNI, embora acéfalo, ainda 
tem, pela lei da inércia, a inspiração do general Medeiros, que 
foi seu último grande chefe. Formulo a hipótese de que, pela lei 
da inércia, o sistema de informações continua em movimento, 
pois estamos na iminência da montagem de um novo governo, 
a ser chefiado pelo vice-presidente da República. Compreende
se então que os homens de informações queiram saber quem 
realmente é o novo governante e quais são os seus caminhos. 

1. O vice-presidente da República, Itamar Franco, denunciou à 
imprensa no dia 9.9.92, através de seu chefe de segurança na área de 
comunicações, comandante Antônio de Carvalho, que fora encontrado 
um "grampo" (escuta ) na central telefônica de sua residência 
particular em Brasília. Informou-se ainda que a polícia do Rio de 
Janeiro estaria investigando a ocorrência de uma outra escuta que 
teria sido instalada na suíte presidencial do Hotel Glória, onde o 
vice-presidente estivera hospedado na semana anterior. 
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Quem tiver essas informações, mesmo que as forneça a pessoas 
de sua eleição, será detentor de uma parcela de poder. A 
hipótese que formulo é a de que esse "grampol' tenha sido 
iniciativa de profissionais de informações agindo dentro da 
cadeia técnica. Não acredito que o palácio do Planalto esteja 
presentemente em condições de tomar a iniciativa de uma 
operação desse tipo até porque a vice-presidência, neste ins
tante, não tem importância para o Collor. O que lhe interessa 
é o Congresso. 

Que análise o senhor faria das relações entre o Legislativo e o 
Executivo depois do regilne ,nilitar? E como o presidente 
Tancredo teria tentado lidar com. eSBes dois poderes? 

Fazendo uma reflexão sobre os dias que estamos vivendo diria 
que o país é cada vez mais paradoxal, cada vez mais fascinante. 
Estamos assistindo a um problema ético da maior importância, 
e alguma coisa muito positiva sairá desta crise. É evidente que, 
ao que tudo indica, o presidente Collor não tem mais condições 
de continuar. Qualquer que seja o desfecho da votação, não é 
mais presidente. Mas o que estamos assistindo não é apenas 
uma luta pelo poder, é uma luta entre os poderes. Realmente, 
desde que o general Figueiredo saiu do governo e que Sarney 
assumiu, essa luta entre o Legislativo e o Executivo está muito 
clara. Faço, a esse respeito, uma reflexão histórica: o presiden
te Tancredo Neves, com quem tive algumas oportunidades de 
trocar impressões, tinha grande preocupação acerca de como 
sair de um regime ditatorial. Havia testemunhado a passa
gem, ou a saída, da ditadura de Vargas, e de repente se via 
como a pessoa de maior responsabilidade para realizar a nova 
transição. Tancredo viu o modelo rle 1945-46, arquitetaria por 
Mangabeira, baseado na coalizão nacional de apoio ao governo 
Dutra. O caminho foi a pacificação nacional, operação muito 
bem-sucedida. Tancredo imaginava repetir algo semelhante. 
Se na outra ditadura o arquiteto foi Mangabeira, na segunda 
ditadura houve três arquitetos. Houve o Cordeiro de Farias, 
que tentou de todas as maneiras uma saída. Depois tivemos o 
Petrônio Portela, que chegou a liderar esse processo mas foi 
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colhido pela morte em plena articulação. Seria possivelmente 
o Mangabeira da segunda ditadura. No momento em que desa
pareceram de cena o Cordeiro e o Petrônio, restou Tancredo 
para desempenhar esse papel. Ele chegou a imaginar que 
pudesse encontrar no Exército um outro Dutra. Embora seja 
uma coisa historicamente difícil de comprovar, pelas conversas 
que tive com Tancredo durante os governos Geisel e Figueire
do, formei a convicção de que chegou a pensar que o ministro 
Frota pudesse ser o novo Dutra. Sem qualquer desmerecimen
to para o general Frota, creio que Tancredo estava equivocado. 
Chegou a pensar nisso no momento em que o Frota começou a 
ser envolvido pelos radicais que o estimulavam a candidatar
se. Mas tudo isso, detectado no nascedouro, foi abortado com a 
demissão do ministro. Deve-se registrar que o motivo da exo
neração não foi esse, porque já era um processo em marcha, 
mas tudo indica que o movimento de aproximação entre os dois 
teria contribuído para a precipitação da demissão. 

Volto ao ponto central. Tancredo Neves planejou a transição 
sob o signo da coalizão nacional. Essa foi a sua grande inspira
ção. Para isso, primeiro criou o Partido Popular, o PP, uma 
espécie de coluna do meio. Dentro desse partido, tentou ser a 
ponte entre os extremos , o fator de aproximação. Por inabilida
de do setor governista, chegou-se ao bipartidarismo e à extin
ção do PP, grave erro que tornou mais complexa a transição. 
Havia na verdade uma certa prevenção contra o Tancredo de 
um lado e do outro do espectro. Desfeito o PP, Tancredo buscou, 
dentro do PMDB, uma posição moderada que equivaleu à 
continuação do PP. As circunstâncias levaram-no a ser o bene
ficiário da transição. Eleito presidente pela via indireta, estava 
pronto para subir a rampa do palácio para executar seu projeto 
pessoal de coalizão nacional. Queria ser um moderado no poder 
construindo a transição pela via da negociação política. Aí 
entra em cena nossa vocação para o contraditório e o parado
xal. No momento em que a transição se inicia sob o signo da 
coalizão nacional ocorre a morte do presidente Tançredo, e 
assume o governo precisamente aquele que fora o último pre
sidente da Arena. Qual foi o resultado de tudo isso? Apesar de 
Sarney ter assinado a ficha de filiação partidária do PMDB, a 
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transição vai ocorrer sob o signo do confronto e não da coalizão. 
Confronto entre o quê? Confronto entre o Legislativo e o Exe
cutivo, entre o presidente do PMDB, o herói da derrubada da 
ditadura, e o ex-presidente da Arena, o partido de sustentação 
da ditadura, Sob o signo do confronto vivemos até hoje. No 
governo Collor esse confronto agudizou-se ainda mais. O con
fronto é o signo dos dias que vivemos. Não há apenas a luta 
entre o Legislativo e o Executivo, mas agora também entre os 
três poderes. Quer dizer, o Poder ,Judiciário, de um lado, se 
auto-interpreta como mediador para dirimir controvérsias en
tre o Legislativo e o Executivo, e, por outro lado, o Legis lativo, 
pela voz de Ulysses Guimarães, se rebela contra as tentativas 
de participação do Supremo Tribunal Federal. 

o que se ensina hoje na ESC? Qual a orientação militar 
dada nas escolas ? 

Não sou um homem da ESG nem tenho maior simpatia porela. 
Penso que quem melhor a caracterizou foi o Lacerda ao defini
la como "a escola do blá-blá-blá". Sempre foi apenas um grande 
blefe posando de Sorbonne bras ileira. A ESG criou um corpo 
doutrinário fictício com um palavrôrio vazio sobre teoria de 
gerenciamento do Estado, conceitos de poder nacional, militar, 
político, social e econômico, todo um imaginário sobre o gover
no dos povos, que considero tipicamente blá-blá-blá. Esta foi ,  e 
por enquanto ainda será, a literatura da ESG. Por algum 
tempo vicejou na ESG aquela literatura de guerras revolucio
nárias, insurrecionais e subversivas, mas Ísso sempre foi me
nor do que as teorias sobre o gerenciamento do poder. 

Além disso a ESG é uma escola que não tem currículos 
semelhantes aos de outras escolas. Vale o que valem seus 
alunos, conferencistas, corpo de estagiários e corpo permanen
te. Assim, além desse exercício ima_ginário de governo, dessa 
teoria do poder nacional, ela recebe a contribuição de diferen
tes conferencistas em vários campos de conhecimento: educa
ção, saúde, demografia, estatística etc. Normalmente, a ESG 
sempre convidou para fazer essas conferências pessoas acima 
de quaisquer suspeitas e afinadas com determinado tipo de 
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pensamento mais conservador. Então, se fizermos uma pesqui
sa nos arquivos da ESG a respeito de conferências ali proferi
das sobre assuntos como regimes políticos contemporâneos, 
aspectos sociais, analfabetismo, fome, miséria, veremos que 
nenhum conferencista tinha pensamento um pouco mais à 
esquerda, o que é de espantar em se tratando de tais assuntos. 
Entre esses conferencistas não encontraremos pessoas com 
uma consciência social muito aguçada. Acredito que só nos 
últimos anos a ESG tinha começado a convidar, ainda que 
timidamente, alguns conferencistas um pouco mais à esquer
da, mas esses mesmos vão lá e ficam um pouco receosos do am
biente. Até o Lula esteve lá, comportando-se cuidadosamente. 

E quanto às outras escolas? 

As outras escolas são mais profissionais, mais voltadas para a 
teoria da arte da guerra, em cada um de seus campos - terra, 
mar e ar. Na ECEME, cuida-se de tudo aquilo que caracteriza 
as operações das forças ten-estres: logística, tática e estratégia. 
Além disso, há também conferencistas convidados, especializa
dos em diversificados assuntos de cultura geral. Normalmente 
esses conferencistas eram também afinados com o pensamento 
governamental. Acredito que hoje seja um pouco diferente. 

Qual seria hoje o papel das Forças Armadas? 

o questionamento sobre o papel das Forças Armadas tornou-se 
agudo a partir do momento em que terminou a Guerra Fria. 
Até então nós estávamos, em termos castrenses, ao lado das 
democracias contra o mundo comunista. As concepções de 
emprego operacional das Forças Armadas visavam a esse con
fronto, e se situavam ainda no quadro de nossas rivalidades 
históricas, hipótese cada vez mais invisível no teatro sul-ame
ricano. Havia também a moldura de expedições militares do 
tipo FEB no âmbito de uma guerra, de um conflito maior, entre 
aqueles dois mundos. A partir do momento em que a Guerra 
Fria acabou, que o comunismo atravessou uma fase de grande 
perplexidade e que os pensamentos começam a buscar outros 
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caminhos de viabilização do ideal 50cialista� a incerteza tomou 
conta das Forças Armadas Do tocante a seus papéis. Se o 
conflito regional já era tão improvável, mais improvável ainda 
se tornou o conflito mundial. "E agora, José?" Acontece que, se 
para os civis isso é apenas uma pergunta, para os militares é a 
própria sobrevivência. Nada existe mais desestimulante do 
que alguém se preparar a vida toda para uma coisa que nunca 
vai fazer, para algo que se impõe evitar. Isto é altamente 
frustrador. Então, para reeducar os novos oficiais, começaram 
a surgir idéias sobre uma nova ordem mundial e questiona
mentos sobre qual deveria ser o papel das Forças Armadas 
brasileiras dentro dessa nova ordem. Não conheço os estudos 
que estão sendo feitos nos laboratórios do pensamento militar, 
como o EMFA, o EME, a ECEME, fi'" avalio que há gente 
penRando nas hipóteses de atentado à nossa soberania, na 
região amazônica, em conseqüência das questões ecológicas e 
indígenas. Estou detectando o surbrimento de um ideário muito 
nacionalista, hostil aos ecologista8 extremados, c muito sensÍ
vel à possibilidade de uma tentativa de internacionalização da 
Amazônia. Muito hostil também a qualquer tentativa de um 
poder externo mais forte, no caso os Estados Unidos, quererem 
tornar as Forças Armadas dos países latino-americanos meras 
milícias, voltadas contra perigos e ameaças como contrabando 
e narcotráfico. Por exemplo, quando o secretário de Defesa dos 
Estados Unidos vem ao Brasil e faz declarações no sentido de 
que é preciso pensar na participação das Forças Armadas na 
luta contra o narcotráfico, isso irrita profundamente aqueles 
que estão pensando no novo papel dos militares e que querem 
repelir essas tentativas. 

Paradoxalmente. estamos saindo da Guerra Fria, em que o 
inimigo provável era o socialismo, para um novo tempo de 
incompreensão para com os norte-americanos. São eles que 
querem desmontar, assim pensa o corporativismo militar, a 
máquina das Forças Armadas e torná-la dispensável e inope
rante na nova ordem mundial. Daí estarem vivendo em torno 
de idéias, marcadas por um nacionalismo ressentido e antieco
lógico, na defesa da soberania da Amazônia. De certa forma 
essas idéias já estão sendo postas em prática. Neste momento, 
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está havendo o esvaziamento de determinadas áreas militares, 
como a do Rio de Janeiro, em proveito da Amazônia. Transfe
rem-se unidades militares, ou unidades são extintas para que 
outras sejam criadas. Há diminuição de efetivos no Rio de 
Janeiro e até no sul do país e aumento de efetivos na Amazô
nia, que passou a ser uma das áreas prioritárias. Veja-se como 
mudam os conceitos e os homens. Em 1958, servi em Manaus, 
e o prefeito Gilberto Mestrinho era um dos alvos prediletos da 
animosidade militar. Dizia-se que, além de demagogo, tinha 
enriquecido do contrabando e do narcotráfico. Acabou sendo 
cassado pela Revolução. Hoje é amigo número um das Forças 
Armadas na Amazônia, porque é nacionalista exaltado, anti
ecológico e defensor passional de um desenvolvimentismo na 
região. Há vários generais, principalmente da reserva, que 
defendem esse mesmo pensamento, fazem conferencias, im
pressionam. Cito o general Santa Cruz e o Taumaturgo, um 
radical que se tornou amigo íntimo do Mestrinho, e até o 
Leonidas. 

Quando o senhor fala em "antiecológico" está se referindo 
exata7nente a quê? 

Falo dos extremados. De um lado há os extremamente ecológi
cos, os que querem a ecologia totalmente acima do desenvolvi
mento. São os Chico Mendes da vida. Os antiecológicos são 
aqueles contrários aos exageros dos ecológicos e que querem o 
desenvolvimento acima da ecologia. Os antiecológicos são con
trários aos Chicos Mendes, aos apologistas da miséria de sem
pre. Os apologistas extremados da ecologia acham que o ho
mem da Amazônia deve continuar colhendo castanha, em seu 
estado natural, e continuar marginal ao progresso. 

o prestígio das Forças Armados ficou muito abalado depois 
dos governos militares. O senhor vê perspectivas de alterar 
essa ilnagem? 

Sem dívida nenhuma estamos pagando até hoje o preço dessa 
intervenção. Acho difícil dizer quando essa imagem que ficou 
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vai mudar, mas vejo que ficarão resquícios através dos tempos. 
A história será implacável. Há pessoas até hoje totalmente 
intoxicadas contra os militares. Estudando com meus netos, 
sinto pelos livros e pelas observações dos professores que con
tinua existindo, às vezes, um ódio irracional contra os milita
res. Tenho grande dificuldade para traduzir e decifrar a lin
guagem dos livros para meus netos. Sou militar mas sei colocar 
as coisas em seus devidos lugares. Sou contra qualquer tiPo de 
generalização ou de radicalização. Sou capaz de analisar sem 
paixão o que está certo e errado em cada lado. Infelizmente não 
encontro correspondência. Só encontro pessoas movidas por 
um ódio perigoso contra as Forças Armadas. Há um patrulha
mento brutal. Sinto na própria pele. Hoje eu poderia estar 
escrevendo meus livros, mas não tenho ânimo para fazê-lo. 
Não me estimula a perspectiva, pois sei o tratamento que iria 
receber. Vez ou outra escrevo um artigo e sinto a reação. Na 
melhor das hipóteses, cai no vazio. Toda vez que meu nome sai 
no jornal vem a referência indispensável: "Assessor do preRi
dente Médici." Embora não tenha qualquer con:3trangimento 
em tê-lo sido, sei que a referência não é para elogiar-me. É para 
associar meu nome ao que de mais duro se fez durante a 
Revolução. O curioso é que a vinculação só se faz comigo e não 
se aplica a outros ministros do Médici. O Leitão, por exemplo, 
acabou sendo um exemplo de democrata como ministro do 
Supremo Tribunal Federal, embora tenha sido responsável 
pelos textos mais duros do Médici e pela escolha do Buzaid 
para o Ministério da ,Justiça, a que estava subordinado o 
Departamento ele Polícia Federal chefiado pelo general Anto
nio Bandeira. Pouco se fala do Figueiredo como chefe do Gabi
nete Militar, e nao hã mesmo referências a ministros como 
Veloso, Passarinho, Cirne Lima e Pratini de 1\iorais. A única 
pessoa in"emediavelmente ligada ao prpsidente l\fédici sou eu. 
E isso é paradoxal, porque eu era precisamente a pessoa mais 
marginalizada dentro do palácio elo Planalto. Era então o réu 
de todas as culpas, o inconfidente, o que falava com todos os 
jornalistas, aquele que sempre falava n verdade. 

Falnndo por mim, posso dizer que o preço que as Forças 
Armadas pagaram foi altíssimo. Para a esquerda, sempre fui 



um tremendo direitista e radical por ter servido no governo 
Médici. Durante muito tempo fui um ghost-writer, mas nin
guém analisa os textos que escrevi e em que termos desempe
nhei minha assessoria. Por outro lado, em relação aos órgãos 
de informações, também paguei meu preço. Não há meio ter
mo. As pessoas são normalmente generalizadoras e radicais. O 
general Moraes Rego tem toda a razão quando diz que o preço 
que as Forças Armadas estão pagando é muito alto. E isso é 
injusto, principalmente porque a maioria dos militares nada 
teve a ver com tudo o que aconteceu. Não é exatamente o meu 
caso, porque servi no palácio do Planalto. Mas a imensa maio
ria não saiu dos quartéis e ali ficou cumprindo obrigações 
puramente profissionais-militares. Mas ao fim, o que ocorreu 
foi que todos os militares, quaisquer que tenham sido seus 
locais de trabalho, suas atitudes e até mesmo seus atos de 
rejeição aos excessos cometidos, foram colocados na mesma 
vala comum do DOI-CODI e dos órgãos de informação. Penso 
que essa generalização não acabará tão cedo e terá ainda 
reflexos por muitos anos e muitas gerações. 
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Na.<W€1l no estado de São Paulo em 23 dejulho de 1913. 

Formo/l.·se pela Escola Militar do Realengo em 1936. 

/iái oficial-fie-gabinete do mini,<;lro da (]ne,.1YI� general 
dono de Segmlw'I Viana (196/-1962). Em 1964 era mronel e 
comandarIa. o 169 BaJ,al/u;o de Caçadore,,<óJ, sediado em Cuiabá. 
De umwmhro de$te a.no a fel!ereiro de 1965 foi intcruento,. em 
(Joiú .... .  '1endo ent{ro (ú�,<;ilittado .'mbchefe do Gabinete Militar da 
Pl'e .. údénr'úl. da UeplÍbti('a, chefiado pelo general El'1wsto Gei
sd. Pai commulanle (IR. um destacamento de tropa.c; brasileira.<;; 
clwúlda/i à República Dorninicou(J em 1965 c, no ww seguinte, 
da Polícia- do Exàcito da J J g Região Militar, sediáda. em 
Ikm�ília. N('.<;la.[unçOo, liderou o cerco ao Congresso Nacional 
para retirar os deputado,., que haviam sido cm�sados. Em 
1968, presidiu a comissão cria.da para. estuda.r Ol� problema<; 
do ensino superior no pais, sehdo promof1ido ageneral-de-bri
gada (� nomeado inspetor das Polícias Militares. J)(�sig1t(1do 
C01U(lJulanle da Aca.demia. Militar das Agulha,8 Negras 
(AMAN) em 1969, exerceu " ária, .. outras funções de chefia e 
comando atl� (mslunir, em 1975, o po.'ôto di' uicc-diretor do 
JI/.ter-Am(�,ú'(m /Jeff'1/.."if> (:olteg(�, cm Washington. PaS.<;OIl para. 
a reserva em 1977 como genel'al-de-dir!isiiD. Publicou "ário.'ô 
lim'os tlOhre geopolítica. 

Depoimento concedido a Maria Celina D'Ar(1ujo e (lláucio AI)' 
Dillon Soares em feucl'eiro e março de 1992 . 

• 

Qual sua avaliaçãD dos governos militares? 

A Revolução teve êxito. É só analisar, por exemplo, os resulta
dos do Brasil nos anos 70, os dados estatísticos do Banco 
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Mundial: o Brasil foi um dos países mais prósperos do mundo. 
Com todas as nossas complicações) cresceu de 9 a lOr;r ao ano, 
durante dez anos. Ora) crescer nesses níveis durante todo esse 
tempo é façanha internacional. É por isso que se falava em 
milagre brasileiro. Foi realmente um milagre e uma obra da 
Revolução. Eu pergunto: nós estamos com quase dez anos de 
governo civil, e o que melhorou? 

Mas a situação do Brasil se deteriorou ainda no período 
lnilitar, particulannente no governo Figueiredo. 

Eu sei. Começou a degringolar durante o governo militar. Mas 
do meu ponto de vista, o desgaste da Revolução se deu exata
mente no governo Figueiredo. Figueiredo não era um homem 
com capacidade para ser presidente da República. Ele pode ter 
capacidade para muita coisa, mas pRra presidente da Repúbli
ca nunca teve. E revelou isso muito bem. Era um homem que 
trabalhava muito pouco, interessava-se pouco pelos problemas 
nacionais e gastava grande parte do tempo em atividades não 
efetivas de chefe de governo: atividades esportivas e outras 
coisas pessoais de que ele gostava. Castelo, por exemplo, era 
um sujeito que dormia governo) acordava governo, almoçava 
governo, jantava governo, tomava o café da manhã governo. 
Figueiredo, no entanto, achava que podia ser presidente da 
República quatro horas por dia. Ele, realmente, não era o 
homem para aquela função, e essa foi uma fase da Revolução 
que considero infeliz. Figueiredo teve tudo na mão para dar 
continuidade ao processo revolucionário e perdeu tudo. Rece
beu nas mãos uma estrutura política com um partido de apoio 
ao governo, francamente e amplamente majoritário. Recebeu 
uma lei eleitoral altamente favorável. Tudo isso sacramentado 
pelo Congresso Nacional. Ele perdeu tudo isso. E perdeu a 
eleição do seu sucessor. 

Quais foraln, 1W seu lnodo de ver, os erros do regime ?  

O primeiro erro da Revolução foi não ter dado a ênfase neces
sária ao aspecto do desenvolvimento social. O desenvolvimento 
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social é o desenvolvimento de um plano de moradia, de um 
plano de educação, de um plano de saúde, de um plano de 
salário. Acho que não se deu a ênfase necessária a tudo isso, 
embora se tenha feito muito melhor do que se fez depois. Por 
outro lado, não havia tanta preocupação com essas questões 
porque não havia desemprego, os salários não estavam tão 
aviltádos. Mas de toda forma foi um erro. Ou seja, embora 
tendo dado um salto enorme na parte econômico-financeira e 
desenvolvimentista, na parte social houve uma ênfase menor 
do que deveria haver. O segundo erro foi não ter acabado ainda 
no período Médici, quando a Revolução estava em plena acei
tação e o governo era aclamadíssimo. Aquele foi um momento 
de fartura, e ali deveria ter sido feita uma eleição. 

Para escolher um presidente civil? 

Deveria ter havido eleição, não necessariamente para se esco
lher um presidente civil, mas para se fazer uma legitimação 
democrática do poder. Essa eleição poderia ser indireta ou 
direta. Ambas as formas dão legitimidade ao poder. A preocu
pação com eleição, direta foi uma bobagem que se inventou aqui 
no Brasil. E a consulta deveria ser feita quando a Revolução 
estava em pleno sucesso. O terceiro erro - mas não foi culpa 
da Revolução - foram alguns abusos na repressão. 

Minha idéia é que, se o governo Médici tivesse encerrado o 
período revolucionário, isso aconteceria em pleno sucesso. O 
Brasil estava crescendo 10% ao ano e na imagem da mídia 
internacional aparecia como o país do futuro. O sucesso revo
lucionário, em termos da política econômica e social, era tão 
grande que seria o momento de acabar. E o Médici poderia, 
naquele momento, terminar o governo e se apresentar como 
candidato à eleição direta que seria eleito. Aquela foi uma das 
fases de mais otimismo que nós tivemos no país. Por onde se 
andasse via-se os letreiros: "Pra frente Brasil", "Brasil gran
de". Foi uma fase de enorme otimismo nacional. Depois do 
Médici nós já começamos a enfrentar dificuldades. E os gover
nos que se seguiram se atrapalharam muito com a crise do 
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petróleo de 79, agravada em 81 e 82. Perderam o passo e daí 
por diante não se acertaram mais. 

o senhor acha que isso ocon-eu devido a problemas da 
conjuntura internacional ou foi por questões dos próp,ios 
rumos do regime? 

Considero que a razão para a Revolução ter perdido o seu 
impulso desenvolvimentista e otimista foi a crise do petróleo. 
Nessa época, nós importávamos três quartas partes do petró
leo consumido no Brasil e produzíamos apenas uma quarta 
parte. O barril do petróleo, antes da crise, custava de 2,5 a 3 
dólares. Passou depois a custar 7 e foi até 16 dólares. Quer 
dizer, isso foi um baque muito grande na economia brasileira. 
Todo o dinheiro destinado ao plano desenvolvimentista, ao 
plano amazônico, tudo foi desviado para a compra de petróleo. 

o governo do general Geisel, apesar de não ter índices 
econômicos tão bons quanto o governo Médici, ainda 
termirwu com prestígio. Por que nesse momento se insistiu em 
mais um governo militar? Foi continuísmo? 

Não sei responder por que o Figueiredo foi escolhido, mas sei 
que não foi por continuísmo dos militares. Veja que o Castelo 
queria passar o governo a um civil e não conseguiu porque a 
pressão revolucionária era muito forte. Costa e Silva também 
queria um sucessor civil, e houve várias manifestações suas 
nesse sentido. A pressão revolucionária o fez mudar de atitude 
e decretar o AI-5. Médici enfrentou a guerrilha urbana e rural, 
e talvez esse fator tenha influído para que se chegasse à 
conclusão de que era preciso um outro governo chefiado por um 
general. Mas quanto às razões para a escolha do Figueiredo 
não posso dizer nada. Acho, entretanto, que foi um desastre 
para a Revolução ter o Figueiredo como último presidente. A 
Revolução vinha caminhando razoavelmente bem, e ele era um 
homem completamente despreparado para o cargo. Não se 
dedicou ao governo. Trabalhava muito pouco. Não gostava de 
tratar de assuntos de governo fora das horas de trabalho, e 
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como as suas horas de trabalho eram poucas, se aborrecia se 
algllém lhe levasse assunto de governo nas suas muitas horas 
de lazer. Não sei bem o que levou o Geisel a fazer essa escolha, 
e as razões que ele dá não são para mim muito claras. Na 
verdade, não poderia haver alguém mais contra-indicado. A 
alegação do general Geise�"ara ter feito essa escolha é de que 
Figueiredo era o homem mais preparado porque tinha servido 
no governo Médici e depois no governo dele. Tinha portanto 
cerca de dez anos dentro do palácio. Não havia problema do 
palácio que o Figueiredo não conhecesse. Essa era a explicação 
do Geisel. 

Olhando em retrospectiva os cineo presitkntes militares, o 
senhor acha que a preparação militar qualifica 08 homens 
para o governo? 

Vou partir para a contra-resposta. Nós tivemos depois vários 
presidentes políticos. Depois do Sarney, que é mais político do 
que ninguém, tivemos um jovem de sucesso, que foi o Collor, e 
depois o Itamar, outro político que tem mais de uma dezena de 
anos no Senado. Eu pergunto: algum desses três foi melhor do 
que os governos militares? Teve mais autoridade, mais presen
ça no governo? Acho, por exemplo, que Castelo era um militar, 
mas era um homem preparado para o governo, porque tinha 
um caráter ilibado, indiscutível. Além disso era um espírito 
muito trabalhado. Fez vários cursos e em todos eles, inclusive 
na Escola Superior de Guerra de Paris, foi brilhante. Era um 
homem que se interessava e estudava os problemas do país. 
Foi instrutor de todas as escolas, Escola Superior de Guerra, 
Escola de Estado-Maior, e sempre considerado o mais brilhan
te dos instrutores. Tinha as condições morais e intelectuais 
para ser presidente, e o fato de ser militar1!áo desmerece coisa 
nenhuma. De Gaulle era militar e livrou a França da derrota. 
Se não fosse ele, a França terminava a Segunda Guerra Mun
dial derrotada pelos alemães. Depois, foi de Gaulle quem con
seguiu resolver os grandes problemas internacionais da Fran
ça relacionados com a descolonização. Acho que para ser 
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governo é preciso ter certas qualidades que não são privilégio 
de civil ou de militar: são privilégio da pessoa. 

Mas há algu.lna coisa intrínseca à f01'mação militar que o 
senhor considere favorável CID exercício do governo? 

Há, e vou lhe dizer uma coisa. Como militares, nós estudamos 
em primeiro lugar os problemas do Brasil. Quais são os princi
pais problemas do Brasil? Um dos principais é o desequilíbrio 
regional. Estudam-se, então, as causas desse desequilíbrio. 
Outro problema é o econômico, e outro diz respeito às falhas no 
âmbito social: na educação, na habitação, nas carências de 
alimentação. Tudo isso, eu, como capitão, estudei na Escola de 
Estado-Maior. Aprende-se também como se planeja uma açâo 
governamental para chegar a bons resultados. Por isso, posso 
dizer que muito poucos civis têm esse conhecimento. Além do 
mais, nós temos oportunidade de conhecer pessoalmente todo 
o país. Vemos in loco as carências do Ceará, do Mato Grosso, 
da Amazônia. Se pegarmos um militar da minha geração, 
veremos que não há lugar do Brasil que ele não conheça e onde 
não tenha ido fazer ou ouvir conferência. Agora, claro que tem 
gente que faz tudo isso e não aprende nada. Mas quem tem 
aptidão para aprender, aprende muito. O militar é preparado 
para o civismo, para amar o Bras il. Não se ama o que não se 
conhece, e a educação militar leva o militar a conhecer o Brasi l  
para poder amá-lo. 

Mas uma coisa é um militw· bem preparado pw·a o govel"rw, e 
outra é a c01poraçfw se j ulgw· dona do poder. Às vezes fica a 
impressfw de que a instituição militm· chegou ao poder e ficou 
deslumbrada. 

Acho que não é bem assim. Castelo Branco, por exemplo, 
apesar da pressão revolucionária, negou-se a terminar com a 
Constituição de 1946 e governou de acordo com o que ela 
estabelecia. Havia um ato institucional que era uma espécie de 
estado de sítio e que deu, em determinados setores, um poder 
maior ao presidente. Mas ele não mexeu na Constituição, não 
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mexeu na Câmara nem no Senado. Houve cassação de alguns 
deputados, suspensâo de direitos políticos de senadores, mas 
Castelo governou com a estrutura política que encontrou, como 
se governasse em um estado de sítio. Com Costa e Silva, a 
Câmara foi fechada, em decorrência do AI-5, por um período 
muito curto. Pode-se dizer que não houve essa chamada liber
dade plena. Realmente não houve. Mas não houve também 
privação de liberdade. Os deputados podiam escolher o presi
dente da República que achassem mais conveniente. Castelo 
Branco foi votado pelo Congresso, todos os presidentes da 
Revolução foram confirmados em eleição indireta. Quando 
Fidel Castro foi escolhido, mesmo em eleição indireta? Então, 
o que houve aqui no Brasil com a Revolução de 64 foi o fortale
cimento da autoridade do Executivo para corrigir certos defei
tos da instituição política e dos procedimentos políticos. Mas 
não foram cancelados nem se suprimiram os organismos do 
Estado democrático. Podem dizer: foram limitados. Houve sim 
uma limitação, mas não houve supressão. 
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Nasceu em 23 de fevereiro de 1922. Formou-se pela 
Escola Militar do Realengo em 1943. No período do 
governo dOM Ooulw'l, era tenente-coronel e servia no 

9g Batalhão de Engenharia de Combate, sediado em Mato 
Grosso. No início de 1964 transferiu-se para o Rio de Janeiro 
e uniu-se ao grupo caslelista. Após o golpe militar, foi nome� 
do interl'entor na Prefeitura de Brasília" cargo que exerceu até 
maio. Serviu em seguida no Gabinete Militar da Presidência 
da República� chefiado pelo general Ernesto Geisel, mé ser 
nomeado, em julho, adido militar no Peru. Regressando 00 
Brasil em 1 967, serviu 1W gabinete do ministro do Exército 
Lira. T(wares durante todo o gO!Jenw Costa e Silva e no 
gabinete do general Ernesto Geisel, então presidente daPetrcr 
brás, ao longo do gOlJerrtO Médici. Em 1974 foi promovido a 
general-ele-brigada e a seguir comaluwll a 8� Região Militai', 
sediada em Belém, e a. Escola de ComaJuJo e Estado-Maior do 
Exército (ECEM E), integremdo ainda o corpo permanente da. 
Escola. Superior de Guerra (ESG). Em 1979 foi promovido a 
general-ele-divisão. Após exercer vários comandos e chefias, foi 
ministro-chefe do Serviço Nacional de lnformafCJes (SNl) no 
governo de José Sarney. Passou para a reserva em 1986 na 
patente de general-ele-exército. 

Depoimeuto coltcedido a Mw"ia Celina D'Araujo e GláucioA,y 
Dillon Soares em outubro e novembro de 1 992 . 

• 

Qual foi a sua participação 1W episódio da demissão do 
ministro Frota? 

Fui envolvido na fase final, por acaso. Eu havia ido a Brasília 
para tratar de assuntos da Escola de Comando e Estado-Maior, 
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que eu comandava, quando recebi um telefonema do general 
Hugo Abreu. Fui ao seu encontro e ele me pediu para levar uma 
mensagem do presidente para o comandante do I Exército, que 
era o general José Pinto de Araújo Rabello. O presidente queria 
que os comandantes de Exército soubessem com antecipação 
que o ministro ia ser demitido. Eu não sabia o que estava 
escrito, mas sabia o que a mensagem continha. E foi o que eu 
fiz. Regressei ao Rio no dia seguinte e fui direto ao gabinete do 
comandante do I Exército, porque a demissão seria às 10 horas. 
A partir desse momento a notícia seria pública, e eujá poderia 
usar essa informação. Dei então conhecimento a toda a oficia
lidade da Escola de Comando e Estado-Maior de que o ministro 
estava sendo demitido por discordâncias com o presidente. O 
presidente tem o direito de demitir o ministro, quando ele 
perder a confiança ou não gostar do ministro, porque é um 
cargo de confiança absoluta. Foi essa a minha participação. 

Na viséro de alguns, essa deciséro do presidente Geisel de 
demitir o general Frota foi corajosa, porque tratava-se de um 
ministro com muito prestígio entre os setores mais radicais. 
Quais eram suas discordâncias com o presidente Geisel? 

o general Frota sempre foi um homem muito leal. Servi com 
ele, ficamos amigos, e posso dizer que era leal. Por isso me 
surpreendi com as razões da sua demissão. Mas infelizmente, 
quando a mosca azul morde uma pessoa, faz um estrago dana
do. No caso, a mosca azul deve ter atingido também o seu 
entourage. Meu trabalho na época era muito absorvente, e eu 
nâo podia acompanhar com detalhes o que acontecia em BrasÍ
lia, mas creio que havia pessoas interessadas em que o Frota 
fosse o SUcessor do general Geisel. E devem ter feito entendi
mentos e ligações com esse objetivo. 

Inclusive com os políticos. 

É. Os políticos sempre rondam os possíveis candidatos para, no 
caso da candidatura se confirmar, ficarem bem posicionados. 
Talvez por isso mesmo o general Geisel tenha querido se 
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antecipar, porque senão poderia perder o controle da sucessão. 
E ele não queria perder esse controle. 

Essa demissão provocou muita tensão. Alguns achw'am que o 
presidente Geisel desconsiderou a autoridade do ministro. 

Não sei bem o que se passou, mas sei que o general Geisel era 
muito cuidadoso nessas coisas. Não sei se havia dado ao minis
tro a chance de opinar, de discordar. Pode ser. De toda forma, 
a demissão de um ministro do Exército é uma coisa traumática, 
porque esse é o ministério que tem a força na mão. O general 
Geisel teve a coragem de fazer isso e enfrentou uma tentativa 
de resistência. Em Brasília, nesse dia, o ambiente ficou meio 
quente. Recordo que os comandantes de Exército foram convo
cados pelo ministro para comparecer à capital, mas a Presidên
cia imediatamente montou um outro esquema. O general Hugo 
Abreu interceptou essa chamada dizendo que os comandantes 
deveriam visitar primeiro o presidente. Todos esses generais 
foram esperados no aeroporto, e a maioria, senão todos, se 
dirigiu para o Gabinete Militar. Depois foram ao gabinete do 
ministro. Quer dizer, houve, provavelmente, uma tentativa de 
articular alguma coisa. Não creio que o general Frota quisesse 
derrubar o presidente. Isso ia ser muito difícil. Agora, devem 
ter tentado conversar visando a organizar alguma forma de 
resistência. Pode ser. Lamentei demais o que aconteceu por 
causa da situação que ficou criada para O general Frota. 

O que acontecia naquele momento era que o presidente 
Geisel precisava manter sua autoridade. Ele acompanhara o 
que acontecera com os governos anteriores e não queria que os 
fatos se repetissem. Costa e Silva, por exemplo, era um sujeito 
com uma série de pecados, mas que tinha uma grande capaci
dade de decisão. Como ministro do Exército, garantiu a conti
nuidade do governo Castelo, e o que ocorreu foi que o Castelo 
perdeu para ele o comando da sucessão. O presidente Castelo 
teria preferido um civil ou o general Mamede, mas não teve 
condições de fazer valer sua opinião, Costa e Silva tomou a 
dianteira do assunto. O general Geisel acompanhou tudo isso 
de perto porque era o chefe da Casa Militar. Acho que foi por 
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essa razão que não quis deixar o general Frota pegar muito 
gás. Se tal ocorresse, ele também perderia o controle da suces
são e, quem sabe, do próprio governo. Lembro que quando 
estava em Brasília, na véspera da demissão do general Frota, 
um amigo meu que trabalhava na Cãmara, que tinha informa
ções das altas esferas políticas e acompanhava de perto a 
atuação do grupo do Frota no Congresso, me disse: "Se o 
presidente Geisel não tirar imediatamente o general Frota, 
perde o controle da sucessão e seu governo acaba." Geisel 
também percebeu isso. 

Por que o general Hugo Abreu deixou depois o Gabinete 
Militar? 

Hugo Abreu saiu por discordar do Geisel em relação à escolha 
do Figueiredo. Achava que o general Figueiredo havia prepa
rado os fatos e as circunstãncias para ser escolhido. O Hugo 
achava isso uma deslealdade. 

Durante o governo Figueiredo, que postos o senhor ocupou? 

No início do governo eujá tinha deixado a ECEME e estava na 
Escola Superior de Guerra. Quando fui promovido a general
de-divisão passei a comandar a 7' Região Militar em Recife. 
Depois, tive que preencher uma vaga específica de engenharia 
que estava sendo ocupada inadequadamente por um general 
de outra área, e, em seguida, fui chefiar a Diretoria de Obras 
de Cooperação. Quando fui promovido a general-de-exército 
passei a ocupar a chefia do Departamento de Engenharia e 
Comunicações. 

o senhor participou dos entendimentos para a escolha do 
Ininistério do presidente Tancredo? 

Sabia que o presidente estava ouvindo militares para escolher 
o ministro do Exército. Na ocasião, havia pessoas que queriam 
que eu fosse o ministro. Eu mesmo fui procurado nesse sentido 
por duas pessoas amigas minhas e do Tancredo. Um era de-
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sembargador, e o outro era político. Queriam levar meu nome 
para o Tancredo, mas eu disse que não queria, que não ia 
participar de qualquer articulação nesse sentido. Pedi que não 
fizessem isso. Se o Tancredo quisesse a minha ajuda, ele 
mesmo poderia se informar e me procurar. O fato é que houve 
realmente uma certa disputa em torno de cargos, da qual 
estive inteiramente ausente. Por outras injunções, o nome ' 
escolhido foi o do Leonidas. Acredito mesmo que tenha havido 
pressões de políticos interessados nessa indicação. Mas no fim, 
não sei por quê, o Tancredo quis que eu também tivesse alguma 
função no seu governo e me convidou para a chefia do SNI. 
Primeiro ele mandou um emissário para me sondar, e, caso eu 
assentisse, ele me chamaria para fazer formalmente o pedido. 
Inicialmente não gostei muito da idéia, mas numa situação tão 
difícil como aquela que o país estava atravessando, náo aceitar 
seria covardia. 

Como o senhor encontrou o SNI? Seu antecessor, o general 
Otávio Medeiros, o havia expandido muito. 

Encontrei no SNI um órgão muito eficiente. Mas isso não 
começou com o general Medeiros. A época em que realmente o 
SNI cresceu em sua estruturação foi no governo Médici, sob a 
chefia do general Fontoura, que, com a ajuda do general Enio 
Pinheiro, construiu, inclusive, as instalações da Escola Nacio
nal de Informações. O SNI era, havia muito, um órgão eficien
te, integrado em sua grande parte por gente séria. Foi um 
desafio para mim aceitar essa função, pois eu nunca tinha 
trabalhado diretamente com informações, embora sempre ti
vesse tido um certo interesse pelo assunto e lesse a literatura 
militar a esse respeito, como os artigos de revista Military 
Review. Não tive muita dificuldade em me adaptar e iniciei 
minha gestão com uma espécie de lema, que era mais ou menos 
o seguinte: "Atividade de informações tem que ser feita por 
gente séria. Gente ordinária não pode trabalhar nisso porque 
é um perigo danado." Um alemão que foi chefe do serviço de 
informações da Alemanha na frente russa dizia: "Serviço de 
informações é atividade para nobres. Se Se entregar a outros, 
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desmorona." E é verdade. Se o sujeito abusar dos poderes que 
tem, pode fazer muita miséria, e um dia a casa cai. Tive essa 
preocupação e, na medida em que foram aparecendo alguns 
elementos que não estavam dentro dessa linha, fui mandando 
embora. 

o que fazia o SNI na sua gestão? 

Até hoje ainda não tenho a resultante final das minhas elucu
brações, dos meus pensamentos sobre o SNI. Mas basicamente, 
como todos os órgãos similares em outros países, ele é destina
do a garantir ou proporcionar a segurança do Estado, princi
palmente no que se refere a elementos externos. Quer dizer, a 
contra-espionagem é sua função principal. O SNI tem que 
acompanhar os passos dos principais inimigos do Estado, e 
esses inimigos são sempre os estrangeiros. Agora, na conjuntu
ra política dos anos 70 havia também, dentro do país, elemen
tos que procuravam delTubar o poder constituído, afetando, 
portanto, a segurança do Estado. O SNI buscava informações 
sobre esses elementos. Era um órgão de informações contra o 
inimigo externo e interno. No período da guerrilha, por exem
plo, como poderíamos qualificar o pessoal que queria fazer na 
Amazõnia uma zona liberada? Era o inimigo interno que esta
va querendo derrubar o governo, solapar as instituições, e o 
papel do SNI era obter informações para combatê-lo. 

