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Nascido na cidade de Cruz Alta (RS) em 1921, o General Leônidas Pires
Gonçalves integrou o Gabinete Militar dos Presidentes Jânio Quadros e
Castello Branco. De 1974 a 1977, foi Chefe do Estado-Maior do I Exército, que
abrangia a chefia do Destacamento de Operações de Informações – Centro de
Operações de Defesa Interna (DOI-Codi). Entre 1981 e 1983, como general-dedivisão, foi Comandante Militar da Amazônia, tendo sido ainda Comandante do
I Exército (Rio de Janeiro, 1974-1977), e Chefe do Comando Militar do Sul. Em
1983, exerceu o Comando do III Exército, em Porto Alegre. Apoiou a eleição de
Tancredo Neves contra a candidatura Maluf, sendo posteriormente nomeado
Ministro do Exército. Nessa pasta, teve atuação intensa ao longo do processo
constituinte, com declaração públicas e contundentes na defesa do qu
considerava interessases militares. passando para a reserva em 1986. Na área
do ensino militar, atuou como instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior
por cerca de dez anos, sendo o responsável pela criação do curso de Política,
Estratégias e Alta Administração do Exército. Passou para a reserva em 15 de
março de 1990, com a posse do Presidente Fernando Collor. No início dos anos
2000, presidiu a Fundação de Altos Estudos e Política Estratégica da Escola
Superior de Guerra (ESG). Em 2012, foi um dos militares da reserva que veio a
público manifestar-se contra a instalação da Comissão Nacional da Verdade
(CNV), que classificou de "moeda falsa, que só tem um lado". Em 2014, quando
o relatório da CNV foi divulgado, o general foi citado como um dos 377 agentes
do Estado que atuaram na repressão política e foram responsáveis, direta ou
indiretamente, pela prática de tortura e assassinatos durante o regime militar.
Faleceu em 2015.
Conclui o 1º grau no Ginásio Anchieta (RS). Sentou praça na Escola
Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em abril de 1939,
de onde saiu aspirante da arma de artilharia em setembro de 1942. Promovido a
segundo-tenente em abril de 1943 e a primeiro-tenente em junho de 1944,
chegou a capitão em novembro de 1947.
Entre fevereiro de 1949 e dezembro de 1951, fez o curso da Escola de
Estado-Maior (EEM). Major em dezembro de 1952, em abril do ano seguinte
tornou-se instrutor do curso de artilharia da EEM e em março de 1955 do curso
de tática geral daquela escola. Dois anos depois, assumiu o comando do I Grupo
do 6º Regimento de Artilharia 75 Autorrebocada, em Cruz Alta, sendo nomeado,
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mais tarde, instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
(ECEME). De fevereiro a setembro de 1961, foi adjunto do Gabinete Militar.
Nesse mesmo mês, passou a tenente-coronel. Em julho de 1962, foi designado
para servir na 3ª Seção da EME. Após frequentar, entre agosto e novembro, o
curso e o estágio de guerra e anticomunismo, em dezembro tornou-se membro
da comissão encarregada de rever a legislação sobre promoções de oficiais. No
início de 1964, servia no Estado-Maior do Exército, sob as ordens do general
Humberto de Alencar Castelo Branco, um dos líderes do movimento políticomilitar que derrubou o presidente João Goulart (1961-1964) em 31 de março
daquele ano, e que depois se tornou presidente da República (1964-1967).
Em abril de 1964, Leônidas Pires Gonçalves foi transferido para a 1ª
Divisão de Infantaria do Quartel General da Vila Militar, no Rio de Janeiro,
como chefe da 3ª Seção. Ainda em abril, foi desligado desse quartel para
acompanhar o general Orlando Geisel, antigo comandante da guarnição, como
integrante que era do seu Estado-Maior. Em seguida, foi servir no Gabinete
Militar da Presidência da República. Adido militar junto à embaixada do Brasil
na Colômbia, de julho de 1964 a novembro de 1966, dois meses antes foi
promovido a coronel. Em janeiro de 1967, iniciou curso de atualização da
ECEME. Em abril, assumiu as funções de instrutor dessa escola e a chefia da
Divisão dos Futuros e Ex-Alunos. Em fevereiro do ano seguinte, assumiu a
chefia do grupo de planejamento e coordenação de ensino.
Em fevereiro de 1969, assumiu o comando do Regimento Deodoro, em Itu
(SP), exercendo-o até março de 1971. Nomeado em abril de 1972 para chefiar o
Quartel Regional 9 em Campo Grande (MT), permaneceu nesse comando até
julho de 1973, quando se tornou subcomandante e subdiretor de ensino da
ECEME. Em março de 1974, foi promovido a general de brigada e nomeado
chefe do Estado-Maior do I Exército. Permaneceu nessa chefia até janeiro de
1978. No mês seguinte, foi nomeado comandante da 4ª Brigada de Infantaria.
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Em abril de 1979, recebeu a patente de general de divisão, assumindo a diretoria
de obras e cooperação. Comandante militar da Amazônia e da 12ª Região
Militar em abril de 1980, aí permaneceu até dezembro de 1981, quando foi
nomeado vice-chefe do Estado-Maior do Exército.
Em agosto de 1982, foi promovido a general de divisão. Por ocasião de
sua promoção, chegou a ser citado como um dos prováveis candidatos à
sucessão do general João Batista Figueiredo na presidência da República. Ainda
em agosto, ao assumir o cargo de secretário de Economia e Finanças do
Ministério do Exército, declarou que a democracia “é uma tarefa sem fim e um
objetivo da Revolução de março de 1964”, e que tinha um compromisso com a
abertura política. Contestando afirmações de que houvera um desvio na
revolução e de que os militares decidiram apoiar a abertura porque foram
pressionados, declarou que “a revolução nunca perdeu sua direção geral, e a
abertura é um compromisso nosso”. Em agosto de 1983, tornou-se comandante
do III Exército, com sede em Porto Alegre, substituindo o general Henrique
Beckmann Filho. Em seu discurso de posse, o general Leônidas Pires Gonçalves
apontou a preservação da soberania e a guarda das instituições nacionais como
“missões especiais” da arma, e que, para desempenhá-las, seria preciso
profissionalizar-se cada vez mais.
No Ministério do Exército
Em março de 1985, o general Leônidas Pires Gonçalves tomou posse do
cargo de ministro do Exército, no governo de José Sarney (1985-1990), o
primeiro presidente civil após 21 anos de regime militar, substituindo o general
Válter Pires Gonçalves. Em maio, advertiu os militares de que eles só deveriam
fazer comentários sobre assuntos técnicos e administrativos de seus respectivos
setores, evitando falar sobre política. Essa declaração foi um nítido recado ao
ex-ministro do Serviço Nacional de Informações (SNI), então comandante
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Militar da Amazônia, general Otávio Aguiar de Medeiros, que ao ser indagado a
respeito de sua opinião sobre a maneira como o governo vinha conduzindo as
negociações entre grevistas e patrões, respondera que “cacete não é santo, mas
faz milagres”. O ministro expressou ainda suas preocupações com as greves
existentes no país, principalmente devido aos seus reflexos na economia.
Em julho de 1985, compareceu ao Congresso Nacional para expor a
política de segurança executada pelo seu ministério e, como qualquer
funcionário do governo, submeter-se à prestação de contas sobre a aplicação do
dinheiro do contribuinte. A presença, no plenário da Câmara, do comandante da
maior e mais poderosa das três forças armadas, foi um marco dos novos tempos
nas relações entre os poderes da República. Em agosto, Leônidas Pires
Gonçalves solidarizou-se com o adido militar no Uruguai, coronel Carlos
Alberto Brilhante Ustra, acusado pela ex-militante de esquerda e então deputada
federal, Bete Mendes (sem partido — São Paulo), de ter sido seu torturador nas
dependências de órgão de segurança em São Paulo. O apoio do ministro do
Exército teve uma boa receptividade nos meios militares, insatisfeitos com as
denúncias veiculadas pela imprensa envolvendo militares com relação a casos de
tortura e corrupção.
