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Robêni Baptista da Costa era es-
tudante secundarista em Miras-
sol, cidade do interior de São Pau-
lo, quando ocorreu o golpe militar.
As notícias sobre as mudanças po-
líticas em curso chegavam até ela
e seus colegas por meio dos profes-
sores. As idéias de resistência, se-
gundo ela, eram propagadas pela
União Nacional dos Estudantes
(UNE) e por docentes oriundos da
Universidade de São Paulo (USP).
�Naquele momento, o movimen-
to estudantil era muito forte, muito
atuante�, relata. Várias discus-
sões, acrescenta, eram vazadas
pelo teatro. �Uma vez ao mês, mi-
nha escola participava de um pro-
grama denominado �O Interior vai
ao Teatro�, que levava grupos de es-
tudantes até a Capital. Lá, além de
tomarmos ciência do que estava
acontecendo através dos espetá-
culos, ainda tínhamos a oportuni-
dade de trocar experiências com
colegas de outras cidades. Política
e cultura caminhavam juntas�.

Um ano depois do golpe, Robêni,
atual subprefeita de Barão Geraldo,
distrito de Campinas, decidiu se
mudar para São Paulo, pois não en-
contrava mais clima para continu-
ar em sua cidade. Trabalhadores,
estudantes, sindicalistas e intelec-
tuais, recorda, já estavam muito
marcados. �Meu pai, que era um
homem simples e trabalhador, so-
freu muito. Ele, assim como outras
pessoas, foi perseguido e espoliado�.
Robêni rumou para a Capital de ca-
rona, na boléia de um caminhão. Lá,
buscou guarida numa pensão, situa-
da nas proximidades da Praça Ma-
rechal Deodoro, no Centro. �Eu não
conseguia entender porque as mu-
lheres que moravam lá dormiam até
tarde e só saíam à noite, todas ma-
quiadas�, diz, relevando um pouco
da ingenuidade que ainda existia na
jovem militante.

A atual subprefeita de Barão Ge-
raldo prestou vestibular e ingres-
sou na PUC, mas não deu seguimen-
to aos estudos porque não tinha
condições de pagar. Em seguida,
entrou na USP. �Fui morar no Crusp
[Conjunto Residencial da Univer-
sidade de São Paulo], onde rapida-
mente me identifiquei com o pessoal
de esquerda. Foi lá, dentro do movi-
mento estudantil, que passamos a

Atual subprefeita de distrito de Campinas foi torturada e mantida presa durante quatro anos
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discutir propostas de um enfren-
tamento mais organizado da dita-
dura�, lembra. Na oportunidade,
ocorreu uma dissidência dentro do
PCB, o velho partidão. Foi
criado, então, o Agrupa-
mento Comunista de São
Paulo, que mais tarde daria
origem à Ação Libertadora
Nacional (ALN), uma das
organizações que adota-
ram a guerrilha como prá-
tica de combate ao regime.

Participavam da ALN, além de
Robêni, nomes como Carlos Ma-
righella, seu principal líder, e José
Dirceu, atual ministro da Casa Ci-
vil.  Robêni foi presa pela primei-
ra vez em 1968, durante o congres-
so clandestino da UNE, em Ibiúna.
Ficou uma semana na cadeia, mas
não foi torturada. Acabou liberta-
da porque deu nome e endereço fal-
sos. A segunda detenção aconteceu
um ano depois e durou um mês. Já
a terceira e última prisão ocorreu
em 1970, juntamente com o com-
panheiro Alcides Mamizuka, na é-
poca estudante da Unicamp e que
posteriormente viria a ser eleito
vereador em Campinas (leia matéria
na página 5). �Daquela vez, a barra
pesou. Fomos levados ao DOI-Co-
di, onde fomos barbaramente tor-
turados, tanto física, quanto psico-
logicamente. Éramos espancados,
tomávamos choque e passávamos
por interrogatórios diários. Outra

coisa terrível era ouvir os gritos
dos companheiros que também
eram submetidos a sessões de tor-
tura�, narra a subprefeita, com a

voz embargada e os olhos
marejados.

Foram quase quatro anos
de horror nos porões da di-
tadura. Libertada sob con-
dicional, Robêni ouviu do
juiz que teria 45 dias para
retornar à universidade ou

arranjar um trabalho. Como já fazia
parte da chamada �lista negra da
USP�, ela decidiu mudar-se para
Campinas, onde estavam os pais.
Ainda assim, era obrigada a se apre-
sentar semanalmente à Justiça. �Em
Campinas, consegui uma vaga re-
manescente no curso de Lingüísti-
ca da Unicamp, mas tive de fazer
uma prova antes. Nesta fase, contei
com o apoio dos professores Caros
Vogt, Carlos Franchi e Rodolfo Ilari.
Na Unicamp, as pessoas me respei-
tavam e até tentavam me preser-
var�, ressalta.

Questionada sobre se valeu a pe-
na tanta dor e sofrimento em nome
de uma bandeira, Robêni afirma
que faria tudo novamente. Embo-
ra reconheça que o país está longe
dos ideais de justiça, ética e igua-
litarismo defendidos por sua gera-
ção e considere que a �estrutura au-
toritária ainda permanece intac-
ta�, ela se diz otimista. Mais do que
isso, está pronta para continuar lu-

tando pelo que acredita. �Costumo
dizer, em tom de brincadeira, que
daqui a pouco estarei participan-
do de assembléias e passeatas de
idosos em favor da redução do pre-
ço dos remédios�.