Quando o senhor assumiu a chefia do SNI, falou-se muito em 
redefinir suas funções e transformá-lo em um órgão de defesa 
externa. 

Ele é basicamente isso. Não precisava ser transformado. Na 
medida em que a ameaça interna diminui, os meios são dire
cionados para a ameaça externa. E se esta também diminui, os 
meios se reduzem por falta de necessidade. Não se precisava 
redefinir nada porque as atividades eram aquelas mesmo. O 
problema é o modo de fazer as coisas. Dei continuidade ao que 
vinha sendo feito, dispensei alguns que não mereciam a minha 
confiança, mantive a mesma estrutura e chamei novos quadros 
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quando foi preciso. Mas não houve qualquer descontinuidade. 
Conversei inclusive várias vezes com o Medeiros, que me colo
cou bem a par da situação que eu ia encontrar. De fato, encon
trei um SNI melhor do que eu esperava. 

o SNI no seu tempo também estava muito preocupado com as 
greves de trabalhadol"es. 

No governo Sarney aconteceram mais de cinco mil greves. 
Guardei as estatísticas a esse respeito. A gente recebia sempre 
informações, mas a preocupação era acompanhar as greves 
apenas sob o ponto de vista da segurança do Estado. As greves 
não podiam representar uma ameaça à estabilidade do gover
no e, portanto, à própria segurança do Estado. O SNI tinha que 
se preocupar com esses fatos e acompanhá-los. 

Quais os indicadores usados para determinar se uma gl"eve 
atentava ou não conb-a a segurança do Estado? 

A gente sabia, mais ou menos, através dos participantes e do 
histórico das motivações da greve, quando ela transcendia a 
defesa do legítimo interesse dos trabalhadores e passava a 
atender a outros interesses. Ai estava caracterizada a ameaça, 
e isso não é difícil de verificar. É preciso apenas haver acompa
nhamento. A gente tomava conhecimento de todas as greves e 
verificava quais as que tinham curso normal e quais as que 
mereciam maior preocupação. O governo Sarney foi eminente
mente um governo de transição. E a dificuldade sempre foi 
essa. Não podíamos coibir, porque essa não era a missão do 
SNI. Só agíamos para obter informação. Agora, nessa tarefa, 
tive um entrosamento muito bom com os vários ministros do 
Trabalho. Não só com o Pazzianotto, como também com a 
ministra Dorotéia. Sempre nos entendemos bem. Nosso objeti
vo era o objetivo do governo, e nunca tive dificuldades nessa 
área. Acabei amigo do Pazzianotto. A ministra Dorotéia, por 
sua vez, também não tinha medo de tomar decisão. Era uma 
senhora enérgica. 



158 • A Volta 80s QU8rtéis 

o senhor tinha boas relações com a classe política, inclusive 
com o tir. Ulysses, não é? 

Tinha, porque eu agia com seriedade. Acho que pouco a pouco 
eles viram que eu era sério, que não era instrumento de grupos, 
de interesses. Confiavam em mim. 

Quem tinha acesso a seus relatórios sobre greves? 

Nós fazíamos relatórios mensais sobre a situação de segurança 
interna, e havia uma espécie de resumo sobre as greves. Isso 
porque, como já mencionei, as greves foram muitas e muito 
freqüentes. Tínhamos que ter uma atenção especial voltada 
para esse assunto. Eu não mostrava sempre esses relatórios ao 
presidente. Eles eram encaminhados àqueles diretamente in
teressados em utilizar a informação. Havia todo um sistema de 
troca de informações, e o Pazzianotto, por exemplo, que sempre 
estava a par das greves, me dava muitos elementos. A gente 
juntava os dados para poder ter uma idéia completa do quadro 
e para que o governo pudesse tomar as devidas decisões. Isso 
era o processo normal, e o presidente Sarney recebia sempre 
um resumo de tudo o que estava ocorrendo. 

Qual era o cliente privilegiado do SNI durante sua gestão? 

o SNI faz tudo para uma só pessoa: o presidente da República. 
O que estou explicando é que havia uma troca de informações 
entre os diferentes órgãos de governo. Dessa forma, as infor
mações que eu recebesse e que julgasse que eram de interesse 
do ministro do Exército, eu encaminhava para esse ministério. 
E assim por diante. Cada um usava a informação de acordo 
com seu interesse. Agora, meu patrão, o patrão do SNI, era o 
presidente da República. O cliente do SNI era o presidente da 
República. 

Quando o senhor assumiu o SNI ainda havia o rescaldo do 
caso Baumgarten e da revista O Cruzeiro. O senhor 
concordaria com a tese de que esse caso resultou de uma 
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investida de Otávio Medeiros em direção à presidência da 
República? O SNI financiaria O Cruzeiro ... 

Olha, o Medeiros sempre nega que tivesse sido candidato à 
presidência da República. Em conversa comigo, sempre diz que 
nunca teve essa pretensão. Agora, no meu modo de ver, o que 
se quis fazer com O Cruzeiro foi o seguinte: toda a imprensa 
era contra o governo, e era preciso reagir no seio da própria 
imprensa. Então, quiseram criar uma revista que veiculasse a 
posição do governo, porque o noticiário, sendo contra, em geral 
torcia muito os fatos. Queriam um órgão jornalístico que fosse 
favorável, mas, sobretudo, que noticiasse as coisas que a im
prensa normal não mencionava, porque só lhe interessava ser 
contra o governo. Acho que o objetivo de O Cruzeiro deve ter 
sido esse: contrabalançar a ação da imprensa que era, toda ela, 
de oposição: torcia, omitia e inventava fatos. 

E por que o SNI não honrou o contrato com essa revista? 

Não sei se honrou, nem se tinha contrato. Acredito que o SNI 
não tinha recursos para isso. Havia uma verba secreta, que não 
era grande coisa, mas que podia ser expandida quando neces
sário. Acho, contudo, que esperavam que a maior fonte de 
financiamento viesse das empresas preocupadas em proteger 
seus interesses. Pode ser que os recursos não tenham sido tão 
grandes como eles esperavam, e por isso o negócio não deu 
certo. Agora, o Baumgarten não era flor que se cheirasse. Ele 
trabalhou para mim, de graça, na DefesaNacional, como agen
ciador de anúncios. Não tenho queixa dele, agiu sempre corre
tamente. Não sei o que queria de mim no futuro, mas nunca me 
pediu nada. Até fiquei surpreso. Depois, comecei a conhecer 
melhor certas coisas a seu respeito. Parece que ele pegou o 
dinheiro da revista, e isso teria provocado a reação das pessoas 
financiadoras, que acabaram matando-o. Não sei muito bem o 
que se passou, sua morte acabou sendo atribuída ao SNI e, no 
julgamento, o general. Newton Cruz foi envolvido. 

Quando eu estava na chefia do SNI, a Agência Central 
recebeu uma precatória de um juiz com uma série·de quesitos 
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ligados à morte do Baumgarten. Em combinação com o chefe 
da Agência, encarreguei um oficial de fazer uma busca minu
ciosa no caso, e tomamos todas as medidas para que não 
houvesse sonegação de informações. O que fosse descoberto, 
teria que ser respondido direitinho. E assim foi feito. Não havia 
registro de nenhuma ordem pedindo para mandar matá-lo. É 
claro que não haveria, eu ficaria surpreso se houvesse. Essas 
coisas não se fazem por escrito. Mas assim mesmo mandei 
fazer a busca. O que concluo hoje é seguinte: se o SNI partici
pou da morte do Baumgarten, foi através de gente que não 
estava em serviço. Do ponto de vista oficial, eu podia dizer com 
certeza que o SNI não tinha tido nenhuma participação. Tam
bém não encontrei indícios de que elementos do SNI tivessem 
participado, mas pode ser que isso tenha ocorrido. Não encon
trei indícios, mas, repito, pode ser. O que parece mentira é que 
até hoje não se tenha sabido direito como as coisas se passa
ram. Também não procurei saber muito a respeito. Apenas 
procurei responder aos quesitos do juiz. Como chefe do SNI, 
não quis começar a revolver o passado num período em que o 
órgão não estava sob minha chefia. Só o dia-a-dia do meu 
trabalho já era terrível, e me limitei a olhar para o futuro. 
Agora cabe aos historiadores procurar saber o que de fato 
aconteceu. 

QuantCU3 pessoCU3 trabalhavam para o SNI? Os números 
mencionados varimn de dUCU3 a duzentCU3 mil. 

Duzentas mil pessoas é um absurdo. Como um órgão adminis
trativo, com uma estrutura de administração pública, o SNI 
tinha de duas a três mil pessoas. Nem sei se alguma vez chegou 
a três mil. A lotação era de um pouco mais que isso, mas nunca 
era totalmente preenchida. No meu tempo havia, mais ou 
menos, 2.500 funcionários, e nunca aumentei esse contingente. 
Sempre tentei reduzir. Agora, ao lado desses quadros há a 
estrutura informal na atividade de informações, isto é, os 
informantes. Gente que é paga para fornecer informações, a 
exemplo do que faz a polícia. O SNI tinha uma rede de infor
mantes em todo o país, e em todo o mundo o serviço de informa-
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ções usa esse recurso. Nós tínhamos aqui dentro do país as 
redes de informantes dos serviços estrangeiros, e minha maior 
preocupação era acompanhar esses serviços. 

Qual era o serviço estrangeiro com mais informantes aqui? 

Era o americano. É uma dedução óbvia. Moscou também tinha 
um serviço grande, mas usava muito o nosso pessoal da esquer
da radical, que se entendia bem com eles. Talvez, às vezes, 
essas pessoas nem soubessem que estavam se prestando a isso, 
nem soubessem que o cara era agente. Confiavam e acredita
vam. Agora, os grandes serviços, além do americano e russo, 
eram o alemão e o francês. Esses serviços tinham repre
sentantes acreditados aqui, e eu sabia todos eles quem eram. 

Esses serviços fazem o quê? 

Troca de informações para a proteção do Estado. Os franceses, 
por exemplo, tinham interesse em saber se havia gente aqui 
agindo no problema da Guiana Francesa, e os holandeses 
estavam preocupados com o Suriname. Tivemos muitos proble
mas por causa disso e acompanhávamos os fatos. O Conselho 
de Segurança se interessava pelo assunto porque era uma luta 
de fronteira entre os dois países que envolvia, por sua vez, a 
segurança da nossa fronteira. Mas a busca de informações era 
feita pelo SNI, que chegou a ter um representante formal no 
Suriname. Lembro bem que nessa ocasião os americanos esta
vam muito preocupados e não acreditavam que fosse haver 
eleições no S uriname. Mas eu tinha informações repetidas de 
que o Désiré Bauterse iria respeitar o processo eleitoral e 
consegui segurar os americanos. Eu dizia: "Não se precipitem, 
não intervenham, porque ele vai entregar o governo." E de fato 
entregou. Conseguimos assim seguraras americanos. Uma das 
razões para eu tomar essa iniciativa era evitar uma interven
ção de fora, pois isso nos obrigaria a tomar certas atitudes que 
eram desnecessárias e inconvenientes e que iriam nos atrapa
lhar muito. Se houvesse a invasão americana como ficaria, por 
exemplo, a questão da nossa fronteira? Por isso penso que em 
situações como essa tem que haver um entrosamento profundo 
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e correto entre os serviços de informação, e isso eu consegui 
fazer. Tinha boas relações com o agente americano credenciado 
no Brasil, recebia-o quando necessário, e trocá vamos informa
ções de interesse mútuo. 

E no caso do serviço alemão? Qual era o objetivo? 

Todo país tem interesse em proteger seus negócios e seus 
cidadãos. O objetivo de um serviço de informações atuando em 
outro país é conhecer bem o que se passa nesse país, para no 
caso, por exemplo, de uma revolta, de uma troca de presidente, 
poder tomar suas precauções e defender seus interesses. 

A preocupação com a defesa externa no sentido de uma 
perspectiva nacionalista era muito forte entre os militares, 
não era? 

Sim. Mas no sentido de preservar os supremos interesses da 
nação. O nacionalismo teve uma conotaçãozinha ideológica que 
agora, por exemplo, já está muito mais atenuada, porque os 
militares estão vendo que o nacionalismo vesgo pode acabar 
prejudicando os interesses do país. O próprio general Geisel 
não gostava dos americanos, tinha uma postura basicamente 
de antipatia em relação a eles, mas nunca deixou que lSS0 

influísse nas suas decisões. Tinha o necessário equilíbrio. 

A maior parte dos funcionários do SN I vinha 
do Exército, não? 

Não há dúvida. Porque o Exército tem o maior efetivo, está 
espalhado por todo o território e tem gente mais treinada para 
isso. Mas o SNI também tinha um número grande de civis. A 
estrutura administrativa e certos órgãos do SNI são integrados 
por civis, mesmo na parte de informações, que é a atividade
fim. E eu procurava formar civis, pois como digo, o SNI não é 
um órgão militar. Acontece, no entanto, que não havia civis 
preparados, e só a polícia tinha gente com um pouco de embo
cadura para trabalhar em informações. O que tenho verificado 
é que nos serviços de outros países acontece a mesma coisa, 
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com exceção da ClA. A CIA não tem militar da ativa e tem até 
mesmo poucos ex-militares . Agora, os serviços francês, italia
no, argentino, repousam nos elementos militares. O SNI tam
bém teve esse exagero. Houve até uma lei, vamos dizer, meio 
forçada e que quebrava o espírito da Constituição, consideran
do que o militar em função no SNI, que é um órgão civil, estava 
no exercício de uma função militar. A lei dizia isso e foi cum
prida por mim. Mas procurei diminuir esses privilégios. Quan
do assumi tirei logo de saída três generais e os devolvi para o 
Exército. Ficaram aborrecidos comigo, mas não havia razão 
para generais desempenharem as funções que eles estavam 
desempenhando. Antes de mim, aliás, o SNI já começara a 
chamar para seus quadros oficiais da reserva que demonstras
sem capacidade para a atividade de informações. 

Um dos ministros do Exército já havia estabelecido que os 
oficiais só poderiam ficar, no máximo, quatro anos no SNI. 

Não me lembro disso, mas acho saudável que o militar fique 
nessas funções por um período determinado. Agora, sempre 
procurei me apoiar e me basear nos militares experientes do 
Exército, da Marinha e da Aeronáutica que encontrei lá. E 
alguns que perderam a carreira, que não tinham mais possibi
lidade de promoção e que eram bons, eu segurei. Era do meu 
interesse contar com essa experiência, que era muito valiosa. 

Naquele momento a EsNljá estava produzindo um número 
suficiente de técnicos? 

Sim. Ela foi, no meu entender, um pouco superdimensionada. 
Era um exagero. Mas era uma escola excelente, de alta quali
dade, contava com todos os recursos e se expandiu muito no 
governo Figueiredo. 

Desses 2.500 funcionários que o senhor tinha, quantos 
tratavam de questões externas, de serviços de segurança 
interna, e quantos estavam na rotina da administração? 

Não sei exatamente. Nós tínhamos um departamento, chama-
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do Departamento IV, que tratava de segurança externa. Não 
me lembro o número exato, mas não era grande se pensarmos 
que precisaríamos ter muita gente no exterior. Não podíamos 
ter o pessoal necessário nessa função e nos limitávamos muito 
à parte de análise das informações existentes . O chefe desse 
departamento era um oficial de Marinha, excelente analista e 
muito culto. Quanto à distribuição do pessoal, não me recordo 
e nem vale a pena mencionar isso. 

Onde ficava funcionalmente lotado o pessoal que trahalhava 
com segurança interna nos diferentes órgãos da 
adminisf'w;ão pública? 

As ASI -- Assessorias de Segurança Interna - e as DSI -
Divisões de Segurança Interna -eram ligadas a cada ministro 
ou a cada empresa. Faziam parte da comunidade de informa
ções mas eram lotadas nos próprios órgãos onde atuavam. Não 
eram compostas por funcionários do SNI. Quer dizer, busca
vam informações para servir aos chefes imediatos, e não ao 
SNI. Durante todo o meu tempo procurei caracterizar bem que 
os chefes das DSI deviam lealdade primeiro ao ministro e 
depois a mim. Eu não podia dar-lhes ordens. Podia pedir, e eles 
me mandariam a informação que o ministro autorizasse. Está
vamos numa fase de transição, num governo civil, e procurei 
caracterizar desde o início que o meu papel era servir ao 
presidente e aos ministros. Procurei sempre agir assim, 
sem ultrapassar limites, porque senão eu perderia a confiança 
deles. 

Mas ao SNI, em princípio, não caberia centralizar todas as 
informações, inclusive dos ministérios? 

Não. As informações dos ministérios são usadas pelo ministro 
conforme o seu interesse. São informações específicas. Alguma 
coisa que se passasse em um ministério e que eu precisasse 
saber, teria como me informar sem recorrer à DSI. 
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Newton Cruz uma vez deu uma entrevista dizendo que as 
agências regionais do SNI teriam entre 60 e 100 funcionáJios 
e que a maior agência de todas era, de longe, a central. 

Os efetivos variavam conforme a importãncia da região para o 
país, mas era por aí. São Paulo era uma agência grande e 
talvez tivesse até mais de 100 pessoas. 

o que faziam essas agências? 

As agências regionais coletavam dados na sua área de atuação 
e os encaminhavam para a Agência Central, que analisava e 
preparava a informação para o presidente da República. O 
papel da Agência Central era esse. 

Não há superposição de funções entre o chefe da Agência 
Cenh·al e o chefe do SNI? 

Não. A Agência Central é o órgão mais importante do SNI 
porque trata da atividade-fim. Agora, além da Agência Cen
tral, subordinados ao chefe do SNI, havia os órgãos auxiliares. 
O órgão de comunicações tinha uma rede para atender às 
necessidades de serviço e era também subordinado a mim. 
Havia ainda a parte administrativa, que cuidava do pagamen
to de pessoal, e o órgão de pesquisa de segurança de comunica
ções, assunto ao qual procurei dar muita atenção porque nós 
somos muito pouco preparados e temos poucos meios para 
assegurar a segurança das comunicações. Refiro-me ao proble
ma de cifras, de decodificação de mensagens. Havia um órgão 
que se dedicava só a isso e que também era subordinado ao 
chefe do SNI. Havia outras atividades, mas as principais eram 
essas. 

E quanto à Divisão de Operações? 

Operações é atividade de informação. Na Agência Central, as 
operações eram muito reduzidas porque ela apenas suplemen
tava os órgãos regionais, quando necessário. Certas especiali-
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zações, a gente fazia no SNI. Mas veja bem. A comunidade de 
informações é a reunião dos diferentes órgãos de informações. 
Há um decreto dizendo que fazem parte dos órgãos de informa
ções o SNI, os ministérios militares, as polícias militares, os 
órgãos de informações das polícias militares e as secretarias de 
segurança estaduais. Então, segundo a lei, o que existe é a 
troca permanente de informações. 

o senhor se refere ao SisNI, Sistema Nacional de 
Informações? 

Essa era uma preocupação que vinha de longe. Se não me 
engano, foi em 1957 que se criou, no Gabinete Militar, um 
órgão de informações chamado Serviço Federal de Informação 
e Contra-Informação que funcionava na Secretaria do Conse
lho de Segurança Nacional e que existiu até a criação do SNI. 

Como a cornunidade de infonnações reagia à idéia de uln 
SNI mais voltado para a segurança externa e menos 
preocupado com o contl'Ole da vida dos cidadiws 1 

Evidentemente senti descontentamentos em alguns setores. 
Muita gente não concordava. Mas a verdade é que não acabei 
com o que vinha sendo feito. Apenas procurei dosar adequada
mente o emprego dos meios que eu tinha para a atividade de 
informação e dei maior importância a informações externas. A 
gente precisava ter esse cuidado. Mas assim mesmo acabei 
desagradando a muita gente e tive que dispensar algumas 
pessoas que estavam lá havia muitos anos. Provoquei descon
tentamento, e isso era inevitável. Quem quer agradar a todo 
mundo, acaba não agradando a ninguém. 

Por outl'O lado havia os militares que reagiam ao fato de o 
SNI e os próprios Inilitares terenl entrado diretwnente eln 
operações. 

o problema é o seguinte: a atividade de informações é uma 
coisa sui generis. Não é possível obter informações rigorosa-
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mente dentro da lei. E é por isso que eu digo que é preciso o 
sujeito ser muito sério para poder fazer uma coisa dessas 
levando apenas em conta os interesses do Estado. O que é a 
operação de informações? São as ações ativas para a busca de 
informação. A escuta telefônica, por exemplo, seria uma opera
ção de informações. Eu não permitia que se fizesse isso porque, 
além de ser ilegal, sabia que os resultados eram pífios e que os 
inconvenientes de uma escuta telefônica são muito grandes. 
N o passado, algumas pessoas usaram dados marginais à busca 
da informação e começaram a tirar vantagem das informações 
a que tinham acesso. Mas de toda forma, a atividade de infor
mação não pode ser exercida totalmente dentro dos parâme
tros da lei. Senão não há informação. Infelizmente é assim. A 
gente vê isso toda hora em todo lugar. Por isso mesmo a 
sociedade civil, no mundo inteiro, tem ojeriza ao serviço de 
informações. Não quer saber que isso é necessário para prote
ger o próprio cidadão. 

Como eram suas relações com o CIE, o CenimaT e o CISA? 
Havia, às vezes, coincidência de funções? 

Não havia qualquer superposição. Isso aconteceu no passado, 
mas no governo Sarney já havia diminuído bastante. O Exér
cito tem a sua rede, em todo o país, para obter informações 
sobre quem está agindo contra a segurança interna. A Marinha 
cuida, sobretudo, da área de portos. A Aeronáutica, da parte de 
aeroportos. Nós procuramos nos entrosar para evitar desperd.í· 
cio de meios. Nossas relações eram sempre muito leais, muito 
boas. Procurávamos a integração e o intercâmbio de informa· 
ções. Cada um tinha seus campos específicos, e a rotina de 
troca de dados era constante. Nunca tive nenhuma desconfian
ça em relação a qualquer um desses três órgãos. Reuníamo-nos 
de vez em quando, conversávamos, trocávamos opiniões, idéias 
e tudo mais. 

Qual era a orientaçãn do presidente Sarney para o senhor? 

Pelas solicitações do presidente, eu considerava que exercia 
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dois papéis. Um de chefe do Serviço Nacional de Informações, 
que era uma coisa clara, definida e precisa, e outro de assessor, 
pelo fato de trabalhar junto a ele no palácio do Planalto. No 
início tentei até ficar mais tempo na Agência Central, onde eu 
tinha o gabinete, e menos no palácio. Mas o governo Sarney foi 
um governo muito tumultuado, muito movimentado, difícil. 
Constantemente eu era chamado e acabei aos poucos ficando 
mais tempo no palácio. Ia à Agência Central duas, três vezes 
por semana, no máximo. Eu era mais solicitado na parte de 
assessoramento do presidente. 

Durante o Plano Cruzado, o SNI averiguava a escassez de 
alimentos, o mercado negro . . .  

Esse foi um dos erros que cometi, pois deixei que o SNI se 
engajasse nisso mais do que deveria. Só depois é que percebi. 
Vinham solicitações para pegar gente que estava sonegando, e 
fui me engajando de uma forma de que hoje até sinto vergonha. 
Havia gente do SNI para caçar boi no pasto, porque era consi
derado interesse do governo. O Funaro ficava em cima para eu 
tomar providências: "Não é possível! O pessoal está esconden
do o boi!" E ntão, erradamente, a gente acabou fazendo todas 
essas COlsas, 

Na sua gestão houve aquele caso de violência COln posseiros 
em Lemos, São Paulo, que resultou na rnorte de wna pessoa. 

Não me recordo muito do caso. A agência de São Paulo, que 
conhecia a área, acompanhou o assunto e me mandava as 
informações. Quando eu julgava necessário, pedia mais deta
lhes . Essa era a rotina. 

o SNI tinha também um departamento de engenharia 
elétrico-eletrônica. 

Era o Centro de Pesquisa de Segurança em Comunicações. 
Tinha e tem até hoje. E naquele tempo, como eu era rigoroso 
na distribuição de recursos, limitei muito a expansão desse 
órgão, porque era muito caro, Selecionei alguns projetos mais 
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importantes que foram desenvolvidos em estreita ligação com 
o Ministério das Relações Exteriores, sobretudo na parte de 
códigos. Os códigos que o Brasil usava eram muito primários e 
em meia hora uma mensagem brasileira podia ser decifrada. 
Desenvolvemos equipamentos, computadores, para conseguir
mos um sistema de codificação mais confiável e para que a 
quebra do sigilo ficasse mais difícil, porque o impossível não 
existe nessa área. Com paciência, com computadores potentes 
e velozes, consegue-se hoje decifrar qualquer coisa. 

Durante a época mais dura do regime militar, havia uma 
grande dúvida acerca de quem financiava o SNI, de como era 
elahorado seu orçamento. 

No meu tempo eu só usei verba orçamentária. Havia uma parte 
da verba que tinha aplicação secreta, mas não usei muito desse 
recurso. As minhas prestações de contas eram muito rigorosas. 
Usei pouquíssimas vezes as dispensas de licitação, porque não 
era preciso. Isso vicia o pessoal. Usei os recursos do orçamento 
e por isso tive que diminuir obras. 

o senhor ainda mantém a opinião de que o SNI deve 
continuar existindo? 

Mas claro. É a segurança do Estado: a informação é a primeira 
linha de defesa do Estado na proteção dos seus interesses. Se 
a gente sabe das coisas antes que elas aconteçam, pode tomar 
providências. Estou falando em interesses do Estado, interes
ses nacionais. Collor falou em acabar com o SNI porque era um 
homem de marketing, e só de marketing, e sentiu que lascando 
o pau nos órgãos de informações ganhava prestígio na opinião 
pública civil. As restrições ao SNI vinham também do fato de 
que o órgão ganhara muita importância com os governos mili
tares. O SNI era uma figura emblemática dos governos milita
res. E o Collor, para fazer média com a opinião civil, decidiu 
atacá-lo. 

Em fevereiro de 1988, através do representante do governo 
de Alagoas, Collor telefonou para o meu gabinete pedindo uma 
audiência para o dia seguinte, e eu marquei. Minha agenda 
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estava cheia, mas era um governador de estado que vinha a 
Brasília, e decidi mudar minha programação para recebê-lo. 
Quando cheguei ao palácio no dia seguinte, dia da audiência, o 
meu assistente me mostrou os jornais: "Veja, general. O Collor 
está atacando o presidente Sarney," Realmente, ao chegar, na 
véspera, ao aeroporto de Brasília, dentro da sua estratégia de 
criticar o Sarney, que achava ser um governo sem prestígio, ele 
dissera que Sarney chefiava um governo corrupto, de incompe
tentes . Diante disso, o que eu ia fazer? Não ia receber um cara 
desses no palácio do Planalto, Mandei telefonar dizendo que a 
audiência estava cancelada porque ele faltara com o respeito 
ao presidente da &pública. Não sei direito até hoje o que 
houve, e também não procurei saber, mas parece que esse 
comunicado não chegou até ele. Na hora marcada ele apareceu 
no palácio mas não pôde subir. Uma pessoa que viu a cena me 
contou que o Cláudio Humberto dizia ao Collor: "Você não pode 
ir embora desse jeito! Isto é uma desconsideração para com um 
governador!" Ele telefonou para o meu gabinete e mandei dizer 
que realmente a audiência fora cancelada e que não ia recebê
los. Costa Couto, que era o chefe da Casa Civil, e a quem o 
Collor também se dirigiu pelo telefone, intercedia: "Mas é um 
governador . . .  " E eu mantive a minha posição. Disse: "É um 
governador mas não tem respeito pelo presidente da Repúbli
ca." Nessa ocasião ele avisou a imprensa do ocorrido e me 
chamou de generaleco. Vim a saber depois o que ele queria com 
essa audiência. Um jornalista baiano fora a Maceió fazer um 
levantamento sobre o governo dele e escrevera umas reporta
gens muito desfavoráveis nos jornais da Bahia falando da sua 
atuação como prefeito e governador. Essas reportagens foram 
reunidas por alguém numa espécie de dossiê e distribuídas por 
políticos de Alagoas, como se fosse um dossiê do SNI. O que ele 
queria era saber o que havia acontecido para poder informar 
depois que aquilo não era informação do SNI. 

No governo Col/or o SNI foi extinto, de fato. Corno ficou o 
Sl:stelna de infonnações? 

O SNI não foi extinto. Apenas trocou de nome, Agora, desarti-
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culou-se. Mas as agências regionais nunca deixaram de existir. 
Se quisesse realmente extinguir o SNI, ele tinha que fazer um 
decreto dando destino a todos aqueles funcionários, e isso não 
aconteceu. Continua existindo. Collor apenas assinou um de
creto para fins de marketing político. 

o que fez o SNI no governo Cal/ar? 

Acho que continuaram fazendo as mesmas coisas, mas com um 
nível de rendimento muito mais baixo. O governo Collor teve 
um benefício grande� porque foi justamente no início do seu 
governo que o império comunista se desmantelou. Então, o 
perigo de elementos subversivos, estimulados sobretudo pela 
Rússia e pela China, perdeu a virulência, e a coisa não oferecia 
maiores inconvenientes. Se não tivesse havido esse desmante
lamento do regime comunista, nós íamos ter problemas aqui. 

Há uma frase sua na Folha de S. Paulo de novembro de 87 
dizendo que o Sl'{I é a cloaca da República. 

Nunca disse uma coisa dessas, nem de forma figurada. Pelo 
contrário, acho que a atividade de informações é delicada, 
difícil. Quando assumi a Escola Nacional de Informações, dizia 
que o pessoal tinha que se aperfeiçoar mais. Como já disse, a 
atividade de informação é para gente séria. Não pode ser feita 
por vigaristas. Os vigaristas adoram informações. 
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Dillon Soares, de janeiro a março de 1992 . 

• 

Qual é sua avaliação sobre a morte do jornalista Vladimir 
Herzog nas dependências do II Exército durante o comando 
do general Ednw'do Dávila? 

o Ednardo, embora seja muito mais antigo que eu, foi meu 
colega de turma na Escola de Comando e Estado-Maior. Fiz o 
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curso muito jovem, e o Ednardo já era um senhor. Jamais faria 
uma coisa daquelas, nem jamais daria ordem para fazer nada 
do que lhe foi atribuído. O que deve ter acontecido é muito 
simples: algumas daquelas coisas podem ter sido feitas na 
calada da noite por um pequeno grupo que não deixava esses 
fatos vazarem. A coisa é muito mais s imples do que a gente 
pensa. Especificamente sobre o episódio Herzog, tenho uma 
tese. Acho que é um suicida, e não digo isso por predisposição 
de liberar a nossa gente. Como vejo o que aconteceu com o 
Herzog? Era um homem completamente despreparado para a 
subversão. Era um moço daquela raça estranha, metido a 
jornalista, e achou bonito ajudar a esquerda. Quando foi desco
berto e preso apavorou-se porque ouvia as histórias de tortura. 
Quando esse rapaz morreu, mandei a São Paulo meu sobrinho, 
que era um moço brilhante e pessoa de minha confiança, para 
saber o que tinha acontecido. Ele voltou e disse: "Tio, ninguém 
o matou." Então, até hoje, uso essa argumentação, porque 
jamais admitiria que o meu sobrinho me dissesse uma coisa 
diferente da realidade. Agora, só Deus sabe o que aconteceu. 

E sobre o caso do Riocentro? Quando rninistro do Exército, o 
senhor foi, inclusive, contrário a que se reabrisse o processo, 
não? 

o que de positivo a reabertura dessas coisas traria para o país? 
Acho que temos que estar preocupados com o futuro. Aquilo 
tinha sido encerrado, e havia sido combinado que tudo termi
naria através de uma anistia. Nós anistiamos também os 
nossos inimigos. Por que reabrir o processo contra nós? Se é 
assim, vamos reabrir os inquéritos de quantos congressistas? 
Só se lembram disso quando é contra nós? O que o Genoíno 
estava fazendo lá na Amazônia? Guerrilha. Então, vamos rea
brir o processo contra ele também. Que história é essa? Quer 
dizer, nós os anistiamos e ninguém nos anistia? 

No caso do Riocentro não havia subversão de esquerda. 

Aquilo foi uma coisa interessante. Não tinha subversivo mas 
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também ninguém da sociedade foi agredido. Houve apenas a 
morte de dois indivíduos militares que eu até hoje estou para 
saber o que estavam fazendo lá, quais eram as suas intenções. 
Agora, indubitavelmente, eram incompetentes no que estavam 
fazendo, porque a única coisa negativa que houve foi contra 
eles próprios. Um morreu, e o outro, que não conheço, está por 
aí, mas suas condições físicas devem estar comprometidas. 

Acho que não há qualquer grandeza em remexer essas 
coisas como quer a esquerda. O ranço esquerdista não nos 
largou até hoje. É o ranço da maior impostura do século, que se 
chama comunismo e da qual Lenin é o maior representante. 
Vamos tratar de sarar nossas feridas e tocar esse Brasil para 
a frente. Até agora não conseguimos porque todo dia vem um 
mentiroso bem pago dizer barbaridades contra as Forças Ar
madas. Qual é o objetivo disso? Indispor a opinião pública e o 
Brasil contra as suas Forças Armadas, que existem para defen
der essa mesma sociedade, eSse mesmo país? Esse ranço de 
esquerda é detestável. 

o general Gentil comandava o I Exército quando aconteceu o 
atentado do Riocentro. 

Coitado do Gentil. Morreu de câncer por causa disso. Conside
l"Ou-se traído. O Gentil nunca daria uma ordem daquelas. 
Quando fui para o ministério, encontrei isso tudo consolidado 
e fui contra abrir de novo. Porque se eu fosse abrir contra nós, 
teria que abrir contra os outros também. Então, por isso, fui 
contra. 

o senhor também foi contra investigar denúncias em relação 
ao coronel Ustra, não é? 

Claro, e vou dizer uma coisa: aquilo é uma mentira descarada 
daquela senhora, Bete Mendes. Falei pessoalmente com o Us
tra, que me informou que ela até o beijou no rosto quando o 
reencontrou no Uruguai e lhe disse: "Ah, isso tudo é passado." 
Contam que o rapaz que vivia com ela foi quem a instruiu a 
fazer a denúncia. Quando soube da denúncia, antes que qual-
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quer coisa ocorresse, fiz uma declaração dizendo: "Não acredito 
nisso. Acho que é mentira. E ninguém vai tirá-lo do Uruguai." 
E não tiraram. Ficou no posto até o último dia. Temos que 
defender nossos soldados, os homens que bem ou mal cumpri
ram sua missão contra as pessoas que queriam desestabilizar 
esse país alegando que combatiam um regime ditatorial. Era 
um regime ditatorial que tinha obstado uma república sindica
lista e no qual os jornais diziam o que queriam. As peças de 
teatro eram as mais escandalosas. Aliás, vou dizer uma coisa: 
os artistas brasileiros são hienas. 

O patrulhamento contra nós subsiste até hoje e vem de 
todos os lados. A gente não consegue ver uma notícia positiva 
sobre as Forças Armadas em nenhum órgão de imprensa. São 
sempre negativas, querendo neutralizar a atuação dos milita
res. Querem acabar com os ministérios e com os próprios 
militares. Esta é a verdade. Só quem está cego, ou quer ser 
cego, não vê. Vejam, por exemplo, a novela Anos rebeldes.' Eles 
disseram que iam fazer uma coisa muito justa, mas só conta
ram mentira! Uma canalhice' Cadê a justiça de Anos rebeldes? 
O embaixador suíço seqüestrado é interpretado na novela di
zendo: ''Vocês são formidáveis !" Ele chegou a declarar que 
aquilo era a maior mentiral Nunca disse tal coisa para um 
subversivo. 

Como o senhor explica a longevidade do regime militar 
brasileiro? 

Nós não fizemos a Revolução para criar um regime ditatorial 
permanente. Isso nem passava na cabeça do general Castelo. 
A Revolução demorou mais por causa das ações da subversão, 
que exacerbaram os ânimos. Mas o que quero dizer é que a 
transição sempre esteve no nosso espírito, e qualquer coisa que 
se diga diferente disso é mentira histórica. Não venham com 
essa conversa de Diretas .... Já, porque Diretas-Já só saiu porque 

1 .  A série para a televisão Anos rebeldes, da Rede Globo, foi exibida em 
1992. 
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nós deixamos. Esse é o meu ponto de vista e nem quero saber 
o que outros colegas acham. A priO/i, se pensam diferente 
disso, estão equivocados - também há muita gente equivoca
da no Exército. Os que acham que queríamos ficar no poder não 
conheceram o ideá rio da Revolução, o espírito com que a Revo
lução se iniciou. São os colegas que embarcaram depois e 
gostaram. Em toda Revolução entram os medíocres que ado
ram o poder e se transformam nos maiores revolucionários 
simplesmente porque se beneficiam. 

Havia no Exército divergências em relação à abel·tura e 
outras envolvendo reshições de ordem pessoal, como foi o 
caso de Médici e Figueiredo. 

É verdade. Os problemas pessoais são danados . Figueiredo foi 
auxiliar do Médici mas depois não o ouvia mais. Quem chega 
ao poder cria suas criaturas, mas só quem não conhece a 
história e o mundo pode acreditar que quando essas criaturas 
chegarem aos postos-chave irão continuar a reverenciar o cria
dor. Não vão mais. Acho que com o general Médici aconteceu 
isso: o João deixou de ser criatura, e eles ficaram zangadinhos 
com isso. Sou impenitente, mas essa é a verdade. 

Mas o senhor acha que o general Médici, e o grupo a ele 
ligado, também queriam a transição? 

Olha, não sei, mas acredito que o general Médici, que era um 
homem que conversava muito com o Geisel, não era um defen
sor da permanência dos militares no poder por longo prazo, 
assim como eu não era. Por outro lado, também quero dizer que 
eleição direta é uma das grandes falácias do mundo. Sempre 
digo que votos não são santos óleos que purificam ninguém. 
Vejam o desastre dos governos posteriores. Collor recebeu 35 
milhões de votos . E daí? Precisamos parar com essas bobagens. 
Sou um homem hoje encharcado de espírito democrático por
que cheguei à conclusão de que em um regime fechado fica 
mais difícil a seleção: o problema dos grupos fica muito exacer
bado, e não gosto disso. Agora, a democracia tem todas as 
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falhas que a gente conhece, especialmente no Brasil. É só ver 
os governadores eleitos nos últimos anos. 1\'las só se critica a 
Revolução. Os moços de hoje ouvem os professores mentir no 
colégio sobre a Revolução. Tenho dois netos que agora entra
ram na faculdade, e de vez em quando tenho que explicar para 
eles o que fizemos, porque o sistema educacional brasileiro só 
faz atacar o poder militar e os militares. Somos responsabili
zados por tudo o que existe de ruim. Não se considera que 
tivemos um desempenho razoável do ponto de vista econômico. 
Para o meu gosto, a estatizaçâo foi demasiada, especialmen
te no governo Geisel. No entanto, foi ele quem começou a 
abertura. 

Olhando para trá." na sua opiniãn, quando o regime militar 
deveria ter terminado? 

Em primeiro lugar, acho que a Revolução tinha que ter dado 
cinco anos de mandato ao Castelo e terminar por aí. Três não 
dava para fazer nada, e o que nós devíamos ter feito era recusar 
a idéia de que ele fosse completar o período presidencial do 
Goulart. Em cinco anos ele faria uma coisa bem feita. Essa é a 
minha resposta. 

Quando começou efetivamente o processo de tl'ansiçãn? 

Os primeiros passos começaram com o general Geisel. O João 
Figueiredo, por sua vez, era um emotivo, tinha uma herança 
familiar que propiciava a tendência democrática e se empolgou 
com a possibilidade de retorno do país à normalidade. Agora, 
muitas vezes foi contraditório. Porque a retórica não corres
pondia ao que era feito. Haja vista a atuação do ClE contra o 
Sarney e contra o Tancredo durante o seu governo. Quem quer 
democracia não permite esse tipo de atuação. É uma i ncoerên
cia. Tanto que comecei a reclamar e, como comandante do IH 
Exército, não deixei que agissem lá. Além do mais tomei a 
iniciativa de telefonar para o Walter Pires avisando o que 
estava se passando, 
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Poderia nos explicar melhor como foi sua aproximação com 
Tancredo Neves e que restrições o CIE fazia à candidatura 
dele? 

Sempre tive muitos amigos fora das Forças Armadas. Era 
amigo de anos de Sarney, Antônio Carlos, Luís Viana, José 
Richa, Afonso Camargo, e também travei conhecimento pes
soal com Tancredo. Quando eu estava comandando Belo Hori
zonte, havia periodicamente um jantar dos "esguia nos" - os 
que tiraram curso na Escola Superior de Guerra. Não sei se 
sabem, mas o presidente Tancredo era esguiano, se não me 
engano da primeira turma, e comparecia aos jantares. Naquela 
época ele não tinha nenhuma função eletiva. Nós nos encontrá
vamos, e eu adorava conversar com aquele senhor. Às vezes 
ficávamos duas horas conversando. Tanto que mais tarde, 
quando começou a montar o gabinete, e alguns amigos indica
ram meu nome, Tancredo teria dito: "Conheço-o muito. Já 
conversamos bastante." 

Quando veio a sucessão, eu estava no comando do UI Exér
cito, que hoje é Comando Militar do Sul, e um dia recebi a visita 
do senador Afonso Camargo, que foi conversar comigo para 
saber o que eu achava da candidatura do Tancredo. Eu disse 
que não achava nada demais. Pelo contrário, até julgava uma 
boa solução para o Brasil. Disse com a lealdade de quem se 
considera um revolucionário histórico. Não sou revolucionário 
de segunda hora nem embarquei em barco algum. Fiz parte do 
estado-maior revolucionário do Castelo e tinha o direito de dar 
essa resposta ao representante do Tancredo. Falei depois com 
o general Walter Pires, meu querido amigo. O Walter nunca foi 
bem entendido porque era de um mutismo muito grande. Mas 
era um homem lúcido e muito correto. Ele me perguntou: "O 
que você acha?" Eu digo: "Acho que é o melhor candidato." 