No mês seguinte, fez algumas restrições ao projeto do senador Itamar
Franco, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) de Minas
Gerais, que garantia aos militares da reserva o direito de se manifestarem sobre
assuntos políticos. De acordo com o ministro, seria melhor que tivessem esse
direito apenas os militares da reserva engajados em campanhas ou filiados a
partidos políticos. No fim do ano de 1985, declarou-se contrário à realização de
eleições diretas no ano seguinte. Em julho de 1986, o ministro do Exército foi
denunciado à Consultoria-Geral da República e ao Conselho dos Diretos da
Pessoa Humana por não conceder anistia irrestrita aos sargentos afastados em
decorrência do movimento político-militar de 1964, como determinava a
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emenda constitucional que convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Em
setembro de 1986, foi transferido para a reserva, continuando, no entanto, no
exercício das funções de ministro do Exército.
Num momento de grande efervescência política no país, e principalmente
após a invasão da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda
(RJ), em novembro de 1988, por tropas e carros blindados do Exército para
acabar com um movimento grevista, que resultou na morte de três metalúrgicos,
Leônidas Pires Gonçalves declarou que as forças armadas não conduziriam
qualquer processo de ruptura da ordem democrática, porém não permitiriam
também que outros o fizessem.
Em 15 de março de 1990, no fim do governo de José Sarney, Leônidas
Pires Gonçalves deixou a pasta do Exército, sendo substituído pelo general de
exército Carlos Tinoco Ribeiro Gomes, indicado pelo novo presidente da
República, Fernando Collor de Melo.
Afastado desde então da vida pública, abriu, em outubro de 1991, no Rio
de Janeiro, um escritório no qual passou a desenvolver atividades econômicofinanceiras do seu interesse pessoal.
Em 2000, o site de um grupo civil-militar de extrema direita começou a
publicar, sem indicações de fonte, trechos do que seria um “livro” escrito entre
1986 e 1987 pelo Centro de Informações do Exército (CIE), a pedido do então
ministro Leônidas Pires Gonçalves. A obra, conhecida por Orvil, foi organizada
a partir do arquivo do CIE e continha informações sobre as atividades dos
“subversivos” brasileiros, desde a década de 1920, e as operações da luta armada
durante o regime militar. Cópias do material circularam pelo Alto-Comando do
Exército, porém o ministro decidiu não torná-lo público naquele momento. Em
entrevistas realizadas por ocasião da divulgação do Orvil pelo jornalista Lucas
Figueiredo, em 2007, declarou que a obra seria apenas um “registro histórico”
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das atividades do órgão, a ser utilizado caso houvesse necessidade de dar uma
resposta ao que chamou de “revanchismo sem propósito” contra as forças
armadas. O general desmentiu também as afirmações de que os arquivos do CIE
foram destruídos, conforme alegava o Exército. No entanto, disse que não tinha
a obrigação de mostrar o livro a ninguém, pois “isso é passado”. O livro foi
disponibilizado na internet por um site civil-militar de extrema direita no
endereço www.militar.com.br/modules.php?name=News&file=print&sid=318.
Tornou-se também membro correspondente do centro de estudos
estratégicos da Escola Superior de Guerra, membro da Associação Promotora de
Estudos Econômicos e conselheiro do Conselho de Estratégia da Associação
Comercial do Rio de Janeiro.

Nasceu em 1921 no Rio Grande do Sul. Formou-se pela Escola Militar cÚJ
Realengo em 1942. Em 1964, era tenente-coronel e servia no Estado-M aior do
Exército (EME), chefiacÚJ pelo general Humberto Castelo Branco. De 1964 a
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1966 foi adicÚJ militar na Colômbia. De volta ao Brasil, tornou-se instrutor da
Escola de ComaJuw e Estado-Ma ior do Exército (ECEME) em 1967,
passancÚJ, em 1969, para o comancÚJ cÚJ 2' Regimento de abuses, em !tu
(SP). Em 1971, foi assistente do general Reinaldo de Almeida no EME,
acomp� nhando-o mais tarde na grl Região Militar, em Mato Grosso. Em 1973
foi nomeacÚJ subcomancÚJnte da. ECEME e promovicÚJ ageneral-de-brigada,
sencÚJ designacÚJ, em 1974, para a chefia cÚJ Est<uú>-Maior cÚJ I Exército,
cujas atribuições incluíam a responsabilidade pelo Centro de Operações de
Defesa Interna (CODI). Entre 1977 e 1979comancÚJu a4" Brigada de Infantaria
em Belo Horizonte, sendo promovido neste último ano a general-de-divisão e
passando a dirigir a Diretoria de Obras e Cooperação. Entre 1981 e 1983 fo i
comancÚJnte Militar da,Amazônia, ocupando em seguida a vice-chefia do
EME. já como general-de-exército, e, de 1983 a 1985. o comando do /11
Exército. Foi ministro do Exército no governo José Sarney..

o senhor retornou ao Br<Ulil em março de 1967, no governo Costa e Silva,
quando o Bra.sil p<Ulsava por um gra.nde processo de radicalizaçoo.

o pior ano foi 68. Nessa ocasião, eu estava na Escola de Comando e EstadoMaior, e depois fui comandar o 2· RO 105, em !tu. A minha unidade foi uma
das que seguiram para o vale da Ribeira para caçar o Lamarca, que estava lá
com aquele Fujimore e outros, uns bandidos frios. Nós cercamos a área. Eles
tinham prendido um pobre rapaz, tenente da Polícia de São Paulo, antes das
tropas do Exército chegarem, e sabiam que não podiam dar um tiro no rapaz,
porque nós ouviríamos. Então, mataram-no a coronhadas - coronhadas na nuca e o botaram de cabeça para baixo num buraco. Nós encontramos assim o pobre
do moço, Uns desapiedados. Depois eles fugiram. Nunca nos enfrentaram, só
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fugiram. E esse episódio aconteceu no começo, quando o Exército ainda não
estava lá. Estava a Polícia de São Paulo. Foi aí que eles prenderam o tenente e o
carregaram junto. Depois, quando foram cercados, embora fosse um cerco muito
difícil, porque era uma área enorme, uma selva tropical muito fechada, eles
acabaram liquidando o moço desta maneira. Lamarca foi pego na Bahia. Quem o
pegou foi o general Cerqueira, um oficial de muita bravura, de muita disposição
para o combate. Ele saiu atrás do Lamarca e o matou, porque considerou que o
Lamarca era um traidor da pátria. Eu também considero o Lamarca um traidor
da pátria. Considero traidores da pátria os raptores de embaixadores, porque
dilapidaram a nossa imagem no mundo. Hoje, eSSes que estão querendo mexer
com a anistia vão ter que pagar também seus crimes diante da pátria. Porque eu
acho que eles também são traidores da pátria. Se há anistia, foi para anistiar todo
mundo. Assaltar banco, matar gente, matar oficial estrangeiro, raptar
embaixador, isto é crime contra a pátria. Mataram aquele pobre americano em
Sáo Paulo, um tal de Chandler. Para que aquilo? Náo é uma coisa que dilapida
completamente a nossa imagem? A mesma coisa é a procura de mortos. Eu
gostaria de dizer para esses que procuram os mortos o seguinte: primeiro, há
uma dificuldade técnica de encontrar essa gente. Na floresta amazônica,
ninguém pode carregar uma carga. Fui comandante na Amazônia anos depois e
sei o que é andar dentro da floresta. Ninguém suporta dois quilos a mais do que
tem que transportar, porque aqueles dois quilos, no fim de uma jornada, a 48
graus de temperatura e cem por cento de umidade, se transformam em vinte.
Então, enterra-se a pessoa onde ela morre. Nunca mais se encontra. Não há
possibilidade. Aquela mata, com toda a sua vitalidade, cobre, transforma tudo. E
outra coisa: dentro da mata, não se fazem sinalizações. Agora, eu gostaria de
lembrar a responsabilidade dos chefes intelectuais que levaram esses moços à
morte. Esses bandidos, esses intelectuais, pegavam esses jovens e os mandavam
para lá. Para morrer. Então, a pergunta "onde estão os corpos?" tem que ser para
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esses. Porque nós sabemos onde estão os nossos mortos. Perguntem a eles o que
fizeram dos seus.
o senhor sucedeu ao general Fiúza de Castro na chefia do CODI no Rio de
Janeiro.
Sim, era uma atribuição funcional. O dono do DOI-CODI no Exército é o chefe
do Estado-Maior. Então, recebi por função a responsabilidade do DOI-CODI,
porque eu era o chefe do Estado-Maior.
o senhor era assistente do general Reinaldo.
