
Micropolítica do afeto
(Entrevista concedida por Vera Silvia Magalhães a Newton Goto, com participação de Felipe 
Maranhão. Rio de Janeiro / Novembro / 2003)

Vera Silvia Magalhães militou ativamente na resistência à ditadura no Brasil, principalmente como 
membro do grupo Dissidência Comunista da Guanabara. Traduziu as teses de Debray sobre a luta 
armada, fonte de grande influência para a prática revolucionária. Participou do seqüestro do 
embaixador norte-americano, ação empreendida para libertar presos políticos e para dar visibilidade 
internacional aos problemas sociais do país sob o autoritarismo, repressão e censura do regime 
militar. Ex- presa política, torturada e exilada. Hoje trabalha na ONG Alto Lapa, no Rio de Janeiro, 
onde é professora de cidadania junto a grupos de excluídos sociais, notadamente presidiários. Na 
entrevista, ela relata diversos aspectos da atuação das organizações revolucionárias dos anos 68-70, 
a formação de um ethos revolucionário, as expectativas e descrenças em relação às teses socialistas 
e marxistas, as práticas da tortura, os desencontros com os ideários da contracultura, o cotidiano dos 
jovens militantes anti-ditadura e outros acontecimentos marcantes de sua vida como ativista 
política. Compartilha-se aqui o inconformismo de seus pensamentos, generosos e rebeldes. 

NG   – Como foi  a movimentação de resistência à ditadura?

VSM – A ação que liderou 68 foi a Dissidência Comunista da Guanabara (DI) através da União 
Metropolitana dos Estudantes, do Vladimir Palmeira. Na verdade foi o Vladimir quem laçou a 
Dissidência, quem lançou o movimento estudantil, mas foi logo preso, em Ibiúna, 1 ano depois. O 
Vladimir tem um ethos muito interessante. Porque ele era liderança mesmo, liderança de massa, de 
botar 100.000 na rua e todos o ovacionarem. Ele tinha um nível de comunicação com a massa, 
falava de teoria, falava de marxismo com a massa. O seu discurso era muito interessante. Vejo 68 
como o lançamento dessa palavra de ordem, não era slogan, era palavra de ordem: a revolução é 
possível. E as pessoas estavam na rua para fazer a revolução. Basicamente estudantes e artistas. Os 
artistas foram para o Aterro e tiraram a roupa durante a passeata dos 100.000. Não foram presos. Os 
artistas plásticos ficaram nuzinhos. O Aterro ali e a passeata onde hoje é a Câmera dos Vereadores, 
na Cinelândia. Tinha professores também. Mas o básico era de estudantes. Porque era das 
universidades que havia saído o movimento social. No meu entender, essa criação de um ethos é 
muito importante. Eu até queria fazer um doutorado sobre isso. Acho que agora estou cansada para 
fazer doutorado. Seria sobre o ethos do militante da luta armada. Mas seria muito longo, pois o 
ethos muda a cada organização. E o ethos junta tudo isso. Na Dissidência isso é muito claro porque 
nós éramos amigos, como sou da Glorinha desde o ginasial. Nós nos conhecíamos – coisa proibida 
pelas organizações – nós conhecíamos visualmente, sabíamos o nome e tal: a Dissidência era isso. 
Tanto é que nunca houve infiltração porque éramos todos amicíssimos. Houve infiltração na VPR, 
com o cabo Anselmo, na ALN, mas na nossa organização não. Quer dizer, essa questão do afeto era 
um grande laço entre nós. Na minha opinião as pessoas nem saíam da organização por causa desses 
laços afetivos. Laços afetivos e políticos. Mas os políticos, quando a barra pesa muito, passam a ser 
menos importante, por incrível que pareça. Você pensa menos na revolução que em seu 
companheiro, que está com você e é seu amigo. Na tortura – e  eu fui muito torturada – poupei meus 
amigos, já não estava em condições de defender a revolução. Estava sendo massacrada. Isso é muito 
difícil de um torturado dizer. Mas é verdade. Acho que é verdade. Você vive um momento 
extremamente difícil, limite. E o que te segura ali é esse ethos da relação do afeto, com política, é 
claro. Mas política entre nós. Ninguém me diz que vai defender o socialismo na tortura, acho 
impossível. Vivi uma relação bem radical. Essa geração criou um ethos próprio que permeia a nossa 
vida até hoje, são valores como solidariedade, afeto, são valores preservados. Não sei se para todos, 
mas para muita gente. Esse valor já nos identificava, nós tínhamos uma identidade, a identidade 
revolucionária. Era permanentemente questionar o esquema, o Estado, as forças representadas pelo 
Estado, a repressão. Isso criava em nós uma identidade. Não sei se essa identidade é revolucionária 
até o fim porque na verdade nós fomos destruídos ao cabo do governo Geisel, em 74,  foram os 
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últimos estertores do PC do B. Voltando ao que estava  falando, a Dissidência tinha esse aporte a 
dar. A identidade revolucionária pertencia a todos nós que estávamos nos expondo a fazer a 
revolução. Mas nós tínhamos a preocupação em termos comunistas, que é uma identidade um pouco 
diferente, comunista mesmo: saber do marxismo, saber da história do Brasil, porque ler Celso 
Furtado, mas ler criticamente – porque ele era um reformista; nós tínhamos todo um approach da 
realidade.  Isso não quer dizer que a gente não tinha feito, no fundo, os mesmos erros que as outras 
organizações. Não foram os mesmos erros, mas foram tão errados quanto, na medida em que 
enfrentávamos a repressão que dizia: Brasil grande, ame-o ou deixe-o; e a gente não percebia que 
esses slogans da ditadura eram para ser ouvidos por nós. E nós os desprezávamos completamente. 
Não me lembro de nenhuma organização que tenha estudado isso. E eram para ser ouvidos, porque 
eram para nós. Se o Brasil estava crescendo, isso deveria mudar nossa tática de ação. Na verdade a 
Dissidência não dizia que o Brasil estava crescendo depois do Golpe, depois do AI-5, depois do 
Golpe dentro do Golpe. A maioria não o dizia, não queria saber de nenhum crescimento político 
social, econômico, nada. E houve crescimento econômico durante a ditadura. Depois não, no final, 
não: houve uma enorme inflação. O final foi terrível. Nós não podíamos ignorar! A gente 
considerou o crescimento, mas sem ouvir esses slogans. Mas nem por isso deixamos de enfrentar a 
ditadura como se fôssemos grandes artilheiros. Quase não tínhamos armas, era ridículo. Nunca 
deixei de usar mais do que um 38. E diziam no jornal que eu saía com dois 45, que era a loura 90. 
Nunca usei um 45 na vida. Nós não tínhamos armas, eram vontades e idéias. A força das idéias. 
Agora, quando eles começaram realmente a organizar a repressão – depois do AI-5, depois do 
seqüestro do embaixador americano – eles nos aniquilaram em pouquíssimo tempo. O seqüestro foi 
em 69. Em 69 já morreu o Marighela. Já mataram uma porção de gente da ALN. Da nossa 
organização não, só em 70. Em 70 fui presa, todo mundo foi preso. Mataram com quem eu era 
casada na época, o mataram. Não posso dizer que a gente não teve vitórias parciais, a gente teve. 
Acho que a grande vitória é a da identidade. A gente conseguiu uma identidade. Nada que passe 
pela ética, estética e pelo ethos é longe dessa experiência. Isso não quer dizer que vou considerar a 
experiência vitoriosa. Do ponto de vista da revolução, não o foi. Agora, para quem sobreviveu, dá 
para capitalizar bastante dentro de sua identidade política, dos seus critérios. Impressionante, tenho 
critérios, sou uma chata. Não sou só eu. Meus amigos, estamos sempre preocupados com 
determinada ética, com o comportamento pessoal de outro amigo, com o ambiente de trabalho. 
Estamos sempre com a mensagem da identidade. Para mim essa foi a grande conquista. Não me 
arrependo. Era o melhor a ser feito na época, como geração. Também não julgo quem não fez, 
porque era muito barra pesada. Agora, percebo os que participaram, e hoje estão nos órgãos 
públicos, na vida cotidiana, eles, a maior parte, mantém uma identidade, um critério, um valor.