Nesse meio tempo tomei conhecimento, lá no lU Exército, 
de boletins do CIE contrários à candidatura Tancredo fazendo 
ilações a possíveis ligações com comunistas. Quem primeiro 
chamou minha atenção para esses fatos foi O comandante da 5" 
DE, general Martins, que depois foi meu chefe de estado-
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maior. Ele telefonou dizendo: "General Leonidas, está aconte
cendo uma coisa aqui que estou achando estranho." Realmen
te, as tais facções haviam resolvido tomar medidas por conta 
própria. Comuniquei esses fatos ao ministro Walter Pires, que 
se mostrou surpreso. Ele, que era o superior hierárquico do 
elE, perguntou: "Leonidas, estão fazendo isso?!" Confirmei e 
disse-lhe que em Florianópolis haviam feito coisa pior. O Wal
ter era um homem que não falava. Convivi bastante com ele e 
sabia que era ético, inteligente, embora mal interpretado. Ele 
me escutou e na mesma hora mandou parar tudo. 

Houve realmente gestões para a prorrogação do mandato do 
presidente Figueiredo? 

Acho que a idéia náo chegou a ser explicitada. Dizemque quem 
fazia aquele trabalho era o falecido César Cals. Mas náo che
guei, pessoalmente, a pressentir isso. Tenho a impressão de 
que aquilo foi uma tentativa, e quando esbarraram com as 
primeiras resistências, recuaram. Também não acredito que o 
João Figueiredo quisesse continuar. Acho que o Figueiredo, 
com quem convivi muitos anos da minha vida, estava saturado 
do cargo. Creio que a prorrogação foi mais desejo do entourage. 
O entourage é uma coisa danada. Sempre quer se segurar na 
cauda do cometa. 

Walter Pires não queria continuar no governo? 

Sempre digo que muita gente não conhecia o Walter. Era de um 
mutismo muito grande, mas era inteligente e tranqüilo. Quan
do lhe disse que achava que o melhor candidato era o Tancredo, 
ele recebeu com o maior espírito democrático. Aceitou as mi
nhas idéias com a maior tranqüilidade, com um espírito patrió
tico elevado. 

Mas Figueiredo usava uma expressão assustadora: 
'Vou chamar o Pires!" 

Aquilo é um pouco criação de jornal. Deve ter dito isso uma vez. 
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Cada vez mais acho que a liberdade de imprensa é uma neces
sidade, mas também, pelo amor de Deus, vamos ser mais 
responsáveis. Esse mal é mundial, não é só brasileiro. Muitas 
vezes a imprensa cria umas imagens, impacta a opinião públi
ca e não volta atrás. Acho que o João deve ter dito isso uma vez, 
se disse, e aí passaram a dizer que aquilo era o normal dele. 
Não era. O João estava empenhado na democracia da mesma 
maneira que os militares também estavam. 

Quando fui escolhido ministro pelo Tancredo, a primeira 
pergunta que me fizeram foi como eu poderia servir a um 
governo da Nova República se tinha sido revolucionário histó
rico. Eu disse: "É a coisa mais coerente que existe. Porque o que 
nós sempre quisemos foi que isso desaguasse na democracia. 
Agora que está desaguando, por que vou sair desse barco?" 
Reconheço descaminhos na Revolução e os justifico. As obras 
humanas não são perfeitas. Acho que a Revolução teve certos 
descaminhos, mas quem abriu 08 portões para a democracia 
fomos nós. Ninguém mais teria força para abrir os portões 
desse anfiteatro. Quem começou a abertura, meio timidamen
te, mas começou, foi o general Geisel. Figueiredo escancarou e 
nós concordamos. Esses heroizinhos de Xambioá não fizeram 
nada disso. Nem esses esquerdinhas de guerra urbana. Esses 
não conseguiram nada! Não conseguiriam mesmo se nós tivés
semos deixado. É outra verdade que precisa ser dita. Esse país 
virou democracia porque nós desejávamos que fosse assim e, 
como comandante do UI Exército, até incentivei a campanha 
das Diretas. 

Por que o senhor defendeu tanto os cinco anos de mandato 
para o presidente Sarney? Havia perigo de uma reação 
militar? 

Acho o seguinte: o Sarney foi empossado com direito a seis anos 
de mandato. Fui contra quando ele abriu mão de um e disse a 
ele. Depois veio a nova Constituição com os quatro anos, mas 
ela náo poderia vigir para atrás. Fui contra os quatro anos por 
causa disso e não por causa de qualquer pressão. Esse pode ter 
sido argumento dele, Sarney, mas desconheço esses fatos. Vo-
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cês podem argumentar que eu era mInlstro e também me 
interessavam os cinco anos. Interessavam porque eu tinha 
meu plano de governo que ia até 1990, Mas o importante é que 
legalmente eu achava que ele tinha direito a seis anos, abriu 
mão de um e depois quiseram lhe tirar mais um. Eu achava que 
a lei tinha que ser cumprida, senão não endireitávamos mais o 
país. Temos que nos convencer de que temos que ser obedientes 
a alguma coisa, A lei tem que ser acatada, 

Quando o senhor foi para o Ministério do Exército já devia 
ter bastante experiência eJn problemas de orçamento lnilitar, 
pois havia sido secretário de Econolnia e Finanças dessa 
pasta, 

Sim, Saí do comando da Amazônia quando ainda era três 
estrelas e vim para Brasília para ser vice-chefe do Estado
Maior do Exército, um dos postos que considero mais i mpor
tantes, Fui promovido a quatro estrelas e então o Walter me 
colocou na Secretaria de Economia e Finanças que ele estava 
criando, Bom, até então como era feito o nosso orçamento? 
Durante muitos anos, de uma maneira muito medíocre. Era 
feito por uma seçãozinha do Estado-Maior, não me lembro 
qual, naquela base do improviso, Posso até estar exagerando, 
mas fazendo uma caricatura, a coisa era mais ou menos assim: 
"Qual foi a inflação deste ano? Foi de 18%, Então bota para o 
próximo ano mais 18'7r:." Não havia uma discriminação das 
necessidades reais do país As coisas começaram a melhorar 
quando o general Euler Bentes foi para a área de administra
ção. Era um homem competente, sério, meu colega de turma na 
Escola de Estado-Maior, Embora seja muito mais antigo, eu o 
conheci bem, Em seguida, veio o general ü'Reilly, que deu um 
pouco mais de dimensão ao trabalho, Depois, o general Walter 
Pires resolveu criar essa secretaria e eu fui chefiá-la. Aí passa
mos a fazer um orçamento técnico e começamos a ter capacida
de de entrar no Ministério da Fazenda, Eu sentava ao lado do 
Delfim e dizia: "Olha) ministro. estou precisando de dinheiro 
para isso por tais razões," Certa feita ele disse: "General, o 
senhor está me encostando na parede." Mas, de uma forma 



LEONII)AS PIR�:::; (;ONÇALVF:S • 183 

geral, ele me dava os recursos de que precisávamos . Quer 
dizer, o Exército passou a ter um órgão cuja representatividade 
permitia uma coisa dessas, e a partir daí, realmente, os nossos 
orçamentos passaram a ser objetivos e respeitáveis. 

Como eram distribuídas as verbas dentro do orçamento? 

o que é buscado por todo orçamento é ter 25% para projetos, 
para comprar coisas. Nós vínhamos de uma situação ridícula: 
tínhamos para isso 2%, 3%. Consegui, nos anos de 1986 a 1988, 
elevar essa cota para 25%. Por essa razão, nos cinco anos em 
que fui ministro consegui realizar várias missões importantes 
distribuídas em trás áreas de ação. A primeira tinha a ver com 
a instalação e representação das forças terrestres, aviação, 
instrução de guerra eletrônica, projeto Calha Norte e outros. 
Depois vinha o ensino. Mudei todo o ensino do Exército e criei 
duas escolas: a Escola de Política e Estratégia e a Escola de 
Administração, na Bahia. Ampliei a AMAN em 105% e fiz uma 
reformulação do Instituto Militar de Engenharia. Consegui
mos refazer todo o ensino e toda a administração de pessoal do 
Exército brasileiro. Finalmente, a terceira área estava voltada 
para as atividades econômico�financeiras. 

Qual era o percentual ideal para as atividades de informação 
do Exército? Havia verba secreta? 

Atividade de informação se faz com muito pouco. Com meia 
dúzia de tostões. Não tem significação alguma no orçamento. 
Quanto à verba, não existia. Isso é ridículo. Além do mais era 
secreta para os senhores, porque para nós era um controle 
desgraçado. Não estou escondendo nada mas não posso nem 
dizer qual a dimensão dessa verba. Sei que não tinha significa
do algum, era coisa que não dava nem para botar em porcenta
gem. E vou dizer mais: nunca tive mais de 15, 18 mil dólares 
de verba secreta na mão. Era ridículo. A gente precisava 
mandar um agente viajar e não tinha dinheiro. Sei que depois 
de muito trabalho, de muita imaginação, tudo melhorou. Sou 
meio Tio Patinhas, e onde boto a mão o dinheiro aparece. 
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Tenho muito jeito para isso, embora tenha nascido soldado 
profissional. Meu filho costuma brincar comigo dizendo que se 
eu fosse paisano, seria milionário. 

Quando deixei o Exército, nós tínhamos 23 milhões de 
dólares em orçamento. Sabe quanto tinha a Marinha? Quatro
centos milhões. É porque eles têm verba para portos. A Aero
náutica tinha de 300 a 400 milhões porque tinha campo de 
aviação. Agora, quero dizer também que esse dinheiro é muito 
bem empregado. Fazer uma força aérea funcionar não é brin
cadeira. Até bem pouco tempo, nossos aviões eram estrangei
ros . Agora passamos a ter na FAB alguns aviões de origem 
brasileira, os Tucanos. Mas antigamente era tudo estrangeiro. 
O preço dos sobressalentes era caríssimo. Precisavam, real
mente, ter esse fundo em dólares para fazer essas compras. 
Quanto ao Exército, nosso dinheiro era sempre muito apouca
do. Quero explicar ainda que consegui fazer tantas obras na 
minha gestão porque sou um admirador da vida de Napoleão. 
Ele diz que existem três condições necessárias para um exérci
to ganhar uma guerra: dinheiro, dinheiro e dinheiro. Quando 
passei pela Secretaria de Economia e Finanças, havia desco
berto como chegar até o dinheiro. E consegui, extra-orçamento, 
durante meus cinco anos, um bilhão de dólares. Agora, sabem 
quanto receberam as Forças Armadas americanas, por ano, 
nos últimos 40 anos? Trezentos bilhões de dólares. Hoje estão 
enlouquecidos porque passaram a receber 264 bilhões. Então, 
diante disso, veja o que é um bilhão de dólares. 

Conversando certa vez com o chefe do Estado-Maior ameri
cano, general Vuono, ele disse: "Estou muito preocupado com 
essa redução orçamentária." Naquela época, o orçamento deles 
tinha passado de 284 para 273 bilhões. Respondi em tom 
sarcástico: "General, estou preocupadíssimo pelo senhor. Tam
bém não sei como vou fazer com o meu bilhão que recebi nos 
cinco últimos anos." Ele caiu na gargalhada. 

Vocês devem saber que temos, indubitavelmente, o melhor 
carro de combate do mundo, o Osório. Até hoje ninguém fez 
melhor. Custa seis milhões de dólares cada um. Mas países 
como a Rússia, Alemanha, França, Estados Unidos, não nos 
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deixavam vender. É a lei do mundo. A Arábia Saudita tinha 
feito um contrato imenso com o Brasil para a compra desse 
carro que estava prontinho para ser assinado. Recebi uma 
carta do príncipe Sultan, ministro da Defesa e irmão do Rei 
Fahad, que dizia assim: "Meu prezado general e irmão. Não 
posso assinar o contrato este mês porque o nosso fiscal year 
inicia-se em janeiro. Mas prometo ao senhor que até o fim do 
ano está tudo assinado." Essa carta era de novembro e até hoje 
estou esperando a assinatura do contrato. 

O correspondente americano do Ooo" io era o Abrahams, 
uma porcaria. Fizemos uma competição mecãnica e balística 
na Arábia Saudita com similares de outros países e ganhamos 
em todos os testes. Eram quatro competidores: o Challenger, 
inglês, o AMX, francês, o Abraharns, americano, e o nosso, o 
Osório. O americano era o mais pesado. Ganhamos de longe na 
parte mecãnica e balística. Eles tinham uma pista randômica, 
fizemos duas passagens e tivemos na ordem de 75% de impacto 
no centro. O americano fez uns 30%, O francês 10% e O inglês 
nem conseguiu acertar. Assim mesmo, não pudemos vender. 
Um amigo meu brasileiro, homem de comércio internacional, 
me dizia: "General, não se iluda. O senhor não vai conseguir 
fazer esse negócio." Eu insistia porque, se vendesse os carros 
cuja fabricação estava prevista, receberia 5% em carros para o 
Exército. Poderíamos ter um batalhão de carros Osó,io, o que 
nos distanciaria em 50 anos de qualquer outro exército da 
América Latina. Esse era o nosso interesse, o que às vezes era 
mal compreendido. Certa vez um jornalista me perguntou se 
eu ia ser vendedor de armamento. Respondi: "O senhor está 
enganado. Antes de mim, a Margareth Tatcher já esteve na 
Arábia Saudita querendo vender o Challenger. Ela foi até con
siderada homem honorário, porque lá o rei não fala com mu
lher. Desfilou dentro de um Challenger. Depois, o Mitterrand 
esteve lá para vender o AMX." Quer dizer, nós aqui temos 
preconceitos burros. Fico horrorizado com a pequenez brasilei
ra. Qual era o problema de nós ganharmos 10 bilhões de 
dólares? Somos muito pequenos para olhar certas coisas, e por 
isso o Brasil não deslancha. Temos que ter mais grandeza. 
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o Iraque tambéln se interessou em COlnprar armamento 
brasileiro ? 

o Iraque fez várias tentativas, fingia que queria comprar um 
bilhâo em armamentos, mas chegamos à conclusão de que 
queriam apenas nos indispor com a Arábia Saudita. Não que
riam comprar nada. Eram muito complicados. 

Quando o presidente Collor assumiu. anunciou publicamente 
o fechamento do SNI. O que o senhor achou dessa iniciativa? 

Um dos maiores equívocos no Brasil de hoje é não termos um 
serviço de informações de alto nível, responsável por informar 
as autoridades que têm que tomar decisões, e mais especifica
mente, o presidente. Acho, por exemplo, que o ilnpeachlnent do 
presidente Collor teria tomado outra direção se o SNI estivesse 
funcionando. Porque o SNI dizia ao presidente as coisas agra
dáveis e desagradáveis. E de duas, uma: ou ele parava de fazer 
aquelas coisas, ou ia ser denunciado pelo próprio Serviço. 

Certa ocasião tive oportunidade de conversar com o general 
Agenor sobre o assunto. Agenor sempre fora muito ligado a 
mim e se queixou de que o governo não tinha informações. 
Respondi: "Vocês não têm porque não querem. Porque destruí
ram o único órgão de informações de que dispunham. Acho que 
você devia dizer ao nosso jovem presidente que o SNI podia ser 
uma tangerina com um gomo podre. Mas vocês botaram fora 
toda a tangerina! Que eu saiba, quando se pega a tangerina 
com um gomo podre, a gente joga o gomo fora. Se quiser mais 
segurança, tira os dois gomos dos lados, e come o resto. A gente 
não bota fora toda a tangerina." O que acontece hoje é que o 
país e o governo não têm informações. Somos um país cego para 
decisões. Qual é o país do mundo que não tem informações? 
Todos os países do mundo têm. Toda essa campanha contra o 
SNI faz parte da guerra da esquerda infiltrada nos meios de 
comunicação. Eles atacam até o serviço de informações dos 
outros países! 

Lembro-me sempre do que me dizia o presidente Sarney 
quando eu era ministro. Quando ele viajava, pedia documentos 



e informações de toda natureza sobre o país ou estado que ia 
visitar e sempre dizia a mesma coisa: "Um documento que vem 
do SNI é imbatível." Comparado com qualquer outro dos mi nis· 
térios, da Fazenda ou do Exterior, o melhor documento era 
sempre o nosso. Mas perdemos tudo isso. Por que não tiraram 
o gomo podre, o gomo da fofoca? Claro que era uma distorção 
ter o SNI entrando na vida privada das pessoas. Essa distor
ção, que precisava ser corrigida, não era aliás uma exclusivida· 
de do Brasil. Também existe nos outros países. Não pensem 
que a eIA, o serviço de informações da Alemanha, ou mesmo o 
serviço de informações de Israel, sejam perfeitos. O de Israel é 
tão incensado que acho um exagero da comunicação judaica. 
Por que um serviço de informações que dizem ser tão perfeito 
não conseguiu encontrar esse Mengele, que passou a vida toda 
em São Paulo? 

Assim como o SNI, o CIE também fez um grande trabalho, 
não só na área da anti-subversão como também no que toca aos 
grandes interesses internacionais do país e às análises dos 
choques internacionais. Não sei se os senhores sabem que as 
ligações do Brasil com suas embaixadas no estrangeiro perten
cem a um dos poucos sistemas de informações do mundo que é 
inatingível aos outros países. Fruto de quê? É fruto do trabalho 
do CEPESQ, um centro de especialização de comunicação cria
do pelo SNI. Nos outros países a comunicação vem pelo compu
tador e horas mais tarde já pode ser decifrada por outros 
serviços de inteligência. Isso acontece com 90% dos países. No 
nosso isso não acontece, porque o SNI e a Escola Nacional de 
Informações, juntamente com o CEPESQ, nos deixaram em 
um nível de primeiro mundo. As comunicações brasileiras são 
indecifráveis. O CEPESQ pesquisava a parte de especialização 
em códigos e praticamente tínhamos acesso aos códigos de todo 
mundo. Exceto aos dos grandes, claro. 

o senhor acha que hoje predomina na tropa o espírito de 
obediência à lei? 

Se querem uma prova disso é só ver o ridículo dos nossos 
vencimentos. Mas assim mesmo não há indisciplina. O Clube 
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Militar faz alguns pronunciamentos porque é uma sociedade 
civil, aliás, de pouco prestígio hoje. Não consegue nada. A 
imprensa de vez em quando procura dizer que nós estamos 
revoltados porque ganhamos mal. Acho uma injustiça o que se 
fez com os nossos salários, mas não estamos revoltados. Um 
general com 50 anos de serviço ganha menos do que umjovem 
procurador, do que umjuiz do STM, do que um deputado. O que 
mais nos irrita não é ganharmos pouco, e sim essa disparidade. 
Por outro lado, tenho consciência de por que isso acontece. 
Quando se multiplica o ordenado de um congressista pelo 
número total de parlamentares, o volume não impacta. Quan
do se toma o montante do ordenado das Forças Armadas, 
incluindo os da ativa mais reservas e viúvas, o número é 
impactante. De toda forma gostaria que houvesse mas eqüida
de entre os salários dos três poderes. Além do mais, sempre 
gosto de lembrar nossa importãncia para o país. Sem desfazer 
de ninguém, sempre disse aos meus oficiais: "Não queiram que 
um funcionário do Banco do Brasil, ou um funcionário qual
quer, tenha os mesmos propósitos nossos de defesa da nação. 
Eles não foram para a frente da bandeira brasileira, de espada 
em punho, fazer o juramento que nós fizemos." Creio que nós 
militares temos obrigação de ter um comportamento diferente 
da maioria d08 brasileiros. Quem faz aquele juramento de 
verdade, como eu, tem que ter muito respeito pelo Brasil. 
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Nasceu no Rio de JaJ�eil'o em 25 de outubro de 1920. 

Formou-se peln Escola M ilituJ' do Realell,go em J 940. 

Em J 964 era. tenenle-roronel e sel1Jia no Estado-Maior 
do Exército, IUI SUbSL�ão de História da. sg Seção. Promouido 
a coronel e.1n 1965, eJwfioll a. Divisão de Informações (D2J do 
gabinete do ministro da. GueJ.,.a até 1969, e nessa jilnção foi 
um dos criadores do Centl'O de lnfo17nações do Exército (ClE). 
Ainda, em 1969. tornou-se secretário da Comissão de Investi
gação Sumária do Exército. adida ao 1 Exército. no Rio de 
Janeiro. aculnul(uulo e.Rse caJ'CO a partir de 1972 com a chefia 
do Centro de Operações rIR Defesa b,tema. (CODl). Em 1974 

assumiu o comando da Polícia Militar do Rio de J(lI�eiro e foi 
pl'Ommlido ageneraJ-de-bl'igada� De J 975 a 1978 oom(mdou a 
6g Região Militar, sediada,em Salvador, sendo então de.signa
do pw·a. a, Diretoria do Instituto de Inativos e PeusionistaR do 
Exé.rcito. Logo em seguida pediu trarr,sferên,cia para. a reserva. 

D{�poimento concedido aMaria Celina D'Araujo e Gláucio AI)' 
Dillon Soares em março de 1993. 

No seu modo de ver, quando termirwu de fato o regime 
militar? 

Terminou no governo Geisel. Geisel procurou eliminar todos 
aqueles que tiveram influência revolucionária e poderiam con
tinuar a tê-la. Figueiredo pode ter sido o coveiro do regime, mas 
quem o matou foi o Geisel. Estou me referindo a fatos, não 
estou sendo contra ou a favor nem opinando se o Geisel estava 
ou não certo. 
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Muitos achaln que o lnelhor lnOlnento para o regÍlne terminar 
leria sido logo depois do governo Médici, quando o país vivia 
uma fase de ufanismo. 

Vou fazer uma digressão nesse sentido. Acho que a Revolução 
teve uma inversão que lhe foi fatal. Toda revolução, em qual
quer lugar, tem uma fase de destruição do regime anterior e 
depois uma fase de construção da nova ideologia ou do novo 
regime. Toda revolução sofre essa periodização. Nós, no Brasil, 
invertemos as coisas. Colocamos como primeiro chefe da nação 
um homem que era extremamente institucional e construtivo: 
Castelo Branco. E o homem destrutivo, para a limpeza -
Costa e Silva -, veio depois. Isso tumultuou tudo, Então, 
digamos, o pecado fundamental do movimento revolucionário 
foi colocar primeiro um homem que não queria limpeza nenhu
ma, não queria destruir nada. Em seguida, veio o camarada 
com o grupo que queria a limpeza, numa fase que não se 
prestava mais a isso. Castelo era uma figura excepcional, por 
quem tenho grande admiração, mas não era adequado para 
aquele momento. Se nós tivéssemos conseguido fazer o contrá
rio, isto é, deixar o Costa e Silva durante dois anos e depois 
colocar o Castelo para botar a casa em ordem, teria dado tudo 
certo. Mas as coisas foram invertidas e, como eu digo, houve 
um tumulto muito grande e nada deu certo. 

Não estou falando mal do Castelo nem do Costa e Silva. 
Estou apenas constatando que estavam inadequados para o 
momento em que chegaram ao poder. Quando Costa e Silva 
assumiu o governo, contrariando muita gente, a coisa já estava 
mais ou menos organizada. E ele, forçado pelos seus compa
nheiros e pelos seus amigos, teve que começar uma limpeza 
que nunca tinha sido feita. Isso realmente complicou muito o 
processo revolucionário. Médici foi simplesmente um hiato. 
Empurrou o governo com a barriga e não fez nem uma coisa 
nem outra. Depois veio o Geisel, com as mesmas idéias do 
Castelo, mas já possuído de um rancor muito grande por 
aqueles que não tinham continuado a obra castelista. 

Quando o Geisel foi escolhido, participei das conversas e 
aprovei tranqüilamente o seu nome. Era, na ocasião, o melhor 



indicado. Fora da equipe do Castelo e havia sido meu coman
dante de bateria na Escola Militar. Era um excelente capitão, 
um dos melhores que o Exército já teve. Fora também meu 
chefe direto na 2" Seção do EME. Quando da substituição do 
Médici, nós, oficiais mais crede'1ciados, fomos consultados . Eu 
ainda era coronel mas já era bastante influente, bastante 
credenciado, e também fui ouvido pelo meu chefe, que era o 
general Frota. Ele me disse: "Fiúza, conversei com o ministro 
Orlando Geisel, e estão pensando em fazer o Ernesto presiden
te. O quê você acha?" Respondi: "Creio que ele tem todas as 
credenciais. Apenas é um homem um pouco afastado da tropa 
e por isso deveria colocar como ministro um homem de maior 
prestígio." O general Frota me comunicou que estavam pen
sando em escolher o Dale Coutinho, e minha reação foi: "Exce
lente. É um excelente troupier." Dale Coutinho havia sido um 
excelente comandante do N Exército e fora meu comandante 
em São Paulo. Quando eu servia em Barueri ele era chefe de 
Estado-Maior da 2' Região. Eu gostava muito dele. Era um 
homem que entendia a tropa e que tinha liderança. Porque o 
problema de um presidente era esse: ser ele próprio um líder 
militar ou ter um ministro que tivesse liderança na tropa. 
Médici tinha essa qualidade e ainda contou com o Orlando 
Geisel, que tinha muita liderança entre seus pares e sobre seus 
subalternos. Costa e Silva escolheu para ministro o Lira, que 
não tinha muita liderança, mas ele próprio a tinha de sobra. O 
chefe de gabinete do Lira, o Frota, também tinha um extraor
dinário prestígio. O Lira era um grande intelectual, coisa de 
que o Costa e Silva não queria saber. Mas o Ernesto Geisel 
nunca teve essa liderança. Se nomeasse um ministro meio 
circunspecto, não teria grande apoio. 

E a tropa, em geral, aceitou bem a indicação do general 
Geisel? 

Aceitou, porque nós todos influenciamos nesse sentido. O gru
po que apresentava maior resistência, mas mais por questão 
pessoal, era o do Albuquerque Lima. Fazia restrições, mas era 
muito pequeno. 
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E O pessoal da "linha dura"? 

o que os jornais cognominaram de " linha dura" era justamente 
esse grupo do Afonso. Coelho Netto também era duríssimo, 
mas não participava do grupo de "linha dura" do Albuquerque 
Lima. De modo algum. Coelho Netto sempre foi ligado ao 
Miltinho, e o Miltinho ao Orlando Geisel. Coelho Netto sempre 
foi um homem do Orlando Geisel, sempre trabalhou com ele, 
não tinha nada a ver com o Albuquerque Lima. 

E quanto à candidatura do general Frota, já na sucessão do 
presidente Geisel? 

Nunca houve essa candidatura. Isso é simplesmente invenção 
dos jornais e do palácio do Planalto, da turma que queria rifar 
o Frota porque ele fazia restrições ao candidato do governo, o 
general João Figueiredo. Nunca passou pela cabeça do Frota 
ser candidato a presidente da República. Ele conhecia a si 
próprio e sabia que carecia de flexibilidade para ser político ou 
presidente. Nunca pensou nisso. Não tinha o necessário jogo de 
cintura, era um homem de princípios rígidos, meio maniqueís
ta. Não via muito o cinza: via o branco e o preto. Não tinha 
perfil adequado para nenhuma função civil, muito menos para 
presidente. Sempre foi o avesso de qualquer coisa política, 
porque diz o que pensa e sustenta seu pensamento até o fim: 
não muda de opinião. 

Mas quando começaram a falar na sucessão do Geisel, e a 
candidatura do Figueiredo começou a ser insinuada pelos jor
nais, o Frota não achou conveniente. Figueiredo era um gene
ral-de-brigada e, para chegar aos altos postos, teria que ultra
passar muita gente muito boa, com reais prejuízos à hierarquia 
militar e ao Exército. Para o Frota, dentro da rigidez dos seus 
princípios, Figueiredo era muito moderno para comandar ge
nerais de três e quatro estrelas. Além disso, ele fazia restri
ções, não ã capacidade intelectual e profissional do Figueiredo, 
mas ao seu comportamento civil. Não que o Figueiredo, na 
minha opinião, merecesse essas restrições. Não era pior nem 
melhor do que a maioria dos homens brasileiros. Mas para um 
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homem como o Frota, com tanta rigidez de princípios, era 
altamente inconveniente pensar-se no Figueiredo para substi
tuir o Geisel. 

Aí, na minha opinião, o Frota fez uma tolice. Foi ao general 
Geisel, ainda no decorrer de 1977, e disse: "Presidente, estão 
falando na candidatura do João, e eu não acho conveniente." 
Geisel respondeu: "De modo algum isso passa pela minha 
cabeça. Você pode se tranqüilizar. Eu só vou cogitar da suces
são em 1978." A partir daí, os jornais começaram a fazer uma 
série de insinuações sobre a candidatura Frota. Certa vez eu 
lhe sugeri que fizesse um desmentido, mas ele me declarou: 
"Não quero conversa com a imprensa. Não é do meu feitio." 
Insisti, dizendo: 'Tenho informações, de jornalistas conheci
dos, de que essas notícias estão chegando aos jornais manda
das pelo Planalto. É o pessoal do Planalto que está colocando 
isso na imprensa para queimá-lo. É a turma do Golberi, do 
Humberto Macedo, da Caixa Econômica e do Heitor de Aquino. 
O senhor tem que desmentir." E ele: "Não, não quero conversa 
com a imprensa." Começou aquela onda, com os jornais cada 
dia publicando mais coisas sobre a candidatura Frota. Eu 
conversava com jornalistas influentes e afirmava: "É mentira." 
Mas eles retrucavam dizendo que tinham informações do Pla
nalto. O Frota também tinha informações seguras de que os 
boatos eram planaltinos. Sabia disso, não só através do Hugo 
Abreu, como também através do chefe da Agência Central do 
SNI. Ele tinha informações desse lado, e eu tinha outras 
vindas dos meus informantes. Eu estava servindo na Bahia 
nessa época e tinha meus contatos políticos. Aí, houve uma 
ofensiva muito grande na Cãmara para lançar a candidatura 
dele, liderada pelo Jaime Portela de Melo, com quem o Frota 
não se dava muito bem. Quer dizer, eles se davam formalmen
te, mas não se beijavam muito. Veja bem: o Jaime Portela agiu 
sozinho, empurrado pelo Planalto, pelo Golberi et caterva, e se 
apresentou como o grande articulador da candidatura do Frota 
na Cãmara sem ter qualquer credencial para isso. Aliás, pos
teriormente, depois da defenestração do Frota, o filho do Jaime 
Portela foi nomeado diretor do Banco do Brasil. Pode ter sido a 
recompensa .. .  



Se o Frota tivesse qualquer pretensão política, teria dito a 
mim. E nunca me disse nada a esse respeito. Por outro lado, 
seus amigos mais leais jamais lançaram sua candidatura. 
Tudo isso me deixava bastante desconfiado, e os palacianos 
começaram a ter receio de mim porque sabiam que o Frota se 
aconselhava comigo. Então, obstavam de todo jeito qualquer 
espécie de conversação entre nós, até que um dia recebi um 
aviso de um oficial da minha confiança - minha cria -, chefe 
da Seção de Operações do SNI, que me disse: "General, recebi 
ordem de grampear pessoalmente todos os seus telefones do 
Rio." Digo: "É muita tolice grampear os meus telefones, porque 
sou profissional e não falo por telefone nada que não possa 
falar. Deixa grampearem." E me disse mais: "Recebi notícia de 
que a agência de Salvador também recebeu ordem de gram
pear seus telefones na Bahia." Aceitei: "Está bem. Pode gram
pear." 

No dia 9 de setembro, o Frota foi a Salvador com o presiden
te e demais ministros para assistir à chegada de uma nova 
fragata, e eu fui o anfitrião. Ficamos, eu e ele, discutindo 
durante dois dias e duas noites, e eu ponderava: "O senhor não 
pode simplesmente dizer que não considera o Figueiredo uma 
boa escolha. Tem que apontar alguém que considere bom. 
Assim o senhor também se livra da pecha de estar querendo 
ser candidato." Olhamos o Almanaque do Exército de baixo 
para cima, de cima para baixo, e não havia nenhum general
de-exército na ativa que ele considerasse em condições para o 
cargo. Realmente, não havia nenhum militar de quatro estre
las no Exército, na Marinha, ou na Aeronáutica, que tivesse 
um perfil adequado. Dos híbridos, como nós dizíamos, havia 
dois que considerávamos apenas razoáveis: Passarinho e Nei 
Braga. Assim, como não havia opções entre os militares da 
ativa e da reserva e entre os híbridos, tentamos descobrir um 
nome civil. Mas quem? Frota perguntava: "Quem eu posso 
indicar? Não vou indicar ninguém." Eu lhe disse: "Bom, pelo 
andar da carruagem, o senhor já está totalmente incompatibi
lizado com o Geisel." E ele: "Ah, então vou me embora e digo as 
coisas que acho devo dizer." Concordei: "Está bem. O melhor é 
o senhor ir embora." 
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Ele não queria ser candidato, e isso jamais passou pela sua 
cabeça. Também não queria indicar um nome porque não 
encontrava ninguém que julgasse bom para a função. Mas, por 
outro lado, não queria o Figueiredo. Eu insistia: "Estão alimen
tando a imprensa com uma porção de inverdades, e o senhor 
não quer desmentir porque não dá entrevistas." Ele dizia: "Se 
fizer qualquer coisa, faço por escrito." Ele foi então convidado 
pelo governador da Bahia para um jantar íntimo, e eu também 
fui. O governador Roberto Santos tentou de todo jeito encami
nhar a conversa para a questão política. O Frota, com uma 
firmeza e uma habilidade muito grandes, falou do tempo em 
que comandou o CPOR da Bahia, falou de candomblé, de mil 
coisas, mas não fez qualquer observação de caráter político. 
Jutaí Magalhães certa vez foi ao meu gabinete dizer: "Precisa
mos do general Frota." Eu digo: "Tira isso da cabeça. Ele não 
quer. E realmente não pode ser, não é adequado." Ele insistia: 
"Mas nós precisamos dele. Senão vem aquele idiota que es tá 
sendo incensado pelo Antônio Carlos Magalhães." E eu: "Pa
ciência. Mas não é o Frota quem vai tirar esse coelho da 
cartola." Aí, quando a turma do palácio convenceu o Geisel de 
que deveria ser o Figueiredo, o Hugo Abreu foi embromado e 
participou da queda do Frota. Isso ele conta no seu livro. 
Posteriormente, veio me pedir milhões de desculpas, dizendo 
que foi muito burro. Eu digo: "Foi burro mesmo, Hugo. Você foi 
manobrado."  

MW3 Hugo Abreu também era candidato, não? 

Isso é uma das coisas sobre a qual tenho muita suspeita. Não 
entendi a atitude dele e lhe disse isso claramente. Ele está 
morto, que Deus o tenha, mas sou levado a crer que achava que 
no frigir dos ovos iria sobrar para ele. Mas ele também nunca 
me disse nada a esse respeito. Eu era muito amigo do Hugo, 
tínhamos correspondência e amizade. Tínhamos sido colegas 
de turma na Escola de Estado-Maior. O Hugo diz no livro dele, 
e isso eu não sei se é verdade, que quando a turma convenceu 
o Geisel de que tinha que ser o João Figueiredo, Geisel lhe disse 
que era preciso driblar um obstáculo, que era o Frota. E o Hugo 
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se prestou também a isso. Aí engendraram aquela pantomima, 
que eu reputo verdadeira "novela das seis", e a nação toda ficou 
convencida de que o Frota estava se articulando para ser 
candidato e até mesmo pensando em resistir à exoneração. Isso 
jamais ocorreria, não seria do feitio do Frota. A pior coisa para 
ele é a deslealdade. Ele não seria jamais desleal ao Geisel. 
Seria uma violência total à sua personalidade. E o Geisel devia 
saber disso. Agora, o grupo palaciano trabalhou muito bem. 
Golberi era uma águia, era quase um mago, quase um gênio. 
Convenceram a todos de que aquilo era o fato, de que o Frota 
estava querendo ser candidato, e eu acho que o próprio Geisel 
deve ter ficado convencido. Nunca mais falei com o Geisel 
depois disso. 

o general Frota lhe mostrou o seu manifesto antes de 
divulgá-lo? 

Não, não mostrou. Disse-me apenas que ia fazer qualquer coisa 
e fez aquele manifesto em cima da perna. Há muita coisa ali 
com a qual não concordo, e isso eu lhe disse. Mas ele não devia 
estar muito sereno quando o redigiu. E aí vem a história da 
publicação. O ministro Frota, que saía do cargo, mandara uma 
ordem do dia, um boletim, dizendo que nós todos tínhamos que 
publicar o manifesto. Mas chegou também uma ordem do 
general Argus, comandante do IV Exército, e meu comandante, 
dizendo: "De ordem do atual ministro, o senhor não pode 
publicar esse material." Respondi: "General, vou despachar 
aqui no rádio: de ordem do senhor ministro, não se publique. 
Assinado Fiúza. Preciso salvar a minha responsabilidade. Faço 
isso ou então o senhor me manda um rádio ou um documento 
por escrito ordenando não publicar." Em função disso, inventa
ram e publicaram uma série de coisas sobre a minha rebeldia, 
dizendo inclusive que eu tinha posto a 6" Região Militar de 
prontidão, que eu era isso, era aquilo. 

Tudo isso é falso totalmente. No dia 12 de outubro de 1977, 
data da demissão do Frota, eu estava em Barreiras inspecio
nando o batalhão de engenharia. Quando soube do evento, 
voltei imediatamente de avião para Salvador. Ao chegar a 
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Salvador, a primeira pessoa com quem falei foi com o general 
Argus: "Comandante, o que há? Ponho a tropa em prontidão?" 
Ele: "Não, não põe. E amanhã você vem aqui, a Recife." Che
guei lá, tive uma reunião com ele e com o Miltinho, que coman
dava a 10' Região Militar, e disse: "Olha, tudo sobre a minha 
rebeldia é falso." 

Mas pouco tempo depois o senhor passou pru'a a reserva. 

Sim. Naquele fim de ano de 1977 eu era responsável por uma 
manobra. Era o montador e a alma da manobra do IV Exército 
que ia ocorrer na Bahia. Minha tropa e meus tiros de guerra 
estavam melhor preparados que todos os outros. Deixaram 
correr a manobra, e quando terminou, com sucesso, conversei 
muito com um camarada que é muito amigo do Geisel e meu 
amigo também: Ivan de Souza Mendes, que foi depois chefe do 
SNI. Ele foi um dos poucos que tiveram coragem de vir me 
visitar. E eu lhe disse tudo: "Bom, Ivan, estou liquidado, por
que pelo que estão publicando nos jornais, a turma do Planalto 
não vai me deixar em paz. Mas tudo isso é falso. É mentira das 
mais deslavadas." Quando acabou a manobra, ainda em Paulo 
Afonso, o general Argus me declarou: "Olha, Fiúza, eu estive 
com o ministro Bethlem, e ele disse que você está há muito 
tempo na Bahia e que vai tirá-lo deste comando." Retruquei: 
"Eu sei. Estou há três anos aqui. Então, vou fazer uma coisa. 
Quando chegar a Salvador, entro de férias e vocês me dão o 
destino que quiserem." Aí, o general Argus me informou que eu 
ia ser nomeado para a Diretoria de Inativos e Pensionistas, que 
é o último canil do Exército. O sujeito que vai para lá, geral
mente, já está amortalhado. Falta só sepultar. Eu ia era pedir 
as minhas contas logo, mas pensei: "Se eu pedir agora, que 
pretexto vou dar? Por que vou sair? Porque me mandaram para 
a Diretoria de Inativos e Pensionistas? Nãol Que diabol É uma 
função de oficial-general. Não vou ser o tal de pavão, e pensar 
que só eu posso ter comando! Não. Eu vou. Paciência. Na 
primeira que me fizerem, peço as contas." 

Fui para BrasI1ia. Detesto BrasI1ia, tenho horror àquela 
cidade. Cheguei, assumi a Diretoria de Inativos e Pensionistas, 
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e em seguida viria a lista para promoção. Eu era o número 
cinco, e havia três vagas. Eu não concorreria de maneira 
nenhuma com os que seriam promovidos na minha frente, mas 
tinham que ir seis nomes. Eu era o número cinco e fui ultrapas
sado. Não me incluíram na lista do Alto Comando, que era 
constituído só por nove generais - estava desfalcado, normal
mente são 12. No dia da votação, o meu chefe, que era o general 
Tourinho, me procurou: "Fiúza, estou muito chateado, mas o 
Bethlem fez uma cabala tremenda para não votarem no seu 
nome. Eu votei no seu nome na ordem direta. Eu e mais três. 
Mas cinco não votaram em você." Eu disse: "Está bem. Vou 
pedir minhas contas hoje!" 

o senhor acha que isso ocorreu devido às suas relações C01n o 
general Frota? 

Sem dúvida. E eles estavam um pouco receosos de que eu 
começasse a fazer muita onda, porque eu sabia as verdades, 
sabia que tudo aquilo que fora veiculado era falso. Temiam que 
eu pudesse criar alguma dificuldade para a ascensão do Figuei
redo. 

o senhor foi o único oficial da ativa a visitar o general Frota 
depois da sua exoneração do ministério. 

Realmente, fui o único oficial da ativa que foi visitar o Frota. E 
quando vim de férias ao Rio, e os oficiais da reserva da turma 
dele fizeram um almoço em sua homenagem no Clube Munici
pal, fui convidado pelo general Bressane e fui. Não podia 
deixar de ir. Ele era e é meu amigo. 

Como seus alnigos o trataraln quando o senhor deixou o 
comando na Bahia? 

Aí verifiq uei que não tenho amigos. Graças a Deus não tenho 
amigos. Apenas muitos inimigos. Quando cheguei a Brasília, 
vindo de Salvador, ninguém queria falar comigo. Ninguém. Eu 
sentava na mesa dos generais, e os dois lugares ao meu lado 
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ficavam sempre vagos. Todo mundo com medo porque eu digo 
as coisas que penso em voz alta e sem temor. 

Sua reputação é de um "linha dura". 

É essa a reputação que tenho, mas não sou. Compreendo que é 
preciso ser tolerante e político em certas circunstâncias. Mas 
digo que penso. Por que é que eu fui para casa aos 58 anos? 
Porque eles me ultrapassaram. Porque levei um pontapé dos 
meus próprios companheiros. O Alto Comando, que não devia 
fazer um julgamento político, fez e me ultrapassou. Pensei 
comigo: agora vou cuidar da minha vida. Vou ler os meus 
livros, escutar minha música, cuidar dos meus netos. E vocês 
fiquem por aí. A partir desse dia nunca mais tive nenhuma 
relação com o Exército. Só com o general Frota. Também não 
vou ao Clube Militar, nem quero saber do que se passa com os 
militares. 

E qual é a sua avaliação dos governos militares? Deviam ter 
acabado quando? 

Sinceramente, não tenho capacidade de responder. Acho que 
talvez nem devesse ter havido governos militares. Essa talvez 
fosse a idéia do Costa e Silva. Ele queria instaurar um governo 
civil e ficar como condestável. Porque os militares, na minha 
opinião, não estão adequadamente preparados para exercer 
uma função política. Só aqueles que são políticos. E esses não 
são muito militares. Os políticos, tipo Cordeiro de Farias, 
Juarez Távora etc., não são muito militares. Nas horas de 
crise, vamos dizer, alguns militares podem se sair bem, mas 
por pouco tempo. O marechal Dutra, por exemplo, se saiu 
razoavelmente bem porque era o homem do livrinho, da Cons
tituição. Mas não era político. Fica difícil para mim dar opinião 
sobre os governos militares. Castelo, até certo ponto, tinha 
algum perfil de chefe de Estado. Quanto aos demais, tenho 
muitas res trições a todos. 
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A tockJs? 