Assumimos no mesmo dia. Bati um recorde: com três dias de promovido a
general, assumi a função. Geralmente leva um mês. Eu, com três dias, estava na
função. Porque o general Reinaldo é um homem muito ligado a mim,
trabalhamos a vida toda juntos. É uma pessoa de altíssimo nível em todos os
aspectos: intelectual, moral, tudo. Reinaldo é um expoente. O DOI é um órgão
de operações. O CODI é um órgão maior, um órgão de análise, de missões
conjuntas e de maior hierarquia. Agora, quem realmente executa as missões é o
DOI, cujo comandante era um coronel ou um tenente-coronel. Quando cheguei,
havia lá uma equipe de análise, uma equipe de operações, uma equipe de não sei
o quê, aquelas equipes todas. Depois de uns três ou quatro meses, fizemos
daquilo uma escola. Funcionava como um relógio. Quem não estivesse em
missão externa, estava tendo aula técnica sobre os trabalhos que devia realizar.

E qual fo i a sua impressão inicial?
Olha, militarmente, sou muito exigente. E tenho mão pesada também. Achei que
tinha que melhorar muita coisa, e creio que melhorei. E digo mais: desafio
alguém a me dizer que durante esse período de dois anos e dez meses houve
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torturas. Desafio alguém a jogar na cara do general Reinaldo ou na minha atos
de tortura.
Mas .. ao chegaT, como o senhor encontrou o CODI?
Sabe que essa coisa é interessante? O general Reinaldo assumiu o comando do I
Exército e eu, a chefia do Estado-Maior. E acho que, se no momento em que
isso aconteceu faziam coisas erradas lá, imediatamente mudaram de sistema.
o período do general Fiúza à frente do DOI-CODI fo i muito violento?
Não posso dizer. Não é para esconder, é porque quem está fora dessa operação
não sabe nada do que se passa lá dentro. Não sabe, porque o nosso trabalho é
muito fechado. Só sabe a linha de comando. A linha de comando sabe tudo. Nós,
por exemplo, não fazíamos uma prisão sem uma análise profunda das
conseqüências do nosso interesse, que era neutralizar a subversão. Não sei se
vocês conhecem o que chamávamos, de brincadeira, de "bolotário". Havia um
mapa de homens com suas atividades, marcadas por aquelas bolotinhas, e,
quando olhávamos, tínhamos a impressão de que estávamos diante de uma
cadeia nuclear. Porque fulano de tal se liga com fulano, que se liga com ...
Então, fazíamos uma análise completa, direitinho e tal. Na prisão da cúpula
comunista em São Paulo, quem pegou o primeiro elemento fomos nós, do Rio. E
fomos nós que soubemos onde ia haver a reunião. E aí São Paulo prendeu
(Refere·se ao cerco do DOI do 11 Exército ao Comitê Central do PC do B, em
São Paulo, em 16 de dezembro de 1!=l7n. Neste episódio, também conhecido
como "cerco da Lapa", foram mortos três dirigentes do partido e outros seis
foram presos). Porque nós operamos muito do ponto de vista de área: quando
passa à área do outro, mandamos as informações, e o outro cumpre a missão.
Mas aquilo foi descoberto aqui no Rio. Nesse sistema do ''bolotãrio'', sempre
aparecia um sujeito que fazia as ligações. Eu disse: "Botem o nome desse cara
de VIP -, porque ele só se liga com alto nível."todo mundo tinha um apelido.
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Um belo dia, o chefe disse: "General, vamos prender esse VIP?" "Vamos."
Prendemos. E o VIP era VIP mesmo. Era um homem importantíssimo, da
cúpula. Contou tudo. Porque também vou dizer uma coisa que sempre digo, que
é verdade e que, dizem, se aplica ao próprio Prestes: nunca vi tendência maior
para a delação do que em um comunista. Comunista é um delator nato! Fala
tudo! Depois, para se justificar, diz que foi torturado. Agora, vou dizer uma
coisa: a técnica de interrogatório é muito inteligente. Isso foi experiência do
serviço inglês, do serviço alemão, do serviço judaico. Vai, vai, de repente, o
sujeito espirra tudo. As perguntas eram tão objetivas que ele não podia deixar de
dizer. Agora, com rara exceção, nunca vi maior disposição para a delação do que
entre essa gente. É por isso que eles hoje vivem dizendo que eram torturados.
Porque os companheiros não perdoavam o que eles diziam. Mas começavam a
falar logo. Diziam logo as coisas, muito mais do que era esperado.
Como foi sua linha de aluW;ão no CODI?
Bom, quando chegamos para chefiar o CODI, encontramos um DOI com 180
homens e com várias organizações. Todo mundo diz: "DOI-CODI do Exército."
Mas o DOI é Exército, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, tudo. Então,
como cada um tem o seu sistema, começamos a trabalhar dentro do nosso
sistema, o que significa o seguinte: pessoalmente, trabalhei muito na linha de
que não se esquecessem que, qualquer que fosse o tipo de roupa que estivessem
usando - porque a atividade requer muitas mudanças no aspecto externo -, para
mim, quando eu os olhava, eu os via fardados, e via neles as insígnias. Então,
quando eu chegava, havia formatura militar impecável, estivessem eles de jeans,
disfarçados de sorveteiro, do que fosse. Era assim. Começamos uma linha
absolutamente militar, porque achávamos -e eu acho até hoje - que a função do
DOI-CODI era de servir à nação, ao país. Estávamos apenas com uma missão
específica, um pouco distinta da que havíamos conhecido no passado, porque
tínhamos que fazer face a alguém que estava com uma posição também distinta
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do que conhecíamos do comportamento do povo brasileiro. A subversão nos
levou a isso. Somos uma conseqüência da subversão. A repressão é uma
conseqüência da subversão. Jamais podemos esquecer disso. Foi a subversão
que criou a repressão. Eles iniciaram tudo com aqueles atos, que todos
conhecemos muito bem, de assassinato, de roubo e de rapto -não se conhecia
isso antes -, desmoralizaram o Brasil raptando embaixadores de países amigos.
Então, em função disso, foi criado o DOI-CODI exatamente para não colocar o
Exército todo nesse trabalho. Porque outra coisa que muita gente se esquece é
que tínhamos apenas uma fração envolvida na repressão. Nosso Exército no Rio
são milhares de homens. No DOI-CODI, havia 180 homens que trabalhavam
especificamente contra a subversão. Então, posso assegurar o seguinte: durante o
período em que o general Reinaldo foi comandante -- dois anos e dez meses -- e
eu fui chefe do Estado-Maior, a função do DOI-CODI foi preservar o Brasil das
atuações subversivas. Com grande profissionalismo, sem nenhum ato de que
possamos nos envergonhar. Eu nunca vi por parte do general Reinaldo -da
minha parte, posso declarar o mesmo -qualquer política ou atuação que
inspirasse violência, que inspirasse tortura. Não tinha nada disso. Fazíamos tudo
muito tecnicamente. E tecnicamente significa não atacar os princípios de
humanidade. Claro que tínhamos que fazer interrogatórios longos, como todo
mundo faz. Os nossos homens treinavam no BIS - o British Information Service
- e em outros lugares, na Alemanha etc. Então usavam aquelas técnicas. Alguém
até pode dizer: "Ah, mas com isso, estão fazendo pressões de caráter moral."
Bom, até posso admitir isso. Mas é a técnica mundial.
É isso que o grupo Tortura Nunca Mais chama ck tortura psicológica?
É. Mas que tortura psicológica? Interrogatório não é tortura psicológica. As
prisões no DOI-CODI durante o período do Reinaldo e meu eram temporárias.
Os presos ficavam lá só enquanto havia o interrogatório. Depois, tomavam o
destino de acordo com a punição que recebiam. Durante o período do Reinaldo
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de Almeida, nós tínhamos a responsabilidade por todo o DOI-CODI, e eu posso
assegurar o seguinte: nunca alguém recebeu a menor restrição física. Porque eu
fazia inspeções até às duas horas da manhã. Chegava lá às duas horas da manhã.
Os presos usavam macacão, porque as atitudes dessas pessoas eram
surpreendentes. Vou contar dois casos. Um resolveu se matar batendo com a
cabeça na parede. Então, botamos som e televisão dentro das celas. E o outro foi
o seguinte: o rapaz que estava na vigilância começou a ouvir um som estranho.