NG   – Essa identidade era transportada para as expectativas em relação ao Estado.

VSM – Era.

NG  – Houve também um desencanto, um descrédito com essa idéia de Estado, não? Quando vocês 
perceberam que o Estado não daria a vocês o que a identidade dava. O Estado não supriria as 
necessidades pessoais.

VSM – Nem o partido. 

NG   – Mas havia uma expectativa sobre o Estado.
VSM – Havia. Era tomar o poder, controlar o Estado.

NG   – E você se via trabalhando no Estado?

VSM – Não. Engraçado. Era uma coisa completamente etérea. Era um desejo. Uma fantasia. Era 
um simbolismo de mudar o país através da tomada de poder e controle do Estado. Mas não me via 
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nessa situação. Eu sendo Ministra da Educação. Jamais me vi exercendo um cargo dentro do 
Estado. O Estado não resolve.

NG   – Na época, você pensava o contrário.

VSM – Sim. Depois, com o tempo, fui mudando. Não sou anarquista não. Mas essa descrença, essa 
desilusão... São duas palavras diferentes. Porque desilusão eu não tinha, tive uma descrença. Por 
exemplo, em relação ao próprio marxismo. Eu li até O Capital, acreditei mesmo, fui longe, li as 
obras completas. Completas não, porque só tem em alemão. Eu acreditava naquele caminho. O 
marxismo, hoje, para mim, é uma lembrança de algo que poderia ter sido bem sucedido. Mas não 
foi. Depois de todo esse socialismo real, não dá para acreditar. Não só Lênin errou. Todos, todos, 
todos. Só Cuba... mas nem dá nem para caracterizar como um país socialista... é uma ditadura.

NG   – Seu grupo se influenciou muito pelo Che Guevara?

VSM – Demais. Até as teses de Debray. O Debray é aquele amigo do Fidel e do Che. Até fui ao 
Chile, na época do Frei, antes do Allende. Fui lá e trouxe essas teses, e traduzi. Essas teses do 
Debray eram de um militarismo à toda prova. Realmente corremos esse risco. Debray junto com 
Guevara. Guevara era um ídolo. Tinha um lado heróico. E muito generoso. A generosidade também 
fazia parte de nossa identidade. Ele era um homem sem fronteiras. Ele acreditava realmente na 
revolução mundial. Ou da América Latina, pelo menos. Mas quando ele morreu, na guerrilha, não 
consideramos como fracasso. Ainda continuamos nessa linha debraysta e guevarista. Na prática, 
eles nos influenciaram mais do que os teóricos do marxismo. Porque na prática da luta armada, 
eram eles os teóricos. Eram eles que propunham não sei quantos Vietnãs na América Latina. Para 
nós eles eram muito mais importantes do que Marx, o Engels. Na prática. Nós lemos todas as teses 
do Debray. Todos os escritos de Che Guevara foram lidos. Uma enorme influência teórica, política 
–  ideológica – como gostávamos de dizer na época. Isso nos conduziu realmente. Depois da leitura 
de Che Guevara e Debray as nossas linhas políticas mudaram, elas se tornaram militaristas. 
Falavam em focos guerrrilheiros. Nós dizíamos uma coisa híbrida: o foco não pode estar isolado, 
tem de estar ligado à massa. Só o foco cubano foi ligado ao Movimento 26 de julho. Eles tiveram 
apoio do movimento sindical na cidade. Deve ter sido o único foco a dar certo, a conseguir fazer 
uma revolução. Agora, a história é bem diferente também: os cubanos negam, dizem que foram só 
as colunas do Cienfuegos, do Guevara. Não é não. Porque sem comida, sem gente para ir substituir 
na montanha, não tem foco que se sustente. Esse foi o nosso caso. Mas não chegamos a fazer foco. 
Nosso isolamento político foi chegando a um ponto que nem o vizinho olhava para nós. Éramos 
pessoas perigosas, nitidamente perigosas. E éramos muito jovens, é incrível. Eu tinha 20 anos 
quando fui presa. Levei um tiro na cabeça. No grupo, a faixa etária da Dissidência era 22, 23 anos. 
Era muita garra, queríamos realmente mudar o mundo. Era muita ilusão. Não me decepcionei com a 
experiência. Apenas considero que não era o caminho. Não foi só a realidade a demonstrar isso. A 
teoria também. A teoria política. O Negri fala disso. A teoria política mostra o isolamento da 
extrema esquerda, inviabiliza o prosseguimento de sua prática. Isso é verdade.