É.  Acho que não estavam numa função adequada ao seu feitio. 
Li certa vez um livro muito engraçado, que diz que uma pessoa 
é sempre promovida até o nível da sua incompetência. Acho 
que eles foram promovidos além do nível da sua incompetên
cia. Todos eles, menos o Castelo que, como já me referi, foi 
inadequadamente colocado no poder. Num momento em que 
era preciso haver uma limpeza, foi colocado um homem insti
tucional, um homem da lei, um construtor. Embora fosse pes
soalmente muito competente e respeitável, Castelo chegou ao 
poder no momento inoportuno. E Costa e Silva, a quem eu 
admirava muito, também foi colocado num momento inade
quado. Era um homem realmente impulsivo e troupier, que 
chegou à presidência no momento em que era preciso constru
ção e habilidade. O que se saiu melhor, na minha opinião, foi o 
Médici. Porque entregou o governo aos tecnocratas certos. Fez 
o loteamento do seu governo e se saiu bem porque não interfe
riu muito. Deixou o Exército com o Orlando Geisel e nisso 
revelou imensa sabedoria. 
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A abertura política do p"esidente Geisel foi bem entendida, 
bem assimilada pela "linha dura"? 

Não propriamente, porque foi mal feita. G€isel não abriu, 
escancarou. Não houve progressividade. De repente abriu a 
cortina e pronto. A abertura não foi lenta nem gradual, e logo 
em seguida os elementos que haviam sido cassados começaram 
a ser nomeados para posições estaduais e federais. 

Os senhores eram contra a anistia? 

Éramos a favor, mas não da forma como foi feita. Várias 
pessoas, por exemplo, que estavam sendo processadas na Jus
tiça, com a anistia tiveram seus processos suspensos. Por quê? 
Ora, se havia um processo é porque tinha havido um inquérito, 
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que fora transformado em processo em face de acusações com 
provas. A anistia não podia anular o que o sujeito fizera dez 
dias, quinze anos antes. Não podia. Fazer isso era uma brinca
deira. Por isso achamos que não foi bem elaborada. 

o presidente Figueiredo, no seu modo de ver, teria reincidido 
nos meSlnos pecados do governo Geisel? 

Sim, e pela forma como deu encaminhamento à abertura, 
talvez tenha cometido erros ainda piores. É só analisar as 
pessoas que ele convocou para auxiliã-lo, a falta de ação de seu 
governo em relação a atos que precisavam de uma ação enérgi
ca, forte, e principalmente as coisas que aconteceram no campo 
da corrupção. Foi um governo muito fraco. 

Por que os militares se retiraram do poder depois do goverrw 
Figueiredo? 

Apesar de toda a glória do regime, cansamos de levar bordoada 
à toa. Criou-se então a seguinte mentalidade: agora, o governo 
que se vire com o que tem. Mas a sorte dos governos posteriores 
foi que a subversão já estava praticamente terminada, porque 
tínhamos acabado com os chefes, com os cabeças. Ficaram 
apenas os pés-rapados. 

No início do governo Figueiredo houve muitos atentados a 
bomba em instituições e bancas de jornal. Quem patrocinava 
esses atentados? 

Nunca conseguimos saber. Podia ter sido gente do PCB, do PC 
do B ou de qualquer uma dessas falangetas que existem por aí, 
como por exemplo o MR-8. 

Não poderia ter sido algum grupo militw' descontente com a 
orientação do presidente Figueiredo? 

Não. Procuramos inclusive averiguar se havia alguém no nosso 
meio querendo fazer provocações, mas não encontramos nada. 
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E o caso do Riocentro? 

Ali não chegou a haver nada de mais grave, a não ser para o 
próprio sargento. 

Como ficava a posição de um chefe militar em cuja unidade 
havia um sargento que resolvia explodir uma bomba num 
atentado te/7'orista? 

Ficava mal. 

Mas o general Gentil, comandante do I Exército, não tinha 
como apurar? 

Era muito difícil, porque a tendência nessas horas é ninguém 
falar para não incriminar o colega. 

o prestígio do Exército ficou muito abalado com o episódio do 
Riocentro. A única maneira de evitar isso era descob/ir o 
culpado e puni-lo, não? 

Houve uma investigação no I Exército, mas não chegaram a 
qualquer conclusão. Não deu em nada e nem podia dar. 

o senhor diz que houve uma questão cO/porativa? 

Exatamente. 

Então, o senhor admite que a iniciativa do atentado partiu de 
dentro das Forças A/madas? 

É. 

o ministro Walter Pires concordava com o projeto de 
abertura? 

Concordava em termos, como todos nós. 



204 • A Voltn nos �\Jllrtéis 

Quer dizer, o projeto de abertura, do ponto de vista da 
corporação militar, era encarado com limitações. 

Sim. Era encarado com limitações porque não foi abertura, foi 
arrombamento. 

Nesse início da abertura, quem incomodava mais os 
militares? A Igreja? A imprensa? Os estudantes? 

A Igreja sempre falou muita bobagem. Sou católico mas parei 
de ir à igreja depois que em dois domingos consecutivos o padre 
fez um sermão político. Eu digo: não venho aqui para ouvir 
política. Isso ocorreu lá pelos idos de 63. O padre subia no 
púlpito para falar de política condenando ou apoiando o gover
no. Ele não tinha que condenar ou apoiar. Tinha que fazer 
apenas o sermão da fé. Por isso, desde então, nunca mais fui à 
igreja. Além do mais, no meu trabalho de informações vi tanta 
sujeira de padres e de bispos que fiquei enojado. Vi padres que 
tinham filhos e não os registravam. Encontramos vários casos 
desses, inclusive um bispo. O bispo de Teófilo Otoni, por exem
plo, era um anarquista, um subversivo que fazia misérias, e 
que vivia cheio de mulheres. Tive problemas com ele e disse-lhe 
poucas e boas. 1  Um oficial meu foi certa vez a Teófilo Otoni 
resolver um problema da unidade que eu comandava e esteve 
no hospital visitando um oficial doente. Ao lado da cama desse 
oficial estava um auxiliar do bispo internado com doença vené
rea. É demais, não é? Dom Evaristo Arns era outro que não 
valia nada, absolutamente nada. O Casaldáliga era igualmen
te um subversivo, safado e mulherengo. Ora, se eles gostam de 
mulher têm que abandonar o sacerdócio. Mas se estão den
tro da ordem religiosa, têm que cumprir os ditames e dar o 
exemplo. 

1. Os desentendimentos do general Coelho Netto com o bispo de Teófilo 
Otoni, dom Manso Quirino Schmidt, ocorreram quando o primeiro 
comandava a 4!! DE, em Belo Horizonte, nos primeiros anos do gover· 
no Figueiredo. 
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o senhor acha que esses bispos tinham alguma conexão com 
os partidos de esquerda? 

Não posso garantir, mas provavelmente tinham. Era só ver a 
forma como tratavam os elementos do PC, do PC do B etc. 

E dom Eugênio Sales? 

Dom Eugênio Sales é, a meu ver, um bispo normal. Nunca vi 
um gesto dele que fosse contrário à boa moral, ao cristianismo. 
Acho que temos um bom bispo aqui no Rio. Pode ser até que 
não seja, mas minha impressão é essa. 

No caso dos desent�ndimentos com o bispo de Teófílo Otom, 
qual era a repercussão no meio militar? O senhor foi criticado 
por superwres ou recebeu apoio? 

Sempre tive apoio militar e, à vezes, ostensivo. Esse bispo de 
Teófilo Otoni era muito conhecido. Resolvi ir lá certa vez para 
mostrar que não tinha medo dele. Havia na cidade uma unida
de de recrutamento e resolvi visitá-la. Ele espalhou que ia 
fazer uma carreata contra mim, mas recebi até apoio da popu
lação civil. Mais de quinhentos veículos civis fecharam a rua, 
me acompanharam, e ele ficou com cara de tacho. Fiz depois 
uma reunião no campo de futebol da cidade, que ficou lotado, e 
saí de lá sem lhe dirigir uma palavra. 

Era comum um militar ir falcu' diante de uma grande 
multidão ? 

Não. Acontece que promovi a reunião juntamente com a com
panhia de transporte militar que havia na cidade e que era 
subordinada a mim. Resolvi fazer isso no campo de futebol 
porque era um lugar espaçoso, fechado, cercado, enquanto o 
quartel era muito pequeno. E, quando vi, o campo estava lotado 
pela população local, que espontaneamente me apoiou. Quer 
dizer, eu tinha o apoio da população. Não procurei, mas tive. 
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Na sua avaliação, qual foi o melhor dos governos militares? 

Médici, sem dúvida. 

E o pior? 

Não posso dizer. Não gostaria de dizer qual presidente consi
derei pior porque éramos amigos e ele ainda es-tá vivo . . .  

É o general Figueiredo? 

É. Acho que foi um governo muito ruim. 

Alguns observadores dizem que depois do enfcu·te o presidente 
Figueiredo ficou meio desligado. 

Ah, ficou. Ficou apático, perdeu o élan. O Figueiredo sempre foi 
um homem forte, saudável, e se sentiu um bacalhau depois do 
enfarte. Isso o abalou muito. 

o senhor acha que isso contribuiu para que os militares 
deixassem o poder? 

Não. Acho que não teve essa influência. Achávamos que já 
estava na hora de passar o bastão. 

Passar o bastão significava para os senhores tcunbém abrir 
mão das atividades de inf01mação, de segurança? 

Não. Nunca se abriu mão disso. 

Algumas pessoas falavam na possibilidade de o general 
Medeiros suceder ao presidente Figueiredo. 

Nós não consideramos essa hipótese. Queríamos mesmo que o 
próximo governo fosse civil, que houvesse eleições, por pior que 
fosse o resultado. 
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o senhor era favorável a eleições diretas? 

Sim. Sou pela eleição direta porque sou presidencialista e não 
acredito no parlamentarismo, pelo menos entre nós. Nosso 
Congresso não é ativo e por tradição não gosta de decidir. Gos ta 
muito de estar com as barbas de molho. 

Como o senhor encarava os políticos ligados à Arena? 

Como políticos. E nenhum político merece confiança, mesmo 
que seja do partido governista. Fazem pacto com Deus e o 
Diabo. Pelo menos entre nós, político é palavrão. 

Como o seu grupo viu o processo de institucionalização do 
regime militar? 

Bom, acho o seguinte: todos nós sempre quisemos que o país 
tivesse uma Constituição verdadeira que fosse cumprida. Não 
esta que está aí, que foi feita ao apagar das luzes, e está cheia 
de falhas. Acho que precisamos escolher um grupo seleto para 
elaborar uma nova Constituição. Porque a atual chega ao 
cúmulo de beneficiar os bandidos. Ela estabelece que prever 
penalidades fortes para determinados crimes não é democráti
co. Não dá! A gente vê acontecerem vários crimes que deveriam 
ser punidos com a pena de morte. 

o senhor ainda participa de alguma atividade política? 

Há três anos nós criamos um grupo denominado, mais ou 
menos, Centro de Defesa da Democracia, do qual o Burnier é 
presidente e eu estou como vice. Queremos estar preparados 
para nos opormos a qualquer grupo que queira derrubar a 
democracia. Qualquer grupo. 

Como o senhor vê a política brasileira de hoje? 

Não vejo ninguém com a liderança que nós tínhamos alguns 
anos atrás. 
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• 

Qual sua avaliw;ão dos goverTWs Costa e Silva, Médici, 
Geisel e Figueiredo? 

Costa e Silva foi vítima, antes mesmo de ser presidente, do 
primeiro ato terrorista praticado contra a Revolução. Refiro
me ao atentado a bomba ocorrido no aeroporto de Guararapes, 
quando ele era ainda candidato, em que morreram o jornalista 
Edson Régis e o almirante Nélson Fernandes e ficaram feridas 
14 pessoas. Quando assumiu o governo, já se sentia que havia 
uma reorganização dos grupos marxistas dispostos a levar às 
últimas conseqüências a luta armada no combate ao governo 
militar instituído em 1964. Logo começaram a éspocar reações 
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de estudantes e de trabalhadores provocadas por esses grupos 
marxistas que estavam se reorganizando. Começaram a ocor
rer atividades violentas de rua, e foi aí que apareceu esse líder 
estudantil, Vladimir Palmeira, que promoveu a Passeata dos 
Cem Mil aqui no Rio de .Janeiro. Essa passeata gerou distúr
bios sérios e obrigou o Exército a tomar medidas de ocupação 
da cidade para manter a ordem. Em São Paulo, no Rio Grande 
do Sul e também em Minas Gerais as repercussões eram muito 
grandes e começou a haver uma série de atitudes muito pesa
das. Era a herança recebida pelo general Costa e Silva dos 
marxistas e dos políticos descontentes com a vitória da Revo
lução. A coisa culminou com a negativa do Congresso para 
processar o deputado Márcio Moreira Alves, que havia ofendi
do as Forças Armadas em discurso feito na Câmara. Com isso, 
veio a promulgação do Ato Institucional nº 5, que deu plenos 
poderes ao presidente da República e possibilitou uma série de 
atos punitivos violentos contra esse grupo de descontentes. 

Mas as reações continuaram. Lembro perfeitamente que 
naquela época, em Brasília, esses elementos se reuniam em 
vários locais e promoviam atividades políticas para perturbar 
a continuidade do governo. Mesmo assim, Costa e Silva conti
nuou o desenvolvimento e a reorganização administrativa que 
o general Castelo Branco havia iniciado. Foi surpreendido, no 
entanto, em 1969, por uma doença, por um mal súbito, e ele, 
que era um elemento fundamental na Revolução, foi obrigado 
a se retirar da presidência. A Junta Militar que assumiu o 
poder era também composta por elementos da Revolução, mas 
nessa época, elementos do Exército, principalmente os que não 
eram revolucionários de verdade e que estavam esperando 
uma oportunidade para ascender politicamente) começaram a 
fazer perturbações em relação ao trabalho da .Junta gerando 
descontentamentos em várias áreas das Forças Armadas. Por 
isso mesmo foi tão difícil a campanha que se estabeleceu dentro 
das Forças Armadas na busca de um candidato para substituir 
o presidente Costa e Silva. E nessa campanha apareceu o 
general Albuquerque Lima, que pertencia a um grupo mais 
ligado à área socialista do Exército. Mesmo assim, o general 
Médici foi escolhido, praticamente por toda a cúpula militar do 
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Exército. A Aeronáutica e a Marinha não tiveram grande 
entusiasmo por esta candidatura porque o general Emílio Gar
rastazu Médici também tinha sido um revolucionário de últi
ma hora. Ele foi escolhido por influência do general Orlando 
Geisel e de outros que não tinham tomado parte em coisa 
alguma na Revolução mas que estavam ansiosos para aprovei
tar a oportunidade de ascender ao poder. Aí entraram também 
as artimanhas e articulações feitas pelo coronel Golberi do 
Couto e Silva, que estava na reserva e tinha passado para 
general apenas porque tinha saído da ativa. Esses homens, 
magoados porque estavam um pouco afastados da direção dos 
assuntos políticos, influenciaram politicamente e conseguiram 
levar as forças do Exército a indicar o general Emílio Garras
tazu para a presidência da República. Era o primeiro sintoma 
de que a Revolução estava abalada em seus alicerces e de que 
havia divergências internas de conduta quanto aos procedi
mentos da Revolução. 

O general Médici iniciou seu governo com medidas bem 
calculadas e bem feitas, levando o país a um desenvolvimento 
acima do normal. Foi a fase áurea do desenvolvimento brasi
leiro. Na área política, não tomou atitudes drásticas de punição 
aos políticos, que continuaram agindo para dificultar a ativi
dade dos revolucionários de 64, influenciados, principalmente, 
pelo chefe do Gabinete Militar, general Figueiredo. O general 
Figueiredo era ligado diretamente ao coronel Golberi do Couto 
e Silva, elemento que tinha trabalhado no governo do general 
Castelo Branco e sobre cuja posição ideológica tínhamos, e 
temos, dúvidas. Achávamos que o Golberi era um elemento 
bastante socializado ou socialista. Sob a influência dos conse
lhos do coronel Golberi e do general Figueiredo, o general 
Médici levou o país a um desenvolvimento muito grande do 
ponto de vista econômico e financeiro, mas deixou de se preo
cupar com a preparação do país para uma possível distensão, 
uma possível volta à democracia. O final do seu governo não 
pôde conter a influência do general Ernesto Geisel e de outros 
companheiros desgostosos com a política da Revolução que não 
lhes dava oportunidade de ascender à direção do país. Não 
pôde conter o trabalho sub-reptício do general Geisel, que 
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conseguiu obter uma votação tranqüila na sua indicação para 
a presidência da República. E aí, ao terminar seu governo, 
apesar de todo o grande desenvolvimento que trouxe para o 
país, o general Médici teve a infelicidade de ter que aceitar a 
indicação do general Geisel. 

O general Médici teve uma atuação muito boa na parte 
administrativa e econômica do país, mas na parte interna, isto 
é, no comando revolucionário, auxiliou em muito as divergên
cias que havia dentro das Forças Armadas, e sem perceber, ou 
percebendo, afastou do comando da orientação política do país 
a maioria dos oficiais que tomara parte na Revolução. Com 
isso, a força da Revolução decresceu violentamente, e começou 
a surgir a idéia de que o país deveria voltar a um regime 
democrático sem que tivesse havido qualquer preparação para 
tal por parte da Revolução, no que toca, principalmente, à área 
educacional e à imprensa. Os novos professores não tinham 
sido bem preparados, e já começavam a ser formadas turmas 
de advogados, de médicos e de outros profissionais liberais, 
com convicções bastante abaladas quanto à Revolução. Mais do 
que isso, não havia, por parte do governo, uma defesa conve
niente ou correta da Revolução. AE críticas aumentaram, e 
surgiu na opinião pública a idéia de que deveria haver uma 
redemocratização mais urgente. 

o senhor ,nencionou que durante o governo Médici os 
quadros lnais revolucionálios terialn sido afastados das 
principais funções de comando. Isso, no seu modo de ver, 
aconteceu só na Aeronáutica ou atingiu twnbém as outras 
forças? 

Aconteceu também no Exército e na Marinha. E a prova disso 
foi que, quando entrou o governo Geisel, foram nomeados para 
ministro da Aeronáutica e para as altas direções das Forças 
Armadas membros de grupos que realmente pouco tinham a 
ver com a Revolução. Eram apenas oficiais acomodados em 
funções administrativas que não tinham tomado parte ativa e 
direta na eclosão do movimento de 64. 
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Mas isso, em sua opinião, já teria começado no governo 
Médici? 

Exatamente. O ministro do Exército do presidente Médici, 
general Orlando Geisel, não tomou parte na cons piração de 
1964 por influência do irmão, Ernesto Geisel, que era seu chefe 
de gabinete, e que prejudicou muito a atuação do general 
Médici, ajudando-o a afastar do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica todos os dirigentes revolucionários. O general 
Orlando Geisel, que de qualquer maneira era muito melhor 
que o irmão, não tinha sido um revolucionário de primeira 
linha. E o general Ernesto muito menos ainda. O incidente que 
houve logo depois da Revolução entre o general Costa e Silva e 
o general Sarmento demonstra isso com clareza. Foi ouvida 
uma discussão em que o general Orlando Geisel disse, de viva 
voz, que tinha sido revolucionário de última hora. 

Com relação ao governo do general Geisel, devo dizer que 
este militar tinha uma personalidade altiva, mas era, princi
palmente, muito arrogante. Embora não tivesse sido um revo
lucionário em 1964, veio escudado para o poder pela influência 
do irmão, que praticamente o conduziu à presidência da Repú
blica. Desde o início do governo demonstrou o seu desagrado 
com os elementos revolucionários de 64, sendo sempre muito 
influenciado pelas artimanhas e as articulações do coronel 
Golberi do Couto e Silva, general da reserva e de pijama, que 
integrava sua equipe. Essas articulações foram, pouco a pouco, 
levando o general Geisel a afastar os oficiais realmente revolu
cionários dos comandos militares. Por outro lado, houve a 
morte do seu ministro do Exército, e foi nomeado o general 
Sílvio Frota, oficial de cavalaria, muito ativo, muito querido 
nas Forças Armadas, mas que, como o general Geisel começou 
a sentir, estava adquirindo grande influência dentro do Exér
cito. Então, instigado pelo general Golberi do Couto e Silva, 
que conseguiu a adesão do general Hugo Abreu, chefe da Casa 
Militar, o general Geisel destituiu o general Sílvio Frota do 
Ministério do Exército, alegando que ele estava conspirando 
para derrubá-lo do governo. Isso não era verdade. O general 
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Sílvio Frota, infelizmente, nessa época não quis levar o país a 
uma outra revolução. Não quis tomar uma atitude mais séria 
e permitiu que os outros grandes comandos do Exército aderis
sem à atitude do general Geisel. Foi substituído pelo general 
Bethlem. Esse incidente foi um dos mais sérios do governo 
Geisel, embora este já tivesse mostrado anteriormente a orien
tação de suas atitudes ao tirar do comando do II Exército o 
general Dávila Melo por causa do suicídio. na prisão, do jorna
lista Herzog e do operário Fiel. Essas mortes foram postas em 
dúvida e colocaram no general Dávila a responsabilidade pelo 
que havia se passado na prisão. Esse conjunto de atitudes cada 
vez mais nos levava a crer que o general Geisel estava sendo 
realmente influenciado pelo general Golberi, que por sua vez 
era um homem voltado para a área do socialismo. Há até um 
fato grave denunciado pelo p róprio general Hugo Abreu, que 
inicialmente foi favorável ao general Geisel mas que, posterior
mente, saindo da chefia do Gabinete Militar, escreveu dois 
livros violentos contra a personalidade e o procedimento do 
general Geisel durante sua carreira militar e durante a época 
em que foi presidente da República. O general Abreu conta que 
quando estava havendo a dissensão entre o ministro do Exér
cito e o presidente, o general Frota foi chamado à Presidência. 
O general Geisel mostrou então uma folha de papel de despa
cho e disse: "Aqui estão as medidas revolucionárias , aqui estão 
as medidas de esquerda. Acho que devemos fazer um governo 
de centro-esquerda." E fez um círculo grande. O general Frota 
ficou impressionado e preocupadíssimo com o encaminhamen
to das idéias do general Geisel a respeito da ideologia que devia 
ser seguida pelo país. Tudo isso estabeleceu uma situação 
bastante difícil para a continuação do poder revolucionário. 

Durante seu governo, o general Geisel extinguiu o AI -5 e 
acabou com a Lei de Segurança Nacional. Também cassou 
deputados federais e estaduais, mas tudo por razões de corrup
ção e não por motivos políticos. E foi levando o governo, prome
tendo fazer eleições livres e promover uma distensão que levas
se o país à redemocratização. Quebrou o ritmo do crescimento 
brasileiro e fez gastos demasiados. Foi um dos responsáveis 
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pelo início da política brasileira na área nuclear, medida talvez 
prematura e mal preparada, que levou a um fracasso cujas 
conseqüências estamos sofrendo até hoje. 

o senhor pru·ticipou da crunpanha do general Frota para a 
presidência da República? 

Essa candidatura é uma grande falsidade. Queriam fazer crer 
que o general Frota estava querendo se candidatar à presidên
cia da República, mas ele não tinha qualquer pretensão nesse 
sentido. Era, na minha opinião, uma provocação da mídia 
insuflada pelas artimanhas do general Golberi do Couto e 
Silva para acirrar as animosidades entre o Frota e o presidente 
Geisel. 

Havia um grupo de pru'lrunentares que defendia essa 
candidatura no Congresso. 

Exatamente. Mas era tudo artimanha, articulação, provocada 
pelo Golberi, que na minha opinião era o grande espírito dia
bólico a influenciar o governo Geisel. Com a queda do general 
Frota, o general Geisel ficou com o campo aberto para escolher 
seu candidato. E a escolha recaiu na pessoa do general Figuei
redo. 

Desde o início, na minha apreciação, o governo Figueiredo 
estava preparado para continuar o trabalho do general Geisel, 
dando a todos nós a certeza de que essa continuidade era 
perigosa para a ação revolucionária. O general Figueiredo, 
embora tivesse o ufanismo de dizer que era um elemento 
tricoroado, ou seja, primeiro colocado na Escola Militar, na 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e na Escola de Estado
Maior do Exército, apesar de tudo isso, nunca tivera uma ação 
muito grande em unidades militares. Sempre estivera mais 
voltado para a área política e administrativa. Era muito ligado 
ao pessoal da Sorbonne, em especial ao general Golberi, e 
automaticamente, ao general Ernesto Geisel. Tomou atitudes 
que foram até de um ridículo cômico. Seu gosto por cavalos teve 
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grande repercussão na imprensa e provocou muitos comentá
rios. Quando visitou Florianópolis, foi desacatado por vários 
estudantes e saiu à rua para agredi-los pessoalmente. Depois 
esses estudantes foram processados e finalmente absolvidos, 
porque ele mesmo retirou a queixa. Ele não sabia pesar a 
responsabilidade e as obrigações de um primeiro mandatário 
do país e provocava comentários desairosos em relação à sua 
vida particular. 

O general Figueiredo não trouxe qualquer benefício para o 
desenvolvimento do país. Seu governo foi fraco nesse sentido, 
mas deu um impulso muito grande à redemocratização. Na 
minha opinião, a coisa mais grave que aconteceu no seu gover
no foi a promulgação de uma anistia que ignorou os crimes de 
sangue. permitindo que terroristas e assassinos voltassem a 
tomar parte na vida política do país. Ao fazer essa anistia 
antecipada e fora de época, Figueiredo permitiu que nas elei
ções seguintes esses elementos anistiados, que tinham sido 
alijados pela Revolução, voltassem à direção do governo. A 
Cãmara dos Deputados, o Senado e a própria presidência da 
República foram pleiteados por pessoas que eram absoluta
mente despreparadas e alheias às influências da Revolução. O 
general Figueiredo cometeu a maior injustiça que podia ser 
feita aos revolucionários de 1964, àqueles homens que impedi
ram que esse país se tornasse uma república sindicalista ou 
mesmo um satélite direto da União Soviética - o grande 
interesse dos marxistas em 1964 era transformar o Brasil na 
primeira potência comunista dentro da América do Sul. A 
atitude do general Figueiredo foi responsável por tudo o que se 
passou a partir de então. Permitiu que a campanha das Dire
tas-Já se estendesse, não teve força para segurar essa situação, 
essa gente toda foi voltando, e o Tancredo acabou saindo can
didato. Na indicação de candidaturas dentro da Arena, conse
guiu eliminar o Maluf e o Andreazza, este último, a única 
esperança que tínhamos de que o governo podia ficar em boas 
mãos. Mas, infelizmente, ele tergiversou de tal maneira, se
guindo as artimanhas do general Golberi, que conseguiu esfa
celar a Arena e possibilitou a eleição do Tancredo Neves, 
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candidato do PMDB, que não sei se, por boa ou má sorte, 
faleceu antes de tomar posse. O vice-presidente José Sarney 
assumiu a presidência sem poder assumir. Houve ali uma 
grave ingenuidade deixando que um vice-presidente assumis
se sem ter sido eleito. Quem fora eleito fora o Tancredo Neves, 
e não o Sarney. Sarney apenas acompanhava a eleição de 
Tancredo Neves, que era o presidente. Devia ter sido feita uma 
nova eleição, mas fizeram um a�ranjo no Congresso Nacional 
para dar posse ao José Sarney. �' 

Na minha opinião, portanto, governo Figueiredo foi o pior 
da Revolução. Na verdade não fo o pior, porque foi quase igual 
ao do general Geisel. Apenas te'1e atitudes morais e psicológi
cas piores. O general Figueireqo fora um revolucionário de 
1964, mas demonstrou, em seu governo, ter desaprendido ou 
jogado por terra todos aqueles ideais que a Revolução de 64 
tinha levantado para dar ao paír uma nova feição, urna nova 
força. Ele ajudou muito os antigps inimigos do Brasil, que na 
nossa opinião eram o pessoal q� em 1964 estava na área do 
presidente João Goulart queren o ver a destruição da nossa 
sociedade, a destruição dos noss s ideais e das nossas convic
ções políticas, culturais e religio as. Ele também não preparou 
o país para a democracia. Con�inuou na mesma política do 
Geisel. Não preparou o corpo docente das faculdades e dos 
colégios. A formação de profess<llres continuou eivada de ele
mentos completamente contrários à política democrática, à 
instituição da democracia no paí$. Não combateu as acusações 
contra os governos militares, nã� defendeu a necessidade que 
houvera no país de introdução dqs atos institucionais e deixou 
o país começar uma democracia fraca, sem personalidade, 
dirigida por deputados e senadores comprometidos com as 
idéias socialistas. Isso culminou na Assembléia Constituinte, 
que fez uma Constituição que não é nem presidencialista nem 
parlamentarista e que está trazendo imensas dificuldades aos 
dirigentes do país. Mais do que isso, permitiu que o orçamento 
da República, que deve ser da t<lltal responsabilidade da área 
executiva, fosse manobrado pelo Legislativo, levando aos ab
surdos que vimos depois na CPI do orçamento. 
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Em que momento o regime militw' deveria ter acabado? 
Acabou cedo demais, tarde demais, ou acabou na hora certa? 

Ao invés de responder diretamente à pergunta, quero lembrar 
o seguinte. A Revolução de 64 teve um objetivo principal: evitar 
que o Brasil se transformasse em mais um dos satélites sovié
ticos da comunidade marxista mundial. Em segundo lugar, 
quis combater a corrupção. O governo Castelo Branco deu 
início a uma série de atividades que realmente estavam cum
prindo os objetivos da Revolução. A ascensão do general Costa 
e Silva à presidência da República recebeu o impacto das 
reações dos anti-revolucionários, dos marxistas contrários à 
ações punitivas do governo. Afastado o general Costa e Silva, 
durante a Junta Militar, surgiram dentro das Forças Armadas 
reações orientadas por políticos descontentes e punidos pela 
Revolução, no sentido de voltar ao regime democrático. Veio o 
general Emílio Garrastazu Médici que, como já me referi, levou 
o país a um desenvolvimento muito grande, mas cometeu um 
grave pecado. Não preparou o país para uma redemocratização 
sem anistia, impedindo, assim, que os castigados pela Revolu
ção pudessem concorrer aos postos eletivos futuros. Porque a 
Revolução de 64 era, antes de mais nada, democrática. Quei
ram ou não, todos os militares da Revolução eram desejosos da 
volta à democracia. Queríamos a volta à democracia com o 
alijamento e a retirada daquelas falhas administrativas que 
permitiram que o país chegasse ao ponto em que chegou em 
1964. Infelizmente, o general Médici, entusiasmado e influen
ciado pelo resultado de seu governo, esqueceu-se de que deve
ria preparar a continuidade do governo. Devia ter feito isso 
mas não fez. Foi envolvido pelo sucesl'io de seu governo e pelos 
meandros da intriga que os oposicionistas da Revolução fa
ziam. Não permitiu a preparação dos quadros civis para tomar 
conta do país. Com a vinda dos generais Geisel e Figueiredo, 
tivemos a anistia prematura, e homens como Leonel Brizola e 
José Genoíno voltaram a ter direitos políticos e acesso à mídia. 
O mau trabalho do general Figueiredo dentro da Arena, des
truindo praticamente aquela organização, levou a que o país 
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fosse governado por uma Cãmara e um Senado compostos por 
homens completamente contránios à Revolução. 

É preciso também não esquecer que o general Costa e Silva 
sempre foi contrário à indicação de oficiais-generais para diri
gir os governos revolucionários. Sempre foi favorável a dar a 
direção do país a um civil. A briga dele com o general Castelo 
Branco, desde o início da Revolução, era essa. Ele queria um 
civil, e isso é a prova principal rle que era um homem voltado 
para a democracia. Tanto que, pouco antes de ficar doente, 
estava preparando uma Constituição. Nessa ocasião, muita 
gente pensava que ele, coração mole, queria a volta da liberda
de. Não queria. Queria, sim, transformar o país sem dar chance 
aos inimigos do passado. Em 1964 quis entregar o país aos 
civis, mas seus companheiros não deixaram. Os próprios gover
nadores na época eram favorávtis a que o governo fosse entre
gue ao general Castelo Branco. iNão pôde opinar na sua suces
são porque estava doente, e c�· m isso houve a continuidade 
desse sistema de governos m litares. Na minha opinião, o 
general Costa e Silva era o mai r democrata que havia dentro 
da Revolução e era uma prova Ide que todos nós queríamos a 
democracia. Tínhamos feito a ltevolução para impedir que o 
país passasse a ser uma dita4ura proletária. O comunismo 
estava avançando, levando o país à desordem, e o que eles 
queriam era justamente isso para poder impor uma ditadura 
proletária. Nós não queríamos :isso, queríamos manter o país 
numa democracia liberal como a que vivemos hoje. Mas não se 
deixou que essa idéia aparece$se e deu-se continuidade aos 
governos militares. Vieram depois Médici, Geisel, Figueiredo. 
E o Figueiredo, infelizmente, <ileixou recrudescer aquilo que 
nós nâo queríamos. Estamos p"gando até hoje pela má sorte 
que tivemos com o falecimento 110 general Costa e Silva. 

Como o senhor reagiu pessoalmente ao Inovimento de 
transição do regime militar? 

Bom, nessa época eu já estava fora do serviço ativo. Assisti na 
reserva aos desmandos do governo Geisel e, pior do que isso, à 
falta de decisão e de orientação· do governo do general Figuei-
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redo. Creio que mesmo sem ter havido um preparo, o povo 
brasileiro deveria ter sido convocado para eleições diretas no 
governo Médici. Não tendo havido anistia� não tomariam parte 
nas eleições nem poderiam ser eleitos aqueles indesejáveis que 
haviam sido eliminados da vida política do país com a Revolu
ção. Teríamos condições de indicar um candidato civil que 
pudesse fazer o país voltar à democracia. Mas nessa época já 
estávamos alijados do serviço ativo, assim como a grande 
maioria dos oficiais da Aeronáutica, do Exército e da Marinha 
que tinham tomado parte efetiva na Revoluçào. Conseqüente
mente, assistimos bastante apreensivos e preocupados ao que 
aconteceu e que nào fomos capazes de evitar. Na minha opi
nião, a redemocratização deveria ter sido feita durante o gover
no Médici, sem anistia alguma. A transição que veio depois foi 
prematura. A oportunidade era outra. Não devia ter havido 
anistia a ntes da redemocratização. 

Olhando de hoje, qual o legado positivo dos governos 
militares e quais as suas falhaB? 

Os principais resu ltados positivos dos governos militares estão 
na área do desenvolvimento econômico. Tivemos um grande 
desenvolvimento industrial e organizacional. Basta observar 
todas aquelas grandes obras feitas na época para se chegar à 
conclusão do que foi o trabalho dos militares na parte do 
desenvolvimento. Entretanto, a má orientação na constituição 
das usinas nucleares, ou melhor, no desenvolvimento da ener
gia atômica, foi um erro grave do governo Geisel. 

Acho que a principal falha dos governos militares foi não ter 
feito uma redemocratização sem anistia ainda no governo Mé
dici. A anistia precisava ser estudada com mais atenção) com 
mais vagar. Já mencionei também as falhas na preparação de 
quadros na área educacional e judiciária. Não houve preparo 
nas escolas para evitar que o povo ficasse sendo enganado, 
como continua sendo pelos atuais políticos, que dizem que o 
socialismo é assistência social. Socialismo não é assistência 
social. Socialismo é uma coisa muito séria. É uma política, uma 
ideologia, voltada para a parte econômica. É uma ditadura, 



JoAo PAULu MOREIRA BURN1ER • 221 

uma imposição de medidas que supostamente se propõem à 
distribuição de bens. Na realidade, é uma utopia. A União 
Soviética, após 70 anos de revolução, acabou se degradando e 
não conseguiu obter resultado algum. Isto porque é impossível 
impedir a vontade humana de guardar para si e para os seus 
familiares aqueles bens que são fruto do seu trabalho. Na parte 
judiciária, a Revolução também não procurou modificar o Códi
gu do processo judiciário, permitindo a atual situação em que 
um processo, o mais curto que seja, leva dois ou três anos para 
ser solucionado. Se é um processo criminoso, leva até seis anos 
para ser resolvido. Se é político, esse então, é quase interminá
vel. E mais. Não houve a criação de algum órgão capaz de 
fiscalizar o próprio Poder Judiciário, que permanece absoluto 
enquanto o Executivo é fiscalizado pelo Judiciário e pelo Legis
lativo. Essas são as principais falhas da Revolução que eu 
gustaria de mencionar. 



ENIO DOS SANTOS 
PINHEIRO 

• 

Nascml em 1915, Formou-se pela Escola Militar do 
R(�alengo em 1938. Foi nomeado governador de Ron
dônin por duas vezes, de 1950 a J 954 e em 1961. Em 

1 964 era. tenente-coronel e servia na 1 li Seçiw do Estado-Maior 
do Exél'C'ito, no Rio de Jarw.iro. Promovido a coronel em de
zembro deSSf' ano, foi designa,do para o comando da 211 Divisão 
de Infantaria do li Exéi'cito e. em seguida, do 29 Batalhão 
Fel'roviw'io. lJurante o gOl/ano Costa e Silva, organizou (I, 
Agência CenlnJ do Serviço Nacional de Informações (SNJA 
em Brasília, e criou a. Escola Nadonal de Infol'lnll{ve,<l (EsN/), 
tornando-se .'W/l primeiro diretor. Em 1971 foi promovido a 
gCILeral-de-brigada. e, já no goveJ'1W Geisel, a general-de-divi
são. Chefiou então a Secretw·ia. Geral do Exército, a. Secl'etal'ia. 
Geral do Allo Comando e a Diretoria de Obras e Cooperação. 
P(UlSOll para. a reserva em 1979, indo presidir a. DERSA -
De.<iewlolpimenlo Rodoviário, no gouerno riR Paulo Maluf em 
São Paulo. Fez di"ers08 curso.<j sobre inteligência. e in(ol'maçiio 
nos Estado llnido, ... 

f)(�fKJimenlo concedido a. Gláucio Ary Dillou Soares, Celso 
C(f�'ilI'O e Maria Celina D'Araujo em dezembro de 1992 e ago.<ito 
de 1994. 

• 

Que funções o senhor exercia quando o presidente Geisel 
assumiu? 

Quando o presidente Geisel assumiu, eu era diretor da Escola 
Nacional de Informações. Estava havia quase dez anos fora da 
tropa e, antes de o presidente assumir, pedi para voltar para o 
Exército. Queria voltar para a minha terra, Belém do Pará, 
onde havia um comando vago. Eles concordaram. 
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Como se deu, na sua opinião, a escolha do general Geisel para 
a presidência da República? 

Do meu ponto de vista, o Geisel chegou à presidência da 
República lançado de pára-quedas. Creio que não era o prefe
rido. Quem ia ser o presidente era o irmão dele. Pouca gente 
sabe disso, mas posso dizer de cadeira que o Orlando queria ser 
presidente. Ele havia sido cogitado quando da sucessão do 
Costa e Silva, mas quando chegou a sua vez já era tarde 
demais. Estava doente e indicou o irmão. Quando o Médici me 
comunicou essa escolha, disse-lhe umas verdades de que mais 
tarde até me arrependi. Não me contive. Eu tinha experiência 
de governo, havia sido governador duas vezes e sabia que o 
Ernesto Geisel não tinha condições para governar. Questionei 
o presidente: "Como o senhor pode entregar o governo para 
uma pessoa sem compromisso algum?! Isso não é possível, 
general! O senhor vai entregar o governo de graça' Já falou com 
ele sobre as prioridades nacionais? O PIB? Itaipu? Ele vai 
continuar isso?" Mais tarde ele me disse que foi enganado, e 
acho que foi mesmo. E tem mais: quando o general Ernesto 
Geisel foi convidado para ser presidente, disse ao irmão que 
não queria aceitar a indicação. Médici pediu que o Orlando 
insistisse. O convite foi reiterado. Ernesto Geisel disse então 
que aceitava a candidatura, mas não aceitava fazer parte da 
Arena. Orlando explicou: "Você tem que se filiar. Se não fizer 
isso não pode ser candidato, porque os regulamentos dizem que 
o candidato tem que pertencer à Arena." Isso é verdade, e é 
uma coisa que até conta a favor do general. Orlando voltou ao 
Médici e contou que o Ernesto não aceitava a filiação. O presi
dente chamou então o Leitão de Abreu e pediu que ele desse 
um jeito jurídico na situação, para que o Geisel fosse indicado 
pelo partido sem ser membro filiado. O ato já estava pronto 
quando, no dia seguinte, o Orlando veio falar com o Leitão: 
"Estive pensando: já que o Ernesto não quer aceitar, eu vou ser 
o candidato." Leitão disse: "Agora é tarde. Não dá mais." E 
assim Ernesto Geisel chegou ao poder. 

Os generais Orlando e Ernesto Geisel tiveram, algumas vezes, 
posições diferentes acerca de questões políticaB. 
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É verdade, mas nunca vi uma pessoa gostar tanto de um irmão 
como o Orlando gostava do general Ernesto. E nunca vi uma 
pessoa ser tão difícil como o general Ernesto Geisel. As posi
ções políticas de ambos eram diferentes, mas isso não atrapa
lhava essa forte amizade entre ambos. Não discuto que o 
Ernesto seja inteligente e competente, mas era muito difícil de 
lidar. Diziam que um era PSD e o outro UDN. 

No seu entender, como o grosso da oficialidade viu o projeto 
de abertura do presidente Geisel? 

Mal. Pessimamente mal. Pensávamos que não ia dar certo. 
Vou lhe dizer uma coisa: era opinião unânime, era consenso de 
todas as Forças Armadas. Todo mundo queria mudanças, que
ria acabar com as restrições do AI-5, mas não daquela maneira. 
Afinal tínhamos experiências passadas, coisas da nossa histó
ria que tinham dado certo. Muitos oficiais do Exército que se 
dedicaram a estudar esses problemas sabiam bem que a ma
neira não deveria ser aquela. 

Como deveria ser, então? 