Olhou todas as celas, e estavam todos dormindo. Aí voltou, sentou no lugar em
que estava antes - era o lugar de vigilância - e ouviu um som. Então descobriu.
Sabe o que tinha acontecido? Uma presa tinha rasgado o lençol, feito uma trança
e estava se estrangulando. Obviamente, não houve nada. Nós nunca tivemos
nada de sério lá. Mas era uma automortificação. Os presos botavam um
macacão, porque não podíamos deixar nada que eles pudessem usar para se
automortificar ou se matar. Era um macacão liso, não tinha cinto, não tinha
nada. E toda a vez que eu ia lá, olhava por aquela viseira. Raramente falei com
um subversivo. Raramente. E vou dizer mais. Um preso, certa vez, tentou botar
um prego com o sapato na cabeça. Quem vai acreditar nisso? Havia coisas
inacreditáveis. Como o caso dessa moça que tirou a beirada do lençol, teceu, e
estava se estrangulando. Fora do Exército, fora daquele grupo que estava lá,
vocês são os primeiros a saber disso, porque também não constituiu nada para
ser narrado urbe et orbi. Mas se essa pessoa tivesse se suicidado, que problema
iríamos ter? Porque, não tenham a menor dúvida, os subversivos, com raríssimas
exceções, eram desequilibrados. Eram psicologicamente desequilibrados, por
questóes familiares, por questões fisiológicas. E as mulheres são de uma
violência incrível. E outra coisa: elas não perdoam. Os nossos agentes sempre
tinham muito cuidado para tratar com as mulheres. Mais cuidado do que com os
homens. Eram brabas, sabe? Mas guerra suja nesse país nunca houve. Nós
sempre os enfrentamos da maneira mais denodada e mais corajosa. Aqui não
morreram os 30 mil que se diz que morreram na Argentina. Nós nunca perdemos
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uma guerra. Portanto, não admito que ninguém, nem a sociedade, nem o
governo brasileiro, queira punir as Forças Armadas como tem sido demonstrado
nos últimos anos. Eu não deixei. Mas no governo Collor isso aconteceu. Como?
No orçamento que desapareceu e nos vencimentos que desapareceram. É o
mesmo caminho tomado por Alfonsín para acabar com as Forças Armadas da
Argentina, que estão destruídas hoje. Não quero dizer que eles mereçam, mas
nós nunca perdemos uma Guerra das Malvinas e nunca fizemos guerra suja.
Defendemos, com a maior convicção e denodo, o que pensávamos que era
correto. E o número de mortos foi até econômico, do ponto de vista de um país
que tem essa população toda.
Quantos, mais ou menos?
Eu calculo que não tenha passado de 150 mortos nesse país. Não tenho certeza, e
quero que fique consignado que não tenho convicção desse número. É dito que,
do lado dos subversivos, na Amazônia, morreram 92. Eu acho que são mortes de
guerra. Nessa prisão de São Paulo (Carandiru), morreram 111 numa tarde.
Claro, os familiares ficaram chocados. Mas isso, como impacto histórico, não
tem significado nenhum. * E outra coisa que nós dissemos, não no sentido de
nos defendermos, foi que muitos desses desaparecidos foram sentenciados por
eles mesmos. Temos o caso do Venceslau, um rapaz que era comunista e se
passou para nós. Esse homem chegou no Quartel-General, no Rio, apresentou-se
voluntariamente, dizendo que não aguentava mais aquela mentira em que vivia.
E foi um dos grandes colaboradores que tivemos depois. Estava louco para ter a
sua vida legalizada. Ele estagiou na Rússia, na China, em Cuba, fez tudo.
Depois, chegou à conclusão, segundo suas palavras, de que aquilo tudo era uma
grande impostura. Foi ao I Exército e disse: "Não aguento mais esse negócio.
Tenho curso na China, tenho curso em todo lugar. Não quero mais esse negócio,
porque é uma mentira." E passou a colaborar conosco. E ele ainda disse:
"Quanta gente nós mandamos matar porque os caras queriam ir embora ...
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Entrou, não sai mais." Engraçado, esse homem me ensinou tudo sobre
comunismo e sobre operário. Ele dizia: "General, sou um especialista em
operário. Operário só é comunista enquanto está discutindo o ordenado. Depois,
acabou. Na semana seguinte ao aumento, não se consegue botar três caras numa
reunião." Venceslau era do PCB. Queria fazer uma conferência na Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais. Nós o levamos, e ele fez. O Reinaldo assistiu. Foi
colaborar conosco voluntariamente, nós nem sabíamos da sua existência. E nos
contou cada coisa que ficávamos horrorizados: "Fulano é um comunista muito
engraçado. Como ele tem duas famílias, o Partido lhe dá dois ordenados." Eu
digo: "Que lugarzão bom esse de vocês." Fala-se muito das baixas da guerrilha.
Mas esse problema envolve uma grande malícia. Na baixa, incluem-se as
deserções, a baixa tem os justiçamentos... Tem muita coisa que eles não
explicam. No livro que preparamos quando eu era ministro, muitas coisas são
justificadas [o trabalho, que não chegou a ser publicado, chamava-se
Bra.silsempre e tinha por objetivo apresentar as mortes de militares no combate
à subversão]. Agora, tem que ser visto que era uma guerra. Guerra não de
trincheira, porque esta nem existe mais. Toda ação em que dois inimigos se
digladiam à morte é guerra. E na guerra não se pode lamentar as conseqüências.
Mas a Itália teve um movimento subversivo grande e não se entrou em guerra.
O senhor acha que no Brasil tinha que ser assim?
Quero dizer o seguinte: ninguém tem que perguntar por que mataram o
Joãozinho. Mataram o Joãozinho porque o Joãozinho entrou nisso. Ele estava
querendo o quê? Então você quer entrar numa guerra, bancar o heroizinho, e não
quer nenhuma conseqüência para o seu lado? E a conseqüência pode ser até a
morte. É isso mesmo: até a morte. É isso o que eu chamo guerra. O que houve
na Itália? Aquilo foi guerra. Guerra é isso tudo. E vou dizer mais: guerra de
grandes efetivos vão ser muito raras daqui para diante. Vai haver sempre esse
tipo de operações.
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E qual foi o total de baixas das Forças Armadas?
Eu não sei dizer exatamente. Nesse livro que fizemos, está bem caracterizado
esse número. Mas acho que as mortes de cá e lá não foram muito diferentes.
Porque se mente muito sobre morte de terrorista, de terrorista que na verdade se
evadiu ou foi justiçado. Eles eram grandes justiçadores. Temos o exemplo desse
que passou para o nosso lado. Ele tinha pânico do justiçamento. Quis sair, mas
depois que se entrava, eles não deixavam. Então, fala-se hoje em desaparecidos.
Quem tem de esclarecer é o Exército? Não! Muitos que desapareceram, quem
tem de responder são os companheiros, bandidos, que mataram. Mas querem nos
atribuir tudo. Eu digo sempre o seguinte: a guerra tem muitas facetas. Guerra
não é só aquele combate bem típico. Esse tipo de assunto de subversão é guerra.
E em guerra ninguém sai atrás de culpado. Culpado foi quem iniciou a guerra. E
quem inicia tem que arcar com a responsabilidade. Nós não iniciamos guerra
nenhuma. Quem iniciou os raptos, os assaltos, as mortes foram eles. Quiseram
fazer uma área liberada na Amazônia, com compromisso internacional. Ora,
quem faz isso tem que arcar com a responsabilidade. Um moço, que era filho de
uma pessoa ligada ao general Reinaldo, estava preso, e uma vez o general
mandou chamá-lo e perguntou como ele estava. "Não estou sendo bem tratado.
A comida não é boa ... " Estou contando esse episódio para ver qual é o meu
enfoque. Aí, eu me virei para esse rapaz, que era um bandido frio, e disse: "Olha
aqui. Eu tenho um colega que se chama Aluísio Alves Borges, meu colega de
turma, e ele passou 22 dias dentro de um fax hole, lavando a cara de manhã com
neve. Sabe por quê? Porque ele entrou numa guerra. Você entrou numa guerra e
não quer arcar com responsabilidade nenhuma!? Você entrou voluntariamente,
deve arcar com todas as conseqüências. Está pensando que estamos aqui para
lhe dar ovinho quente da mamãe? Você é um bandido!" Um preso que a gente
tinha pena era o filho do Nelson Rodrigues. Mas aquele era um filósofo, não
reclamava de nada.