 FM – O maior grupo era do Marighela, com 1000. Tinham mais quantos grupos? Quantos estavam 
na luta?

VSM – Não sei. Porque não sei quantas organizações tinha. Tinha a Ação Popular, o PC do B, Var 
Palmares, VPR, o MR8... Lá no nordeste existiam outras que nem conheci. Essa informação tem de 
ver num livro de história. Um bom livro de história sobre essa geração é do Ridenti: Fantasmas da 
Revolução, ele fala na identidade, no suicídio – esse tema a esquerda detesta. Acho que sou a única 
pessoa a falar dele.

NG   –  O suicídio?
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VSM – O suicídio de nossa perspectiva. Dou uma entrevista sobre a morte do Zé Roberto, que acho 
que foi uma morte suicider. Várias outras foram também. Porque era muito duro, tudo. Chegar a ser 
preso, ser torturado. Muita gente se matou mesmo. Isso tem a ver com a identidade do grupo... A 
nossa identidade não era suicida, mas ela não levava a um esplendor. Nossa política é nossa 
trajetória; e as duas coisa juntas não realizaram um processo revolucionário, de fato. A não ser de 
uma forma mística e mítica. Havia um mito da revolução. Esse mito nós desenvolvemos.

NG  – Como vocês se relacionavam com os jovens da contracultura e suas propostas de uma 
revolução comportamental?

VSM – A única coisa adotada da contracultura foi o amor livre. Isso era escrachado. Mas no resto 
eram uns preconceitos enormes: com o homossexualismo, com drogas. Mesmo quem fumava 
maconha na organização era punido. Não era declarado. Não tivemos uma relação íntima com a 
contracultura, aqui no Brasil mesmo. Porque havia um movimento de contracultura. O Pier era um 
movimento. A Leila Diniz fazia parte do movimento. Esse grupo do Pier de Ipanema... Nunca nos 
encontramos. Talvez por puro preconceito. Amor livre tudo bem porque era homem e mulher... Mas 
nada mais permeado. Impressionante...

NG   – E com Maio de 68, houve alguma ligação direta?

VSM – Maio de 68, ficamos sabendo. Mas não fizemos a relação necessária: Checoslováquia, Maio 
de 68, Vietnã. O mundo todo se movimentou em 68. E nunca teorizamos nada a respeito, que eu me 
lembre. Certamente algum intelectual sim, mas nós revolucionários, não. O Vladimir encontrou o 
Bendit depois, quando já tinha tudo terminado. Naquela época, ninguém. Tínhamos a meta 
brasileira: derrubar a ditadura. Ou alguns: criar o socialismo.

NG   – Qual curso você fazia na universidade? Sociologia? História?

VSM – Economia. Fui logo dispensada, no 2º ano.

NG  – Além da proximidade com os artistas que militavam diretamente contra a ditadura, havia 
contato com outras experiências da produção artística da época? 

VSM – Com o grupo maior, não. Pouquíssimas pessoas tinham o olhar dos artistas. A gente era bem 
alienado desse ponto de vista, acho. Algumas pessoas não, mas a maioria era. O Zilio deixou de 
pintar para militar. Depois, na cadeia, voltou a pintar. Pintou antes, não pintou no meio, pintou 
depois e pinta até hoje. Quer dizer, a dele era essa. Havia convocação de artistas, isso havia. Não 
havia uma militância comum. Os artistas tinham a deles. E nós, também.

NG   – Quando você foi exilada?

VSM – Fiz o americano... Fui trocada pelo Embaixador alemão... Estava presa. Fui presa em 70 e 
saí em 70. Foi em junho de 70. Fui para a Argélia. Aquele lugar inteiramente obscurantista. Aqueles 
muçulmanos...fiquei apavorada! Não tenho nada contra muçulmano não, politicamente estou até do 
lado deles... Depois fui para o Chile. Aí já era o Allende. Aquelas grandes manifestações de massa, 
com foice e martelo, povo mesmo. No Chile foi uma luta popular, mas sem armas. E perderam. 
Ainda fui exilada na Embaixada da Argentina. Até então ainda acreditava  ser possível a revolução, 
pelo menos a chilena. Uma coisa inteiramente fora do ar. No Chile dava a impressão que eles iam 
fazer uma coisa séria. Me meti lá, me solidarizei com os chilenos, fiz coisas. Quando saí do Chile, 
fui para a Argentina. E a Argentina me expulsou por causa do seqüestro do Embaixador americano. 
Eu era presa eternamente por causa do seqüestro. Um horror. E ninguém queria me dar visto para 
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entrar. Acabei entrando na Embaixada da Argentina para a qual foi também a Glorinha. A Glorinha 
estava comigo, fomos presas em Ezeiza, hotel do aeroporto de Buenos Aires onde as paredes ainda 
estavam manchadas de sangue de massacres provocados por diferentes ditaduras (isso depois da 
volta de Perón). Fomos presas lá, uma loucura. Exilado preso. Daí nos deram asilo, e saímos. 
Acabei na Suécia. Como tinha muita gente sem receber o visto do ocidente, acabamos ficando na 
Suécia para fortalecer. Chamei o Gabeira, meu marido na época. Todo mundo. Era reunião de 
família. Inventávamos que era irmão, que era tio... Para trazer as pessoas... Ninguém tinha papel 
nem documento. Eu não tinha nada, não tinha um documento. Fiquei sem documento. Alavesta: 
ficamos uns tempos lá. Depois fomos para Estocolmo, para a universidade. Fui para Paris porque 
queria estudar, e a língua sueca era muito difícil. Aí me separei da Glorinha, mas ela sempre ia à 
Paris, ficava na minha casa. Só aí retomei os estudos, entrei na universidade de novo. 