A maneira era a seguinte: anistiar de um lado e de outro, mas 
com restrições quanto à recuperação dos direitos políticos e ao 
exercício de cargos públicos. A maior parte dos que hoje estão 
no poder não teriam voltado, e as coisas que estão acontecendo, 
como conseqüência desse processo, teriam sido evitadas. Tudo 
foi feito de maneira errada. Foi uma falha muito grave, sobre 
a qual ninguém fala. Ao contrário, até se elogia o general 
Geisel porque fez a abertura. Mas foi um erro grave, um dos 
mais graves que se cometeu para com a nação. A pessoa que 
tivesse cometido crime que não fosse político, não podia ter de 
volta a plenitude dos seus direitos. Aliás, não há nenhum país 
no mundo que tenha permitido uma coisa dessas. Quem tivesse 
cometido crimes como corrupção, assassinato pessoal, não po
dia voltar para a vida política. Ladrão que tivesse recebido 
dinheiro do estrangeiro, também não poderia. Agora, quem foi 
preso porque tinha ideologia comunista, está certo, podia recu
perar todos os seus direitos. O governo Geisel aceitou várias 
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emendas ao projeto de anistia e acabou deixando o abacaxi 
para o Figueiredo. Não quis assumir a responsabilidade do ato, 
embora tenha sido o pai da criança. Não quis ficar com o nome 
associado na história a esse ato, mas assim mesmo ficou com 
um nome bonito . . .  De vez em quando, ouço falarem bem dele. 

Desde o início encaramos a abertura de forma negativa e 
preocupante, porque conhecíamos o general Ernesto< Como todo 
alemão, ele é um liberal apenas no que diz. Segue o mesmo 
exemplo de outros alemães como Marx e Lutero, liberais nas 
idéias que pregam mas, na prática, autoritários e autocratas. 
Na realidade, quem concebeu e começou a abertura não foi o 
general Figueiredo, nem o Gvlberi. Foi o general Ernesto Geisel. 
Quem tem todo o direito de considerar-se responsável por esse 
ato é apenas ele. 

o general Golberi não foi um auxiliar importante do 
presidente Geisel na formulação do projeto de abertura 1 

Fico inibido de dar um parecer sobre o Golberi porque era um 
ser completamente estranho. Não recebia oficial-general em 
sua casa. Que eu saiba, nunca houve um oficial-general da 
ativa que fosse à casa dele visitá-lo. Agora, cultivava amizades 
com o pessoal de baixo. Esses iam à sua casa em �Jacarepaguá 
e eram bem recebidos. Fez parte da Escola Superior de Guerra, 
e isso permitiu que se criassem lendas a seu respeito, particu
larmente no que toca à sua inteligência e ao seu preparo. 
Golberi escreveu um livro sobre geopolítica que é completa
mente ilegível.  No meu entendimento, não sabia coisa alguma 
de geopolítica, e o seu português era péssimo. Depois que dei 
uma olhada no livro devolvi dizendo: "Não posso ler. Não 
consigo. É preciso contratar um escritor fantasma para rees
crevê-lo." Acho que fizeram isso mesmo para poder reeditar o 
livro. 

Como a comunidade de informações. que é diferente do grosso 
dos oficiais, viu o processo de abertura? 

Nós tivemos vários azares. Queríamos trabalhar, éramos idea� 
listas e estávamos procurando fazer alguma coisa durável no 
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nível da infra-estrutura. Eu, por exemplo, fui aos Estados 
Unidos três vezes fazer cursos difíceis e caros , pagos pelo 
governo, sobre informações e sobre o papel de um serviço de 
informações em nível nacional. A impressão que tivemos é de 
que todos os nossos esforços foram perdidos. 

o processo de abertura teve muitas idas e vindas. Por que 
isso acontecia? 

Porque nunca houve pensamento unânime dentro das Forças 
Armadas. Havia uns que eram totalmente moderados e outros 
que eram completamente radicais. Os radicais ainda hoje pen
sam da mesma maneira, e é impossível conversar com eles. O 
diálogo era difícil. 

o que o senhor achou da escolha de general Frota para o 
Ministério do Exército? 

Pelas análises que fiz, nâo dá para entender como o general 
Ernesto Geisel pôde escolher o general Frota para ministro do 
Exército. Embora náo seja verdadeiro, o general Frota era tido 
na Escola de Estado-Maior como um sujeito incompetente, 
mau aluno e preguiçoso. Geisel, por sua vez, era o dono da 
verdade, o sábio. Inicialmente o escolhido fora o Dale Coutinho, 
coisa que também nunca entendi. Como o Geisel pôde meter na 
cabeça que o Dale Coutinho era homem dele? Nâo era coisa 
nenhuma. Servi com ele em Sâo Paulo, era chefe do Serviço de 
Informações, e me pediram para tomar conta dele. Pois bem, o 
Dale Coutinho morreu, e o general Frota foi escolhido para 
substituí-lo, por antiguidade. Isso porque existe a seguinte 
norma: o ministro é escolha do presidente, mas o chefe do 
Estado-Maior nâo. O presidente pode até vetar, e aí o oficial 
mais antigo, de quatro estrelas, será o chefe do Estado-Maior. 
Por sua vez, o chefe do Estado-Maior é o eventual substituto do 
ministro. Quando morreu o Dale Coutinho, o general Frota, 
que era o mais antigo, chefe do Estado-Maior, foi ser proviso
riamente ministro. Acabou ficando até o fim e foi muito desgas
tado. Posso contar de cadeira porque eu era do Serviço de 
Informações, analisava os fatos e ajudava o ministro. Quando 
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o Frota foi para o ministério fui seu secretário-geral e secretá
rio do Alto-Comando. Acompanhei portanto de perto toda essa 
história e vi toda a armação que fizeram contra ele. V árias 
coisas que eu descobria, coisas difíceis de acreditar, vindas de 
pessoas que não se podia nem imaginar, eu lhe comunicava. 

o general Frota não era afinado com o projeto de abertura. 

Penso que não. E tem mais o seguinte: ele tinha uma cisma 
muito grande, não com o general Geisel, mas com o João 
Figueiredo. Não gostava do pai dele, Euclides , de quem fora 
aspirante no Regimento de Cavalaria, no Rio de Janeiro. E 
dizia, para mim e para outros amigos, coisas sérias sobre o pai 
do Figueiredo. Havia essa animosidade entre ambos, e creio 
que o Frota não queria aceitar a possibilidade de o Figueiredo 
ser presidente. Quando surgiu o boato de que o Frota seria 
candidato, na verdade o que ele queria era apenas evitar que o 
presidente fosse o João Figueiredo, porque achava que ele não 
era capaz para a função. O Frota não queria ser presidente, 
nunca pensou nisso, embora tenham feito o diabo para que ele 
aceitasse a candidatura. Conheço bem os fatos porque freqüen
tava a casa dele, junto com o ministro do Superior Tribunal 
Federal, e vi o quanto procuraram fazê-lo candidato. 

A demissão do general Ednardo do comando do II Exército 
foi decorrência das Jnortes do jornalista Herzog e do operário 
M anue! Fiel Filho? 

Foi decorrência dessas mortes mas, na verdade, embora o 
Ednardo fosse o comandante em São Paulo, ele não teve culpa. 
A culpa foi do chefe do Estado-Maior do II Exército, que, por 
lei, era o comandante do DOI-CODI. ' Era ele quem dava ordem 
para torturar, interrogar os indivíduos presos, fazer coisas. O 

1. O chefe do Estado·Maior do 11 Exército era o general Antônio Ferreira 
Marques, sendo seu chefe da 2!! Seção (E2l o tenente·coronel José de 
Barros Paes. 



ENIO D0S SANTOS PINHEIRO . 229 

Ednardo não faria isso, era uma moça, e não entendo porque o 
Geisel não gostava dele. Estou falando porque o conheço bem. 
Foi meu colega de turma. Quando houve a primeira morte, o 
presidente chamou o ministro e o advertiu. Botou o dedo na 
cara do Frota e disse: "Se acontecer outra coisa semelhante, 
você está na rua! Você e todo mundo!" O Ernesto não tinha 
consideração com as pessoas. Foi feito então um inquérito para 
apurar a morte do jornalista, coordenado pelo Cerqueira Lima, 
pessoa correta e decente. Era general de quatro estrelas, dava
se bem com o meio civil e era amigo do dono do Estado de S. 
Paulo. Quer dizer, não era um camarada de fazer jogadas. Se 
houvesse alguma coisa errada, diria. E tem mais, o coronel que 
era chefe da seção de informações do II Exército, o E2, tinha 
tirado o curso na EsNI e sabia perfeitamente os procedimentos 
a serem adotados em casos semelhantes. Mas houve, para 
mim, uma coisa qualquer que estragou tudo. Sei de coisas que 
não são oficiais sobre esse caso mas que são verdadeiras. 
Quando o Herzog foi preso, esse coronel que tirou o curso na 
EsNI o chamou para conversar. Disse-lhe muitas coisas, falou 
dos problemas de ele ter ligações com outros companheiros, e 
das complicações desses companheiros saberem que ele tinha 
contado alguma coisa inconveniente, ou até de pensarem que 
ele os tinha traído. Coisas assim. Depois dessa conversa no 
quartel, que aconteceu assim que o Herzog foi preso, deixaram 
o homem sozinho na hora do almoço. Sozinho e com o cinto do 
macacão amarrado. Quer dizer, enlouqueceram o homem com 
um cinto amarrado na cintura e depois o encontraram morto 
com o cinto amarrado no pescoço. Foi suicídio ou mandaram 
que ele se suicidasse? Esse é realmente o problema. O Cerquei
ra era meu amigo, concluiu o inquérito opinando pelo suicídio, 
e nunca pude conversar com ele para examinar as possibilida
des. Quanto ao outro caso, o do operário, foi diferente. Ele 
estava descalço e não perceberam que estava de meia. Então, 
pegou a meia, amarrou-a no pescoço e se enforcou. Mas, de toda 
forma, enforcar-se com uma meia é muito mais difícil do que 
enforcar-se com um cinto de pano. O camarada perde as forças. 
Não dá jeito, não é? 
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Qual a responsabilidade do general Ednardo e do ministro 
Frota nesses fatos? 

Meu ponto de vista pessoal é de que ambos foram traídos . O 
ministro não tinha residência em Brasília e vinha todo fim de 
semana para o Rio, onde tinha uma casa no Grajaú, ver o filho 
oficial de Marinha que estava doente. Frota era um pai extre
moso. Vinha para o Rio mas deixava ordens com o chefe do CIE 
em Brasília! para que lhe translnitisse qualquer coisa que 
ocorresse, em qualquer parte do Brasil.  Dependendo do caso, 
ele voltaria para Brasília, imediatamente. Havia um avião 
sempre de prontidão para decolar com o ministro a qualquer 
momento. No dia em que ocorreu a segunda morte, nada foi 
informado nem a ele nem ao general Ednardo, que tinha saído 
da cidade de São Paulo para passar o fim de semana em um 
sítio no interior do estado. Quem devia ter avisado o coman
dante e o ministro era o general-de-brigada que nessa época 
chefiava o CODI. Mas o que ele fez'l Pediu para o E2 transmitir 
a notícia para Brasília, de qualquer maneira, e quema recebeu 
foi o general Confúcio Pamplona, chefe do CIE. Este, por sua 
vez, não comunicou ao ministro. Houve até um episódio inte
ressante a esse respeito. Quando encontrei depois com o Con
fúcio, de quem era amigo, disse-lhe: "Seu bobo, você fez isso 
com o nosso chefe!" Ele respondeu: "O que eu ia fazer? Pediram 
para fazer boca de siri . . .  " Ou seja, o camarada de São Paulo, o 
E2, ao transmitir a notícia ao CIE, pediu para o general 
Confúcio não informar aos chefes. Nesse encontro eu disse ao 
general Confúcio: "Que boca de siri, rapaz! Informação não tem 
boca de siri. Você tinha que abrir a boca e fechou. Você não sabe 
o que é informação." Ele fechou a boca, não transmitiu a 
notícia, e em conseqüência o ministro Sílvio Frota não foi 
informado. Ficou no Rio até segunda-feira, quando foi chamado 
pelo Geisel, que já sabia de tudo. 

Qual era o interesse do oficial que avisou o general Palnplona 
em pedir "boca de si"i'? Qual era objetit'O? 

Olha, vou lhe dizer uma coisa. Embora esse oficial seja meu 
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amigo, e não vou dizer o nome dele, acho que aquilo foi fruto da 
má qualidade desse oficial. Não teve a visão do que podia 
acontecer. Veio o escândalo que saiu por toda parte, e o cara 
ficou lá como se não tivesse acontecido nada. 

Ele estaria defendendo a si próprio? Estaria comprometido 
com os fatos? 

Acho que ali houve um descuido. Mas esse oficial tinha amiza
des poderosas no Exército. Era amigo desde o tempo da guerra 
do general Siseno Sarmento, e tudo acabou dando certo para 
ele. Saiu general de quatro estrelas. Mas do meu ponto de 
vista, ele deveria ter sido castigado pelo que aconteceu. Tinha 
que ter sofrido um inquérito. Mas o Frota, que deveria ter 
proposto esse inquérito, era um bom homem e não quis fazer o 
que deveria ter sido feito. 

C01no foi a conversa do presidente Geisel com o ministro 
Frota acerca da demissão do general Ednardo? 

Na segunda-feira, o Frota foi falar com o presidente, que já 
sabia de todos os fatos e exigiu do ministro a demissão imedia
ta do comandante do 11 Exército. Como já contei, quando 
ocorreu a morte do jornalista, o presidente havia chamado o 
ministro e lhe dissera: "Não admito outro erro. Não quero a 
segunda vez'" Como o fato se repetiu, o presidente lembrou: 
"Disse que se acontecesse a segunda vez você ia botar o Ednar
do para fora' Eu quero que ponha agora! Já!" Geisel queria 
botar no lugar o Dilermando, que era amigo dele. O general 
Frota defendeu o general Dávila Melo e resistiu à sua demis
são. Depois de longa discussão o presidente decidiu afastar o 
general Dávila do 11 Exército transferindo-o para o Departa
mento de Ensino, em Brasília, em substituição ao general 
Dilermando. O ministro acabou aceitando a troca, mas O gene
ral Dávila Melo nào aceitou o novo cargo e pediu transferência 
para a reserva. 

O general Frota lutou bravamente em defesa do seu compa
nheiro, mas sofreu pesado desgaste em seu prestígio junto ao 
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presidente da República. Foi macho e disse ao presidente: "Não 
vou assinar a demissão do general Dávila." E o Geisel: "Assi
na!" O Frota respondia: "Não vou assinar! Se o senhor quiser, 
me demita." Mais tarde eu disse a ele: "General, por que o 
senhor não se demitiu naquele momento? Sairia do governo 
com uma glória enorme.j) Eu conversava muito com ele e 
achava que devia ter demitido o faltoso, porque sem a menor 
dúvida havia s ido cometida uma falha, e falha é falha. Mas 
acontece que o Ednardo não fora alertado do fato porque onde 
estava não havia rádio, É o caso de perguntar: como um 
comandante de Exército i.a para um lugar onde não havia 
rádio? 

o ministro Frota tinha avisado o general Ednardo de que o 
presidente não queria que houvesse uma segunda vez ? 

Avisou. Fez todas as coisas que devia fazer. A única coisa que 
não fez foi pedir demissão quando foi repreendido. 

E o general Ednardo 1 Fez o que deveria ser feito? 

Quando o Ednardo viu o erro que havia cometido. ficou deses
perado e morreu. Era um homem leal com as pessoas e ficou 
desesperado. 

A respeito dessas mortes, além da versão do suicídio há 
outras duas. Uma diz que foi uma espécie de "acidente dR 
trabalho", e a outra que teria sido llIna provocação do pessoal 
lnais radical. 

Vou lhe dizer uma coisa. A opinião do pessoal que servia no II 
Exército naquela ocasião é de que não houve assassinatos. 
Estou lhe dando minha palavra de honra. Fiquei chocado com 
esses casos e faço minhas especulações porque entendo um 
pouco do assunto. Quando estive nos Estados Unidos, assisti a 
sessões de interrogatório e vi que a primeira coisa que se faz é 
tirar a roupa da pessoa. Ela fica nuazinha, sem nada defronte, 
tudo branco, o interrogador fica numa mesa em cima) uma 
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pessoa tomando nota, a televisão filmando, e um pessoal fica 
atrás de uma parede de vidro. Bom, eles sabiam disso! Como 
foram deixar o preso com o cinto? Além do mais, o morto ficou 
numa posição assim, meio pendurado, meio ajoelhado. Isso era 
para dizerem que ele se suicidou porque quis? Pode ser. Mas as 
pessoas que tém dúvidas neste caso são homens de bem no 
Exército. Não é qualquer um. E tem mais. Naquela época, todo 
mundo estava mais ou menos engajado nesse negócio, e tinha 
uns mais radicais e outros menos. O pessoal que estava lá era 
gente de caráter, mas é engraçado que, depois disso, se liqui
daram. Desapareceram. Para mim, aquele foi um caso de 
incompetência, e as pessoas certas não foram informadas. 

E, a partir daí, como se chegou à demissão do ministro Frota? 

o tempo foi passando sem maiores incidentes, a não ser os 
problemas no palácio em torno da candidatura do general 
Figueiredo criados pelo general Hugo Abreu, que tinham fortes 
repercussões no Ministério do Exército. E assim chegamos ao 
dia 12 de outubro de 1977. Não havia expediente em nenhuma 
repartição, com exceção do palácio do Planalto. Pela manhã o 
general Frota, que estava em Brasília, foi surpreendido com 
um chamado do Planalto para entrevistar-se com o presidente. 
Nesse dia eu saíra mais cedo de casa para ver as obras da 
construção do Clube do Exército. Quem tinha dado a verba 
para a construção do clube fora o G€isel, e eu não podia brincar 
com esse homem. Antes já tinha havido uma sabotagem: quei
maram uma cobertura de pagode, muito bonita, antes de o 
concreto secar. Havia muita confusão naquele tempo. Bom, o 
general Frota telefonou para a minha casa pedindo minha 
presença, e minha mulher disse que eujá tinha saído para ver 
a obra. Chamaram meu ajudante-de-ordens, que foi me procu
rar e me encontrou. Mas quando cheguei no ministério a 
demissão já tinha acontecido. O presidente tinha chamado o 
ministro às sete horas da manhã. 

Eu soubera antes que o ministro seria chamado, mas não 
sabia que isso ia acontecer. Fora informado de que o Geisel 
queria falar com o Frota para que este apoiasse a candidatura 
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Figueiredo. Eu tinha um amigo senador, o tenente-coronel 
Virgílio Fernandes Távora, do Ceará, que fora à minha casa 
certa noite e conversara bastante comigo, pois tinha ouvido 
dizer que o ministro estava traindo o presidente. Távora era 
líder da maioria no Senado e tinha conversas políticas com 
Geisel. Contou-me que o presidente lhe dissera que achava que 
o Frota não gostava dele. Respondi: ''Você está enganado. Não 
tem coisa nenhuma. O general Frota só se preocupa em h'aba
lhar, não quer s aber de política. Só se preocupa com a tropa, 
com a assistência aos comandos, promoções, essas coisas. Disso 
ele quer saber. Mas política nacional não é com ele." E o 
senador insistiu: "O presidente vai chamar o Frota. Petrônio 
Portela me disse que o presidente quer falar com ele." Fiquei 
com aquilo na cabeça e avisei o ministro. Mas naquele dia, 
quando o Frota me chamou, já tinha sido chamado. Eu disse: 
"Eu tinha dito para o senhor que ele ia chamá-lo, mas não era 
para isso, Decididamente, não era. Era outra coisa. Era para o 
senhor apoiar o João Figueiredo como candidato dele<" Aí, fui 
para o Quartel-General e começou o vai-não-vai. Foi um dia de 
cão. 

o general Frota lhe contou COlno foi a conversa cOIn o 
presidente? 

Contou. O presidente Geisel o tratou muito nlaI. Quase o 
agrediu. Frota chegou para a conversa e disse: "Bom, presiden
te, o que o senhor deseja?" Ele disse: "Quero o meu cargo!" 
Mostrou um decreto já assinado por ele e continuou: "O cargo 
é meu! Já lhe disse, o cargo é meu! Assina!" O general Frota 
respondeu: "Não vou assinar. O cargo é seu, mas quem o está 
ocupando sou eu. E o senhor tem todos os meios para me botar 
para fora. Não vou sair por espontânea vontade, salvo se o 
senhor me responder às seguintes perguntas: eu o traí? Fiz 
qualquer ato contra a sua administração? Provoquei-lhe qual
quer problema no meio político?" Geisel respondia: "Não." 
Diante disso, o general Frota disse: "Então, não tenho razão 
para sair espontaneamente. Não vou assinar coisa nenhuma." 
E o Geisel: "O senhor vai' Até logo� O cargo é meu! O cargo é 



meu!" Foi um inferno. Quando o Frota chegou na porta do 
gabinete, o presidente disse assim: "Frota, eu não queria que 
você ficasse meu inimigo por causa dessas coisas que eu disse." 
Como é que se pode entender isso? 

Alguns amigos do ministro achamm que ele devia reagir. O 
senhor acompanhou isso? 

Fiquei o dia inteiro com ele. Eu era o secretário geral do 
Exército. Mas no ministério tudo era silêncio. Todos espera
vam a voz do ministro. Foi o único dia, durante todo esse 
período militar, em que pensei que poderia haver no Brasil 
uma revolução sangrenta, feroz e com mortes. Por muito pouco 
não aconteceu. Foi Deus quem não deixou. E quem foi o homem 
que não deixou isso acontecer? Foi o general Frota. Se o Frota 
tivesse algum vestígio de ambição, seria uma coisa terrível. 
Todas as forças estavam divididas. Havia blindados no Rio, em 
São Paulo, no Rio Grande do Sul, mas no palácio não tinha 
ninguém. Todas as tropas de Brasília estavam com o Frota e 
foram se apresentar ao ministro para saber o que fazer. E 
quem estava com o presidente? Ninguém. Somente um bata
lhão de Cristalina, que tinha incorporado naquele dia e não 
sabia nem atirar. Dizia-se também que a base aérea de Anápo
tis estava com o presidente. 

Que providências tomou o general Frota após a conversa cOIn 
o presidente? 

Ele voltou meio triste para o ministério, mas estava bem. Disse 
algumas palavras aos seus auxiliares e convocou os oficiais-ge
nerais de quatro estrelas. Mas a rede de rádio Cruzeiro, que 
pegava o Ministério do Exército, pegava também o Planalto. 
Golberi ouviu e foi dizer ao presidente: "Olha, ele está chaman
do os generais, os comandantes de área, para fazer guerra 
contra você." Aí, o que fez o presidente? Mandou um auxiliar, 
o Heitor de Aquino, receber os generais no aeroporto. E o Frota 
tinha mandado um outro coronel, o Brilhante Ustra, para 
receber esses mesmos generais e levá-los para o Ministério do 
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Exército. Aí, ficaram os dois na recepção do aeroporto, um ao 
lado do outro, e não podiam forçar o destino de cada general. 
Se tinha um general que era do presidente, então tinha que ir 
para o palácio. Apenas um oficial ficou com o Frota. Foi o 
general-de-exército Vinícius Nazaré Notárie. Quando chegou 
ao Ministério do Exército e viu que lá não havia ninguém, esse 
general passou pelo subsolo e foi embora para casa. Houve 
também um outro general, que foi ministro do Superior Tribu
nal Militar, Carlos Alberto Cabral Ribeiro, que foi visitar o 
ministro e ficou o tempo todo de seu lado. 

Como havia convocado todos os comandos, o Frota também 
mandara chamar o comandante de Brasília, o general Arni
zaut de Matos, que, por coincidência, logo que o Frota saiu, foi 
promovido a quatro estrelas sem haver vaga. O general Arni
zaut era um homem do Geisel e foi o espião do presidente no 
Ministério do Exército. Ele foi para lá, para a reunião com o 
Frota, ficou sentado e não falou nada. A certa hora eu lhe disse: 
"O que você está fazendo aqui? Vai-te embora, rapaz. Você tem 
coisa a fazer na tropa." E ele: " 0  general não me mandou 
embora, então fico aqui." Avisei o Frota: "General. esse cara 
está espionando o senhor. Mande-o embora." Mas o Frota dizia: 
"Não faz mal, deixa ele aí mesmo." 

o que o general Frota queria nessa reunião com os 
cOInandantes rnilitares? 

Acredito no que ele me contou e vi as instruções que deu a seus 
assessores no gabinete. Ele queria que se fizesse uma agenda 
para cada um dos comandantes, queria botar todas as coisas 
em ordem. Queria dar seu ponto de vista sobre a continuidade 
do seu trabalho, porque ia comunicar que estava saindo. Que
ria deixar uma orientação, que podia ser seguida ou não. mas 
achava do seu dever fazer essas coisas . Era seu objetivo discu
tir obras que tinham s ido iniciadas, compras nos Estados 
Unidos, coisas assim. Mas o pessoal do Planalto achava que ele 
estava chamando os generais para dar instruções no sentido de 
levantar o Brasil contra o presidente. 
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o senhor na ocasião era um dos que achavam que o ministro 
devia resistir. 

É verdade. O meu temperamento não é de insubordinação 
contra os meus superiores, mas achei aquela demissão uma 
tristeza e uma injustiça. Eu trabalhava para o governo com 
grande entusiasmo! O que fiz para o governo do Geisel no 
Ministério do Exército, ele não pode, talvez, nem avaliar. Re
gularizamos todas as áreas e fortes do Exército, propúnhamos 
decretos, fazíamos pareceres etc. 

Existe uma intelpretação segundo a qual o general Frota 
deixou de reagir não porque não quisesse um confronto, mas 
porque a operação logística do Planalto impediu seus planos. 

Quando ele convocou a reunião com os generais ainda era 
ministro. O decreto de exoneração só saiu publicado às seis 
horas da tarde. Estava na função, podia fazer o que quisesse. 
O cargo era dele. Eu era o oficial mais antigo no gabinete, 
estava lá com o ministro Carlos Alberto. Estávamos tranqüi
los, mas revoltados pelo fato de o presidente ter tomado uma 
decisão desse tipo contra um homem que lhe era leal e que não 
merecia aquele tratamento. Frota. além de ministro, era um 
oficial de quatro estrelas e foi posto para fora ouvindo nomes 
feios, aparentemente sem justificativa. Nós ficamos ofendidos. 
E ele, muito aborrecido. A partir daí, nunca mais quis falar com 
ninguém. 

Fazendo um exercício de imaginação, qual teria sido o 
quadro caso o general Frota tivesse reagido? 

Tenho ainda os acontecimentos na memória e tenho também 
esses fatos todos escritos. O que vi na ocasião é que poderia ter 
acontecido uma catástrofe. Todos que estavam no Quartel-Ge
neral achavam isso. Mas, talvez, o presidente não tivesse 
percebido. Fiquei admirado de ver um homem como o presiden
te Ernesto Geisel, de alto valor intelectual, analista, não ter 
percebido que tinha corrido um risco total. Ele não tinha tropa, 



não tinha nada nas mãos. A única tropa que tinha era a de 
Anápolis) que eram quatro Mirages, e com Mirage não se faz 
coisa nenhuma. O que ele ia fazer com quatro Mirages? Toda a 
tropa de Brasília estava com o Frota. 

Às quatro horas da tarde, o Frota saiu do QG e foi se 
despedir do pessoal do ClE, onde estava o general Antônio da 
S ilva Campos. O pessoal estava emocionado, e alguém disse: 
"General, o senhor não vai largar isso, não é?" E ele: "Como, 
não vou largar? Vou sair sim." Eles diziam: "Não, por favor, o 
senhor venha aqui ver o que está acontecendo." Aí levaram o 
Frota para um depós ito do ClE onde lhe mostraram mais de 
trezentos coquetéis Molotov no chão. E explicaram: "O senhor 
está vendo isso aqui? Sabe o que é? É para defendê-lo e atacar 
o palácio." O Frota respondeu: "Não façam isso." Mas vamos 
admitir que em vez disso tivesse dito: "Está bem, esperem aí, 
vou ao ministério tomar umas providências e de lá dou uma 
ordem pelo telefone autorizando a atacar o palácio." Era facíli
mo atacar o palácio e prender o presidente. Não tinha ninguém 
lá. Prendiam o presidente e o levavam para o ministério. O 
clima era de ódio. Posso garantir que nunca tinha visto uma 
situação assim tão delicada. 

o senhor acha que naquele 1nomento o Brasil esteve 1nai.'> 
próximo de um conflito sangrento do que em 1964 ou em 
1961 ? 

Exatamente. Esteve muito mais próximo mesmo. E as autori
dades telefonaram para o ministério. O general Bandeira, que 
estava na guarnição de Belo Horizonte, telefonou dizendo que 
Minas Gerais estava à disposição do Frota, chamando-o para 
levar o governo para lá. Falou comigo pelo telefone e pergun
tou: "Como é? O homem vai ou não vai?" Eu disse: "Não, não 

. "  vaI. 

Mas o general Bandeira não deu apoio ao presidente Geisel? 

Deu, mas depois de falar comigo. Eles fizeram uma jogada: 
botaram o governador de Minas para falar com o presidente e 
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mandaram o comandante da área falar com o ministro. Para 
cada um diziam coisas diferentes. Aureliano Chaves telefonou 
para o presidente hipotecando solidariedade, e o Bandeira, que 
estava com o governador mineiro no palácio, telefonou para o 
ministro. Como o Frota disse que não ia atender, ele falou 
comigo: "Diz ao ministro que eu preciso falar com ele," Frota 
pediu que ele falasse comigo mesmo. O que o Bandeira me 
disse foi o seguinte: "Diz ao ministro que as tropas daqui estão 
à disposição para ele fazer o que quiser. Diz que nós o convida
mos para vir assumir o governo em Belo Horizonte." Transmiti 
o recado ao Frota, que riu: "Diz a ele que não vai acontecer 
nada disso." Passei a resposta do ministro para o Bandeira: "O 
general Frota diz que não vai acontecer nada." Enquanto isso 
já havia lá no QG um outro oficial, o general Diegues, fardado, 
em ordem de marcha, com pistola, revólver, tudo, pronto para 
assumir o comando. Eu lhe disse: "Diegues, acaba com isso. 
Não vai acontecer nada," Nós estávamos revoltados, mas to· 
mar uma posição de combate era outra coisa. Aí o general 
Diegues saiu e foi telefonar para o general Médici, que era seu 
amigo e estava no Rio. Ouvi a conversa, mas ele só dizia: "Sim, 
senhor. Sim, senhor." Não dizia uma palavra, não comentava 
coisa alguma. Estava mesmo muito perturbado. Lá pelas tan
tas desligou o telefone, e o Frota, que estava olhando, pergun
tou: "O que ele disse?" O general Diegues disse que o Médici 
tinha dito apenas o seguinte: "Põe água na cabeça. Põe água 
para esfriar a cabeça." E o Frota: "Tudo bem. É isso mesmo. 
Acabou." 

o senhor parece não ter dúvida de que, caso o general Frota 
resol vesse resistir. ganharia militarmente? 

No começo ganharia porque estava tudo muito dividido. Mas 
por quanto tempo? Levaria umas seis horas para a tropa do Rio 
chegar a Brasília. Mas em seis horas teria acabado tudo. O 
governo não tinha tropa, não tinha nada preparado. Porque é 
preciso es tar em ordem para poder marchar. E eles não tinham 
ninguém. A única pessoa valente que havia lá era o Hugo 
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Abreu. Se houvesse guerra, ele poderia morrer com um coque
tel Molotov, que é um artefato que se joga e explode. 

M= por que coquetel Molotov ' Não havia granad=? 

Não havia granadas porque estava tudo fechado. Era feriado. 
Tínhamos que improvisar. 

Então, o dia foi bem escolhido pelo Planalto. 

Foi bem escolhido. Foi cientificamente escolhido. Agora, veja 
bem, mesmo improvisado náo seria fácil para o presidente, 
porque ele estava só e não ia poder reagir. Não tinha revólver, 
não tinha nada. Os revoltosos, se quisessem, entravam no 
palácio, fechavam a porta, pegavam aqueles guris que estavam 
lá, davam-lhes umas bofetadas, amarravam esses soldados, 
subiam, abriam a porta da sala do presidente. Não havia 
expediente, e ele estava só na sala. Fechavam a sala e pronto, 
acabou. Aí, baixavam uma proclamação. Chegou até a sair 
uma proclamação, mas não era para o público externo. A 
proclamação foi feita por um oficial do gabinete para o público 
interno, para os oficiais. 

Essa proclamação foi feita nesse mesmo dia? Alguns acham 
que estava preparada desde antes. 

Foi feita no dia. 

Quem fez? 

Um coronel, rapaz inteligente de cavalaria, amigo do general 
Frota. Não tenha dúvida que fizeram no mesmo dia. Eles 
tinham material e informações do elE. Mas depois o tempo 
passou e verificou-se que aquele pronunciamento não poderia 
mesmo ser feito para fora. Só para dentro da organização. Nele 
o ministro se justificava com seus subordinados e questionava 
quem havia roubado documentos para entregar ao general 
Geisel. 
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Quem eram os Plincipais incentivadores da candidatura 
Frota? Qual foi o papel do general Jaime Portela? 

A ação do Portela nisso tudo foi dirigida pelo Golberi. Jaime 
Portela era na verdade inimigo do Orlando e do Ernesto Geisel, 
mas, como o Golberi, era um homem muito esperto, sabido, 
centralizador. Fazia intrigas. Era igual ao Golberi, que, na 
realidade, era um intrigante, um homem de bastidores. 

Como o senhor avalia a escolha do general Bethlem para 
substituir o general Frota? 

Achei uma escolha estranha. O general Bethlem foi, aliás, o 
culpado pelo início de todo o problema. O seu estado-maior é 
que havia difundido para todos os exércitos uma informação 
dizendo que o governo de Geisel estava cheio de comunistas. E 
o Geisel, na conversa com o Frota, quando da demissão, disse: 
''Você diz que meu governo está cheio de comunistas." Aí o 
Frota respondeu: "O senhor está enganado. Quem diz isso é a 
pessoa que o senhor botou na chefia do CIE." Não sei se sabem, 
mas o Geisel não deixou o Frota escolher o chefe do CIE. Disse: 
"Olha, você é o ministro. Mas você só tem uma pessoa que é 
sua, o resto é todo meu." O Frota perguntou: "Quem é meu?n E 
o Geisel: "O seu chefe de gabinete. O resto é meu." 

o general Bethlem era ligado ao ministro Frota? 

Não, acho que não. Parece que o presidente quis escolher um 
oficial neutro, mas não dá para entender essa escolha. As 
escolhas do presidente nem sempre tinham lógica. Tenho a 
impressão de que o general Geisel, em relação aos seus minis
tros do Exército, poderia nomear qualquer general mas acaba
va escolhendo aquele que pudesse administrar do seu modo. O 
Bethlem também não era ligado ao general Geisel. Tinha 
apenas a mesma arma, a artilharia. Aliás, não havia um 
general que fosse ligado ao general Geisel. Nenhum. O oficial 
mais ligado a ele é aquele que foi seu ajudante-de-ordens, o 
Moraes Rego. Havia uma oficialidade mais jovem que até hoje 



242 • A Volta aos Quartéis 

é maIS proxlma a ele. Havia o Reinaldo, em quem ele não 
confiava, o Ivan, o Negreiros, o Leonidas, todos rapazes novos, 
oficiais brilhantes e que hoje são quatro estrelas. 

E sobre a política eleitoral do governo? O que o senhor achou, 
por exemplo, do Pacote de Abril? 

Eu estava acompanhando o governo do general Geisel desde o 
início e pude observar as razões pelas quais ele baixou o Pacote 
de Abril. Estou me baseando em fatos, e não em conceituações, 
e por isso posso dizer que com esse pacote o governo quis 
modificar as eleições nos estados, diminuindo o número de 
convencionais, porque desejava que o candidato da oposição 
derrotasse o Laudo Natel em São Paulo. Se os colégios esta
duais não fossem alterados, o Laudo Natel, que tinha muitos 
amigos no interior e numerosos irmãos, teria maiores chances 
de ganhar a eleição na convenção partidária. A única coisa que 
o general Figueiredo tinha pedido ao presidente era que o 
Laudo Natel fosse governador do estado de São Paulo. Figuei-_ 
redo tinha s ido comandante da Força Pública de São Paulo 
quando o Laudo fora governador e fazia questão de que ele 
voltasse ao governo paulista. Então o Geisel, ao mesmo tempo 
que concordava com a eleição do Laudo Natel, foi criando as 
condições para acontecer o contrário. Todo mundo sabe que 
isso é verdade. Não está escrito em parte alguma, mas é 
verdade. 

O que aconteceu então? O Congresso não aceitou a proposta 
do Geisel e começou a criar obstáculos à candidatura Maluf, 
que concorria com Natel. Veio uma denúncia da CGr acusando 
o sogro do Maluf de corrupção porque devia 18 milhões de 
cruzeiros ao governo em decorrência de um empréstimo para 
comprar no exterior equipamentos modernos para a sua fábri
ca. Acusaram indevidamente o Maluf de ser o responsável pela 
dívida, e o presidente Geisel mandou o processo para o procu
rador-geral da República dar um parecer quanto à pertinência 
da cassação dos direitos políticos, para que ele, Maluf, não 
pudesse se candidatar. O procurador deu o parecer e o mandou 
para o Leitão de Abreu, que era ministro do Supremo Tribunal 
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Federal mas estava à disposição do Tribunal Superior Eleito
ral. Eu era amigo do Leitão, conversávamos muito, era um 
homem aberto e inteligente que ajudara nos problemas de 
governo do presidente Médici. Um dia nos encontramos e ele 
me contou que estava com esse processo do Maluf para relatar 
e não sabia bem o que fazer. Aproveitei a oportunidade para 
dizer-lhe que tinha ouvido de várias pessoas que ele, Leitão, 
estava sendo cogitado para a presidência da República. Com 
essa conversa, Paulo Maluf ganhou a causa no TSE. 

Por que o senhor acha que o presidente Geisel escolheu o 
general Figueiredo para seu sucessor? 

Para mim não foi ele quem escolheu o Figueiredo, e sim o 
Golberi. Se o Golberi não escolheu, teve grande influência na 
escolha. Posso lhe contar a história toda. Os dois tinham uma 
longa convivência. João Figueiredo era tenente-coronel quando 
o Golberi chefiava o SFICI, ali na Casa da Borracha, na rua 
Uruguaiana. Na época o Geisel era chefe de gabinete do mare
chal Denis, e eu era oficial do mesmo gabinete. O principal 
auxiliar do Golberi era o Figueiredo. Foi nesse momento que 
houve o problema do Jango. O Jango ia voltar para o Brasil, e 
o Brizola estava usando uma cadeia de rádio para apoiar a sua 
posse. Resolveram acabar com aquela cadeia, mandando a 
FAB bombardear a rádio e, ao mesmo tempo, enviando o 
Tamandaré para perto de Santa Catarina para bloquear a 
passagem do Jango por terra. Quem ficou no gabinete, para 
coordenar as medidas necessárias , foi o general Ernesto Gei
sel. As ordens eram dadas pelo Golberi, que era o chefe de 
gabinete do Conselho de Segurança Nacional, assessorado pelo 
Figueiredo, de quem o Geisel não gostava. 

O senhor está dizendo que o general Golberi impôs o nome do 
general Figueiredo? 

Não se trata exatamente de impor. Mas houve um episódio com 
o Hugo Abreu que foi um erro. O Abreu quis se impor ao 
presidente como candidato. Isso é verdade. Ele fez um estudo 
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de situação - estudo de s ituação é um documento que se faz 
para tomar uma decisão de combate e se aplica também à vida 
pública - e levou para o Geisel: "Vim trazer para o senhor um 
documento que talvez seja útil. É um estudo de situação." O 
Geisel pegou, olhou - o Geisel lia muito rápido, fazia leitura 
dinâmica - e disse: "Você não tem juízo para me trazer u m  
estudo desses te propondo para presidente da República? " Foi 
isso o que aconteceu. O Abreu tinha um amigo que era chefe de 
gabinete do Frota, o Bento Bandeira de Melo, e os dois ficavam 
em ligação. Então, o Abreu mandava recado para o general 
Frota através do Bento: "Diz ao Frota que ° presidente mandou 
dizer que até agora não tem candidato." E eu dizia ao Bento: 
"Não tem candidato, como? Quer saber quem é o candidato 
dele? É o João Batista de Oliveira Figueiredo. Foi escolhido há 
mais de dois anos. O senhor quer certeza? Pegue esse telefone 
vermelho que está aqui - o telefone vermelho era secreto - e 
telefone para Lisboa, fale com o embaixador, seu colega de 
turma, general Carlos Fontoura, e confira." Agora, uma das 
condições para ser presidente era ter quatro estrelas, e o João 
Figueiredo tinha três. Ele tinha que dar carona em 12 oficiais, 
todos de primeira ordem, e essa foi uma das razões para 
acharem que não seria candidato. Mas ele acabou passando por 
cima de todo mundo. 

Como a oficialidade viu a escolha do general Figueiredo? 

Algumas pessoas reagiram, outras julgaram normal. Figuei
redo tinha amigos. Estava no governo havia muito tempo, 
e alguns pensavam que tinha sido preparado para ser presi
dente. 

Figueiredo havia sido também um homem do gover/'w Médici. 

Ele chefiou a Casa Militar do Médici mas depois, quando foi 
para a presidência, o Médici se indispôs com ele. Figueiredo foi 
imprudente porque traiu o presidente. Levou o Golberi para o 
seu governo, quando havia prometido ao Médici que não o 
faria. O presidente Médici, que era franco, u m  gauchão, me 
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dizia isso claramente. Eu conversava livremente com ele, to
mávamos uísque juntos. Era um homem formidável, que foi 
muito injustiçado sob todos os ângulos, até mesmo por compa
nheiros. Dizem que era ignorante e burro, o que é totalmente 
infundado. Era inteligente, tinha perspectiva, tinha uma visâo 
que só os iluminados têm. E tem mais. Era finamente educado, 
decente. Quando foi para a presidência, vendo o que tinha 
acontecido no governo anterior com os familiares do Costa e 
Silva, levou a família inteira para Brasília, inclusive o filho 
Roberto, que era professor da Universidade do Rio Grande do 
Sul. Depois esse rapaz foi escolhido para ser reitor de uma 
universidade em Porto Alegre, e ele não consentiu dizendo: 
"Você não vai aceitar porque vâo dizer que você foi escolhido 
porque é meu filho." O Roberto tinha muitas restrições ao 
Figueiredo. Quando o Médici morreu e foi velado no Clube 
Militar, o João Figueiredo compareceu e quase houve agressão 
entre os dois. O garoto partiu para cima dele e disse o diabo. 