18

Nós estivemos no DOI-CODI dois anos e dez meses, volto a repetir, e posso
assegurar que nunca tivemos problema. Uma vez, eu achei que os dedos de um
rapaz estavam meio ralados e quis saber o que era: "General, ele esfrega na
parede para dizer que levou choque." Eu fiquei em cima do problema. Nunca
descobri o que tinha acontecido. Porque, vejam bem, o DOI-COm tinha 180
homens do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Civil, Bombeiros, gente por
cuja formação não éramos responsáveis. Agora, uma coisa eu tenho assegurado
e asseguro historicamente: nunca foi política, nem ordem, nem norma torturar
ninguém. Houve tortura? Houve. Mas quem pode controlar uma pessoa na ponta
de linha que não teve uma educação moral perfeita e de origens as mais
variadas? A nossa gente do Exército, acho que sempre foi a mais correta. Agora,
há tantas histórias nesses livros dos subversivos que, de vez em quando, fico
pensando: como é que isso nunca aconteceu durante o nosso período? Eu nunca
vi nada daquilo. Hélio Fernandes não diz que foi maltratado, Elio Gaspari não
diz que foi maltratado. Todo mundo que você pergunta diz: "Não fui maltratado,
não." Perguntem a essa gente que eu citei. Nenhum diz que foi maltratado.
Arraes me disse: "Eu sempre fui tratado com a maior gentileza, general. Toda a
minha vida, nunca sofri nada." Um dia, chegou lá um coronel, que me disse:
“Vim aqui reclamar, porque fui ver o meu filho preso, e ele está com os olhos
pretos, com a cara inchada." Eu fiquei ouvindo o meu colega. Era mais antigo do
que eu, bem mais antigo, era de Cavalaria. "Então, você acha o quê? Que ele foi
surrado? Está muito bem. Chame o major fulano de tal" Chegou o major. "Olhe
para a cara dele e conte como foi" "Eu lhe dei ordem de prisão e ele disse que ali
não havia homem que o prendesse. Eu então me atraquei nele." Os dois se
atracaram, se bordoaram, ficaram com a cara inchada. E agora? O coronel
abaixou o rosto, começou a chorar. O major era meu sobrinho, então eu sabia
bem o que tinha acontecido. Foi o único episódio de violência que eu vi. Vou
dizer uma coisa: tenho o coração e o espírito tranqüilo sobre o desempenho que
tivemos nessa época. Não temos nada que possa ser condenado pelos outros e
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muito menos por nós mesmos, que é o que mais interessa. Eu sempre dizia para
os meus homens: "Ao entrar num 'aparelho', ai de quem der um tiro para quem
levantar as mãos. Depois que levantam as mãos, não se dá mais tiro. Essa é a lei
do mundo. Agora, guerra é guerra. Entrem para cumprir a missão." E outra coisa
que eu costumava dizer: "Na hora de tomar chocolate, não se dá tiro; na hora de
se dar tiro, não se dá chocolate" -- para dizer que são coisas diferentes. Uma
coisa é a operação propriamente dita. Depois que o homem está entregue, a
gente não precisa tratar com bondade, mas trata com humanidade.
Ainda sobre essa questão dos excessos, era possível alguém segurar a
informação para que o oficial superior não tomasse conhecimento?
o problema era que, às vezes, faziam-se as prisões na rua. E, no percurso, antes
de chegar no DOI, podia até haver excessos. Acho que, no DOI, a sistemática
usada era a de reclusão. O sujeito ficava dois-três dias recluso, sem falar com
ninguém. É uma técnica usada pelo BIS, aprovada pela Câmara inglesa, e nós a
utilisávamos muito. Isso é considerado tortura: Bom. Acho que é realmente uma
restrição mental que se faz. Mas é das mais suaves que se podem fazer. Uma
pessoa, depois de 48 horas sem falar com ninguém, fica louca para falar. Essa
era a técnica que usávamos.
Que total de prisioneiros chegou a haver durante o seu período no CODI?
Ah, três, quatro, cinco, não mais do que isso. As prisões eram muito limitadas
ali. Se uma pessoa era presa para averiguação, ficava até trinta ou 46 dias sem
ter a prisão oficializada. Mas havia uma legislação que permitia fazer isso. E nós
cumprimos à risca os prazos. Quando passava o prazo, soltávamos. Se
quiséssemos obter alguma coisa e em trinta dias não conseguíssemos, seríamos
uns incompetentes. tínhamos registro de tudo. Todos eles eram fora-da-lei: nome
trocado, documento trocado ... Às vezes, levávamos uma semana para descobrir
quem eram. E eles não tinham nenhuma preocupação dessas que estão sendo
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levantadas - 90% dos sujeitos estavam com tudo errado, alterado. Essa
preocupação não existia da parte deles. Porque eles eram soldados da subversão
- temos que entender isso. Eu só lamentava o descaminho que tomaram porque,
como atuação, até que eram pessoas decididas. Agora, sem nenhum deboche,
sem nenhum espírito de crítica negativa com propósitos outros, a quantidade de
pessoas com problemas pessoais no meio da subversão é impressionante. A mãe
abandonou o pai ou fez coisa pior, traído por uma mulher, impotente." Sabe que
eu fiquei impressionado? Já contei que eu e o Reinaldo fomos falar com um
moço que era engenheiro - nós o estávamos entregando para os pais. Um
engenheiro formado, de altíssimo nível. Pois o chefe dele na organização era um
carpinteiro, um desclassificado mental, e ele o obedecia cegamente! Eu
perguntei: "Ê, rapaz, como você obedece a esse idiota que está aqui? Um idiota,
um sujeito que não sabe nada de nada, analfabeto! não tem noção de coisa
nenhuma, nem de mundo, nem de América, nem de Brasil e você cumpre ordens
dele!" Ele me ouviu de olhos no chão. Cumpria todas as ordens. É uma coisa
interessante isso. Como ficam obcecados!
No período em que o senhor estava no CODI, houve uma grande investida
contra a direçãn do PCB no Rio e em Sãn Paulo.
Isso prova que estávamos muito eficientes e técnicos. E batia muito no seguinte
princípio: nós estamos aqui para servir o Brasil e mais nada.
Mas o PCB era muito pacifista.
Era pacifista nada! Não tem ninguém pacifista nisso. Outra coisa interessante é
que as lideranças deles são muito intelectuais. Mas eles inspiram os homens de
baixo a fazer coisas incríveis. Acho isso uma irresponsabilidade. Volto a repetir
que se quiserem saber onde estão os seus mortos, devem perguntar para os seus
próprios líderes onde botaram essa gente que morreu. Nós cuidamos dos nossos
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mortos. Eles deviam ter o mesmo comportamento. Foram eles que mandaram
essa gente para a morte. Por que não explicam isso agora?
General, 1.300 pessoas fizeram denúncias sobre tortura, concentrando-se a
maior parte no período Médici_ No entanto, pessoas próximas ao general
Médici continuam negando que houvesse essa prática.
Sabe por quê? Porque nunca foi política, nem norma, nem ordem dos escalões
superiores fazer isso. Nunca! Os chefes militares, em todas as épocas, são
homens de muita compostura moral. Eu não tenho coragem de dizer que não
tenha havido algum exagero. Porque, lá na ponta, há um sujeito de formação
duvidosa, Provavelmente não ficamos livres de alguém ter feito alguma
maldade. Eu não tenho dúvida de que isso é admissível. Só não acho justo dizer
o número que foi e atribuir isso como uma política, uma norma ou uma ordem
dos escalões superiores. Porque nunca houve isso. Nunca! É uma injustiça
histórica pensar que tenha sido uma realidade. Por isso a reação do general
Médici. Ele não podia admitir uma coisa dessas.
É possível que um oficial, com subcomando, praticasse a tortura e não
informasse a seu superior?
É possível. E o normal seria não passar a informação, porque ele sabia que seria
punido. O mesmo acontecia quando se apreendiam coisas. Tínhamos que ficar
muito vigilantes, porque a cupidez humana é muito grande. Uma vez pegamos
um crioulo com uma mala com vinte mil dólares. Foi direitinho para dentro do
CODI. Mas eu pergunto: será que todas as vezes foi assim?