NG   – Continuou Economia? 

VSM – Não. Fiz Desenvolvimento Econômico e Social e Sociologia. Em 73 e 74.

NG   – Hoje você trabalha numa ONG. Como você vê esse tipo de atuação social?

VSM – É outra concepção. Esse caminho tem as suas limitações.

NG   – É mais flexível também.

VSM – Mais flexível. Outro caminho, radicalmente diferente. Não vou pegar em armas. Não vou 
radicalizar o poder com a sociedade. Não quero poder nenhum. ONG é não governamental. Não 
tem nada a ver com governo... às vezes tem. É prazeroso porque trabalho com os excluídos. E a 
minha vida foi de exclusão. Eu me auto-excluí da sociedade. Eu me aproximei bem dos excluídos. 
Então é uma forma. Não acho maravilhosa. Mas sinto que tem a ver comigo: subir o morro, entrar 
no presídio, dar uma aula de cidadania – tem a ver comigo, tem a ver com meu passado. Não é o 
meu passado. É como se houvesse continuidade. Quando trabalhei no serviço público eu quase 
pirei!

NG   – Onde foi?

VSM –  Na Secretaria de Planejamento do Estado.

NG   – De qual governo?

VSM –  Palácio Guanabara. Trabalhei como economista, apesar de não ser. Trabalhei também em 
Recife. Fiquei uns tempos em Recife, foi outro exílio. Dei umas piradas boas. Fiquei louca. Não 
tinha nada a ver comigo. Agora parei de enlouquecer. Parei há muito tempo, desde os 40 anos. Deve 
ser o descrédito de uma série de coisas sem criar novos créditos, sem criar novas coisas para crer. 
Precisamos disso de uma certa maneira. Tem que acreditar. Eu acredito hoje.

NG  – Mas no mundo, hoje, existe um grande ceticismo também. No Rio, por exemplo, os 
problemas sociais são muito extremados. Bom, no Rio, o que há de bom e de ruim acontece de 
forma bem extremada. Mas quanto aos problemas, que predominam, a própria dimensão e 
densidade populacional da cidade parecem fazer das dificuldades algo insolúvel, é muito caos...

VSM – É? Acho que você tem razão...

NG   – Pode ser cultural também... Aqui, às vezes, parece existir até um certo culto ao caos. 
Algumas pessoas não pensam em transformar essa realidade numa sociedade melhor. Se 
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compararmos com o imaginário coletivo dos anos 70, naqueles tempos havia mais gente querendo 
transformar o mundo... Claro, isso não é só aqui...

VSM – Também acho. Hoje as pessoas parecem mais conformadas e comodistas. Do ponto de vista 
filosófico, esse é o grande problema no Brasil.

NG  – Várias coisas importantes têm acontecido também: Fórum Mundial Social, manifestações 
anti-globalização – ações ligadas à ONGs de justiça social. Mas não é difícil encontrar gente 
informada e com acesso à educação, inclusive trabalhando com arte, considerando bobagem 
preocupar-se com o coletivo, com comunidades, com trabalho social. Como se fosse algo 
desimportante. Pessoas afirmando: “o lance é resolver a sua vida e se dar bem”.

VSM – É demais, né? É muita alienação. Chama-se alienação, essa é a palavra. O primeiro capítulo 
de O Capital. O melhor capítulo. A alienação da mercadoria. Economia.

NG   – Tem uma coisa de geração também. Dá para argumentar a favor da juventude de hoje, dos 
grupos e das manifestações das ruas. Mas muitos valores estão se perdendo. Como você vê isso?

VSM – Vejo isso. Conformismo, descrédito. A juventude tinha muito mais vida, era extremamente 
aguerrida, queria coisas. Hoje o neoliberalismo ganhou um espaço muito grande. A ditadura foi 
colocando valores, foi amortecendo a ação das pessoas na repressão. E as gerações foram se 
alienando. Agora, apesar desses valores neoliberais vigorarem na sociedade – que são vencer na 
vida, ter uma namorada loura e bonita, ter um carro do ano... Claro que profissão envolvida com 
problemas sociais não vai dar muito dinheiro. Não tenho nada contra ganhar dinheiro, mas isso não 
pode ser o valor. Mas, recentemente, acho que há uma retomada crítica. Não diria nenhuma 
ebulição, ainda. Há uma retomada crítica, outros valores. Percebo pela própria juventude. É minha 
grande esperança. Porque minha geração não tem mais tempo de fazer grande coisa. Claro, estamos 
fazendo, falando, dando aula, sempre é alguma interferência. É uma geração que nasceu para 
interferir. Mas comecei a perceber uma luz na juventude, jovens que vêm aqui, percebo uma luz na 
ONG, jovens que se politizam. Dei aula para camelô, quase marginal, politizaram-se todos, foram 
trabalhar. Aulas de cidadania. Alguma coisa fez eles sentirem a necessidade de interferir na 
sociedade. Mas foram eles mesmos. Há uma retomada do movimento social. Do movimento social, 
artístico.

NG   – As pessoas estão repercebendo a capacidade de agir coletivamente.

VSM – Interferir coletivamente. Vejo nas ONGs, nos jovens das faculdades. As pessoas começaram 
a formar grupos para estudar. Não sei se vai reascender o movimento dos anos 70. Não. Jamais. É 
outro movimento. Inteiramente diferente. Aquele já levou uma boa porrada. Agora é outro tipo de 
interferência.

NG   – Nos anos 70 chegou a haver um certo modismo em participar do movimento, não?