Resistência na província � Cam-
pinas, outubro de 1975. A repressão,
que inicialmente atingia os adeptos
da luta armada, agora estendia seus
tentáculos sobre os partidos políti-
cos organizados e as pessoas que
estavam integradas à sociedade, co-
mo professores, estudantes, traba-
lhadores, sindicalistas e profissio-
nais liberais. No dia 26 daquele mês,
a cidade, que tinha aproximada-
mente de 300 mil habitantes, ama-
nheceu chocada com a notícia da
morte do jornalista Vladimir Her-
zog, torturado e assassinado nas
dependências do DOI-Codi. Um dia
depois, o estudante de Economia
da Unicamp, Gustavo Zimmer-
mann, era arrancado do seu apar-
tamento e levado, ainda em trajes
íntimos, para a mesma rua Tutóia,
em São Paulo. Junto com ele, foram
detidos outros dois estudantes,
Hélio Rodrigues e Osvaldo Luiz de
Oliveira, e um professor, Ademir
Gebara (veja matéria na página 9).

Atualmente, Zimmermann é pro-
fessor do Instituto de Economia (IE)
da Unicamp, Hélio Rodrigues é do-
cente da Unesp, Osvaldo Luiz de O-
liveira é secretário de Planejamen-
to da Prefeitura de Campinas e A-
demir Gebara está aposentado. No
DOI-Codi, os quatro foram tortura-
dos . �Tomávamos choques e éra-
mos espancados�, conta Zimmer-
mann. O grupo só não foi morto, a-
credita, em virtude da reação soci-
al ao assassinato de Herzog. �Além
disso, nós estávamos integrados à
vida social da cidade. Os represen-
tantes da ditadura sabiam que não
poderiam nos esconder por muito
tempo e nem simular um aciden-
te conosco, pois muita gente cobra-
va notícias sobre nossa situação�,
analisa.

Zimmermann começou a partici-
par do movimento estudantil em
Santos, sua terra natal, conhecida na
década de 60 por �cidade verme-
lha�, por ser reduto de um movi-
mento de esquerda forte. Assim que
chegou em Campinas, para integrar

a primeira turma do curso de Econo-
mia da Unicamp, logo se juntou aos
estudantes engajados na luta contra
a ditadura. �Em apenas dois meses,
nós já estávamos articulados para
formar o Centro Acadêmico de Ciên-
cias Humanas (Cach), entidade que
teve um papel importante na resis-
tência feita na cidade�, diz. Para fu-
gir ao controle administrativo da
Universidade, os estudantes regis-
traram o Cach em cartório, como
uma organização civil.

Além de promover reuniões pa-
ra discutir, de forma politizada,
alternativas ao regime de exceção,
os alunos da Unicamp desencade-
avam ações de enfrentamento ao
sistema em vigor. Assim, as repor-
tagens que deixavam de ser pu-
blicadas nos jornais, por determi-
nação dos censores, eram copia-
das e afixadas em murais estrate-
gicamente espalhados pelas de-
pendências da Unicamp. �Dessa
forma, nós conseguíamos manter a
comunidade acadêmica informada
do que estava acontecendo realmen-
te�, afirma Zimmermann. Além
disso, as repúblicas de estudantes
também atuavam de forma solidá-
ria com os militantes políticos. Os
jovens criaram um código, que con-
sistia em manter as lâmpadas das
casas acesas ou apagadas para in-
formar se tudo estava bem ou não.

�Graças à mobilização da comu-
nidade acadêmica, o reitor Zeferino
Vaz recorreu às autoridades e con-
seguiu quebrar a incomunicabi-
lidade dos presos políticos que ti-
nham vínculo com a Unicamp�, re-
corda. Perguntando se o sacrifício
coletivo e pessoal valeu a pena, o
docente do IE afirma que sim, em-
bora admita que muitos dos obje-
tivos daquela geração não tenham
sido alcançados até hoje. �Fico or-
gulhoso de ver que a resistência, or-
ganizada ou não, rendeu frutos.
Muitas daquelas pessoas se distin-
guem até hoje pelos papéis públicos
ou sociais que exercem. São profes-
sores, políticos, jornalistas etc, que
continuam trabalhando pelo bem
da sociedade. Por outro lado, fico
perplexo em observar a capacida-
de de solvência que o avanço do ca-
pitalismo mostrou sobre as resis-
tências sociais. Tudo isso dá um sen-
timento de impotência�, desabafa.
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s palavras ditadura e tortura
constituem mais do que uma rima fácil.

Uma é sinônimo da outra quando
empregadas para resgatar parte da história
relativa ao golpe militar de 1964, na voz dos que foram
“derrotados”. O regime de medo imposto durante o período de
exceção não poupou nenhum segmento alinhado ao
pensamento de esquerda. Trabalhadores, sindicalistas, políticos,
estudantes, intelectuais, artistas, professores, entre outros,
foram perseguidos, presos e torturados. Muitos deram a vida em
nome da resistência. Passados 40 anos da ascensão dos
militares ao poder, por meio da força, personagens que viveram
aquele momento ainda guardam vivos na memória detalhes
acerca do clima que pairava no país, das suas próprias ações e da
truculência dos prepostos do terror. O Jornal da Unicamp  ouviu
dois destes sobreviventes, ambos ex-alunos da Universidade.
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