Mas esta pessoa estava ligado à subversão?
Totalmente. Como veio dinheiro de fora para sustentar essa subversão! É outra
coisa odiosa. Essa gente se valia de apoios estrangeiros para subverter as coisas
aqui dentro. Era dinheiro demais. Aqui não havia chance de ter esse dinheiro
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todo. Não havia chance. Dizem que roubaram o tal cofre do Adernar. Mas, sobre
esse cofre, eu nunca vi uma coisa precisa, nunca tive contato com ninguém que
tivesse esmiuçado esse problema. Só ouvi falar. Nesse Brasil, a subversão era
toda ela financiada por dinheiro estrangeiro, que entrava no país aos milhares de
dólares. E brasileiro se prestava a esse serviço.
Que países financiavam a subversão?
Não sabemos as origens, aquilo ficou confuso. Mas, indubitavelmente, da
Alemanha Oriental vinha muito dinheiro, China, Cuba... Esse pessoal é
engraçado: o mais rico manda mais.
E descobriu·se alguma coisa de algum pais do Oriente Médio?
Eu não posso dizer com precisão, mas essa gente fazia um movimento muito
grande de troca de emissários. Muito grande. Eu nunca fui do sistema de
informações. Quando fui ser chefe do Estado-Maior do Reinaldo, et pour cause,
entrei naquilo. Então, só posso me referir a esse período de dois anos e dez
meses, mais ou menos. Acho que o serviço secreto e o serviço de informações,
no momento em que perde o profissionalismo, a ética, não pode mais ser
controlado, e por isso não pode mais prestar serviço a uma nação. Enquanto
presta serviço a uma nação, significa que, em todas as atuações, tem como
objetivo defender a pátria etc. Aí está correto. Na hora que sai disso, não merece
mais o nome. E muitas vezes saem. Não como um todo, mas como parcelas,
porque os componentes são pessoas humanas e perdem a noção dessa parte.
Uma coisa que tínhamos muito cuidado era evitar que algum membro do CODI
pensasse que tinha alguma coisa de origem pessoal. Não tinha nada de origem
pessoal. Ali só se tratava dos interesses do país.
Havia rodízio de funções no DOI-CODI?
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Fazíamos isso. Mas, em compensação, não se pode perder experiências. Então, é
uma coisa complicada. Fazíamos rodízio quando achávamos que um homem não
tinha as qualidades éticas e morais para estar ali defendendo os interesses da
nação e estava querendo defender outro tipo de interesse. Isso acontece, não
pode deixar de acontecer, porque a raça humana é essa que a gente sabe. E havia
gente de todas as origens. Por exemplo, precisávamos de um desenhista para
fazer aqueles retratos falados e não tínhamos. Então, pegávamos pessoal de
outras organizações lembro-me de um cara que era bombeiro. E aí era
necessário fazer um trabalho com muito profissionalismo e com muita
vigilância, porque não éramos responsáveis pela formação daquela gente. Agora,
mesmo não sendo fundamentalmente um homem de operações, acho que o
trabalho do DOI-CODI foi muito bom. E se hoje ele é tão mal falado, devemos
isso ainda aos inimigos que estão na mídia, porque 95% das ações do DOI-CO
DI foram em defesa desse país. E não vou dizer o que são os 5%, porque lá
havia entes humanos e, portanto, acredito que tenha havido falhas. Mas o DOICODI não é nada disso que a imprensa quer estigmatizar. Isso é conseqüência
do trabalho do inimigo que está na imprensa. Aquilo era luta. Aquilo era guerra.
Acho que o DOI-CODI prestou grande serviço a esse país. Porque o Brasil podia
andar num caminho que nos levaria para aqueles esquemas de comunismo do
Leste Europeu, que nós sabemos no que deu. Outra coisa que eu digo: o Exército
inteiro não estava empenhado na repressão. Nós selecionamos um segmento
para esse trabalho específico. Acusar o Exército como um todo é outro tipo de
injustiça. Se não for injustiça também para essa gente que estava prestando bons
serviços para a nação.
Há colegas seus que dizem ter sido um equivoco colocar o Exército diretamente
na repressão, que a Polícia é que deveria fazer isso.
Jamais. Pela simples razão que a Polícia não decide nem os casos policiais. E
pela simples razão que todo mundo quer que o Exército agora vá para a rua para
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dar segurança. Só quem cumpre missão nesse país e tem amor à missão são as
Forças Armadas. Queiram ou não queiram ouvir, esta é a realidade. Que fique
registrado: só quem cumpre missão nesse país e tem amor pela missão são as
Forças Armadas. O resto é um bando de irresponsáveis! Por isso que querem
que a gente dê vacina, que a gente policie a Amazônia... Lá no Calha Norte, o
único que cumpriu toda a missão fui eu. Mais ninguém. Cheguei lá, encontrei
dois hospitais vazios. Não havia um médico civil nos hospitais. E o meu tinha
22. Um bando de irresponsáveis! Então, não venham com essa conversa. Nós
fomos jogados porque os únicos que podiam neutralizar aqueles bandidos da
história brasileira éramos nós. Que, aliás, somos feitos para isso.
Mas há colegas seus que n.ão pensam assim.
Porque são uns teóricos, são uns bonzinhos. Querem ficar bonzinhos na história.
Não adianta mentir, não adianta estar dourando pílulas. Isso é coisa do passado.
Dou essas declarações para os senhores porque se trata de um registro histórico.
Não gosto de discutir o passado, acho que temos que olhar para o futuro desse
país. E acho que o futuro do Brasil é problemático. Então, não posso perder
tempo em ficar olhando para trás. Quando eu era ministro, dizia: "Olhem a
mulher do Lot, ela virou estátua de sal." Então, eu me refiro a tudo isso aqui,
hoje, porque estou diante de profissionais que querem saber a história. Mas não
gosto dessas coisas. Não é por medo do passado, de que só me orgulho! É por
preocupação com o futuro. Agora já não me cabe mais a responsabilidade, fico
só como observador. E ainda preocupado. Dizem que somos torturadores,
matadores, quando não é verdade. Apenas cumprimos uma missão, de maneira
austera. Há uma frase que é minha, e que gosto de repetir: o soldado é o cidadão
uniformizado para o exercício cívico da violência. Não é para outra coisa, não.
Não é para dar injeçãozinha na beira do rio. É para o exercício cívico da
violência. Esta é a missão do soldado em todo o mundo. Sabem qual é o
juramento do oficial americano quando sai da Academia Militar de West Point?
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"Prometo defender os Estados Unidos against foreign and domestic enemies."
Esse ranço de esquerda tem que acabar no Brasil. Nós temos que pensar no
Brasil e largar essas coisas. A nossa índole, o nosso jeito tem de viger
plenamente para fazermos desse país um país grande. Num daqueles simpósios
da Escola Superior de Guerra, eu fiz uma referência muito negativa a Prestes.
Acho que Prestes não merece nenhuma homenagem brasileira. Prestes, que foi o
"Cavaleiro da Esperança", um andarilho, é também um traidor da pátria, que,
mais de uma vez, se juntou com o estrangeiro para desestabilizar essa pátria.
Perguntado no Senado se, no caso de guerra do Brasil com a Rússia, com quem
ele ficaria, ele disse que ficaria com a Rússia. Fazer um memorial para esse
indivíduo em nome de quê? Só se for em nome do espírito de lacaio do
brasileiro. É assim que eu vejo isso.
Além do DOI, que era o braço operacional, o CODI tinha que fazer também a
coordenação com o CIE, o Cenimar e o CISA. No comando do CODI, o senhor
era informado do que esses órgãos estavam fazendo?
Não. Nós não sabíamos dessas coisas, não nos metíamos. Fazíamos a
coordenação de políticas, trocávamos informações específicas sobre casos, mas
nada sabíamos da atuação interna dos outros. Todos os órgãos de informação
são fechados. Por autopreservação, porque é necessário ser assim.
A impressão que se tem é que o CODI foi criado para evitar que os braços
operacionais das diferentes Forças não batessem cabeça.
Não era apenas isso. Até ocorreu uma vez, em Brasília: quase que se bateram
num satélite daqueles. Mas a principal razão não era essa. Era justamente a troca
de informações de alto nível e o estabelecimento de políticas de atuação. Era
nessa base.