VSM – Antes da luta armada, sim. Depois já era muito perigoso. Não tinha uma homogeneidade. 
Como nenhum movimento. Homogêneo nunca é. Tem gente que entra consciente. Muita gente vai 
porque a namorada entrou... Via o movimento na rua, chamava a atenção, entrava. Muitos saíram. 
Quando a barra pesou muito. Era muito importante participar, pelo menos do movimento de massas. 
Era importantíssimo. Na Praia Vermelha tinha Medicina, Economia, Administração, Farmácia. Era 
uma coisa. Não havia um dia sem manifestação, e sem invasão da polícia. Não tinha uma aula 
possível, nenhum dia do ano. Não sei como se passava de ano. A Praia Vermelha e a Filosofia. Eram 
os lugares de maior movimentação. Invasão da reitoria, invasão não sei do quê... Os estudantes 
tinham uma arena, sentavam ali, um ia para o meio e começava a falar sobre qualquer assunto, 
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política... outro levantava, pegava a palavra. Era um movimento. Ninguém entrava em sala de aula. 
E todo mundo estudava. Quer dizer, entrava de vez em quando. Tem até hoje a arena. Quando vejo 
me dá até tristeza: a arena vazia. Nós líamos e éramos bem informados. Mas muita gente entrou na 
dança sem saber porquê. Fui presa sabendo claramente porquê. Daria um filme só sobre a Praia 
Vermelha. Pegava a Urca, aqueles militares ali. Era uma coisa fantástica. Muito próximo dos 
militares e eles não podiam reprimir. Daí chamavam a PM. A PM entrava e reprimia. A gente saía 
pelo outro lado, entrava pelo Pinel. Vivíamos correndo por aquele campus. Enquanto a repressão 
não entrou para matar foi uma coisa divertidíssima. Também levamos porrada, até eu. De cacetete. 
Mas até os anos 70 era uma grande festa. O Fundão já era mais isolado, eles fizeram o Fundão para 
isolar a faculdade. Mas a Filosofia – com os cursos de Filsofia, História, Geografia – era pequena, 
mas de uma ebulição! Ali se pensava mesmo. Os caras da filosofia sentavam, pensavam, discutiam, 
não paravam. E também a repressão descia lá. Era muito engraçado. Engraçado enquanto durou. 
Quando a coisa começou a pesar, não houve graça nenhuma. Nenhuma. Vivíamos uma vida de 
maluco. A clandestinidade, ninguém sabe o que é. Nem contando as pessoas acreditam o que 
vivemos. Nossas fotos em todas as bancas de jornal. Nossas fotos na barca Rio-Niterói. Eu peguei 
uma barca uma vez, com a peruca da Lúcia Murat – que também era militante – para encontrar o Zé 
Roberto do outro lado. E tive de sair. Porque tinha tanto retrato meu... E digo: “Vou cair. Vou pegar 
uma barca, vou cair, vou cair”. Fui embora! 

FM – E ninguém arrancava os cartazes?

VSM – Se arrancasse era preso. Ninguém arrancava não. A gente vivia assim. Eu mudava de 
apartamento. Mudava de casa às vezes numa fração de 5 minutos. Entrava num aparelho: tinha 
caído. Já ia embora para outro aparelho. Eu andava com o quê? Com uma calcinha, uma camiseta, 
uma bolsa e um revólver. Era com isso que eu andava. Minha vida era essa. Tinha que comer. Não 
tinha dinheiro. Ganhávamos salário mínimo da organização. Então comíamos aquele pastel com 
caldo-de-cana. Tem até hoje na Santa Luzia. Era meu almoço e meu jantar. Não tinha mais dinheiro. 
Ia para a Penha só com caldo-de-cana. Naquela época eu era magérrima; meu apelido de Veruska é 
dessa época. A clandestinidade tinha um aspecto, você vivia ressaltado com as quedas. Uma 
paranóia só! Eles não queriam a nossa morte, às vezes sim... Os pontos para cobrir, de pessoas 
caídas. Era uma loucura. Você chegava num lugar, sentia que estava caído, eles não te reconheciam. 
Você conseguia sair. Às vezes não. Caí numa perseguição. Sendo perseguida por uma patrulha. Uma 
ação na favela do Jacarezinho. Uma panfletagem. Caímos. O Zilio levou 3 tiros e eu levei 1. 
Estávamos no morro.

NG   – Vocês tinha contato com o pessoal do morro?

VSM – Não, nenhum. Só o Capitane que entrou no morro e conseguiu fugir. Mas nós não tínhamos 
contato com o povo. Fui denunciada pela minha vizinha, você acredita? O Zé Roberto, meu 
primeiro marido, ele foi assassinado por causa dessa mulher. E eu cuidava dos filhos dela! Adorava 
criança. E ela teve coragem de me denunciar. Eu com a criança dela no colo. É o que eu te digo: é 
um ethos. Devolvi a criança. Muitos ficavam com a criança como refém. Eu devolvi, e disse: “Ó, 
Miriam. Um dia eu volto. Mas não para matar seu filho. Para matar você!”. E não fiz nada. Até hoje 
não voltei. Na Penha... Nem sei onde é. Mas fiquei revoltada. Porque morreu o Zé Roberto nessa, 
né? Barra pesada. Foi a experiência mais triste de minha vida. E eu caí 15 dias depois. Ainda bem 
que estava com o Zilio. Segui o Zilio, o Zilio caindo. Segui o Zilio pela favela para ter companhia, 
porque estava com medo. Estava com medo do que eu podia fazer. Acabamos indo os dois para o 
Souza Aguiar, para o HCE.

NG   – Feridos, fugindo em Jacarezinho...

VSM – É. E o Zilio me deu uma grande força. Por isso digo: o laço de vida da militância. O Zilio 
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não conta isso para ninguém. Mas não foi com ele, foi comigo. Quando nós caímos num buraco, eu 
e ele, evidentemente estávamos cheios de sangue. Aí eu disse para ele: “Você está inteiramente 
ensangüentado”. Ele: “Você também”. E eu: “Então tá. Te dou um tiro e você me dá um”. Ele: 
“Vera, não vou te dar tiro nenhum, nem você a mim. A gente vai cair. A gente segura a tortura, 
porra! Ou não segura”. Eu: “Vou segurar, se eu cair, mas não sei se vou conseguir cair”. Ele: “Vai”. 
Devo a ele a minha vida. Porque fui uma sonsa, né? Se estivesse sozinha, não sei... Acho que não, 
nunca pensei em me suicidar. Mas nesse dia pensei. Já tinha morrido o Zé Roberto, estava 
inteiramente traumatizada. E eu tinha levado um tiro na cabeça, igual ao Zé Roberto, no mesmo 
lugar. Achava que ia morrer, que era coisa do destino. Tive sorte. O Zilio nega que lhe falei isso. 
Mas falei. Tenho certeza. Não esqueço jamais...