Figueiredo também ficou agas tado comigo devido a uma 
apreciação que fiz certa vez sobre ele no Alto Comando. Ele era 
o chefe, e eu o secretário geral. Durante uma reunião, um 
amigo do Geisel fez uma pergunta explosiva. Perguntou se o 
Figueiredo podia ser presidente da República. Como secretário 
geral do Alto Comando, eu era assessor direto do ministro, que 
estava à cabeceira da mesa, e sugeri que a pergunta não fosse 
respondida. Aquele não era o fórum para isso, nem o assunto 
estava em pauta. Quando a reunião terminou, e já estávamos 
tomando café, o mesmo general voltou: "Agora podemos con
versar. Estamos numa roda informal." Frota e outros generais 
concordaram em levar a conversa adiante, e o general indagou: 
"Enio, vocé foi duas vezes instrutor do Figueiredo. O que acha 
dele? Tem capacidade para ser presidente da República?" Não 
tive saída, não podia me acovardar e expus meu ponto de vista: 
"Em primeiro lugar, quero dizer que o general Joâo Batista de 
Oliveira Figueiredo, a quem eu respeito, foi meu aluno, e um 
aluno brilhante, na Escola de Estado-Maior. Foi o único a 
quem dei dez num assunto que não era especialidade dele. Eu 
o respeito. Agora, se você quer mesmo a resposta, vá ao SNI. 
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. Ma gaveta número tal há um estudo, mandado preparar pelo 
presidente da República, apontando as qualidades que um 
general de quatro estrelas precisa ter para ser presidente da 
República. Veja esse estudo e saberá se ele tem ou não condi
ções de governar." O tal estudo continha 40 perguntas formu
ladas por pessoas de alto nível, por civis ligados naturalmente 
a nós, e por generais, cujo conteúdo visava evitar conflitos, 
problemas de família, de amizade. Por ali se via que na reali
dade o Figueiredo não tinha condições para ser presidente. 

E como a oficialidade viu o desempenho do governo 
Figueiredo? 

Achamos que teve um desempenho de regular para baixo. A 
opinião generalizada é de que teve um comportamento inicial 
bom, mas depois que fez a operação, ficou outra pessoa, Inclu
sive, havia um médico que tomou parte najunta que o assistiu, 
um médico da Clínica Sorocaba, do Rio de Janeiro, dr. Israel 
Honigman, que dizia que o Figueiredo tinha um medo terrível 
de morrer. Quando viu que precisavam abrir o peito como se 
fosse galinha, ficou apavorado e perdeu todo o controle. Não 
deve ser fácil mesmo, suportar uma operação dessas, E acon
tece que depois disso ele não fez mais nada. 

GOlno o senhor vê caso do Riocentro? Em sua opinião, o que 
aconteceu ?  

O general Gentil era muito correto e não participou daquilo. E 
acho que não houve uma pessoa de responsabilidade que apro
vasse aquela coisa. Aquilo foi um erro, um erro de manuseio. 
Eles argumentaram que iam fazer uma explosão num buraco, 
fora, no Riocentro, onde não havia gente. Iam explodir a casa 
de luz, a luz apagava, e acabava o show. 

Mas uma operação dessas tinha que ter sido aprovada, não? 

É claro. Tinha que ter sido aprovada. 
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o inquérito chefiado pelo coronel Job Lorena foi muito 
criticado. E o que se pergunta é: por que não houve uma 
punição? 

Para mim é o seguinte. Foi o governo, e não o Exército, quem 
não tomou uma posição. Mas dizem que aqueles militares que 
fizeram a ação não iam fazer nada, não iam matar ninguém. 
Se não iam matar ninguém, como a bomba estourou? Aquilo foi 
uma burrice, uma burrada total e completa. 

A impressão que se tem é de que o presidente Figueiredo 
sabia quem tinha feito aquilo. 

É claro. Eu acho que sabia. Ele sabia tudo, não tenho a menor 
dúvida. E em sabendo, era difícil não ter tomado qualquer 
providência. 

Então, por que não tomou? Uma das hipóteses é a de que 
teria havido um acordo: nós não punimos ninguém e vocês 
param com esses atentados. Foi isso? 

Mas o Golberi queria punir os culpados. O problema aí era o 
Medeiros. Quem era o chefe do SNI? O Medeiros. Quem ia ser 
o presidente da República? O Medeiros. Se fossem apurar 
muito iam deixar o Medeiros com o flanco a descoberto.' Quase 
ponho a minha mão no fogo como foi isso o que ocorreu, mas 
não quero ser leviano para fazer afirmações. Mas por que 
depois disso, ele, Medeiros, sumiu? Vinha de uma família 
ilustre. O pai dele era almirante de esquadra. A família toda 
era composta de gente ilustre. Ele mesmo, era um belo rapaz. 
Depois disso, sumiu completamente. Não fala com amigo ne
nhum, não fala com ninguém. Não quer ser interrogado sobre 
coisa alguma. 

o senhor admite que esse caso deixou as F01·Ças Armadas 
numa situação delicada? 

Toda a campanha que ocorreu depois contra nós foi fruto desse 
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fato. N inguém entendeu, a população não entendeu o que se 
passou, e a coisa foi se espalhando e inflando. 

Quais foraln, rw seu nwdo de ver, os maiores acertos dos 
governos lnilitares? 

Fizemos um levantamento estatístico do que a Revolução fez, 
mas não adianta nada. O pessoal da mídia, comandado pela 
Folha de S. Paulo e pelo Jornal do Brasil, sempre fala contra 
nós. Mas o crescimento do Brasil,  durante quatro anos, foi de 
mais de 8%. É um desempenho excepcional. Chegou até a 1 1  e 
a 13% ao ano. No governo do general Médici a inflação foi a 
mais baixa, em torno de 10%. Naquela época talvez nem pudés
semos dar a isso o valor que damos hoje em dia. 

o senhor acha que o grande êxito foi econômico. 

O grande êxito foi econômico. Não foi militar. Não houve nem 
melhoria salarial para nós. O presidente procurava aumentar 
nossos salários mas o Delfim dizia: "Olhe, presidente, não tem 
dinheiro." Assisti a essa conversa várias vezes. Mas houve 
ainda outras realizações. Uma das mais importantes, e mais 
difíceis de se realizar no mundo inteiro, foi na área de teleco
municações. Começou-se da estaca zero, e, posso assegurar, 
tudo foi feito pelas Forças Armadas. Os autores dessa obra 
ainda estão por aí. Foi trabalho deles. Mudaram o país. E 
isso foi muito importante, inclusive, para manter a unidade 
nacional. 

E quais foraTn os maiores erros? 

Para mim, foram três. O primeiro foi Itaipu, porque, no conjun� 
to, nós pagamos a metade que caberia ao Paraguai. E vamos 
pagar o resto da vida! Foi um erro grave, não tem dúvida. O 
segundo, foi o programa nuclear. Pode-se dizer o que se quiser, 
mas já analisei o assunto e acho que o erro se deu por causa da 
escolha do equipamento, e não pela decisão em si. O terceiro, 
foi a Transamazônica, também por fe.lta de competência. Fui 
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até falar com o general Médici e disse-lhe: "Não faça isso, 
general. Já construí estrada de Cuiabá a Porto Velho, levei seis 
meses, e depois se vê que, no ano seguinte, está uma capoeira 
mais alta do que no ano anterior." O Médici dizia: "Só quere
mos levar um pouco de gente de Pernambuco, botar o pessoal 
lá com um pedaço de terra para cultivar." Nessa obra havia 
outra coisa que estava errada. A parte mais importante não 
era a terraplenagem, e sim o desmatamento. Diziam que iam 
pagar o desmatamento tendo por base o metro quadrado de 
árvore derrubada. As árvores ali tém dois metros de diâmetro. 
Iam pagar por diâmetro de árvore! Como é que pode? 

Na sua opinião, quando deve/ia ter acabado o governo 
militar? 

Uma vez a Folha de S. Paulo fez uma pesquisa que mostrava 
que o governo do general Médici tinha 85% de aprovação. Com 
esses dados, Etchegoyen, Manso Neto, Coelho Netto, Octávio 
Costa - o Octávio Costa é muito inteligente - e eu, nós cinco, 
que éramos os mosqueteiros do general Médici, fizemos uma 
reunião e resolvemos falar com o presidente para fazer-lhe 
uma proposta: "General, o senhor está vendo aqui? 85% da 
população consideram seu governo bom e ótimo. Agora é o 
momento para o senhor fazer uma pesquisa nacional, pergun
tando ao povo o que ele quer: se quer ficar com aquele governo 
democrático, ou se quer ficar com outra coisa." Ele topou a 
nossa proposta. Foi uma alegria danada. Uma alegria de que 
os senhores não fazem idéia. Mas quem botou areia? Foi o 
Orlando. Isto porque queria, talvez, que o irmão fosse presi
dente. O Orlando nos chamou e puxou nossas orelhas: "Vocês 
querem se meter no governo do presidente da República? O que 
é isso?" Não aconteceu a consulta, mas estou certo de que 
aquele seria o único momento. Nâo podia ter sido depois do 
Costa e Silva porque houve aquele acidente da SUa doença, que 
complicou as coisas. Tinha que ser mesmo no governo Médici. 
Ali havia as condições. Todo mundo queria. Estávamos cansa
dos, julgávamos ter cumprido o nosso papel. 
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Como poderimn ser melhorados hoje a comunicação e o 
entendilnento entre as Forças Armadas e o resto da sociedade 
brasileira? 

Olha, vou dizer uma coisa. Tenho me perguntado muito sobre 
as causas dessa incompreensão e às vezes não entendo por que 
não há entendimento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que 
veio de baixo, com parentes militares pobres. Meti a cara, subi, 
cheguei a general, estou relativamente bem de vida. E atual
mente não há motivo para ° militar ser autoritário, ser o tal, 
maior que todo mundo. Ao contrário, ele deve se juntar cam os 
civis, e juntos devem fazer uma comunidade. Há caisas que nós 
sabemos que os civis não sabem, e vice-versa. Com entendi
mento, poderíamos melhorar muito o padrão de vida dos mili
tares e dos civis. Inclusive resolver problemas como crime e 
narcotráfico. Poderíamos fazer coisas informais que pudessem 
ajudar todo mundo. Ainda se encontra pessoas que querem vol
tar atrás, que acham que os militares devem mandar etc. Mas 
isso acabou. As Forças Armadas devem se profissionalizar. 

Como se pode fechar as feridas deixadas pelos excessos e pela 
longa duração do regime militar? 

É difícil, ou quase impossível. E à medida que o tempo vai 
passando, vai sendo pior. Quem viveu o período anterior é que 
deveria fazer esse esforço de entendimento. Por exemplo, a 
morte do Lamarca. Se não for justificada, vai crescer o mito em 
torno dele, e não é nada disso. Outro exemplo: como corrigir o 
que o Fernando Henrique disse sobre o Médici. Ele disse que o 
Médici estimulou a violência e a prepotência. Não é verdade. 
Não estimulou nada. Médici botou para fora uma porção de 
maus elementos. Era contra a violência e a desordem. Creio 
que daqui para a frente temos que corrigir muitas coisas que 
já estão misturadas. Nós militares sabemos também que mui
tas das mortes que ocorreram foram autorizadas pelos próprios 
integrantes dos grupos subversivos. Não foram de responsabi
lidade dos militares nem dos que estavam combatendo. Foram 
as próprias pessoas que faziam parte das facções e que se 
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sentiram traídas. Sei de muitos desses casos. Perto de São 
Paulo, há pouco tempo, encontraram uma vala onde havia 
muitos cadáveres. Disseram que era o Maluf que mandava 
botar lá o pessoal morto. Mentira. Isso nunca existiu. Maluf 
nunca matou gente. O que acontece é que isso foi feito pela 
Operação Bandeirante, que foi o primeiro elo do CODI. 

Precisamos também melhorar_nossas conversas com a Igre
ja. Certa vez, o presidente Costa e Silva quis condecorar o 
arcebispo dom Agnelo Rossi com a ordem do Rio Branco, pelo 
bem que ele estava fazendo para a união dos brasileiros. No dia 
combinado para a entrega da medalha estava previsto que o 
arcebispo rezaria uma missa para o presidente e dona Yolan
da. Dom Agnelo simplesmente não apareceu. Rompeu com o 
presidente. A influência da Igreja e da CNBB hoje em dia é 
fruto desse rompimento. Não houve acordo, apesar de tentar
mos várias vezes. Eu mesmo tentei conversei com o arcebispo 
e lhe disse: "O senhor é muito importante na relação com o 
governo. Não podia ter feito isso. Tem que voltar ao presidente, 
pedir desculpas, porque o senhor errou. O senhor é importante 
para a união brasileira. Esses dois pólos, Forças Armadas e 
Igreja, não podem ficar separados. Precisamos de uma conci
liação." Aí, ele disse: "Ah, meu filho, eu errei." Procurou, em
baixo de um monte de coisas em sua residência episcopal, uma 
carta que havia escrito e disse-me: "Você me faz o favor de 
entregar essa carta ao presidente?" Pensei que fosse um pedido 
de desculpas mas não era. Era uma justificava de porque ele 
não tinha ido rezar a missa e receber a condecoração. Não 
adiantou nada. 



CYRO GUEDES 
ETCHEGOYEN 

• 

Nasceu em 1929 no Rio Grlwde do Sul. Formou-se pelo. 
Aca<ú",úa Militar das Ag/llhas Negras (AMAN) em 
1949. Em 1964 era majore fazia o curso da Escola. de 

Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME). Foi instrutor 
da Escola até 1966, e em seguida da. Missão Militar Brasileira 
de Instrução no PaJ"agllai, até 1969. De 1970 a 1974, serviu no 
gabinete do ministro do Exército, general Orlando Geisel, 
atuaJtdo na áJ'ea de informações e contra.-informaçiJes. Voltou 
a ser instrutor da ECEME e, entre 1979 e 1 982, chefiou a 
Divisão de Informações do 1/ Exército. Passou para a reserva 
em 1983 no posto de coronel. 

DefXJimento concedido a M uria Celina D'Araujo, Glcútcro Ary 
Dillon Soares e Celso Castro em outubro de 1992 ejaneiro de 
1993. 

• 

Qual sua avaliação do governo Figueiredo? 

João Batista de Oliveira Figueiredo é o maior de todos os 
traidores da Revolução. Não foi o primeiro, mas foi o grande 
traidor da Revolução e dos revolucionários de primeira ordem. 

Em certo sentido, ele deu continuidade ao projeto de abertura 
do presidente Geisel. 

Ele não continuou a obra do Geisel. Se tivesse continuado eu 
seria a favor. É preciso ver também os auxiliares que ele 
escolheu. 
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Qual é sua avaliação hoje sobre o regime militar? 

Acho que a Revolução cometeu alguns erros no campo político. 
Poderia citar como um deles o momento em que o general 
Médici escolheu o general Ernesto para substituí-lo. Todos 
achavam que ele era o mais bem preparado, o que talvez fosse 
verdade. Mas ele trouxe consigo o grupo que iria destruir a 
Revolução, embora tenha feito um bom governo. Acho que a 
Revolução se propôs e fez muita coisa no campo econômico. 
Basta consultar as estatísticas. Mas, como em todas as revolu
ções, há momentos em que se perde. Perdemos, por exemplo, 
quando se aceitou certas idéias socialistas do Gvlberi - e isso 
se agravou no governo do general Geisel, que pensava da 
mesma maneira. Perdemos também quando se estatizou de
mais, o que nunca tinha sido nosso objetivo. Mas não tenho 
dúvida de que a Revolução salvou este país, tirou-o do atoleiro 
e levou-o a uma situação que lhe permite, diante do fracasso e 
da incompetência dos políticos atuais, enfrentar a crise e con
tinuar vivo. 

Foi a Revolução que deu estrutura a este país. Depois veio 
isso que está aí, mas não se poderia esperar outra coisa de 
políticos que se fizeram na traição. Acho que o maior erro da 
Revolução, erro responsável pelo encerramento do ciclo revolu
cionário, foi ter se aproximado e composto com os políticos. Ou 
seja, a Revolução acabou no momento em que escolheu o ho
mem que admitiu fazer esse tipo de composição. 

Houve algum momento antes dos goverrws Geisel e 
Figueiredo no qual teria sido possível, ou desejável, abrir o 
regime? 

A única época em que isso seria possível seria no fim do 
governo Médici, quando o país estava numa fase muito boa. 
Nessa época nós talvez tivéssemos condições de botar um 
governo civil, e havia um grupo que queria isso. Mas que eu 
saiba não houve nenhum nome considerado bom. E também, 
logo que se falou no assunto começou a crise do petróleo, e daí 
em diante toda a evolução do problema foi com vistas a supe-
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rá-la. Nessas situações, os acontecimentos passam a ter priori
dade. 

Evidentemente, havia quem quisesse que o Médici fizesse a 
transição. Mas todas as vezes que se discutia isso a coisa 
sempre empacava na questão dos nomes. Hoje é muito fácil 
dizer que se pratica a democracia. Mas quando temos que 
tomar as verdadeiras decisões, decidir aquilo que realmente 
interessa à pátria, é muito difícil raciocinar e dizer: ''Vai ser 
fulano, vai ser sicrano." Quando se começa a analisar os nomes 
concretos, a coisa começa a ficar brava. 

Ou seja, havia uma desconfiança em relaçãn aos políticos? 

Havia a mesma desconfiança que o Brasil inteiro ainda tem, só 
que um pouco mais radicalizada porque tínhamos, evidente
mente, a força do nosso lado. Adianta o Zé Povo gostar de 
política se ele só vota, e às vezes mal? 

Essa desconfiança era a mesma diante da Arena e do MDB, 
ou havia alguma diferença? 

Era indiferente. Havia gente no MDB que eu respeitava, e 
havia gente na Arena que eu não considerava nem um pouco. 
No MDB eu respeitava o Nélson Carneiro, o Paulo Brossard. 
Acho o Brossard um cara muito bom. Discordo dele, mas o 
respeito. Ele podia estar errado mas era puro. Você pode dizer 
que ele é exibido etc., mas não pode dizer que é burro ou 
desonesto. É casado com a filha do meu grande líder político, 
Décio Martins Costa, criador do Partido Libertador do Rio 
Grande do Sul. E havia outros bons. Só não quero falar do 
Ulysses, porque esse não era nada disso. Não gostava dele e 
acho que Deus o levou numa hora ótima. O Brasil é um país de 
sorte, porque o Ulysses preparou tudo para ser o primeiro-mi
nistro, e isso seria o fim. Havia até comunistas bons. Ser bom 
ou ruim não é privilégio de filosofia política. Ser bom é próprio 
de cada homem. Tinha um comunista no Ceará que foi para 
mim um dos caras mais decentes que conheci. Era um agricul
tor, analfabeto, digno. Vivia vinte e quatro horas por dia com 
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decência, com dignidade. Vivia pensando no bem, estava sem
pre ajudando, não era aproveitador. Não estava ali por interes
se, não estava ganhando nada. Não era como um José Genoíno: 
fazia as coisas por idealismo. Mas a maioria estava ali por 
interesse. Nunca examinei o assunto, mas deve ter também 
gente boa no PT. Certamente tem. Da mesma forma, há cana
lhas em todo lugar. Isso não é privilégio de nenhum grupo, O 
que estou querendo dizer é que no momento em que a decisão 
era nossa e tínhamos que tomar decisões, analisar nomes era 
muito difícil. Além do mais, a gente sabe que os homens traem. 
Roberto Marinho, por exemplo, abandonou o Collor. 

Como o senhor vê o prestígio social dos militares hoje em 
comparação com o período anterior ao golpe? 

Vivi, a esse respeito, três fases distintas. A primeira foi a do 
Jango, quando um companheiro nosso quase foi agredido na 
Central do Brasil. Naquela época havia grande antagonismo 
em relação aos militares . Era o tempo do Lott, do peleguismo, 
do comício da Central. Depois veio uma fase neutra e boa, e 
finalmente, com a campanha pelas eleições diretas, a coisa 
piorou de novo. Houve então um grande trabalho de massa, de 
propaganda, de marketing político, tudo subvencionado pela 
direita americana e pelo poder econômico paulista, que foi 
muito bem aproveitado pela nossa esquerda. Aí o antagonismo 
aumentou de novo. Isso tudo é cíclico no Brasil. A história o 
comprova. O nível de simpatia para com o Exército está inti
mamente ligado à situação econômica. Quando o país atraves
sa uma crise, começamos a ser antipatizados, e isso vai até um 
ponto em que o processo se reverte e passamos a ser de novo a 
última esperança. Ora antipatizados, ora adorados, somos 
sempre respeitados, e é isso o que interessa. Eu vivi a fase da 
república sindicalista do Goulart e a da república populista 
iniciada pelo Collor. Creio que os senhores não têm dúvidas de 
que o poder econômico paulista, devido talvez a interesses 
contrariados, mudou de lado de uns tempos para cá e passou a 
apoiar tudo o que possa ser contra nós. 

Esses dois momentos que acabei de mencionar foram aque-
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les em que nos tornamos mais antipatizados. Embora ainda 
ache que a época do Jango foi pior, venho observando que de 
1978 para cá o Exército começou a se desgastar de novo, e 
progressivamente foi sendo espezinhado. Procuraram destruir 
tudo o que fizemos. Quiseram nos atribuir a culpa de todas as 
falhas dos políticos e dos administradores. Além disso, nossa 
situação financeira foi se agravando, intencionalmente ou não. 
Eu costumo dar um exemplo a esse respeito: quando fui para 
Brasília, em 1973, minha senhora vinha uma vez por mês de 
avião visitar a mãe e os filhos, que haviam ficado no Rio 
estudando. Em 1979 eu estava em São Paulo e minha mulher 
vinha ao Rio, já mais espaçadamente, e quase sempre de 
ônibus. Só uma vez ou outra vinha de avião porque o dinheiro 
não dava. Hoje em dia, meu passatempo está relacionado a 
meus cachorros, e quando vou a exposições, viajo de ônibus. 
Não dá mais para andar de avião. Isso exemplifica bem nossa 
queda de padrão de vida. Meu sobrinho teve que tirar os filhos 
de um colégio particular e colocá-los num colégio público em 
Porto Alegre. Tudo isso gera uma insatisfação que vem se 
agravando com a situação política e econômica do país. Não se 
pode esquecer que a família também pressiona e aumenta essa 
insatisfação. Mas há ainda outros fatores, como por exemplo, o 
fato de o militar não poder desempenhar sua função de forma 
adequada: falta munição, gasolina, uniforme, falta até dinhei
ro para alimentar os soldados. Isso fez com que durante o 
governo Collor o expediente semanal nos quartéis começasse 
após o almoço de segunda-feira e terminasse antes do almoço 
de sexta-feira. É uma vergonha sem paralelo. Há, portanto, em 
todos os sentidos, uma grande frustração na carreira. A maior 
é a de um homem ter chegado ao fim da vida sem ter consegui
do realizar seus sonhos e vendo as nulidades triunfarem. 
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Nasceu no estaoo do Rio Grmtde do Sul em 1912. 

Formou-se pela Escola Militar do Realengo em J 934. 

Em 1964 era coronel e servia no Il/ Exército, sediado 
em Por:.o Alegre. Entre 1965 e 1966 (oi subchefe de gabinete do 
ministr.:) da Glle"I'(l� Artur da Costa e Silva" e foi promovido a 
geueral-.-le-brigcula. Em 1 967 tornou-se chefe do Estado
Maior do 1/1 Exército, posto em que permaneceu aié 1969. Foi 
então nomeado chefe do Se,."iço Nacioual de lnfonnações 
(SNlJ. De 1974 a 1978 foi embaix<UkJr do Brasil em Lisboa, 
teudo-se transferido para ([ reserva em 1976, no posto de 
general-de-divisão. 

Depoimento concedido a Gláucio Ary Dillon Soares e M aJ'ia 
Celina. D'Araujo em janeiro e feuereiro de 1993, e revisto pelo 
ckfXX'nte em abril de 1994. 

• 

Na sua opinião, quando deveria ter terminado o governo 
militar? 

Houve uma época em que pensei que o governo militar poderia 
ter terminado com Castelo Branco ou com Médici, mas depois 
mudei de idéia. Havia o problema da guerrilha, da luta armada 
rural e urbana, que era o problema principal. Por isso, Costa e 
Silva e depois Médici não quiseram passar o governo a um civil. 
Quer dizer, acharam que seria difícil para um governo civil 
conter o país com gente em armas contra o governo. Posso até 
achar que Leitão de Abreu teria sido um excelente presidente, 
mas ninguém sabe o que se passa na cabeça de um homem 
depois que está sozinho no poder. Porque o presidente da 
República é uma figura isolada, e por mais amigos que tenha, 
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em quem confie, é um homem só. A decisão final é dele. E é 
sempre uma decisão pessoal. 

Então, o senhor acha hoje que só lun ,nilitar conseguiria 
adlninistrar o país ?  

N aquelas condições, sim, porque todos estavam contra o gover
no. Toda a imprensa era contra, e esses comuni:stinhas, elitis
tas e etilistas, podiam ir para a rua. 

Como foi a escolha do general Geisel para a presidência da 
República? 

Sobre essa escolha, vou contar exatamente o que se passou. Ao 
retornarmos de uma viagem a Portugal, em 1972, Figueiredo, 
Leitão e eu começamos a conversar, ainda dentro do avião, 
sobre a sucessão do Médici e combinamos que no primeiro 
semestre de 1973 íamos levar o problema a ele. Íamos prestar
lhe uma colaboração. Achávamos que esse seria o monlento de 
pensar no sucessor e de chegar a uma solução a esse respeito. 
No primeiro semestre de 1973, em um mês qualquer, nós três 
nos reunimos e surgiu a questão de definir se deveria ser um 
civil ou um militar. Um de nós, não me lembro quem, disse: "Se 
for um civil, como é o desejo de todos nós, quem vai escolher é 
o presidente sozinho. Se ele quiser a nossa colaboração, vai 
;Jedir. Mas, se for militar, temos que colaborar porque conhe
cemos todos os generais que estão por aí." Pegamos, então, o 
Almanaque do Exército e começamos a ler a lista dos generais 
de quatro estrelas. O nome que obteve unanimidade entre nós 
três foi o do Geisel. Era o recomendado em função de seu 
passado, de sua categoria, pelo que tinha sido e pelo que 
representava. Achávamos que era o mais preparado na oca
sião. Orlando era também um excelente candidato, mas não 
podia ser presidente porque não tinha condições de saúde. 

No fim do semestre, nós três combinamos um encontro com 
o Médici em sua casa. O presidente perguntou: "Para quê?" Nós 
lhe dissemos que depois ele saberia o assunto. Fomos lá e 
apresentamos nosso ponto de vista: "Presidente, está na hora 



CAJtLO� ALB I":R1'O DA F0N'I'OURA • 261 

de o senhor pensar na sucessão. Estamos em fins de 1973 e o 
senhor passa o governo no fim de março próximo. A eleição é 
feita pelo Congresso, e tem que haver uma preparação." Ele 
disse: "Se a guerrilha do Araguaia terminar dentro de dois ou 
três meses, meu sucessor vai ser um civil. Já tenho um nome 
na cabeça." Mas não nos disse na hora em quem estava pen
sando. Contou-me mais tarde que seria o Leitão, e acho que não 
podia haver melhor escolha. Continuando a conversa, Médici 
perguntou: "Mas se não for um civil, quem vocés acham que 
deveria ser?" Explicamos que havíamos chegado, por unanimi
dade, ao nome do Geisel. E ele: "É também o meu candidato." 

Foi isso o que aconteceu. Pode ser que o Orlando também 
tenha tido alguma influência, mas nunca falou sobre isso com 
ninguém. Ele tinha muita intimidade comigo e podia ter tocado 
no assunto, mas não o fez. Na verdade, eu tinha mais intimi
dade com o Orlando Geisel do que com o Médici. Meu pai fora 
padrinho de casamento e comandante do Orlando. Eu, ainda 
menino, com 15 anos, estudando no Colégio Militar, fui ao seu 
casamento em 1927. Ele tinha dois cavalos belíssimos, que eu, 
candidato à cavalaria, montava durante as férias. Tornei-me 
amigo dele e de sua mulher, Alzira, para o resto da vida. No 
entanto, comigo, ele nunca tocou no assunto do nome do irmão 
para candidato. Às vezes o Médici, em conversa, até me per
guntava: "Fontoura, vem cá. O Orlando não fala no nome do 
Ernesto?" Acho, por tudo isso que estou contando, que é uma 
grande injustiça que se faz à família Geisel, ao Orlando e ao 
Ernesto, dizer que o Orlando fez o irmão presidente. 
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• 

N m�ceu no estado de São Paulo em 21 de setembro de 
1916. Formou-se pela Escola Militar do Realengo em 
1937. De maio a ago.<�to de 1960, f'.xeJ"(�ell i"terirumwn

te o comando da. V Zona Aérea, sediada em Porio Alegre. Em 
1964 era. coronel e chefiava o DeparlamP./tlo de Ensino da 
E . .;;rota de Comando (' Estado-Maior da. Aeronáutica (ECE. 
MAR). No gorwmo Castelo Rmnco (1964-1967), foi chefe de 
gabinete do ministro da Ae,.ouáutica� brigadeiro Eduardo 
Gonws. tendo sido promorJido a brigadeiro-do-aJ' em 1965. 

Entre 1967 e 1970 comandou a ECEMAR e, em 1971. na 
gestrio do ministro Aral'ipe Macedo, cherwu a Comissão de 
Estudos RelatirJos à. Navegaç{ro Aérea Internacional. Em 
1974, já como tenente-brigadeiro, foi diretor de Pessoal da 
Aeronáuti('Q. e, eTn seguida., do Departamento de Aeronáutica 
Ci"il, Em 1977, q/uuuw chefim1a,0 Estado-Maior daAero"óll
tica, {oi nomwuio ministro do SupN'ior Tribunal Militar, pOl'f
to que O('UPOU até ser trUJtsferido para. a. reseJ1Ja, em 1986. 

Pll1ulou o Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica, que 
dirigiu a.ltf 1992, 

Depoimento concedido aMaria, Celina D'Aralljo e GlállCio AI:>' 
Dillon Soart>.s em juuho CÚ� J 993 . 

• 

Como ministro do Superior Tribunal Militar, no julgamento 
do inquérito do caso Rioceniro, o senhor não acompanhou a 
posição da maioria de seus colegas, entre os quais se incluía o 
general Reinaldo de Almeida. Por quê? 

No caso do Riocentro eu me alinhei à ala que foi contrária à 
decisão que o Tribunal tomou. Achávamos que o inquérito 



264 • A VOlt�1 llOH Quuritiis 

devia ser aprofundado, que não precisava ser arquivado da 
forma como o Tribunal decidiu. E o Reinaldo, nesse caso, creio 
que representava o pensamento do Exército. Estava muito 
preocupado e achava que se o inquérito fosse até o fim certos 
assuntos de caráter sigiloso poderiam ser divulgados. No en
tanto, os próprios sacrificados eram do Exército, inclusive o 
suboficial que morreu. Talvez tenha havido alguma ordem, até 
mesmo mal interpretada, que levou aqueles companheiros 
para o local. Mas o fato é que houve muito interesse em que o 
processo não se prolongasse. E, na realidade, o inquérito foi 
fraco. Nossa opinião também era essa. Achávamos que era 
impOltante deslindar certos pontos que poderiam lançar muita 
dúvida para o futuro. Mas houve apenas quatro ou cinco votos 
dissidentes em 15. O Tribunal se curvou às pressões, e isso é 
que foi o pior. 

o senhor acha que os núlitares hoje têln a perspectiL'a de 
retornar ao poder? 

Com sinceridade, acho que não. Os militares só retomarão o 
poder no caso de uma convulsão nacional, de uma revolução 
muito séria. Mas não o farão por iniciativa própria. Acho 
também que o futuro é muito incerto. Por isso preocupa-me o 
ato do presidente Castelo Branco reduzindo a liderança mili
tar. Teria sido aquela a hora certa? Tomara que sim. Só o 
futuro dirá. Vivemos hoje uma democracia, e democracia é um 
estado constante de turbulências. Por isso às vezes as pessoas 
se assustam com ela. Mas democracia é assim mesmo, é um 
movimento resultante do confronto de idéias, e daí surgem os 
líderes. Sem eles não há nação que sobreviva. Mas só o tempo 
dirá se podemos ou não dispensar as lideranças militares no 
campo político. 

Com o que 08 militares se preocupam hoje? 

o grande problema militar de hoje é a Amazônia. Aquilo é um 
mundo muito apetitoso. e os interesses são muito grandes. 
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E quanto aos salários? São um problema grave? 

De um modo geral esse é um problema decorrente da inflação. 
Poderão estourar manifestações anárquicas em determinados 
pontos gerando preocupação. Mas são coisas que fazem parte 
do mundo de hoje. 

Como os militares vêem o poderio bélico dos grupos 
crimilWSos? 

Esse é um problema que já começa a preocupar as Forças 
Armadas, haja vista a quantidade de armamento sofisticado 
encontrada nos últimos confrontos entre a polícia e os trafican
tes. 

o que o senhor acha da participação milita)" no combate às 
drogas? 

Acho que as Forças Armadas têm se preocupado mais com o 
problema da violação de fronteiras e ainda não precisaram se 
preocupar tanto com a questão das drogas. Não chegamos ao 
ponto a que chegaram os americanos . Nos Estados Unidos, a 
droga já compromete um pouco a própria segurança nacional. 
A droga pode ter influência psíquica sobre um povo, mas nós, 
no Brasil, não temos esse problema, mesmo porque nossa 
população não tem muito poder aquisitivo para comprá-la 
à vontade. O caso americano é diferente. É grave e pode afetar 
o campo psicossocial. Entre nós, contudo, o tema de maior 
preocupação e o mais sério no momento é o da violação das 
fronteiras. 
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• 

Nasceu no Rio de. dwteiro. Formou-se pela, Academia. 
Militar da., Agulha0 Negra., (AMAN) em 1954. No., 
cursos da E,'wola. de Aper(eiçoalnento de Oficiais 

(EsAOJ e da Escola de Gomando e Estado-Maiol' do Exército 
(ECEME) foi o primeiro colocado em sua turma. Possui ainda. 
o titulo de bacharel em economia .. Durante o gouerno Geisel foi 
chefe da Assessoria Especial do Presidente da. República. 
Chefiou a Comúmão Militar Bnu;iüâra. em Washington, a(�u
/nu/ando a fiwçào de adjunto cú> a.did,o do Exército. Promopi
do a general-de-brigada em J 987, comandou Q. Artilharia 
Divisionária da 3(1 Diuisão, no Sul do Brasil, e a EsAO. E,ttre 
1991 e 1993 foi subchefe do ESlado-Maior do Exército e, 
atualmente, no posto de ge1teral-dI?-dú1únio, (; diretor de For· 
mação e Apmfeiçoanwnto. 

IJepoinwnto ('oueedido a Celso Ca..<Jtro e Gláucio AI)' Dillon 
Sow·es emjulho de 1994. 

• 

Qual era seu posto e onde o senhor servia em 1964? 

Em 1964 eu era capitão e servia no CPOR do Rio de Janeiro. 
Nos primeiros dias da Revolução recebi ordens de me apresen
tar a uma unidade de artilharia onde tinha havido problemas 
relacionados ao comandante. Acompanhei o coronel designado 
para substituir aquele comandante e passei cerca de um ano 
nessa unidade. Em seguida, cursei a Escola de Aperfeiçoamen
to de Oficiais. 
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o senhor teln mantido relações 7nuito estreitas C07n o 
presidente Ernesto Geisel. Quando COJneçOll esse contato 
e qual sua apreciação sobre a abertura política 
promovida por ele? 

Com toda a franqueza, acho que minha contribuição nesta área 
será bastante modesta e explico por que: uma série de depoen
tes que por aqui passaram privou, de data anterior, do convívio 
íntimo do presidente Geisel e participou inclusive do pré-go
verno e das délnw-ches em torno de sua indicação. Conheci o 
pres idente Geisel quando, ainda como coronel, foi meu coman
dante no Regimento-Escola de Artilharia, por alguns meses. Só 
bem mais tarde, porém, no governo Castelo Branco, voltei a ter 
contato com ele. Eu era então ajudante-de-ordens do marechal 
Adernar de Queirós, último ministro da Guerra e primeiro 
ministro do Exército, que substituíra o general Costa e Silva 
nessa pasta. O marechal Ademar de Queirós era amigo íntimo 
e pessoa de confiança do presidente Castelo Branco, e por essa 
razão, com muita freqüência, nós Íamos ao Laranjeiras, duran
te o dia e à noite. Invariavelmente, lá eu encontrava o general 
Geisel, que ocupava o cargo de chefe da Casa Militar. Ele 
sempre foi muito atencioso comigo. Refizemos assim nosso 
contato por intermédio do marechal Ademar. 

Em 1975, quando o general Geisel era presidente da Repú
blica, e eu tenente-coronel, fui chamado para o Gabinete Mili
tar para tratar dos assuntos concernentes ao Ministério do 
Exército e ao EMF A. Ali, no Gabinete Militar. sentíamos a 
predisposição política do presidente de conduzir o processo de 

' abertura. Testemunhamos também a luta para quebrar as 
resistências a esse projeto. Senti o clima do episódio Frota) mas 
meu trabalho no gabinete estava. obviamente, limitado às 
minhas funções . Quando fui para a A'3sessoria Especial, subs
tituindo o general Lima, aí sim, tive um contato mais cerrado 
com o presidente. Nessa época, contudo, já estava em pleno 
curso o processo de abertura, e a candidatura do general Fi
gueiredo já estava consolidada. Por uma divisão tácita de 
tarefas, que vinha desde o tempo do general Lima, a parte 
política ficava mais com o general Golberi e com o Heitor. A 
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mim cabia essencialmente o planejamento e a orientação das 
viagens do presidente e, de acordo com o que era necessário ou 
recomendado, a apuração e apreciação de fatos nas áreas eco
nômica e social. Quando os problemas se configuravam, eu me 
antecipava e informava o presidente. Também o acompanhava 
às reuniões dos conselhos de Desenvolvimento Econômico e de 
Desenvolvimento Social, embora condenado à mudez óbvia e 
evidente do meu cargo. Éramos eu e o assessor de imprensa, o 
Ludwig, que assistíamos a essas reuniões, para ficarmos a par 
do que se desenvolvia, e com freqüência o presidente comenta
va fatos conosco, proporcionando-nos informações importantes 
para nossa atuação. 

Como em o método de tmbalho do presidente Geisel? 

o presidente Geisel é sempre muito cónciso, incisivo e objetivo. 
Lembro-me muito bem que os estudos que se faziam no Gabi
nete Militar eram sempre o mais concisos possível, mas com 
conteúdo, e ele escrevia sempre à margem certas observações: 
"sim", "não", "aprofunde", "quero saber mais", Esta era a siste
mática à qual eujá estava habituado. Às vezes, em reuniões no 
Riacho Fundo, a partir de uma conversa aparentemente infor
mal, ele fazia uma apreciação do que ocorrera na última sema
na e uma projeção do que estava por acontecer. Com freqüência 
sua agenda era pesada, impedindo, e até contra-indicando, que 
a todo instante se entrasse no gabinete presidencial para pedir 
informação. Então, eu me correspondia muito com ele através 
de bilhetinhos, e aprendi a interpretar suas anotações. Quando 
ele anotava, por exemplo, alguma coisa como "já falamos sobre 
isso", eu me perguntava: "O que conversamos tal dia traduz 
uma definição sobre o assunto?" Essa era a tônica do seu 
procedimento. E tudo que se escrevia tinha que estar muito 
bem fundamentado porque o presidente estudava tudo. Na 
discussão dos assuntos demonstrava sempre estar bem a par 
da matéria e usava argumentos muito sólidos. 

Nesse período, acompanhando mais de perto o que se fazia 
na área política, vi "o andar da carruagem" do processo de 
abertura. Constatei, realmente, que era um grande projeto, 
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que não eram iniciativas açodadas de último momento, e sim 
um grande projeto para promover, como se chamou na época, 
uma abertura lenta e gradual que, além de consistente, visava 
a impedir ou atenuar choques na transição. Ficou nítido que 
era um projeto bem elaborado, mas depois outros fatos aconte
ceram e precipitaram o processo. Se esses fatos, por um lado, 
deram ares de liberdade total, por outro, no meu entendimen
to, certamente trouxeram aqueles percalços que, ao final das 
contas, acho que estão retardando mais o processo do que o 
gradual daquela época permitiria. 

Foi o general Geisel que liderou, dentro das Forças Armadas, 
o projeto de abertura, ou ele deu continuidade a uma 
demanda pré-existente na corporação? 

É difícil uma resposta que pretenda ser exata. Sem dúvida 
nenhuma, a detonação do projeto foi feita pelo presidente 
Geisel. Eu diria o seguinte: dentro do Exército havia uma 
percepção de que o regime militar não podia durar muito, e 
havia aqueles que achavam que a oportunidade para começar 
a inflexão já havia passado. Alguns comentavam inclusive que 
a permanente substituição de um presidente de origem militar 
por outro levaria fatalmente, em algum ponto, a uma cisão. E 
estivemos perto disso em ocasiões anteriores. Então havia, 
digamos, um consentimento, ainda que recolhido, em relação à 
idéia de que tínhamos que começar mais cedo ou mais tarde a 
trilhar o caminho da transição. Este, porém, não era um ponto 
de vista unânime. Tanto que, no episódio Frota, corremos 
novamente o risco de cisão. De toda forma, creio que essa 
percepção facilitou as coisas para que o projeto do presidente 
Geisel fosse bem aceito nas Forças Armadas. 

Por outro lado, sabe-se que houve lnuitas resistências, 
oriundas principalmente dos setores mais vinculados à área 
de informações, cuja atuaçfw fora bastante expressiva. Como 
o senhor viu a atuação dos órgãos militares de informação 
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nos governos anteriores? Como se estabeleceram ali dentro as 
cadeias técnicas e hierárquicas de comando? 

É difícil para mim falar sobre isso, porque na época em que 
esses fatos ocorreram eu era major e estava em escolas, como 
instrutor ou como aluno. Quando se está em escola a gente fica 
meio "alienado". É-se de tal forma solicitado pelos encargos 
escolares que o acompanhamento que se faz da conjuntura é 
muito distante. Quem está na tropa, quem está nos QGs, fica 
muito mais atento ao que se passa. De qualquer maneira posso 
adiantar alguma coisa. 

O problema da ligação direta, do canal técnico, vai muito 
além do que se passou na área de inteligência. A cultura 
militar não é muito simpática ao canal técnico. Hoje em dia 
mesmo, quando a busca da qualidade e da simplicidade na 
administração nos obriga a trabalhar de uma forma mais 
matricial, buscando os canais técnicos para agilizar decisões, 
descobre-se que na área militar as dificuldades são muito 
grandes para a implantação dessa nova modalidade de traba
lho. Quer dizer, é um problema "de cabeça". E não é de um dia 
para o outro que a gente muda a cabeça de um chefe para que 
aceite que seu subordinado, em nome da agilização do processo 
decisório, se ligue diretamente a outros departamentos. Isso é 
histórico, tradicional, inerente à cultura militar, e creio que o 
mesmo tenha ocorrido na área de informações. 