Às vezes também se tem a impressão de que havia órgãos especializados em
determinados grupos.
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Mas não era impositivamente assim. O que influía mais era a área em que se
estava. Se houvesse uma atuação do PC do B dentro da área ou do interesse
imediato de uma base da Aeronáutica, era problema da Aeronáutica. Não
importava também qual fosse o segmento da subversão. Por hipótese, então,
nem a área física era definida. E sabem de uma coisa? Os órgãos de operação até
que não conviviam muito. Só a parte mais da cúpula.
Nesse quadro em que o DOI é o braço ativo do CODl, que por sua vez é um
órgão de cúpula, de coordenação, onde o CIE se situa? Paralelo aos dois
órgãos?
Não. O problema não é esse. O CIE já faz outro tipo de coisa. O CIE foi uma
evolução. No começo, não tínhamos CIE. Depois que começou aquela fase de
luta maior, foi-se organizado um centro e esse centro passou a comandar todas
as áreas. Acho o CIE um órgão de grande validade. É como o SNI. Um dos
maiores equívocos no Brasil de hoje é não termos um serviço de informações de
alto nível, responsável, para informar as autoridades que têm de tomar decisões
8, mais especificamente, o presidente. Por exemplo, o impeachment do
presidente Collor talvez tivesse tomado outro sentido se tivesse um SNI
funcionando. Porque o SNI dizia as coisas agradáveis e desagradáveis para o
presidente. De duas, uma: ou ele pararia de fazer as coisas, ou seria denunciado
pelo Serviço Nacional de Informações.
-------Nasci na cidade de Cruz Alta, que fica no centro-norte do Rio Grande do Sul,
terra de origem da família da minha mãe. O meu pai, que era médico, quando
jovem foi trabalhar lá. Ele já era viúvo, um viúvo muito moço, quando conheceu
minha mãe e casou-se com ela. Lá eu nasci e vivi até os 2 anos de idade.
Por razões que eu hoje não sei exatamente quais foram, meu pai resolveu
retornar a Porto Alegre. Foi na cidade de Porto Alegre que eu me criei. Estudei o
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primário e o secundário no Ginásio Anchieta, de jesuítas, que eu considero até
hoje um grande colégio, que me deu muitos fundamentos, inclusive
humanísticos.
Um belo dia eu chego em casa com um livreto e digo ao meu pai: “Pai, eu queria
ir para esta escola”. Ele olhou, leu e disse assim: “Você quer ser soldado, meu
filho?” “Quero, quero ser soldado”. Meu pai era um homem muito flexível,
muito inteligente, preparado também. Eu sempre achei que ele queria que eu
fosse médico, como ele, aquela aspiração comum dos pais. Eu era o
primogênito. Mas ele, com o maior entusiasmo, me propiciou todo o apoio de
que eu precisava para ir para a escola militar — ainda não se chamava de
academia militar.
Isso foi nos idos de 1938. Não havia estrada de rodagem, não havia telefone.
Para ir de Porto Alegre ao Rio de Janeiro, eram 3 dias e 3 noites de navio. A
gente só se ligava efetivamente por carta de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias. Eu
deixei uma vida muito cômoda, uma vida de família de classe média boa, com
automóvel e chofer, e fui andar de bonde. Mas, como eu era soldado
vocacionado, eu não achava isso nada demais. Meu objetivo era entrar na escola
militar.
Fiz o primeiro concurso em 1939. Naquela época, o exame para a escola militar
era bastante difícil. Nós estávamos em plena época de guerra. A carreira militar
tinha muitos atrativos. Eu me lembro de que éramos 1.850 candidatos para 200
vagas. Passaram apenas 200, e eu fui um dos que tiveram a boa chance de
passar. Ingressei na Escola Militar do Realengo no dia 1º de abril de 1939. Tive
o privilégio de servir o Exército durante 51 anos, até o início do ano de 1990.
Àqueles que me perguntam o que eu achei desse período, eu sempre digo,
primeiro, que fui um homem feliz na minha carreira. Apesar das constantes
mudanças, para cima e para baixo com a família, vivi um período que diria foi
excepcional. Porque eu sou um soldado vocacionado. Um soldado vocacionado
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tem no seu ânimo íntimo esse prazer na vida castrense, que a gente considera
insubstituível. Então foi esse o início da minha vida profissional.

fui de uma turma de privilegiados. Da minha turma de 110 oficiais há 3
Ministros de Estado: Eu, o Corsetti e o Haroldo Mattos. Os 2 são homens
brilhantes. Mas militar fui só eu. Estrela, não é? Ai de quem não tem estrela. Já
dizia Napoleão.
fiquei 4 anos na escola militar e, depois dos 4 anos, fui declarado aspirante a
Oficial de Artilharia, em 1942. Aí fui mandado para servir no Rio Grande do
Sul. Na escola militar, tive grandes companheiros, rapazes de boa formação,
absolutamente de todos os níveis sociais, mas todos eles merecedores de ter
ingressado na escola, porque, como eu já disse, o exame não era fácil para
entrar. Entramos 200, saímos 110 aspirantes a Oficial. Desses 110, não que os
outros 90 tenham sido cortados, é que uma grande parcela deles foi para a
Aeronáutica, que tinha sido criada nessa época. Então nós perdemos uns
companheiros que foram para a Aeronáutica. E desses 110, curiosamente, eu
sempre digo, uma turma competente e feliz.
Fui servir no Rio Grande do Sul, minha terra, inicialmente na cidade de Rio
Grande, onde fiquei durante 2 anos estacionado nas praias, sem quartel. Foi uma
vida bastante dura, mas que a gente assimilava com muita naturalidade, porque é
aquilo que eu digo: soldado tem que estar preparado para isso. o soldado é o
homem da adversidade, porque o nosso ofício maior, que é o combate, só é feito
de adversidade. Agora, a maior característica que um soldado tem que ter é a
vocação, porque a nossa vida é uma vida muito áspera, muito dura, e quem não é
vocacionado se desespera e segue descaminhos. Como a gente sabe, muitos
companheiros nossos tiveram descaminhos.
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Passados 2 anos, eu retornei para o Rio de Janeiro, onde fui servir inicialmente
na Fortaleza de Santa Cruz, depois na Fortaleza de Copacabana. Nesse ínterim,
o Brasil estava em guerra. Eu, junto com o companheiro chamado João Baptista
Baeta de Faria, uma excelente figura de soldado e de homem, fizemos várias
tentativas de voluntariado para a Força Expedicionária, mas nós éramos meros
Segundos Tenentes, jogados lá no Rio Grande do Sul. Ninguém dava muita
atenção para o fato de nós querermos ser voluntários.
Quando cheguei ao Rio, optei pelo seguinte: vou falar com meu ex-comandante
da escola militar, General Álcio Souto, que foi um grande chefe que o Exército
teve. Chegou a ser depois Chefe da Casa Militar do Presidente Dutra. Eu fui
falar com ele, e realmente desse contato resultou que, como não haveria mais
chance de mandar ninguém para a guerra, eu acabei como ajudante-de-ordens
dele. Ele teve muita influência na minha orientação profissional. Eu era um
jovem com 23 para 24 anos e estive ao lado dele por 2 anos. Ele era um homem
educador e mostrava as sendas corretas da vida profissional. Acho que ele teve
bastante responsabilidade para que eu, que não tinha nenhum parente militar,
entendesse o que era a vida militar. Depois, ele foi ser Chefe da Casa Militar do
Presidente Dutra, e eu fui junto. Foi o meu primeiro bom observatório da vida
política brasileira. Eu era jovem e não era participante direto da Casa Militar,
porque era apenas ajudante-de-ordens do Chefe da Casa Militar, mas era um
jovem sedento de saber e de conhecer o que era a vida.
o que o senhor observou nessa fase do Governo Dutra, da cassação dos
comunistas? Foi uma fase também turbulenta, não é?
realmente, o Partido Comunista tinha acabado de ser legalizado em 1945. O
General Álcio Souto, era um anticomunista muito ativo e muito determinado. Eu
o considero um dos responsáveis pelo fato de o Partido Comunista ter saído
outra vez da legalidade. Eu participei da reunião do Congresso para a
Constituição de 1946, e Álcio Souto, depois daquele episódio, fez tudo o que foi
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possível para colocar o Partido Comunista na ilegalidade, e conseguiu. Então
essa foi a turbulência que eu vi, porque o Governo do Marechal Dutra é
considerado um Governo tranqüilo do ponto de vista democrático, porque ele
era um homem de autoridade e não deixou que as coisas descambassem.