NG  – E mudando os contextos, mas tentando aproximar algo desse momento com o tempo 
presente. Com o governo Lula. Tem toda uma questão simbólica, uma perspectiva de novos projetos 
para o país. Como você vê a chegada do Lula à presidência? 

VSM – Fiquei muito entusiasmada, no início. Sabendo que era um governo. Ninguém tinha tomado 
o poder. E ele tinha feito muitas alianças, e elas teriam repercussão. E realmente tiveram. Essas 
alianças todas têm tido repercussão negativa no governo dele. Agora não estou mais entusiasmada. 
Ele deveria ter feito muito mais projetos. Abre uma perspectiva nova, agora, como governo, está 
fraco. Espero que melhore. Vou continuar votando no PT. Muitos amigos já desistiram, mas eu não.

NG   – Como você vê a transição política aqui no Rio? Um lugar com tanta história, efervescência 
cultural, artística e política, e agora nessa situação. Em outros lugares do Brasil também se passou 
uma borracha sobre a memória coletiva. Mas aqui, com Rosinha e Garotinho, como se chega nesse 
ponto?

VSM – É uma degradação. O Rio se despolitizou muito. É o Cesar Maia... O sul está muito melhor. 
Parece que o PDTismo ajudou muito, criou uma reação muito grande à esquerda. A atuação do 
Brizola como governador. O Garotinho era do PDT. Eles todos eram do PDT. E o PDT se esfacelou, 
perdeu força mesmo. Criou uma reação. Porque o Brizola, bem ou mal, era um líder nacionalista. 
Nunca foi da extrema esquerda. Contra a ditadura, tinha passagem de luta. Ele simbolizou isso. E na 
medida em que não conseguiu fazer absolutamente nada para o povo, o pessoal foi se desiludindo. 
Foi uma sucessão de governadores... Depois foi o Marcelo Alencar, também com uma fama + ou - , 
advogado de esquerda... O Moreira Franco foi aquele hiato... O Marcelo Alencar era PSDB, figura 
híbrida, muita gente considerava-o progressista, e foi um fracasso o governo dele. Eu estava 
trabalhando lá nessa época. Mesmo dentro, entre as pessoas de seu governo, observei uma grande 
decepção com a esquerda. Só tinha um núcleo de pessoas da esquerda, mas contra todo o seu 
governo. Na verdade houve um esfacelamento. Eles também atuaram muito mal na sociedade. Isso 
teve repercussão. Tiveram uma interferência social péssima. Inclusive do ponto de vista da 
criminalidade; foi uma coisa muito queimada a aliança de Brizola com os morros. Isso tudo 
decepcionou, com certeza. Despolitizou o Rio de Janeiro. Foi uma chance, uma oportunidade, entre 
outros fatores. Mas isso com certeza contribuiu bastante, foi um atrás do outro. O Garotinho depois 
sai do PDT, a Rosinha sai, e ganhou a eleição. Isso tudo é triste para o Rio de Janeiro. São 
personagens execráveis, o que há de pior em nossa política. Agora entraram para o PMDB... Não 
conseguiram controlar o PSB, dominado pelo Arraes, saíram. Garotinho quer ser candidato à 
governador ou à presidente da República.

NG   – Nessa passagem das décadas ocorreram outras perdas sociais também. Várias posturas  e 
comportamentos contestatórios à ordem social predominante, vários desses ícones, pensamentos e 
condutas  foram absorvidos pelo próprio mercado. O próprio Che. Ele se multiplicou como um 
fenômeno POP. Também o Punk. Viraram até coisa de boutique.
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VSM – O mercado absorve, para mudar o sentido, esvaziar o sentido. Isso é triste. Eles têm esse 
poder. Guevara virou qualquer coisa, até vassoura. Coitado.

NG   – No livro “Seduzidos pela memória”, Andreas Huyssen fala sobre a excessiva aceleração da 
vida contemporânea e da impossibilidade de se acompanhar os processos de mudança. Ele propõe 
uma desaceleração para poder se digerir os acontecimentos. Num capítulo sobre Berlim – “Os 
vazios de Berlim” – ele comenta alguns fatos possíveis de serem comparados com os anos da 
ditadura no Brasil. Quando caiu o muro, uma região vazia entre as duas Berlins veio a tornar-se 
uma imensa área central da nova Berlim unificada. E começou-se a pensar sobre qual projeto 
haveria de ser desenvolvido para essa região. Huyssen comenta sobre uma idéia de se deixar o lugar 
como estava: vazio mesmo. Isso como uma forma de a cidade incorporar as intensas cicatrizes de 
sua história – duas Guerras Mundiais, nazismo, Muro de Berlim, Guerra Fria. Deixar o espaço 
aberto para reflexões sobre o passado, não soterrar tudo em nome do novo. Por fim venceu um 
mega projeto comercial, reinstaurando, paradoxalmente, um ideal de grandiosidade: Berlim como a 
capital do século XXI. Essa idéia de área aberta, de um vazio para reflexões,  pode ser aplicada ao 
período da ditadura no Brasil. Os governos militares tentaram passar uma borracha nessa história, 
tentaram excluir questões sociais, forjaram valorações e interpretações, reproduziram isso nas 
escolas, já tentaram soterrar tudo numa versão oficial. Da mesma forma como a memória de Berlim 
não deveria ser soterrada por prédios, a nossa memória brasileira não deveria ser aplainada por 
interpretações totalizantes. Parece ser mais produtivo e enriquecedor recordar e interpretar, 
compreender os vários elementos processuais desdobrados daqueles anos ao presente, e as próprias 
raízes dos acontecimentos. Mesmo com as coisas não desencadeando numa lógica onde tudo se 
encaixa.