Agora, essa área ganhou muita expressão porque era a que 
estava em plena efervescência. Acho que a massa do pessoal 
contemporâneo a mim era nessa época mais ou menos unânime 
quanto à necessidade de se combater a subversão e a ilegalida
de. Não havia dúvida quanto a isto. Mas há uma coisa que deve 
ser compreendida. Quem está lidando com essa atividade no 
dia-a-dia vai criando um estado de espírito peculiar e radicali
za. Isso deve acontecer também durante uma guerra e precisa 
ser levado em conta. Na medida em que o pessoal diretamente 
envolvido na repressão foi tendo esse engajamento permanen
te, foi criando um espírito combativo mais radical. E aí é que 
eu vejo a dissensão: os que estavam apenas conceitualmente a 
favor da repressão, pela falta de um envolvimento diário, 
viram o problema com mais parcimônia e com menos emoção. 



272 • A Volla uo!" (�lInrtpis 

Era uma questão de diferença de opiniões oriunda do grau de 
engajamento de cada um. 

No início, apenas o que havia de melhor entre o nosso 
pessoal foi destacado para trabalhar nessa área de informa
ções. Gente equilibrada, sensata. Mas na medida em que se 
ampliou o quadro e houve o engajamento de mais gente, a 
seleção deixou de ser tão bem feita. Chegou-se ao ponto em que, 
quando o indivíduo não era bem-sucedido na carreira, encon
trava ali sua projeção. Então, aquilo passava a ser essencial 
para esse militar, porque retornando à carreira ele não teria a 
mesma preeminência. Agora, é preciso reconhecer que casos 
como este constituem exceção, e quero fazer justiça nesse 
sentido. O núcleo de informações era integrado por pessoal 
selecionado que trabalhou bem. Embora tenham ocorrido rea
ções violentíssimas às abordagens utilizadas, como regra eu 
asseguraria que houve sempre critério e equilíbrio. Muitas 
vezes até se comentou que a área de informações estava rece
bendo os melhores cérebros, os melhores analistas, o melhor 
pessoal de operações, com prejuízo para a força a que perten
ciam. O que aconteceu depois foi que parte desse pessoal foi se 
acumulando nas áreas burocráticas, não operacionais, e pas
sou a depender dessa carreira paralela. E acho que aí começou 
a degradação do trabalho. De toda forma, durante o governo 
Figueiredo e mesmo durante a gestão do ministro Leonidas, 
quando esses quadros foram revertidos para a tropa, foram 
!!luito bem recebidos. O pessoal bom que retornou, gente neces
sária e capaz, estava fazendo falta. 

Voltando ao cerne da pergunta, acho que havia uma certa 
unanimidade na minha geração quanto à necessidade de com
bater a ilegalidade, a marginalidade e, sobretudo, aquelas 
manifestações armadas. A maneira de fazer foi que começou a 
deixar uma certa divergência de opiniões. 

Como se coadunam hoje, nas Forças Annadas 1TWdernas, as 
concepções matriciais de gerenciwnento com a tradicional 
responsabilidade hierárquica? 

Tenho acompanhado bastante isso, inclusive em outros exérci
tos, porque em área na qual trabalhei recentemente, a de 
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assuntos especiais, no Estado-Maior do Exército, entra a ques
tão de comando e de controle em processos decisórios. Vou 
fazer, porém, uma pequena mas necessária digressão, porque 
é difícil para uma pessoa que não vive dentro das Forças 
Armadas entender certas características da corporação. Costu
mo dizer que uma força armada que se democratizar cem por 
cento, na concepção mais pura do termo, está perdida. Nosso 
funcionamento para operações, que é a atividade-fim, reside, 
fundamentalmente, na confiança mútua e no respeito à compe
tência da cadeia hierárquica. Tenho que acreditar que o co
mandante que está ao meu lado vai tomar uma decisão sábia e 
vai conduzi-la bem para que eu não fique com o flanco a 
descoberto; que as decisões superiores me asseguram um apoio 
de fogo, uma retaguarda logística; que a munição de que neces
sito vai chegar. Traço esta imagem para dizer que temos que 
viver num regime de confiança e que a decisão adotada por um 
determinado chefe, depois de discutida e ponderada, tem que 
ser admitida por todos como a melhor. Se assim não for, 
compromete-se o entendimento entre as células. 

A responsabilidade hierárquica é, assim, inarredável dessa 
concepção e jamais faltará em qualquer força armada que se 
preze. Além disso, há o conceito de chefia, que é um mero 
exercício da ação de comando, mas que será muito mais efetivo 
se se fizer acompanhar de uma capacidade de liderança. Visto 
isso, creio que o funcionamento matricial nas decisões críticas 
compromete uma coisa e outra. Se não compromete, não facili· 
ta. O matricial ou as técnicas modernas de condução do proces
so decisório têm que atuar, essencialmente e apenas, como 
instrumento. Ou seja, na gerência da força, na fase de planeja
mento, na consideração de dados. Mas os instantes finais de 
decisão terão que retornar ao leito do canal de comando. Talvez 
seja difícil para mim transmitir essa percepção, mas o que 
quero dizer é que jamais a decisão sairá no matricial. O grau 
de delegação será sempre inferior, por exemplo, ao de uma 
organização privada. E se isso é um prejuízo, em termos geren
ciais, é um benefício em favor da preservação da essência do 
funcionamento da instituição. E acho isso importante, porque 
a instituição militar precisa preservar certas características ao 
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longo do tempo, enquanto uma organização privada pode, ra
pidamente, evoluir de feição, mudar de cara, ou até de razão 
social. As Forças Armadas, ao contrário, assim como a Igreja e 
a diplomacia, são instituições de longo prazo, de ciclo longo de 
planejamento, com processos decisórios peculiares. E temos 
que preservar essas características básicas. Essas são as limi
tações que vejo para que usemos técnicas modernas de admi
nistração. 

Um ponto muito discutido pelos analistas é até onde ia o 
grau de autonomia dos órgãos de repressão. Que análise o 
senhor faria a esse respeito? 

Estou me aventurando em áreas que não conheço a fundo, mas 
vejo a questão da seguinte maneira: o Exército não estava 
arrumado para uma guerra interna e foi, por isso mesmo, 
criando doutrinas e procedimentos à medida que os fatos acon
teciam. "Correu atrás da bola" e com muita rapidez se arrumou 
nesse sentido criando procedimentos ditados, como costuma
mos dizer, "na conduta". Nós não tínhamos regras prelimina
res de como proceder em certas situações. Acho que por conta 
disso talvez tenham ocorrido embates, desencontros e, às ve
zes, excesso de ciúmes ou de autonomia. Mas, na medida em 
que a atividade foi sendo arrumada e estruturada, formulou-se 
uma doutrina, e as dificuldades foram se atenuando sensivel
mente. E de lá para cá a inteligência militar vem sendo repen
sada para não se fazer anacrônica. 

Em que termos está sendo pensada hoje a inteligência 
militar? Há a preocupação em expandi-la para fora das 
Forças Almadas? 

Nossa preocupação é só interna porque não temos respaldo 
para fazê-lo para fora. Lamentamos, contudo, que não haja 
mais no Brasil um órgão federal de inteligência, com a neces
sária expressão nacional, e é triste ver um país deste porte não 
se preocupar em ter inteligéncia, no sentido mais amplo e 
elevado da palavra. No Exército, estamos restaurando interna-
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mente essa questão porque sabemos que nossas estruturas de 
defesa interna ou de combate poderão não mais responder a 
ameaças que se configurem no futuro. E aí chegamos a um 
ponto que considero talvez o maior responsável por alguns 
desentendimentos de execução ocorridos na época do combate 
à ilegalidade e que hoje procuramos, por antecipação, evitar. 
Refiro-me ao fato de que um órgão de inteligência - e, posso 
assegurar, esse é também o entendimento do Exército hoje -
é um prestador de serviços. Sua função seria buscar e analisar 
dados de interesse de um ou mais clientes, para que estes 
atinjam suas missões. Ou seja, não tem objetivos próprios, não 
pode tê-los. Serve apenas a seus usuários. Na época do combate 
à subversão, talvez por falta de fixação e de orientação desses 
objetivos por parte dos clientes, o próprio órgão de informações 
começou a criar seus objetivos e suas estratégias de trabalho. 
Mas isso foi sendo corrigido na medida em que se foi organizan
do uma doutrina. Hoje temos consciência disso e estamos indo 
aos clientes - ministro, Estado-Maior do Exército, departa
mentos -, exigindo que cada um deles nos dê os objetivos, que 
traduzem, por sua vez, necessidades de conhecimento em di
versos campos. 

o senhor serviu dois anos com o ministro Walter Pires. Como 
viu a evoluçiW da administraçiW Figueiredo? 

Quando começou a polêmica em torno da administração Fi
gueiredo eujá estava nos Estados Unidos e não tenho, portan
to, muita condição de avaliar. A única coisa que posso afirmar 
é que, desde que era candidato, já se sentia que não haveria o 
ritmo que o general Geisel previa. Figueiredo tomou um rumo 
ines perado sem conseguir dar a progressividade ao processo 
tal qual havia pensado o general Geisel. 

Como as Forças Armadas viveram o processo de retorno aos 
quartéis? 

O Exército brasileiro voltou aos quartéis em condições extre
mamente mais favoráveis do que, por exemplo, os exércitos 
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vizinhos. A sociedade nunca nos contestou. Em nenhum ins
tante houve abalos de relacionamento com o mundo civil que 
nos acolhe nas diversas guarnições pelo país afora, Mas, ainda 
assim, o retorno aos quartéis foi extremamente benéfico por
que, ao nos voltarmos para dentro, alimentamos a profissiona
lização, Só eu e o pessoal da minha geração, que vivemos o 
período em que a política vivia dentro dos quartéis e defendía
mos o quartel, não contra o inimigo externo, mas contra o 
vizinho, podemos avaliar como é melhor não termos mais, 
internamente, essa preocupação política. Hoje não temos dis
cussões dessa natureza. No bojo desse processo de profissiona
lização, desapareceu o chamado chefe caudilho. Não hã mais 
espaço para ele. Antes da Revolução, os comandantes eram 
escolhidos pessoalmente: um ficava um ano, o outro seis. Hoje 
em dia, são selecionados segundo um processo mais seletivo, 
têm um tempo certo de permanência e, se não dão certo, são 
substituídos. Isso tudo permitiu que o Exército funcionasse 
dentro de uma estrutura organizacional. Aos poucos, aqueles 
choques de superposições, as "batidas de cabeça", foram desa
parecendo e estão, hoje em dia, num nível desprezível. E 
quando acontecem, é menos por dolo e muito mais por má 
interpretação de uma regra ou coisa desse tipo. 

Olhando pro·a ajovem oficialidade de hoje, o que ela teria 
aprendido ou herdado dos 21 anos de regime militar? 

Fico lembrando do meu tempo de estudante, quando aconteci
mentos como os de 1930, 1935 e 1937 eram fatos perdidos na 
bruma do passado. Não me tocavam. A juventude de hoje lê 
muito menos que a minha, portanto tem todas as razões para 
saber ainda menos sobre a nossa história. É uma geração 
muito mais informada pela mídia. Se o senhor me pergunta até 
onde os jovens são tocados pelos fatos de 1964, eu diria que o 
significado é muito pequeno. Sabem o que se comemora e 
registra nas organizações militares, mas não sentiram o clima, 
o que elimina a sensibilidade para o fato. Não ter vivido o clima 
torna muito difícil uma avaliação. Li recentemente um traba
lho de Hobbes, dizendo - não me lembro exatamente quais os 
termos - que quem influi na história de forma atípica tem que 
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deixar suas explicações para a história. E na realidade, a 
Revolução não deixou sua explicação, o que agrava esse vazio 
de conhecimento. 

Vou me permitir fazer aqui um comentário. Quando coman
dei a EsAO, comparava os capitães do meu tempo com aqueles 
que estavam então freqüentando a Escola. Não eram melhores 
ou piores, mas eram francamente diferentes. Não posso dizer 
quais são mais ou menos profissionais, mas percebia que a 
minha geração era, digamos, mais preparada profissionalmen
te, mais desembaraçada, porque as condições eram mais favo
ráveis e porque se exercitava muito mais do que hoje em dia. 
Por outro lado, a preparação básica de hoje é melhor. As 
turmas são muito mais homogêneas. Numa curva, os extremos 
estarão próximos da massa, e o nivelamento é nitidamente 
para cima. O desvio padrão é menor. Com a minha geração não 
ocorria isso. A curva esticava direitinho: os extremos positivos 
e negativos eram muito nítidos . A geração atual é muito mais 
informada, mas ao mesmo tempo menos interessada naquilo 
que não seja de seu interesse imediato. Posso afirmar que não 
tem a mesma cogitação política do meu tempo. Os jovens 
oficiais podem ter suas preferências em termos de candidatos 
e partidos, mas não fazem as conjecturas políticas que nós 
fazíamos na época em que eu era capitão. Estão mais ligados a 
interesses que se articulem com a sua percepção de vida. O 
campo de pensamento político é mais estreito, menos ideologi
zado, mais pragmático. 

Uma pesquisa realizada com cadetes daAMAN em fins da 
década de 1980 mostrou que o prestígio social dos militares 
estava muito abalado se comparado com gerGfões anteriores. I 
Como o senhor interpreta isso? 

Acredito que seja possível se ter chegado a essa conclusão, 

1. Os entrevistadores referem-se ao estudo desenvolvido por Celso 
Castro, e apresentado no livro O espírito m,ilital': um estudo de 
antropologia soriaJ na Academia. Militar das AglllhaB Negl'a.9 (Rio de 
Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1990). 
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porque na época em que essa pesquisa foi feita nós ainda 
estávamos, realmente, sob um forte estigma. Já me referi ao 
fato de que voltamos aos quartéis em condições bastante razoá
veis, mas isso não quer dizer que essa mudança se tenha dado 
sem feridas ou cicatrizes. Para tanto influíram, certamente, 
tanto a atividade da mídia, em grande parte contrária às 
Forças Armadas, como o nosso silêncio. Por essa razão passa
mos a tentar reverter esse processo, e posso dar um exemplo. 
Durante o tempo em que estive no Estado-Maior do Exército, 
começamos a desenvolver, e eu fui o coordenador, um progra
ma de intercâmbio com a sociedade - começamos em meados 
de 1991, mas o desencadeamento efetivo se deu a partir de 
1992. Entendíamos que estávamos vivendo novos tempos, que 
precisávamos conhecer a sociedade e nos fazermos melhor 
conhecidos por ela. Muitas das nossas experiências demonstra
vam que pior do que a desinformação era a má informação a 
nosso respeito. Estabelecemos então um programa setorizado 
de painéis, seminários e workshops. Fizemos encontros com 
jornalistas, publicitários, setores da área acadêmica, políticos, 
empresários, sindicalistas, levando oficiais do Exército cuja 
função tinha alguma pertinência com os temas que iam ser 
discutidos. Foi extremamente proveitoso e nos animou, depois, 
a partir para outras iniciativas, aí já com auditórios mistos. 
Passamos também não só a aceitar como a fazer questão de 
participar de eventos fora do Exército, seja comparecendo à 
Comissão de Defesa da Câmara, seja participando de seminá
rios em universidades e institutos de estudos estratégicos. 
Mais uma vez, provou-se que foi um passo acertado porque 
acredito que abriu, para ambas as partes, uma série de ricos 
canais de intercâmbio. Para mim pessoalmente, foi uma exce
lente oportunidade de conhecer outros segmentos da sociedade 
e de proporcionar às outras s ubchefias do Es tado-Maior do 
Exército subsídios muito bons para desenvolverem seus plane
jamentos. Fizemos isso porque não podíamos continuar o tem
po todo contra a parede, nem queríamos sair por aí trocando 
farpas. Achávamos que podíamos, no mínimo, tentar nos reu
nir em uma mesma sala, sentar à mesa e conversar. Hoje, 
acredito que essa fase tenha sido superada. ' Pelo menos, não 
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tenho nenhuma indicação recente em contrário. Temos mani
festações de que as feridas estão se fechando. 

Respondendo à sua pergunta, acho que temos que esperar o 
tempo passar para que isso tudo seja sanado. Não vejo outra 
alternativa a não ser o tempo, acompanhado por medidas de 
diálogo com a sociedade, como as que acabei de mencionar. E 
acho que o tempo está cicatrizando as feridas. Não quer dizer 
que, por força de posições diferentes, não volte a haver conten
ciosos. Isso é normal na prática política democrática. Mas 
aquela fase crítica de repulsa, acho que já passou. Imagino que 
se fizermos hoje o mesmo tipo de pesquisa com jovens cadetes, 
chegaremos a resultados diferentes. Não excluo a possibilidade 
de que ainda existam manifestações de um certo ressentimen
to mas, certamente, em dose muito inferior. Hoje em dia, se 
formos buscar eventuais razões de insatisfação na carreira, 
vamos cair, muito provavelmente, na área salarial. Essa ques· 
tão em nossos dias afeta mais o prestígio das Forças Armadas 
como um todo do que o fato de ter ou não participado da 
Revolução. Mas esse é outro campo para larga discussão. 

Como o senhor vê a possibilidade de se treinar oficiais em 
universidades? 

Vejo essa perspectiva de maneira positiva e estamos começan· 
do a adotá-la em cursos de especialização e pós-graduação. 
Além disso, começamos estudos conjuntos de política e estraté
gia com a área universitária. Temos centros valiosos na Uni· 
versidade de São Paulo, na Unicamp, na Universidade Federal 
Fluminense e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que 
podem ser úteis poupando-nos trabalho e oferecendo-nos ou
tros pontos de vista. Falta ainda, contudo, abrir inteiramente 
o canal de confiança mútua. Falta também dar consciência ao 
civil da importância do material sigiloso. Quer dizer, o civil, em 
geral, não tem a noção da responsabilidade inerente ao conhe
cimento de um documento classificado. Por isso, muita docu
mentaçâo não pode ser divulgada. Mas, na medida em que se 
provar que esse canal de confiança está construído, podemos 
começar a fornecer os dados necessários para que se concreti· 
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zem estudos que levem a planejamentos que possamos apro
veitar. Estamos pensando em criar junto ao Curso de Estraté
gia, Política e Alta Administração do Exército, freqüentado por 
coronéis selecionados, um núcleo de estudos estratégicos, para 
interagir, em base de maior continuidadej com o pessoal das 
universidades e de outros centros de estudos estratégicos que 
possam trabalhar conosco. Acho que esse é um caminho inevi
tável. 

Mas quanto a cursos regulares? H á no Brasil hoje alguma 
idéia de se fazer programas conjuntos com as universidades? 

Já s e  faz muito isso na área da engenharia militar. Na área 
social, estamos ensaiando agora essa possibilidade. Vocês sa
bem que temos agora um Quadro Complementar de Oficiais e 
que pretendemos tirar o pessoal combatente de uma série de 
funções de atividade-meio para conservá-los na atividade-fim. 
Esse Quadro Complementar, que conta inclusive com mulhe
res, opera em áreas como advocacia, administração, estatísti
ca, assistência social, informática. 

Como poderiam ser melhoradas aB relações entre as Forças 
Armadas e as universidades? 

Tivemos várias iniciativas, mas todas se perderam pelo meio 
do caminho, por limitações de parte a parte. Não tenham 
dúvida de que o grande entrave no momento são os recursos 
financeiros. Não se pode desenvolver projetos conjuntos fazen
do graciosamente o trabalho. O reitor tem que pagar os profes
sores envolvidos na pesquisa e o pessoal da atividade-meio que 
os assessora. A grande limitação, portanto, são os recursos 
financeiros para que possamos celebrar certos convênios de 
cooperação, cada um entrando com a sua parte. Secundaria
mente, particularmente entre nós militares, encontramos o 
óbice da rotatividade. O combatente sofre uma rotatividade 
grande, e sabe-se que certos canais de trabalho se estabelecem 
em bases funcionais mas também pessoais. Quer dizer, eu 
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posso me entender bem com um professor, trocar idéias, ele me 
abre uma série de portas, eu lhe abro outras tantas, mas no 
instante em que sairmos dessas posições nossos substitutos 
levarão tempo para engrenar e ter o mesmo grau de confiança. 
Outro fato que conspira é o problema do sigilo, já comentado. 
Ainda há muita parcimônia na concessão mútua de conheci
mentos . Mas, com o tempo, vamos derrubando esses pequenos 
obstáculos. É um longo caminho de paciência. De qualquer 

maneira, o avanço que tivemos de 1992 para cá foi substancial 
e superior ao que eu esperava. Porque, veja bem, o mais difícil 
é mudar atitudes mentais, quer no pessoal da área acadêmica, 
que normalmente nos vê com reservas, quer entre nós, para 
que possamos receber bem esse pessoal. Nesse aspecto, já se 
avançou muito. Até os mais renitentes reconhecem os resulta
dos desse trabalho realizado no Estado-Maior do Exército. 
Agora mesmo, em agosto, o Exército conduzirá um grande 
seminário sobre política educacional do ano 2000 em que 95% 
dos expositores e painelistas serão civis, muitos da área acadê
mica do Brasil e do exterior.! Estamos dando passos concretos 
nesse sentido. 

E como o senhor vê a participaçãn de especialistas civis na 
formaçãn ou na especializaçãn da oficialidade? 

Esse simpósio sobre educação que o EME conduzirá, e com o 
qual estou envolvido, poderá provocar profundas transforma
ções em nossa filosofia de ensino e poderá levar a que o ensino 
militar seja complementado pela participação de civis. A bem 
da verdade ela já existe, de forma substancial, no Centro de 
Estudos do Pessoal, na Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército e no Curso de Política, Estratégia e Alta Administra
ção do Exército. 

1 .  O seminário 'Tolítica educacional para o Exército: ano 2000", organi
zado pelo Estado-Maior do Exército, realizou-se em Brasília de 29 a 
31 de agosto de 1994. 
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Dados recentes indicam que a maior palte dos cadetes do 
Exército vem de famílias de militares. I Como a cO/poração 
está encarando esse fechamento de sua base social? 

Temos consciência do fenômeno. Não digo que isso seja uma 
das prioridades nas cogitações do Exército, porque não nos 
parece um problema em dimensões que sugiram graves preo
cupações. Algumas providências são adotadas, pois há sempre 
algumas coisas a aperfeiçoar. Mas já há hoje em dia na Escola 
Preparatória uma sistemática que assegura o ingresso de 50% 
dos alunos mediante concurso; só os outros 500/,; entram via 
Colégio Militar. Esses que entram por concurso podem ser 
filhos de militar. Não podemos impedir. Mas a tendência é que 
isso não aconteça, pois geralmente são os filhos de civis que 
recorrem ao concurso, Então, há uma preocupação de tentar 
atenuar a eventual segregação, Acho que temos que caminhar 
para provocar uma interação maior do cadete, em todos os 
aspectos, com a sociedade. Agora, há um componente novo, 
hoje em dia, que não havia no meu tempo e que abre janelas 
para essa interação. Estou falando da mídia. Hoje, ajuventude 
é muito mais informada, Talvez não leia tanto, mas é muito 
mais atualizada do que a minha geração. Eu passava 15 dias 
dentro da AMAN e não sabia o que estava se passando fora de 
Resende! Ao passo que o cadete de hoje está diariamente lendo 
jornal e assistindo televisão, Não sei como colocar isso em 
termos sociológicos, mas diria que ele tem uma interação à 
distância. Acho que isso facilita e não vejo nas nossas organi
zações, espalhadas pelo país, maiores dificuldades de relacio
namento do nosso pessoal para a interação local. Acho até mais 
fácil. O pessoal hoje, sem dúvida nenhuma, se ajusta com mais 
facilidade. Lembro que no meu tempo eram comuns aquelas 
brigas, em pequenas guarnições, entre civis e militares. Hoje 
em dia isso não existe mais. Há muitos oficiais subalternos 

1. Ver, a esse respeito, Celso Castro, "A origem social dos militares: 
novos dados para uma antiga discussão" , NorJOs E.'ftudos CBBUAP, 
São Paulo, (37):225-231, novo 1993. 
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que, chegando às guarnições, freqüentam faculdades. São fatos 
a salientar e que merecem atenção. São várias, portanto, as 
possibilidades em curso para atenuar esse isolamento social e 
não vejo a possibilidade de chegarmos ao grave impasse de 
nucleamento sociológico do nosso pessoal. Pelo menos em um 
horizonte que eu possa alcançar. 

E quanto ao Congresso? Como podem ser melhoradas as 
relações dos militares com o Legislativo no sentido da 
formulação de políticas de defesa e segurança? 

Acho que a esse respeito temos de começar a discussão por seu 
ponto mais alto. Um país que não tem projeto de nação, não 
tem projeto nacional, não pode saber qual será sua política de 
defesa. Esse Estado terá, como conseqüência natural, um Con
gresso despreocupado com segurança e defesa. Num segundo 
plano, entramos na consideração de que precisaria haver den� 
tro do Legislativo conhecimento sobre a área da segurança 
nacional. Porque, senão, não dá para conversar. E mais. Além 
de competência teria que haver confiabilidade. Quer dizer, o 
parlamentar precisa ter capacidade de absorver e avaliar co
nhecimentos sobre segurança e defesa. Esse é um problema 
interno do Congresso e não tenho condição de avaliar como 
poderia ser corrigido. Mas assim como existe parlamentar 
especializado em finanças, em orçamento, em justiça, precisa� 
ria haver uma área de competência militar. Parece-me que as 
questões ligadas à segurança não são atraentes, porque não 
dão votos nem verbas. Os parlamentares de mais peso e que 
eventualmente poderiam ter conhecimento sobre a área, ou 
que têm uma bagagem cultural que os torna capazes de esgri
mir o assunto, não se interessam por ela. 

Apesar de tudo isso, há alguns congressistas que o 
impressionam positivamente no sentido de procw'ar um 
diálogo? 

Durante a revisão constitucional que não houve, desenvolve
mos estudos no Estado-Maior do Exército e fomos levados a ter 
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inúmeros contatos no Congresso. Fiquei muito bem impressio� 
nado com o trabalho conduzido pelo deputado Nélson Jobim, 
relator do processo de revisão constitucional. Mas há ainda 
outros nomes de qualidade naquela Casa. A gente generaliza, 
em função dos maus exemplos que vê, mas essa não é uma 
avaliação correta. O que precisamos é de um gerenciamento 
interno que coloque os indivíduos certos em lugares certos. 
Mas por enquanto a interlocução ainda é muito difícil. É fácil 
ir lá conversar, o ambiente é de cordialidade, mas nossas 
preocupações não encontram eco. Veja bem, não estou falando 
de eco para reivindicações, mas para a compreensão dos pro
blemas que se expõe. Talvez eles até compreendam mas não 
lhes convenha dar seguimento ao assunto sob o ponto de vista 
partidário. Não tenho condição de avaliar o que de fato ocorre 
e fico sempre com a seguinte dúvida: até que ponto é desconhe
cimento do assunto ou falta de interesse partidário. 

A maioria dos partidos não tem um projeto militar. 

Muitas vezes fui ao Congresso discutir com parlamentares. 
Eles querem discutir a missão institucional das Forças Arma
das e eu digo: quem define isso é o Estado, não as Forças 
Armadas. Ou seja, o Congresso tem que discutir o que a nação 
espera de suas Forças Armadas. Agora, como o Estado não 
define, vamos traçando nossos referenciais. Temos que plane
jar. Não podemos ficar no escuro e passamos a supor o que 
esperam de nós. Inverte-se o rumo do rio . . .  

Sabe-se que a grande dificuldade atual é definir os proble
mas que possam surgir. Saímos de um mundo de certeza para 
um de indefinições. Hoje em dia, o que se exige é o a�ompanha
mento permanente de inúmeros focos de tensão que podem se 
tran�formar em áreas de atrito, em ameaças. Esse é um pro
cesso de dinãmica internacional. As ameaças, de qualquer 
natureza, podem vir ao sabor de um choque de garimpeiros 
com índios, de movimentos migratórios ou de uma força de paz 
inesperadamente solicitada. Peguemos este último exemplo. 
Teríamos que perguntar: "Força de paz para onde? Qual é a 
natureza do problema, do conflito?" Quer dizer, o grande pro-
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blema de hoje é a dificuldade de traçar cenários. Não cenários 
acadêmicos, mas cenários práticos bem definidos, que permi
tam delinear áreas de tensão, possíveis ameaças, para que 
possamos planejar. 

As Forças Armculas brasileiras estariam preparadas para 
enfrentar, por exemplo, focos te17'0l'istas internacionais? 

Depende da vontade nacional. Se não houver uma vontade 
política por trás, corre-se riscos semelhantes aos de um Vietnã, 
como aconteceu com os Estados Unidos, que não tinham ampa
ro político. Se amanhã começassem a espocar focos terroristas 
por aí, eu diria que não estamos preparados para combatê-los. 
Vamos ter o mesmo problema de rearrumação, como tivemos 
antes para enfrentar a questão da segurança interna. Por 
outro lado, hoje em dia, existe muito mais intercãmbio e troca 
de informações internacionais sobre terrorismo, o que atenua 
as dificuldades. Mas não deixará de ser um problema sério. 

Discute-se muito hoje a possibilidade de as Forças Armculas 
combaterem o crime organizado em torno do tráfico de 
drogas. Discute-se até se os militares devem ou não ocupaI' os 
m017'OS cariocas. Qual sua opinião a esse respeito? 

É possível que a ocupação militar dos morros cariocas ocorra. 
Mas a questão não é simplesmente dizer: ''Vamos subir o 
morro." Não é bem assim. Uma vez mais, é preciso haver 
vontade política e respaldo firme, porque esse é um problema 
sério. Implica termos que absorver responsabilidades de co
mando operacional de polícias. É uma operação que não se faz 
com flores, ou sem baixas. É preciso ver se a sociedade e a'-área 
política estão preparadas para isso, para depois não surgirem 
reclamações. Precisa haver uma consciência de como se quer 
empregar o Exército, de como ele deve atuar. Ele tem que atuar 
como Exército e não como polícia, porque isto nós não vamos 
saber fazer. Vamos usar a polícia para trabalho de polícia, e ela 
tem que estar sob nosso comando operacional. Se passar dos 
limites toleráveis, aí sim, o Exército entraria em operação; Mas 
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essa é uma ação que não pode ser permanente. Tem que ser 
episódica, porque não é nossa área específica de trabalho. Acho 
possível, embora indesejável, que tenhamos que atuar nessa 
área, mas para tanto é necessário o indispensável respaldo 
político e jurídico. Além disso, precisaríamos saber a extensão 
dessa intervenção e as decisões a esse respeito no nível federal. 

Depois da crise do mundo socialista, a Amazônia parece 
ter-se transformado num dos mais importantes issues para 
os militares preocupados com a chamada "cobiça 
internacional". 

Como já disse, a sociedade e o Estado precisam dizer o que 
querem de suas Forças Armadas em termos de uma política de 
defesa. Não existindo essa política, cada força cria seus parâ
metros para planejamento e faz suas próprias avaliações. E 
dentro de suas próprias avaliações , qual é a posição do Exérci
to? Achamos que há duas estratégias indispensáveis e perma
nentes: dissuasão e presença. Em alguns seminários a que 
compareço com representantes de exércitos de outros países, 
discute-se cortes e aumentos percentuais. Eu digo: "Olha, nós 
não trabalhamos em termos percentuais. Temos que trabalhar 
em função do porte geo-estratégico do país." Na medida em que 
sofremos pressões do GATI', restrições para transferência de 
tecnologia, pressões em organismos internacionais, governa
mentais ou não, tudo isso é sinal de que temos um peso 
específico forte. Ou não estariam tão preocupados em limitar 
nosso campo de ação. Se temos tal expressão estratégica, nos
sas Forças Armadas têm que responder com igual capacidade 
de dissuasão e presença. Ou seja, elas são função da estatura 
geo-estratégica do país, e cabe ao próprio Estado avaliá-las. O 
que, aliás, não vem fazendo. Então, achamos primordial a 
estratégia da dissuasão, isto é, manter um núcleo mínimo com 
algum poder de dissuasão, pelo menos para possíveis ameaças 
modestas. Isso torna muito alto o custo de uma ação militar de 
outro país contra o Brasil. Por outro lado, temos que enfatizar 
a presença em nosso território. Queiram ou não, hoje em dia a 
ação federal só chega a certos pontos do Brasil através do 
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Exército e das outras Forças Armadas. E aí se coloca a Amazô
nia. Certos problemas entre garimpeiros e índios estariam 
muito mais graves do que estão se não fosse o entendimento na 
área militar entre o Brasil, a Colômbia, e a Venezuela. 

Não é uma questão de substituir o inimigo comunista pela 
internacionalização da Amazônia. Trata-se de reconbecer as 
novas fontes de tensão na área, acompanhá-las, perceber a 
configuração de ameaças e, sobretudo, reconhecer que a ate
nuação dessas tensões depende de nossas próprias iniciativas 
para resolver problemas de ocupação de grupos indígenas , de 
migrações nas faixas fronteiras de mineração, sem ofensa ao 
meio ambiente. Resolvidos ou neutralizados esses problemas, 
esvaziam-se as tensões e negamos pretextos para quaisquer 
pressões internacionais, venham de onde vierem. E o Exército 
faz sua parte com presença e ação ordenadora nessas áreas 
onde exerce, com toda intensidade, sua vocação para a integra
ção nacional. 

Os problemas com garimpeiros são atualmente os que mais 
preocupam. Mas a solução de todos os nossos problemas na 
Amazônia, não tenho a menor dúvida, deve estar nas nossas 
mãos. Precisamos de projetos integrados de trabalho na região 
para atenuar ou neutralizar qualquer tipo de ameaça. Agora, 
se somos incapazes de gerenciar os problemas que estão nas 
nossas mãos, aí o problema é nosso. Não podemos botar a culpa 
nos outros. 

Quais os prós e contras de as Forças Armadas serem 
reduzidas em seus contingentes e melhor remuneradas, 
e de o serviço militar deixar de ser obrigatório? 

Vou soltar algumas considerações isoladas, para motivar a 
análise de vocês. Em primeiro lugar, hoje em dia, um fato que 
se desconhece, é que 66% dos efetivos do Exército são profissio
nais. Quer dizer, o recrutamento obrigatório responde por 34% 
do pessoal. Em segundo lugar, as opiniões sobre o serviço 
militar obrigatório são muito ativadas pelo que acontece nos 
grandes centros, mas, em termos de Brasil, dois terços dos 
municípios são dispensados de incorporação, pelas necessida-
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des locais da agricultura etc. Além disso, atualmente, cerca de 
60 a 70% dos que se incorporam são voluntários. E normalmen
te, os que reclamam que não podem prestar serviço militar são 
aqueles que podem dedicar-lhe um ano. E dispõem do veículo 
do CPOR. Então, há um pouquinho de fantasia nos obstáculos 
que o serviço militar coloca. Veja bem, esse núcleo de dissuasão 
de que falamos já é profissional, não tem conscritos. Ali não se 
pode contar com novato. Tem que ser um profissional experien
te. Esse núcleo já é integrado em 90 e tantos por cento por 
profissionais voluntários e atua, basicamente, nessa área de 
dissuasão. O serviço militar obrigatório acaba sendo mais vol
tado para aquelas unidades direcionadas para a es tra tégia da 
presença. 

Há um direcionamento para o voluntariado e outro para o 
conscrito, mas isso não é o mais importante. O mais importan
te para nós são as desvantagens de um exército voluntário. O 
primeiro grande inconveniente que vejo no voluntariado são 
nossas deficiências na formação da cidadania. Vejamos o exem
plo dos Estados Unidos. Eles têm um exército voluntário, que 
deu muito certo, mas já recebem nos quartéis cidadãos e pa
triotas, porque lá, desde a elementary school, as crianças são 
educadas civicamente. Quando o soldado chega ao quartel não 
precisa mais dessa formação. Nós aqui precisamos proporcio
nar essa base cívica que hoje, lamentavelmente, a educação 
formal não proporciona. O jovem chega ao Exército com zero 
em cidadania e civismo. Então, não podemos receber um volun
tário que não es teja com a cabeça formada para um compromis
so de trabalho cujo preço pode ser a própria vida. Teríamos que 
ter um profissional que fosse cidadão formado, mas corremos o 
risco de receber um mercenário. Estou generalizando, mas a 
situação, com exceções, é mais ou menos essa. 

Em segundo lugar, o sistema voluntário está sujeito ao 
mercado de trabalho, e hoje em dia, pelo que podemos pagar, 
iríamos receber apenas o refugo. Se formarmos um especialista 
em radar, no dia seguinte ele será recrutado pela indústria 
civil. Não há dúvida. Além disso, correríamos o risco de setori
zar regionalmente o Exército e temos muita consciência disso. 
Onde está o pior mercado de trabalho? Digamos que no Nordes-
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te. Logo, só teríamos voluntários dessa região. Se em São Paulo 
ou no Rio de Janeiro a oferta de empregos fosse boa, não 
teríamos adeptos ali. O Exército voluntário ainda tem o se
guinte problema a considerar: não posso ter um chefe de peça 
ou um comandante de carro de combate com mais de 35 anos. 
O voluntário terá assim uma limitada faixa útil de aproveita
mento. Os contratos de trabalho de muitas das funções não 
poderiam ser longos, teriam que ser limitados, para pegar a 
faixa etária ótima para determinadas funções. E, depois, o que 
faço com ele? Solto na rua da amargura? Ai, vai todo mundo 
para a Justiça. Quer dizer, tenho que criar condições sociais 
para que ele depois possa retornar à vida civil. Pode.;;e dizer 
também que ele poderia ser encaminhado para a atividade
meio. Bom, mas aí, tudo o que gastei e investi na preparação 
desse homem se perde. 

Há uma série de problemas envolvendo esse tema, mas acho 
que estamos no caminho certo: temos a proporção adequada 
entre voluntários e conscritos, dependendo da estratégia e da 
finalidade a ser empregada. Além disso, não há o que mexer na 
legislação porque o regulamento da lei do serviço militar já 
faculta aos ministros, se julgarem conveniente, convocar 100% 
de voluntários em um determinado ano. Ainda existe o dispo
sitivo constitucional, a ser colocado em execução, que permite 
alternativas para quem não quiser prestar o serviço militar. 
Esse é o meu ponto de vista, mas observo que não estamos tão 
sozinhos em relação ao assunto. Pesquisamos e encontramos, 
nos anos de 1992 ou 1993, não me lembro bem, 140 países, dos 
quais mais de 80 constatamos possuírem serviço militar. Entre 
eles, todos os países nórdicos mais a Itália, a Espanha e a 
Alemanha. Quer dizer, países de porte que podem se dar ao 
luxo de ter um exército exclusivamente voluntário, fazem cons
crição por acharem que é uma contribuição de ordem cívica, 
que é uma obrigação do indivíduo para com a nação. Tudo isso 
já foi por nós muito pensado e discutido, e achamos que não 
havia o que modificar, a não ser convergir voluntários profis
sionais para o núcleo de dissuasão e os conscritos para as 
esferas de presença. 
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Qual sua visão a respeito do Ministério da Defesa? 

Acho pessoalmente que há no Ministério do Exército um pen
samento nessa direção. Creio que é o caminho inevitável, até 
em termos de racionalização administrativa, e é desejável na 
medida em que combine esforços das três Forças. Acho, porém, 
que deve vir ao sabor de uma solução para um problema, e não 
como escapismo ou plataforma de candidato. Se criarmos esse 
ministério sem integrar, vamos criar um elefante branco pior 
do que as três Forças separadas. Por isso, devemos caminhar 
nessa direção seguindo um processo de integração. Temos que 
selecionar áreas onde seja mais fácil essa integração para que 
depois a estrutura venha apenas coroar o processo. Quer dizer, 
quando as coisas já se mostrarem práticas, com razoável grau 
de funcionamento, com uma atitude mental favorável, aí sim 
será ° momento. Agora, criar por decreto, sem preparar cabe
ças e sem mostrar caminhos de integração, é apenas criar mais 
despesas. 

Quais foram, na sua opinião, os maiores acertos dos goverrws 
militares? 

Acho que foi o período em que o Brasil  sabia o que queria: sabia 
para onde ir e por onde ia. Havia contestações , mas até por 
discordarem dos caminhos que eram colocados. Acho que essa 
é uma das grandes qualidades. Com raras exceções no nosso 
passado republicano tivemos um período com tanta sistemati
zação e metodologia de governo. 

o senhor di1ia isso paTa todos os 21 anos, ou concentraria eln 
algumas administrações? 

Tivemos altos e baixos mas acho que foi uma característica 
geral. E creio que era uma das coisas a se preservar através de 
uma abertura lenta e gradual. Foi um período de austeridade 
como poucos da história republicana. Houve deslizes de que eu 
mesmo, na época, tomei conhecimento, mas que, perto do que 
se viu depois, é de morrer de rir. 
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E quais foram as maiores deficiências ou erros Ms goverrws 
militaTes? 

Sem dúvida nenhuma, o maior foi não se fazer conhecer: enca
ramujar. A Revolução enclausurou-<le. Em segundo lugar, os 
riscos que a permanência prolongada no poder trouxe para a 
coesão das Forças Armadas. E, em terceiro, termos excluído do 
processo de desenvolvimento áreas que seria importante 
acumpliciar conosco. Ao invés de repelir, acho que tínhamos 
que, de alguma maneira, buscar acumpliciar, sobretudo, a área 
política e a área acadêmica. 

o senhor acha que o regime acabou rw momento certo, que 
deveria ter acabado antes, ou deve/ia ter acabado depois? 

Passado o tempo é menos difícil responder, mas no curso do 
processo histórico é delicada a percepção do timing. Acho con
tudo que deveria ter se esgotado antes, quando estava no auge. 
Talvez em algum ponto da década de 70, logo depois que 
serenou a área de segurança interna. Depois do Araguaia 
houve um certo assentamento de poeira política, estávamos em 
um bom nível de desenvolvimento, e esse seria um bom mo
mento para sair. 

Nunca houve uma versão oficial das Forças Armadas sobre a 
repressão. O senhor acha que isso acontece porque mais 
importante que da.r satisfações à sociedade é manter o 
espírito de corpo? Porque a unidade militar tinha que ser 
mantida a qualquer custo? 

É difícil avaliar cada passo do que ocorreu, e não tenho como 
dimensionar o problema. Há instantes em que se precisa pre
servar a coesão, a qualquer preço. Há outros em que se pode 
assumir riscos, como assumiu o general Geisel no episódio 
Dávila Melo, em São Paulo. Quer dizer, não se pode analisar 
linearmente aqueles 2 1  anos. Acho até imprudente. Teria que 
ser analisado período a período, tentando buscar um ponto de 
equilíbrio nos vetores. 