VSM – Não se encaixa. Essa lógica não existe. 

NG  – Dos anos da ditadura ao presente, como ficam essas passagens de perspectivas, você vê elos 
nessas passagens?

VSM – Mudei de perspectiva antes desse período. Minha perspectiva política nos anos 70 acabou 
em 74, 75. Fui mudando a minha vida mas não sei dizer qual o elo orgânico com a atualidade no 
Brasil. Porque minha geração está muito longe do que está acontecendo.  Hoje é um país muito 
mais reformista, um governo reformista, vai melhorar um pouco esse país. Não tenho grandes 
expectativas. Agora, em relação a minha vida, descobri esse meio para exercer a política da 
amizade, a política do afeto, junto aos excluídos. Não tenho dúvida, é o melhor para mim. Isso tem 
a ver com o governo Lula, com a miséria, com a fome, com todas essas palavras de ordem. Tem a 
ver com o trabalho social. Minha identificação com o governo Lula não é completa, tenho minhas 
restrições. Como todo mundo tem. Às vezes ele faz coisas de deixar perplexo. Que podem inclusive 
prejudicar o andamento das coisas. Mas eu ainda prefiro estar desse lado. O elo com os anos 70... 
As pessoas dizem que nossa geração contribuiu para o Lula chegar onde chegou. Não sei. Isso aí é 
uma coisa meio delirante, não tem nada a ver. Outra geração, outras perspectivas, outras formas de 
luta. “Porque lutou contra a ditadura”: mas o Lula não lutou contra a ditadura, não tinha mais 
ditadura nenhuma.

NG  – Naqueles anos surgiu também um certo culto à figura do marginal: o artista como marginal, a 
poesia marginal. Hélio Oiticica e o estandarte “Seja marginal, seja herói”, e também o bólide 
“Homenagem à Cara de Cavalo”. Além de serem marginalizados pela repressão, vocês, quando 
agiam, se colocavam como uma consciência marginal, se viam como marginais? 

VSM – Não nos considerávamos marginais. Marginal era aquele pessoal do morro, que matava. 
Mas houve um documento do Jamil, de São Paulo, sobre a Revolução dos marginais; era o lúmpen. 
O lumpensinato foi definido por Marx como aqueles que não eram operários, não eram camponeses, 
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não se sabe o que eram. Então seria a revolução dos lúmpens. E um cara da dissidência respondeu: 
revolução dos marginais ou os marginais da revolução? Seria a VPR, os marginais da revolução. Foi 
uma discussão ocorrida em Argel. Depois não me lembro de ter continuado. Mas havia uma 
discussão. Porque não chamar os marginais para fazer a revolução? Marginal entrou na organização 
inclusive, na Ilha Grande.

NG – E quando você trabalha com os presidiários. Como é essa questão dos “comandos”, o 
Comando Vermelho, o Terceiro Comando. E antes, houve relação com a Falange Vermelha? 

VSM – Teve gente da Falange no MR8, em Ilha Grande. Uma pessoa. E desistiu. Que eu saiba. Eu 
já estava no exterior.

NG – E a história de criminosos comuns entrando em contato com presos políticos?

VSM – Que eu saiba isso só aconteceu na Ilha Grande. Os presos políticos deram aula de português, 
de inglês, e depois começaram a ensinar também como se fazia um banco sem cair, etc. Aí o diretor 
separou. E um cara da Falange formou um grupo paralelo. Não lembro direito.

NG – Como você conduzia seu trabalho com os presidiários?

VSM – Eu tinha um certo trânsito porque eles sabiam da minha vida. Então eles tinham o maior 
respeito, até uma certa admiração. E colocava as diferenças entre a minha experiência e a deles. 
Fazia parte do curso de cidadania, colocar as diferenças. Sempre fui em cadeias onde predominava 
o Comando Vermelho, por uma questão circunstancial. Uma vez no Terceiro Comando. Bangu. 
Aula de cidadania. Aula de história sobre a ditadura, etc, onde entrava a minha história também. Era 
uma forma de você mostrar ser possível a luta sem ter uma cabeça de marginal. Mostrar as 
diferenças. Não sei se colava.

NG   –  Eles tentavam contextualizar seus próprios atos como políticos? 

VSM – Não. Eles diziam ser vítimas da sociedade. Em geral diziam nunca ter feito nada, estavam lá 
por acaso. Mas eu sabia que haviam feito. Tinha gente politizadíssima, muito politizada mesmo. 
Nessa linha da vitimização, da exclusão, da pobreza, da luta de classes, povo mesmo. Mas outros 
eram completamente alienados politicamente. Eram pessoas violentas, facínoras. Eles não 
defendiam a violência para mim. Não tinha como. Mas eu percebia. Até pelo jeito da pessoa se 
colocar, agressiva ou não.

NG  – Alguns artistas que conheço defendem os traficantes como sendo uma espécie de resistência 
social. Eu discordo.

VSM – Eu discordo completamente.

NG   – Até porque o tráfico se relaciona muito com o poder público instituído.

VSM – Completamente instituído.

NG   – E os  poderes paralelo e oficial se confundem. Os traficantes do morro levam a pior porque 
mexem com a coisa mesmo, que é ilegal. Mas parte da “legalidade” também sabe e participa. E tem 
muita gente dizendo ser isso uma espécie de resistência política.

VSM – Mas isso é uma bobagem fora do comum. Pelo contrário. É uma relação com quem tem 
poder.
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NG  – Vi uma palestra de um líder comunitário de Jacarezinho, o Rumba, do Movimento Popular 
das Favelas. Ele desenvolve projetos de perspectivas de trabalho para a comunidade. O Movimento 
tem apoio dos “Panteras Negras”  e da “Bauhaus”. Rumba – negro e morador do morro – comentou 
que defender o tráfico é dar continuidade aos processos de exclusão dos próprios negros e pobres. 
Pois se reforça uma condição histórica de falta de integração social, à margem dos processos 
produtivos, sem perspetivas de melhoria de vida... Tem a questão da legalização das drogas 
também, mas aí é outro caminho... Como é seu trabalho na ONG Alto Lapa? Você é uma das 
fundadoras?

VSM – Sou coordenadora. São 3 coordenadoras. Mas não fundei não. Faz uns 3 anos que estou lá, 
quase 4. Sempre trabalhei com outras coisas nesse período quando me tratei no exterior, dois 
períodos longos. Mas eu mantive meu trabalho no serviço público. Depois me aposentei. É horrível 
trabalhar no Estado. Não me arrependo não. Gostaria de ter um emprego mais estável. Ano passado 
trabalhei o ano inteiro, esse ano menos. Não tem financiamento. Minha vida foi tão entrecortada por 
problemas de saúde, por problemas os quais não pude controlar. Várias vezes comecei a fazer 
mestrado. Acabei desistindo. Gosto da profissão de professor, realmente: gosto de dialogar com 
jovens, gosto de jovens. Quando dou aula para os presidiários, às vezes criminosos, eu gosto, 
sempre há uma troca interessante. Trabalhei em várias comunidades. 

NG   – Você leva jeito para professora. Poderia dar aula na universidade.

VSM – Meu sonho era ser professora universitária. Mas a vida... Não deu...

NG   – Quando você foi torturada,  foi uma, ou foram várias vezes?

VSM – Fui presa uma vez só. Mas fui torturada várias vezes nessa vez.

NG   – Quais tipos de tortura você sofreu?

VSM – Todas as “clássicas”.

NG   – Os torturadores eram todos homens? Havia mulheres?

VSM – Eram 8 homens. As equipes eram compostas de 8 homens da Polícia do Exército. Eram uns 
brutamontes. E era aquela coisa, tinha um ritual. Em verdade é tudo tão violento que eu nem 
consigo reproduzir, exatamente, nem quantas sessões eu tive. Era misturado o dia com a noite, não 
comer. A tortura física básica é o pau-de-arara, muito choque elétrico – que enlouquece qualquer 
um. Afogamento, fuzilamento simulado – põem você contra a parede e atiram com bala de estopim; 
e você tem certeza que morreu. Queimavam... eu não tive tortura sexual...

NG   – E você sempre estava vendada?

VSM – Não. Eu via eles todos. Me lembro deles tanto quanto hoje. Quando eu caí, eles botavam o 
nome na lapela. Depois perceberam que iam ser denunciados, poderiam ser processados e tal. Mas 
ninguém foi não, acho.  Nenhum deles. Eles queriam que você perdesse a noção do dia e da noite. 
Deixavam-na lá num canto, sem roupa, cheia de água, fazendo necessidades. Até você dizer alguma 
coisa. O processo era muito esquisito. De repente chegava um cara engravatado, sem uniforme. 
Pedia informações em troca da liberdade. Era tudo muito ambíguo, para enlouquecer mesmo. O 
principal disso tudo é o enlouquecimento. Tanto é que alguns se suicidaram lá mesmo. O 
enlouquecimento. Para mim foi a principal conseqüência. Alguns surtaram. Dão surras homéricas. 
Você ficava todo quebrado, todo roxo, com o olho para fora. Saí de cadeira de rodas. Na hora você 

11



até resiste. Fiz isso. Mas, depois, as conseqüências são muito grandes, físicas e emocionais. Mas de 
qualquer maneira, eles não ganharam a parada não. Saí consciente de ter feito o melhor possível. 
Porque o objetivo deles é esse: destruir teu ego, destruir você como pessoa, uma coisa estratégica. 
Não é só ali, a informação. Não é só isso.  Fiz anos de psicanálise. Eu me tratei. Tem gente que 
passou pela mesma coisa e não se tratou. Acho que são loucos, deviam se tratar. Desmistificar a 
experiência. Tem até um livro, do qual gosto muito, do Lang: Desmistificar a experiência. Não 
aborda diretamente o que estamos falando, é sobre experiência. Gostei muito porque tive 
experiências muito fortes. E ele é psicanalista, intelectual.

NG   – Você pode falar um pouco mais sobre a Micropolítica do afeto?

VSM – Sempre falo para as pessoas que no motivo de minha prática de vida, substituí aquela 
macropolítica – pelo Estado, governo, para tomar o poder... Absorvi aqueles valores na minha vida 
cotidiana, aquela identidade. Então faço uma micropolítica; faço a micropolítica com meu filho, na 
ONG, é uma política diferente. Procuro colocar aqueles valores adquiridos lá longe na minha vida 
atual. Com a moça que trabalha aqui, expresso isso, com a preocupação com o outro. Estou sempre 
disponível. No bom sentido – não sou babaca não! Tem de ter paciência, condescendência, uma 
série de valores. Tem de ter sobretudo essas coisas, não ficar só pensando no seu umbigo. Isso 
aprendi lá em 70. Quando me dediquei a uma causa maior, meu umbigo desapareceu. Comecei a 
pensar no mundo. Antes de 70. Hoje faço isso. A ONG é uma forma. Se fosse professora faria 
micropolítica da mesma forma, ou seja, passando esses valores, esse ethos adquirido – para meus 
alunos, na forma de apresentar matérias, estaria tudo presente. Como está na minha aula de 
cidadania. A minha micropolítica às vezes é só afetiva. Com os amigos essa micropolítica é 
fundamental, esse desprendimento. Vou dar um exemplo bem banal: se uma amiga quer uma roupa 
minha, se ela quer levar, ela leva. Eu tiro a roupa e passo. Não tenho nenhuma privacidade mesmo, 
nem quero ter. Não tenho bens, não possuo. Tenho um único bem que é esse, o afeto em si mesmo, 
os conhecimentos adquiridos, que vou continuar adquirindo. Os bens que eu tenho. Micropolítica 
do afeto é isso. Também tem a política da amizade. É uma política importante de se ter. A 
micropolítica é uma interferência, a cada passo, em todo momento. 
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