• 

Cronologia política, 
1974-1985 

• 14 de março de 1974 

• 

O deputado Francisco Pinto (PMDB/BA) discursa na Câma
ra dos Deputados contra a presença do presidente do Chile, 
general Augusto Pinochet, no Brasil, para a posse de Ernes
to Geisel na presidência da República. Em resposta, o mi
nistro da Justiça encaminha ao procurador-geral da Repú
blica um pedido de apuraçâo da responsabilidade penal do 
parlamentar, com base na Lei de Segurança Nacional. 

• 15 de março de 1974 

Posse de Ernesto Geisel na presidência da República. 

• 10 de outubro de 1974 

O Supremo Tribunal Federal (STFJ condena o deputado 
Francisco Pinto a seis meses de detençâo, além de multa. 
Com isso, ele perde o mandato parlamentar, que é cassado 
pela mesa da Câmara dos Deputados em 20 de outubro. Sua 
cadeira permanece vaga, pois o AI -5 determinava que, em 
caso de perda de mandato, o suplente não seria convocado. 
Francisco Pinto foi libertado em abril do ano seguinte, após 
cumprir pena no 1 º Batalhâo Militar de Brasília. 

• 15 de novembro de 1974 

Nas eleições, o MDB conquista 16 cadeiras no Senado e 160 
cadeiras na Câmara, contra 6 e 204 da Arena. 



2n4 • A Voltn !lOS QUflrtéit; 

• 25 de abril de 1974 

o governo brasileiro é o primeiro a reconhecer o novo gover
no português surgido da Revolução dos Cravos, que derru
bou a ditadura salazarista. 

• 24 de maio de 1974 

O ministro do Exército, general Dale Coutinho, morre víti
ma de um ataque cardíaco. Em seu lugar assume o general 
Sílvio Frota, chefe do Estado-Maior do Exército (EME). 

• 30 de janeiro de 1975 

Numa ofensiva contra grupos de esquerda, é descoberta 
uma gráfica do Partido Comunista Brasileiro (PCB), insta
lada no porão de uma casa em Campo Grande, subúrbio do 
Rio de Janeiro. Em seguida, o ministro da Justiça, Armando 
Falcão, vai à televisão reafirmar oficialmente a repressão ao 
comunismo e à subversão. 

• Fevereiro de 1975 

Suspensão da censura prévia ao jornal O Estado de S. 
Paulo. 

• 7 de fevereiro de 1975 

Pressionado pelo MDB e por entidades civis, Armando Fal
cão divulga a versão oficial sobre a situação de 26 militantes 
políticos considerados desaparecidos. 

• 18 de abril de 1975 

A Assembléia Legislativa do Acre rejeita, por duas vezes, os 
nomes apontados pelo governador para a prefeitura de Rio 
Branco. A atitude provoca pronta reação do presidente Gei
sel, que utiliza pela primeira vez em seu governo o AI-5, 
decretando a intervenção federal no município. 

• 29 de maio de 1975 

O ministro das Relações Exteriores, Azeredo da Silveira, 
revela em Cochabamba, na Bolívia, que o Brasil iria futura-
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mente construir seus próprios reatores nucleares com tec
nologia alemã. 

• 27 dejunho de 1975 

Azeredo da Silveira assina em Bonn o Acordo Nuclear Bra
sil-Alemanha, que previa a construção de oito centrais nu
cleares. 

• Julho de 1975 

Severo Gomes, ministro da Indústria e Comércio, impede a 
empresa multinacional Philips de adquirir o controle acio
nário da Cônsul, empresa brasileira de eletrodomésticos. 

• l º  dejulho de 1975 

O presidente Geisel volta a utilizar o AI-5 para cassar o 
mandato e os direitos políticos do senador Wilson Campos 
(Arena/PEl, acusado de corrupção. 

• 29 de setembro de 1975 

Em reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, o 
ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, defende a 
liberdade de ação para o capital estrangeiro, sendo contes
tado por Severo Gomes. 

• 9 de outubro de 1975 

Geisel anuncia em pronunciamento à nação a autorização 
para a feitura de contratos de risco para a prospecção de 
petróleo por empresas estrangeiras_ 

• 1 7  de outubro de 1975 

O Brasil fecha um contrato de exportação de 300 mil tone
ladas de soja para a União Soviética. 

• 18 de outubro de 1975 

A delegação brasileira na ONU vota a favor da moção que 
condenava o sionismo como uma forma de discriminação 
racial, o que provoca a desaprovação oficial dos EUA. 
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• 26 de outubro de 1975 

O general Ednardo Dávila Melo, comandante do II Exército, 
comunica oficialmente que o jornalista Vladimir Herzog 
fora encontrado morto por enforcamento nas dependências 
do Centro de Operaçóes para a Defesa Interna (CODI). 

• 5 de novembro de 1975 

O Brasil vota a favor de um projeto de resolução da ONU 
que condenava o regime racista da África do Sul e recomen
dava a suspensão do fornecimento de matérias-primas es
tratégicas a esse país. 

• 10 de novembro de 1975 

O Brasil é o primeiro país a reconhecer o novo governo de 
Angola, de orientação marxista. 

• 1 4  de novembro de 1975 

O Itamarati anuncia o estabelecimento de relaçóes diplo
máticas em nível de embaixada com Moçambique. 

• 15 de novembro de 1975 

É publicado na imprensa um relatório da 5· Região Militar 
sobre a prisão de 67 membros do PCB no Paraná. 

• 23 de novembro de 1975 

O Departamento da Ordem Política e Social (DOPS) paulis
ta divulga relatório sobre as atividades de 105 militantes e 
simpatizantes comunistas, entre eles os deputados Marcelo 
Gato, federal, Alberto Goldman e Nelson Fabiano Sobrinho, 
estaduais, todos do MDR 

• 5 de janeiro de 1976 

O AI-5 é usado para cassar os mandatos e os direitos políti
cos, por dez anos, dos deputados Marcelo Gato e Nelson 
Fabiano Sobrinho, acusados de ligação com o PCR 
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• 5 de janeiro de 1976 

O chance ler Azeredo da Silveira cria seis novas embaixadas 
brasileiras na África. 

• 1 7  dejaneiro de 1976 

Morre no DOI do 11 Exército o operário Manuel Fiel Filho, 
membro do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Em 
conseqüência, o presidente Geisel exonera sumariamente o 
general Ednardo Dávila Melo do comando do 11 Exército. 

• 19 de fevereiro de 1976 

Visita do secretário de Estado norte-americano Henry Kis- . 
singer ao Brasil, para assinar um memorando de entendi
mento mútuo. Na ocas1:io, Kissinger recebe documentos da 
estilista Zuzu Angel denunciando " morte por tortura de 
seu filho, Stuart Angel Jones, e declarando que corria risco 
de vida. 

• 1 "  de março de 1976 

O presidente Geisel, em mensagem ao Congresso Nacional, 
afirma que não permite que a Revolução seja contestada. 

• 29 de março de 1976 

Os deputados Amauri MulJer e Nadyr Rosseti (MDB/RS) 
têm seus mandatos cassados. 

• 1 "  de abril de 1976 

Cassação do mandato e suspensão, por dez anos, dos direi
tos políticos do deputado Lysãneas Maciel (MDB/RJ), que 
protestara contra as cassações de seus colegas gaúchos. 

• 4 de abril de 1976 

O presidente Geisel declara, em Cuiabá, haver um salido
sismo do MDB "por um passado que não voltará. ( . . . ) Dizem 
que o povo vive triste, privado de liberdade, oprimido e sob 
o arbítrio da violência. ( . . . ) Não creio. A acolhida que me 
fazem, as fisionomias que eu vejo aqui, como vi em outras 
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regiões do país, não concordam. C . .  ) Aqueles que vivem 
denegrindo o que a Revolução fez têm que sair do cubículo 
em que vivem e abrir as janelas. Têm que olhar para fora e 
ver o que se passa no mundo." 

• 14 de abril de 1976 

Morte de Zuzu Angel, em acidente de carro suspeito. 

• 25 de ab,il de 1976 

O presidente Geisel inicia visita oficial à França. 

• 1 "  de maio de 1976 

O presidente Geisel participa, em Volta Redonda (&1), da 
cerimônia de início das obras da Ferrovia do Aço, prevista 
no II Plano Nacional de Desenvolvimento. 

• 4 de maio de 1976 

Viagem do presidente Geisel à Inglaterra. 

• 6 de maio de 1 9 76 

Morre o ex-presidente João Goulart, na Argentina. 

• 1 4  dejunho de 1976 

O Congresso aprova a " Lei Falcão") que reduzia a propagan
da eleitoral no rádio e na televisão a níveis mínimos. 

• 1 8  de junho de 1976 

O jornal O Estado de S. Paulo noticia o encontro dos gover
nadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os 
quais declaram seu apoio à distensão) reconhecendo que 
esta havia perdido o ritmo e se encontrava em estado de 
paralisia. Os três propõem-se contribuir para a reorganiza
ção partidária e estreitar os contatos com a área militar, 
procurando sensibilizar os setores contrários à distensão 
para a inconveniência de se cristalizar uma diversidade de 
comportamento entre eles e o governo. 
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• 9 dejulho de 1976 

Durante a inauguração da fábrica da Fiat no mUlllClplO 
mineiro de Betim, o presidente Geisel declara que "o pluri
partidarismo é uma experiência desastrosa do passado que 
não deverá tão cedo ser reintegrada ao modelo político 
brasileiro"_ 

• 3 de agosto de 1976 

São suspensos, por dez anos, os direitos políticos do ex-go
vernador do Rio Grande do Norte, José Cortez Pereira. É 
cassado o mandato e são suspensos por dez anos os direitos 
políticos do deputado federal Nei Lopes de Sousa (Are
na/RN) .  São ainda punidas com a perda dos direitos políti
cos várias pessoas envolvidas em irregularidades adminis
trativas. 

• 19 de agosto de 1976 

Explode uma bomba no prédio da Associação Brasileira de 
Imprensa (ABIl, e é encontrada outra na sede da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) no Rio Janeiro. Em ambos os 
locais são encontrados panfletos da Aliança Anticomunista 
Brasileira, que se responsabiliza pelo atentado. 

• 20 de agosto de 1976 

Duas bombas do tipo "coquetel Molotov" são atiradas contra 
o prédio da 1" Auditoria da 3" Circunscrição Judiciária 
Militar, em Porto Alegre. 

• 22 de agosto de 1976 

O ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira morre em 
acidente de automóvel. O presidente Geisel decreta luto 
oficial por três dias. 

• Setembro de 1976 

Visita do presidente Geisel ao Japão. Como resultado da 
viagem foi criada uma empresa para o desenvolvimento 
agrícola do cerrado. 
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• 2 de setembro de 1976 

Sessão do Congresso em homenagem ao Exército pela Se
maD9c de Caxias fica caracterizada como manifestação de 
apoio à candidatura do general Sílvio Frota à sucessão de 
Ernesto Geisel. Dom Adriano Hipólito, Bispo de Nova Igua
çu (RJ), é seqüestrado e espancado por elementos não iden
tificados. 

• 1 0  de novembro de 1976 

O Estado de S. Paulo publica entrevista com Tancredo 
Neves, Tales Ramalho e Mauro Benevides sobre as eleições. 
Os três comparam as eleições de 1976 com as de 1972, 
ressaltando a maior liberalização do quadro político brasi
leiro, o alistamento de 1 6  milhões de novos eleitores, o 
insucesso do modelo econômico que vigorara em 1972 e o 
aumento do número de diretórios do MDB de 500 para 
2.500. 

• 1 5  de novembro de 1976 

Eleições municipais em todo o Brasil conferem vitória à 
Arena, exceto nos maiores centros industriais. O MDB as
sume o perfil de um partido urbano, segundo vários comen
tários da época. 

• 3 de dezembro de 1976 

Cassação do mandato do deputado estadual Leonel .JÚlio 
(MDB/SP). 

• 22 de dezembro de 1976 

Discurso de Geisel aos oficiais-generais das três Forças 
durante almoço em Brasília. Afirma que apesar das dificul
dades enfrentadas pelo país durante o ano de 1976, houve 
"o fortalecimento político partidário com as eleições munici
pais". Sobre a situação político-militar, declara: "Na quali
dade de comandante supremo e em consonância com essas 
considerações, sinto-me no dever de também alertar-vos, 
nesta hora, 8, por vosso intermédio, aos mais jovens, aos 



Cronologia polít.ica, 1974·1985 • 301 

menos experientes, os quais' ainda não viveram situação 
análoga, contra as mesmas e externas manobras dos' pesca
dores de águas turvas e ambiciosos vulgares, os quais já 
começam a rondar os quartéis, como vivandeiras impeniten
tes - assim os qualificou, em outros tempos, o grande 
presidente Castelo Branco -, buscando, aqui e ali, disputar 
aspirações e estimular ambições, dessa forma espalhando a 
cizânia, a desconfiança, a discórdia, capazes de enfraquecer, 
pela desunião que propagam, a estrutura militar." Quanto 
à sucessão presidencial, afirma que caberá a ele, presidente 
da República, conduzi-la "no seu justo e devido tempo". 

• Janeiro de 1977 

Mais de mil intelectuais e artistas entregam um manifesto 
a Armando Falcão, no qual denunciam a censura na divul
gação de suas idéias. 

• 2 dejaneiro de 1977 

O presidente Geisel é advertido pelo general Hugo Abreu de 
que importantes parcelas do Exército faziam restrições à 
indicação do general João Figueiredo para o palácio do 
Planalto. 

• 20 dejaneiro de 1977 

Posse de Jimmy Carter na presidência dos Estados Unidos. 
A insistência do novo presidente norte-americano no respei
to aos direitos humanos geraria vários debates e algumas 
situações diplomáticas delicadas entre Brasil e Estados 
Unidos. 

• l '  de fevereiro de 1977 

Em jantar com empresários paulistas o ministro da Indús
tria e Comércio, Severo Gomes, pronuncia-se favoravelmen
te à participação do empresariado na vida política nacional 
e dirige algumas críticas ao governo anterior, desagradando 
a setores do governo e militares. 
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• 2 de fevereiro de 1977 

Cassado o mandato e suspensos os direitos políticos por dez 
anos do vereador Glênio Peres (MDB/RS). 

• 7 de fevereiro de 1977 

O secretário de Estado norte-americano Cyrus Vance suge
re publicamente que Brasil e Alemanha Ocidental suspen
dam temporariamente a execução do acordo nuclear para 
que os EUA tenham a chance de consultar amplamente os 
dois países. 

• 8 de fevereiro de 1977 

Severo Gomes entrega sua carta de demissão do Ministêrio 
da Indústria e Comércio após uma série de divergências 
com setores do governo e das classes dirigentes a respeito 
da política econômica a ser seguida pelo país. Foi substituí
do por Ângelo Calmon de Sá. 

• 1 5  de fevereiro de 1977 

Cassado o mandato eletivo e suspensos os direitos políticos 
por dez anos do vereador Marcos Klassmann. 

• 30 de março de 1977 

Votação no Congresso do anteprojeto de reforma do Poder 
Judiciário elaborado pelo Executivo, que não obtém os 2/3 
dos votos necessários para a sua aprovação. 

• 31 de março de 1977 

Em comemoração aos 13 anos do movimento de 1964, Geisel 
pronuncia um discurso em que afirma: "Resta saber o que 
fica dessa nossa Revolução. Já tem 13 anos e creio não estar 
ainda tão velha para desaparecer. Continuará com o nosso 
esforço, embora haja aqueles que a ela se opõem, uns por 
ignorãncia, outros por ideologia, outros por boa-fé C . .  ) Quan
to à segurança . . .  ao longo desses 13 anos, sem dúvida, 
tivemos problemas, mas conseguimos dominá-los a todos 
galhardamente." 
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O governo federal decreta o recesso do Congresso pelo Ato 
Complementar nº 102, após reunião do Conselho de Segu
rança Nacional, e acusa o MDB de minoria ditatorial. Du
rante os 14 dias do recesso foi decretado por Geisel um 
conjunto de medidas conhecido como Pacote de Abril: o 
mandato dos presidentes da República passava a ser de seis 
anos; os governadores passavam a ser eleitos indiretamente 
por um colégio de deputados estaduais e delegados da Câ
mara dos vereadores; um em cada três senadores passava a 
ser eleito indiretamente; a Constituição poderia ser altera
da com quorum de maioria simples; a partir de 1982 haveria 
coincidência de mandatos eletivos; o prazo de inelegibilida
de de ocupantes de cargos públicos era reduzido de seis para 
três meses; a Lei Falcão era estendida a todas as eleições 
diretas. Na ocasião, o MDB divulgou nota repelindo os 
ataques do governo e criticando-o pela decretação do recesso 
do Poder Legislativo. 

• 6 de abril de 1977 

A OAB decide oficialmente "considerar-se em sessão perma
nente a fim de acompanhar o desenrolar dos acontecimentos 
que provocaram o recesso do Congresso Nacional". 

• Maio de 1977 

O minis tro da Educação declara ilegal a realização do III 
Encontro Nacional dos Estudantes, programado para 4 de 
junho em Belo Horizonte. Ainda no mesmo mês é ampliada 
a censura aos veículos estrangeiros de imprensa. 

• 1 "  de maio de 1977 

Estudantes e trabalhadores são presos em São Paulo quan
do se articulavam para a comemoração do Dia do Trabalho. 

• 12 de maio de 1977 

Nei Braga, ministro da Educação e Cultura, envia a todas 
as universidades um documento em que reiterava a manu-
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tenção da legislação restritiva à atuação das entidades es
tudantis e lembrava as sanções previstas no caso de infra
ção aos estatutos e regimentos internos dos estabelecimen
tos de ensino. 

• 6 dejunho de 1977 

Chega a Brasília Rosalyn Carter, primeira dama dos EUA, 
para uma visita como representante pessoal de seu marido, 
que a nomeara embaixatriz itinerante e missionária dos 
direitos humanos, sendo este tema o objetivo principal de 
sua visita ao Brasil. 

• 16 dejunho de 1977 

Cassado o mandato eletivo e suspensos por dez anos os 
direitos políticos do deputado Marcos Tito (MDB!MG). 

• 30 dejunho de 1977 

Cassado o mandato do deputado federal emedebista e líder 
da oposição na Câmara, Alencar Furtado, que teve também 
seus direitos políticos suspensos por dez anos. 

• Julho de 1977 

Protes tos contra o regime militar na Universidade de Bra
sília levam o reitor Carlos Azevedo a expulsar 3 1  alunos e 
suspender outros 34. 

• 4 de agosto de 1977 

N o reinício das aulas na UNB, 938 alunos impetram ha
beas-corpus contra a presença de tropas no calnpus. 

• 22 de setembro de 1977 

A PUC/SP é invadida por 700 homens da Polícia Militar e 
200 agentes do DOPS. O objetivo da operação era impedir a 
realização do IH Encontro Nacional dos Estudantes. Neste 
dia, aproximadamente dois mil estudantes realizavam na 
universidade um ato de protesto contra a repressão. 
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• Setembro de 1977 

Leonel Brizola é expulso do Uruguai, onde se encontrava 
exilado desde 1964, por pressões do ministro do Exército 
Sílvio Frota. O general da reserva Jaime Portela dá apoio 
ao ministro Sílvio Frota em sua campanha não declarada à 
sucessão presidencial de 1978. 

• 12 de outubro de 1977 

Geisel demite o ministro Sílvio Frota. Em seu lugar assume 
o general Fernando Belfort Bethlem, comandante do In 
Exército. Num manifesto de oito páginas, o ex-ministro 
transmite sua indignação diante dos rumos tomados pelo 
governo Geisel na esfera política. 

• 1"  de dezembro de 1977 

Em reunião com as principais .lideranças da Arena, Geisel 
reafirma a continuidade do seu projeto político e admite 
substituir os mecanismos excepcionais do AI-5 por "salva
guardas constitucionais" capazes de garantir a segurança 
do Estado. Oficializa também a "missão Portela", na qual o 
presidente do Senado, Petrônio Portela, se encarregaria de 
contactar setores representativos da sociedade e mais tarde 
o MDB com vistas à abertura do regime. 

• 31 de dezembro de 1977 

Geisel anuncia publicamente o nome do general João Batis
ta Figueiredo como seu candidato à sucessão presidencial. 

• Janeiro de 1978 

Geisel faz visita oficial ao México. 

• 3 de janeiro de 1978 

O general Hugo Abreu, chefe do Gabinete Militar, pede 
demissão por discordar da indicação oficial do general Fi
gueiredo. Em seu lugar assume o general Gustavo Moraes 
Rego Reis. 
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• 5 de janeiro de 1978 

Geisel formaliza a i ndicação da chapa João Figueiredo-Au
reliano Chaves. 

• Março de 1978 

Visita de Geisel à Alemanha, onde reafirma a disposição de 
levar à frente o programa nuclear. 

• 31 de março de 1978 

João Figueiredo é promovido a general-de-exército, para 
aumentar seu respaldo como candidato à presidência da 
República. 

• 8 de abril de 1978 

A Arena homologa a chapa Figueiredo-Aureliano Chaves, 
conforme indicação do palácio do Planalto. 

• Maio de 1978 

Primeira greve dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo 
(SP), após anos de paralisia do movimento sindical. Esta 
manifestação projetou nacionalmente o presidente do sindi
cato dos metalúrgicos, Luís Inácio da Silva, o Lula. 

• 4 de agosto de 1978 

Promulgado o Decreto-Lei nº 1.632, que transferia a Lei de 
Segurança Nacional para a legislação trabalhista no julga
mento de movimentos grevistas. 

• 23 de agosto de 1978 

O MDB homologa oficialmente em sua convenção nacional 
as candidaturas do general da reserva Euler Bentes Mon
teiro e do senador Paulo Brossard a presidente e vice-presi
dente da República, respectivamente. 

• 1 7  de outubro de 1978 

A Emenda Constitucional nº 1 1  declara extinta a autorida-



, 

Crollologin poliricll, 1 !J74 - I !JR5 • Bo7 

de presidencial para declarar o recesso do Congresso, cassar 
parlamentares ou privar cidadãos dos seus direitos políti
cos, res tabelece o habeas-corpus para as pessoas detidas por 
motivos políticos, suspende a censura prévia aos meios de 
comunicação, abole as penas de morte e prisão perpétua e 
restaura a independência do Judiciário. 

• 2 de outubro de 1978 

A Secretaria Geral do Exército decreta a prisão disciplinar 
de Hugo Abreu por 20 dias sob a acusação de haver trans
gredido o regulamento militar, expondo as razões de sua 
demissão a outros generais. 

• 3 de outubro de 1978 

O advogado Francisco Pinto faz deciarações durante um 
comício na Bahia, com base num relatório enviado pelo 
coronel Raimundo Saraiva Martins, adido militar na Fran
ça, à 2" Seção do Estado-Maior, em abril de 1976. Neste 
relatório, que ficou conhecido como "relatório Saraiva", Del
fim Neto era acusado de, quando embaixador em Paris, ter 
recebido elevadas propinas em transações comerciais entre 
o governo brasileiro e fornecedores franceses. As declara
ções deflagaram uma série de investigações no Congresso 
Nacional conduzidas pela CPI da Dívida Externa. 

• Outubro de 1978 

Visita ao Brasil do presidente da França Valéry Giscard 
d'Estaing. 

• 15 de outubro de 1978 

O Colégio Eleitoral elege a chapa Figueiredo-Aureliano 
Chaves por 355 votos contra 226 da oposição. 

• Novembro de 1978 

Greve do setor metalúrgico do ABC paulista, sob a liderança 
de Luís Inácio Lula da Silva. 



• 1 5  de novembro de 1978 

Nas eleições então realizadas, a Arena conquista 233 cadei� 
ras na Cãmara dos Deputados, contra 187 do MDB, e 15 
cadeiras no Senado, contra 6 do MDB. 

• 19 de novembro de 1978 

Extinção da Comissão Geral de Investigações e revogação 
dos banimentos políticos, 

• 20 de dezembro de 1978 

Atentado a bomba destrói o altar da igreja de Santo Antônio 
de Santana, em Nova Iguaçu (lU), 

• 29 de dezembro de 1978 

Geisel instrui o Itamarati para facilitar a concessão de 
passaportes e títulos de nacionalidade a brasileiros que 
viviam fora do país por motivos políticos e revoga os atos de 
banimento de 100 exilados envolvidos em terrorismo, 

• l '  dejaneiro de 1979 

Extinção do AI -5, 

• Março de 1979 

Lula comanda uma greve dos metalúrgicos do ABC paulista 
em protesto contra a rejeição de suas reivindicações pelos 
patrões. A polícia apreende exemplares do jornal quinzenal 
Em Tempo, que publicara uma lista de 442 supostos tortu
radores. 

• 7 de março de 1979 

A revista Veja noticia a proibição da exibição de vídeo-tape 
do Balé Bolshoi, da União Soviética, programada pela TV 
Globo para o final do mês, 

• 1 5  de março de 1979 

Posse do presidente João Batista de Oliveira Figueiredo na 
presidência da República, 
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• 23 de março de 1979 

O governo decreta intervenção nos sindicatos de metalúrgi
cos do ABC paulista, destituindo seus dirigentes , entre eles 
Lula. Poucos dias depois, a greve é encerrada. 

• 1 9  de maio de 1979 

Morte suspeita por afogamento, em Ilhabela (SP), do poli
cial torturador Sérgio Fleury. 

• 6 de maio de 1979 

O general Hugo Abreu é preso no Rio de Janeiro por ordem 
do ministro do Exército, acusado de ter divulgado "assuntos 
militares" em seu livro O ouh'o lado do poder. 

• 15 de maio de 1979 

O governo suspende a intervenção nos sindicatos de meta
lúrgicos do ABC e devolve-os às suas antigas diretorias. 

• 30 de maio de 1979 

A UNE realiza em Salvador o seu XXXI Congresso, o pri
meiro após o fim do AI-5. 

• 27 dejunho de 1979 

A versão definitiva do projeto de lei de anistia, elaborada 
pelo senador Teotônio Vilela, é entregue ao presidente Fi
gueiredo que, em seguida, a envia ao Congresso. 

• 10 de agosto de 1979 

O ministro do Planejamento, Mário Henrique Simonsen, 
renuncia. Seu substituto, Delfim Neto. assume quatro dias 
depois. 

\ .  22 de agosto de 1979 

O Congresso aprova o projeto de lei de anistia por 206 votos 
a favor e 201 contra. 
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• 28 de agosto de 1979 

Decretada a anistia pelo governo Figueiredo. 

• Setembro de 1979 

Leonel Brizola e Miguel Arraes retornam do exílio. 

• 1 1  de setembro de 1 979 

Greve, no Rio de .Janeiro. de 300 mil metalúrgicos. 

• 4 de outubro de 1979 

Explosão de uma bomba incendeia o carro do jornalista 
Hélio Fernandes, no Rio de .Janeiro. 

• 1 7  de outubro de 1979 

Figueiredo envia mensagem ao Congresso propondo a extin
ção da Arena e do MDB e a formação, no prazo de 18 meses, 
de novos partidos, os quais deveriam montar diretório em 
pelo menos 1/5 dos municípios de nove estados. 

• 20 de outubro de 1979 

Desembarca no Rio de �Janeiro Luís Carlos Prestes. líder do 
PCB, retornando do exílio. Prestes diz que volta ao Brasil 
disposto a lutar pela legalização de seu partido. Na ocasião, 
foi recepcionado por aproximadamente 10 mil pessoas. 

• 30 de outubro de 1979 

Figueiredo .sanciona a nova política salarial, prevendo rea
justes semestrais. 

• 10 de rwvembro de 1979 

As portas da igreja Santo Antônio de Santana. em Nova 
Iguaçu (R...J) , são pichadas com as inscrições: "Fora Comu
nistas", "Este bispo é comunista". "Aqui, sede do PCB" e 
"Este Bispo é pederasta". 
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• 29 de lWvembro de 1979 

O Congresso aprova a lei de reforma partidária que extin
gue o sistema bipartidário e, conseqüentemente, os dois 
partidos existentes, Arena e MDB. Novos partidos serão 
formados: o Partido Trabalhista Brasileiro (PTBJ de Ivete 
Vargas, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Leonel 
Brizola, o Partido dos Trabalhadores (PT) de Lula, o Partido 
Popular (PP! de Magalhães Pinto e Tancredo Neves, o Par
tido Democrático Social (PDSJ, novo partido do governo, e o 
Partido do Movimento Democrãtico Brasileiro (PMDBJ, que 
congregou a maior parte dos antigos emedebistas. 

• 1 "  de dezembro de 1979 

Em visita a Florianópolis, Figueiredo é vaiado por estudan
tes e tenta revidar. Os manifestantes são contidos pela 
polícia e enquadrados na Lei de Segurança Nacional. 

• 6 de janeiro de 1980 

Morre o ministro da Justiça e líder do PDS Petrônio Porte la. 

• 15 de janeiro de 1980 

O ministro da Fazenda, Karlos Rischbieter, desentende-se 
com Delfim Neto e pede demissão. É substituído por Ernane 
Galvêas, indicado por Delfim. 

• 27 de janeiro de 1 980 

Bomba explode na quadra da Escola de Samba Acadêmicos 
do Salgueiro, no Rio, pouco antes de ser iniciado ato de apoio 
ao PMDB. 

• 18 de janeiro de 1980 

Desativada bomba no Hotel Everest, no Rio, onde estava 
hospedado Leonel Brizola. 

• 2 de fevereiro de 1 980 

É encontrada, antes de explodir, bomba colocada no aero
porto de Brasília. 
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• 9 de fetweiro de 1 980 

O jornal O Estado de S. Paulo revela que em Brasília os 
círculos militares estavam descontentes com a recente filia
ção do ministro do Exército, Walter Pires, ao partido gover
nista. o PDS, pois preferiam vê-lo afastado de qualquer 
agremiação política. 

• 1 .5  de fevereiro de 1980 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSEJ baixa instruções que 
disciplinam o processo de registro dos partidos políticos. 
Estas normas propiciariam o arquivamento das eleições 
municipais previstas para novembro. Faltando apenas três 
meses para ser encerrado o prazo de filiação dos candidatos 
fi prefeito, vice-prefeito e vereador, os partidos não tinham 
ainda sequer l'equerido seus registros provisórios. 

• 13 de março de 1 980 

Desativada bomba no escritório do advogado Sobral Pinto, 
no Rio. 

• 30 de março de 1980 

Duas bombas explodem no jornal Hora do Povo, no Rio de 
Janeiro. 

• l '  de abril de 1980 

Greve no ABC paulista sob a liderança de Lula, por discor
dância com a nova política salarial do governo e rejeição de 
reivindicações pelo patronato. 

• 1 7  de abril de 1980 

O governo intervém nos sindicatos do ABC. Lula e mais dez 
dirigentes sindicais são presos. 

• 26 de abril de 1980 

Bomba explode em uma loja do Rio que vendia mgressos 
para o show de 1'" de maio. 
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• Abril de 1980 

Em diversas cidades do país, bancas de jornal que vendiam 
jornais de esquerda começam a ser atacadas, numa ação 
que durou até setembro. 

• 15 de maio de 1980 

O TSE suspende as eleições municipais previstas para no
vembro seguinte, pois os partidos políticos não puderam 
cumprir o prazo para a apresentação dos registros exigidos 
pela nova legislação. 

• 11  de maio de 1980 

Fim da greve no ABC, sem que nenhuma reivindicação 
trabalhista fosse atendida. As lideranças grevistas foram 
presas e processadas. 

• 20 de maio de 1980 

Lula e mais dez dirigentes sindicais presos são libertados. 

• 2 dejulho de 1980 

O jurista Dalmo Dallari é seqüestrado na porta de sua casa, 
em São Paulo, e espancado. 

• 10 de julho de 1980 

Tiros são disparados contra a sede do PT. 

• 11  dejulho de 1980 

O escritório do deputado Airton Soares (PT/SP) é atacado a 
tiros. 

• 1 7  dejulho de 1980 

Explode uma bomba no auditório do Instituto de Educação 
de Belo Horizonte, enquanto fala o ex-governador Leonel 
Brizola. 
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• 27 de agosto de 1 980 

Explode bomba-carta enviada ao jornal carioca Tribuna 
Operária. Outra bomba-carta é enviada à sede da OAB, no 
Rio, e na explosão morre a secretária Lyda Monteiro. Explo
de a terceira bomba�carta, desta vez no prédio da Câmara 
Municipal do Rio. 

• 31 de outubro de 1980 

O padre italiano Vito Miracapillo é expulso do país pelo 
governo, acusado de ter-se recusado a celebrar a missa do 7 
de Setembro no interior de Pernambuco. 

• 13 de rwvembro de 1980 

O Congresso Nacional, com a presença de 420 deputados e 
67 senadores , aprova projeto do governo restaurando a 
eleição direta dos governadores estaduais e extinguindo a 
figura do senador eleito por via indireta, assegurando con� 
tudo os mandatos daqueles parlamentares em exercício. 

• 1 7  de dezembro de 1980 

A .Justiça de São Paulo declara a União responsável pela 
morte do operário Manuel Fiel Filho, ocorrida ern janeiro de 
1976 no com paulista. 

• Fevereiro de 1981 

Lula e mais dez líderes sindicais são condenados por um 
tribunal militar por violação da Lei de Segurança Nacional. 

• 30 de abril de 1981 

Durante show de música popular para 20 mil pessoas, uma 
bomba explode dentro de um automóvel que manobrava no 
estacionamento do Riocentro) na Barra da Tijuca, no Rio. 
Morre no seu interior o sargento Guilherme Pereira do 
Rosário e, gravemente ferido, abandona o veículo o capitão 
Wilson Luís Chaves Machado, ambos do Destacamento de 
Operações de Informações (DOl) do I Exército. 
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• 2 de maio de 1981 

O general Gentil Marcondes, comandante do I Exército, 
indagado se o capitão Machado era vítima ou autor das 
explosões, responde: "É vítima, óbvio, até que se prove o 
contrário," Diz ainda que Se tratava "de um atentado, inten
cional ou não", Em entrevista, no hospital, afirma que o 
"impacto maior é o da mentira" e promete: "O que for 
apurado será divulgado, temos interesse nisso." 

• 14 dejunho de 1981 

O jornal O Globo publica uma cronologia dos atentados 
ocorridos entre março de 1978 e setembro de 1980. Os fatos 
relacionados constam de um relatório elaborado pela OAB 
para a CPI do Terror que apurava no Congresso Nacional 
uma série de atentados terroristas que estavam tumultuan
do o processo de abertura. No relatório são citados como 
autores dos atentados as seguintes organizações: Comando 
de Caça aos Comunistas (CCC); Grupo Anti-Comunista 
(GAC); Movimento Anti-Comunista (MAC); Comando Del
ta, Falange Pátria Nova; Tradição, Família e Propriedade 
(TFP); Movimento de Reorganização Nazista (MRN), e Van
guarda de Caça aos Comunistas (VCC). 

• 22 dejulho de 1981 

O promotor Jorge Luís Dodaro, da 3" Auditoria Militar do 
Exército, no Rio de Janeiro, pede o arquivamento do IPM 
sobre o atentado do Riocentro, alegando "falta de indícios de 
autoria", mesmo argumento utilizado pelo coronel Job Lore
na de Santana, encarregado do IPM, para não apontar os 
culpados ao cabo de 60 dias de investigação. 

• 6 de agosto de 1981 

O general Golberi do Couto e Silva pede demissão da chefia 
do Gabinete Civil, cargo que exercia desde o início do gover
no Geisel e que o projetava como principal articulador do 
processo de distensão política. A imprensa destacou sua 
divergéncia em relação ao resultado do inquérito sobre o 
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atentado do Riocentro. A revista Veja de 12 de agosto de 
1981 afirmava que, em meio à crise que se instalara no 
governo devido àquele atentado, Gulberi era favorável a que 
houvesse apuração irrestrita das responsabilidades pela 
explosão, mas que a isso se opunha a comunidade de segu
rança, liderada pelo general Otávio Medeiros, chefe do SNI. 
Golberi foi substituído por .João Leitão de Abreu. 

• 2 de setembro de 1981 

Revisào da condenação de Lula e outros sindicalistas pelo 
Superior Tribunal Militar rSTM), que os absolveu em todos 
os processos. 

• 18 de setembro de 1981 

Hospitalização do presidente Figueiredo, vítima de um in
farto. Seu vice, Aureliano Chaves, logo assumiu o posto. 

• Outubro de 1981 

O STM, por dez votos a quatro, mantém o arquivamento 
definitivo do IPM do Riocentro. ao contrariar o voto do 
ministro Bierrenbach, que pedira a abertura de novo inqué
rito para que o capitão Machado fosse ouvido em uma 
auditoria como acusado. 

• 12 de rwvembro de 1981 

Retorno de João Figueiredo às funções de presidente da 
República. 

• 25 dejunho de 1982 

É aprovado pelo Congresso o "emendão", conjunto de medi
das que alterava o Colégio Eleitoral responsável pela elei
ção do presidente da República, instituía o voto distrital 
misto para 1986, suprimia várias exigências relacionadas 
com a formação dos partidos políticos e restituía ao Legisla
tivo algumas das prerrogativas que havia perdido depois de 
abril de 1964. 
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Realização das eleições: 45 milhões de eleitores compare
cem às urnas, o maior eleitorado de todos os tempos na 
América Latina. A oposição conquista maioria na Câmara 
dos Deputados, mas o PDS mantém seu controle sobre o 
Senado, obtendo 12 dos 22 governos es taduais e garantindo 
a maioria governista no Colégio Eleitoral, encarregado de 
escolher o sucessor de Figueiredo. 

• Fevereiro de 1983 

Tem início uma campanha por eleições diretas para presi
dente, e o deputado do PMDB Dante de Oliveira apresenta 
uma emenda constitucional prevendo eleições presidenciais 
em 1985. 

• Junho de 1983 

A direçâo nacional do PMDB lança uma campanha nacional 
que começa com um comício em Goiânia, com a presença de 
5 mil pessoas, e a partir daí recebe a adesão de figuras 
importantes da oposição, como Lula, Leonel Brizola, Franco 
Montoro, Tancredo Neves, Teotônio Vilela e Ulysses Gui
marães. A "campanha pelas diretas" desenrola-se em comí
cios em diversas cidades e é engrossada pela participação 
das associações de advogados, dos principais jornais e de 
artistas. 

• 13 dejulho de 1983 

O presidente Figueiredo viaja para Cleveland (EUA) para 
se submeter a exames cardiológicos. Em seguida, passa por 
uma intervenção cirúrgica. 

• 1 2  de agosto de 1983 

Figueiredo retorna ao Brasil ainda em recuperação. Seguin
do orientação médica, entrega ao vice-presidente, Aureliano 
Chaves, uma carta comunicando que iria se manter afasta
do da presidência por mais 15 dias. 



::Ii A  • A Volta IIOS QIJHrt�is 

• 30 de março de 1 984 

Figueiredo afirma em discurso à nação, pela passagem do 
vigésimo aniversário da Revolução, que manteria o processo 
de eleição indireta para seu sucessor, e ressalva que a 
eleição direta em dois turnos seria sua proposta para o 
futuro. 

• 10 de abril de 1 984 

Realiza-se no Rio o "Comício das Diretas-Já", pela aprova
ção da emenda Dante de Oliveira. A manifestação conta 
com a participação de mais de 500 mil pessoas. 

• 16 de ab,il de 1 984 

Manifestação em São Paulo pela emenda Dante de Oliveira 
atrai multidão de cerca de um milhão de pessoas. 

• 24 de ab,il de 1984 

o governo proíbe que as emissoras de televisão e rádio 
façam transmissões ao vivo de Brasília, informando sobre a 
votação da emenda Dante de Oliveira no Congresso. Em 
várias partes do país a população promove um "pane laço" 
para mostrar que não esqueceu a data. 

• 25 de ab,il de 1 984 

Derrotada por apenas 22 votos a emenda Dante de Oliveira. 
Para ser aprovada, a emenda necessitaria do apoio de 2/3 do 
Congresso, ou seja, 320 votos de deputados e senadores. 
Contudo, ela recebeu 298 votos a favor e 65 contra. Houve 
1 13 faltas e três abstenções. 

• 5 dejulho de 1 984 

Formação da Frente Liberal, fruto de dissidências na dispu
ta interna do PDS pela sucessão presidencial. 

• 18 dejulho de 1 984 

O senador José Sarney (ex-PDSI entra no lugar de vice na 
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chapa de Tancredo Neves (PMDB) à presidência da Repú
blica. 

• 1 1  de agosto de 1984 

Convenção do PDS escolhe Paulo Maluf como candidato à 
presidência. No dia anterior, agentes da Polícia Civil pren
deram em Brasília quatro pessoas que colavam cartazes nas 
ruas da cidade, nos quais veiculava·se a idéia de que a 
candidatura de Tancredo Neves estava atrelada ao PCB. 
Levados para a l' Delegacia Policial de Brasília, os presos 
informaram que eram militares: dois sargentos, um capitão 
e um major, todos vinculados ao Centro de Informações do 
Exército (CIE). Os quatro foram posteriormente soltos por 
um tenente-coronel daquela unidade militar, que providen
ciou para que nada ficasse anotado sobre a ocorrência. 

• 4 de setembro de 1984 

Na cerimônia de inauguração das novas instalações do 
Aeroporto 2 de Julho, em Salvador (BA), Délio Jardim de 
Matos, ministro da Aeronáutica, ao proferir seu discurso, 
investe contra os dissidentes do PDS. Na verdade, a inten
ção do ministro era atingir Antônio Carlos Magalhães, que 
saíra do partido por não ser a favor da candidatura de Paulo 
Maluf. Ao tomar conhecimento das críticas indiretas do 
ministro, Antônio Carlos Magalhães envia uma resposta 
através da imprensa no mesmo tom, provocando uma série 
de reações contrárias à candidatura de Paulo Maluf. 

• 5 de setembro de 1984 

Paulo Maluf anuncia sua decisão de processar Antônio Car
los Magalhães por "injúria, calúnia e difamação" e o classi· 
fica como "pingente da candidatura de Tancredo Neves". 
Em troca, Antônio Carlos Magalhães chamou-o de "malfei
tor". 

• 19 de setembro de 1984 

Figueiredo faz pronunciamento à nação em que reitera 
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apoio ao candidato do PDS e alerta para "a preocupante e 
recente ameaça de ruptura das normas de comportamento 
político". 

• 1 5  de janeiro de 1 985 

E leição de Tancredo Neves e José Sarney pelo Colégio Elei
toral. Eles recebem 480 votos de um total de 686. 

• 1 4  de março de 1985 

Nas vésperas da posse, Tancredo Neves é internado no 
Hospital de Base de Brasília, onde se submete a uma ope
ração de emergência. 

• 1 5  de março de 1 985 

O vice-presidente eleito, José Sarney, assume o cargo de 
presidente da República, em cerimônia da qual não partici
pa seu antecessor, o general Figueiredo. 

• 21 de abril de 1985 

Morte de Tancredo Neves, após 38 dias de internação. 
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