A gente precisa entender o que houve com o sistema comunista no mundo. As
idéias são de Marx e Engels, nós sabemos disso. Foram colocadas em prática na
Rússia pelo Lênin. Depois do Lênin, assumiu, nós sabemos, Stalin, que resolveu
realmente implantar o comunismo na Rússia, a preço de milhões de vidas.
Finalmente, com o Kruschev, veio a revolução mundial para a implantação do
comunismo. No período anterior ao de Kruschev, já tinha havido no Brasil,
todos sabemos, aquela Intentona Comunista que vamos comemorar de novo no
dia 27 de novembro, este mês ainda. Então nós tínhamos, em 1945, 1946... o
Exército tinha recalques. Os oficiais mais antigos tinham recalques do que eles
consideravam — e é verdadeiro — uma traição e uma atuação ilegal e até
criminosa, porque muitos companheiros foram mortos naquele episódio. Então,
um dos recalques que os oficiais mais antigos... Eu, em 1935, era um menino de
pouca idade, não tinha muita noção disso. Mas o General Álcio Souto, que
provavelmente conheceu as coisas melhor, por causa desse problema, não
gostava da atuação comunista, porque a atuação comunista, nós sabemos, é
internacionalista, e nós consideramos antipatriótica.
Qual foi o primeiro grande acontecimento político que o senhor presenciou, que
teve impacto sobre a sua formação?
O primeiro realmente foi o movimento que determinou a queda do Dr. Getúlio
Vargas, em 1945, porque naquela época eu era ajudante-de-ordens do General
Álcio Souto, e ele era o comandante dos blindados. O movimento democrático
que então começou a crescer e vigorar no Brasil era conseqüência do retorno, de
maneira bem genérica, mas verdadeira, da nossa Força Expedicionária
Brasileira, que esteve na Europa combatendo o nazismo e combatendo o sistema
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ditatorial de Direita. Então o que aconteceu? Começaram as aspirações
democráticas contra a presença de um ditador. Eu assisti a essa movimentação
toda em que indubitavelmente — e a História tem que dar mérito a isso — um
dos homens responsáveis foi o General Álcio Souto, porque ele tinha um poder
grande na mão. Ele era o comandante da Divisão Blindada no Rio de Janeiro.
Então, ele foi um dos responsáveis por aquela atuação. Tanto é verdade que,
nesse período, logo depois da quebra do poder do Dr. Getúlio Vargas, quem
esteve no Palácio Guanabara, para dizer ao Dr. Getúlio que, literalmente, ele
estava preso, foi o General Álcio Souto, dizendo a ele que tinha o Palácio por
mènage, em outras palavras, que ele estava preso. Esse episódio é narrado por
alguns historiadores. Eu, que participei diretamente, digo que é narrado de
maneira equivocada ou confusa, porque nesse lance específico, estiveram lá
dentro do palácio o General Álcio Souto, o seu assistente, que era chefe do
Estado-Maior, o Major Ernesto Geisel, e o Tenente Leônidas Pires Gonçalves. E
nós tivemos contato direto com o Dr. Getúlio.
Os historiadores contam que o contato do General Álcio Souto com ele foi
pesado, com incriminações mútuas. Pura irrealidade: se trataram como 2 homens
de estatura, 2 homens educados, 2 homens de respeitabilidade. Naturalmente, ele
sempre tratou o General Álcio por Excelência e General, e o General o tratava
por Presidente. Então, inventam muitas histórias por aí. Nessa oportunidade eu
fiquei impressionado, porque ele foi capaz de identificar — obviamente o
General Álcio — o Major Ernesto Geisel, perguntando inclusive se ele tinha
sido secretário na Paraíba. Para surpresa minha, me perguntou, depois que
declarei meu nome, se eu era filho do médico Dr. Pires Gonçalves. Digo: “Sou”.
Ele disse: “Fui amigo do seu pai de muitos anos, amigo de infância”. Vejam a
memória daquele homem. Finalmente, fiquei impressionado como ele acabou a
conversa. O General Álcio perguntou para ele: “E agora, Presidente, o que o
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senhor vai fazer?”. Ele, que estava fumando um charuto, impecavelmente
vestido, tirou uma baforada longa e respondeu: “Descansar”. Não era verdade.
O senhor cita Bertold Brecht e diz “A verdade é filha do tempo”.
quando eu me referi a isso, foi nas minhas doutrinações de ordem política
internacional, porque está aí o mundo para mostrar. Isso de que a verdade é filha
do tempo é filosofia. O que é verdade, na maioria das relações — nas
internacionais, indubitavelmente —, é que a verdade é filha do poder. O poder
estabelece os itens da verdade. Por exemplo, eu digo sempre que atualmente nós
temos estabelecido... Considero, não de maneira jocosa, mas para impactar, que
estamos atualmente com novas tábuas mosaicas, que são mais ou menos os Dez
Mandamentos que os poderosos do mundo querem que todos cumpram. São
eles: a democracia; o mercado; a paz mundial por força internacional, portanto
querem comandar; o controle de armas nucleares e armas químicas, e o controle
dos 5 crimes chamados transnacionais, como o narcotráfico e o terrorismo. Essa
é uma idéia legítima, mas se trata de valores ocidentais, não de valores
internacionais. Eu, de uma feita, fazendo uma palestra sobre isso, uma senhora
da embaixada americana me perguntou: “General, o senhor é contra esses Dez
Mandamentos que o senhor chama de modernas tábuas mosaicas?”. Respondi:
“Eu? Longe disso. Sou absolutamente a favor. Mas não se esqueça de uma
coisa: eu sou filho cultural da democracia grega, do Império Romano, do
Feudalismo, da Reforma, do Iluminismo e da Descoberta. O chinês não é. O
Paquistanês não é.” Então, tais valores internacionais são ocidentais, o que eu
sou, e eles não. Aí é que entra o que eu digo: a verdade é filha do poder.
Eu tenho uma experiência internacional que merece até ser citada. Fazendo uma
visita à China, fui levado para um conjunto de faculdades que eles chamam de
Universidade de Defesa, que lembra, estruturalmente, a nossa Esplanada dos
Ministérios, em Brasília. Fui levado à Faculdade de Estratégia. E me foi
apresentado um estudo sobre estratégia mundial. Então, costumo dizer em
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minhas palestras que, quando eu prego que o Brasil vai ser grande, não é um
problema de ufanismo brasileiro nem de coisa de menino de 18 anos, é
racionalizado. E me repetiu isso nesse estudo o chinês. Foi um estudo muito
bem feito. Uma hora de estudo, ponderando todos os aspectos do mundo.
“Então, futuramente, teremos 4 grandes poderes no mundo”, dizia o doutrinador.
“Dois já são os Estados Unidos e a Rússia”. Nessa época a Rússia não tinha
sofrido nenhum solavanco. Mas não se engane, não. A Rússia ainda é um grande
poder. Quem tem 25 mil artefatos atômicos ainda é um grande poder, haja vista
a consideração que os Estados Unidos dão a ela. Então, dizia o chinês: “E 2
virão a ser, a China e o Brasil”. Que eu saiba, o chinês não é brasileiro. Então,
não é ufanismo. É uma identificação das nossas possibilidades reais.
O senhor serviu no gabinete militar do Jânio e do Castelo?
No gabinete do Jânio, a experiência foi interessante. Eu tinha um grande
amigo, o Coronel Marcelo Augusto Romero da Rosa. Ele era um homem muito
ativo e inteligente, e se transformou, quando serviu na cidade de São Paulo, em
amigo do Jânio. E ele foi o homem mais ligado a mim de origem, porque somos
da mesma turma da Escola Militar do Realengo. Então, quando o Jânio foi
assumir, nós nos reunimos, e ele, com outros oficiais, estava assessorando o
Jânio Quadros na contagem do Governo militar. Nós, então, acabamos sendo
membros da Casa Militar por causa disso. E tínhamos muita influência na
designação dos membros da Casa Militar.
A experiência foi interessante. Nós éramos muito animados. Jânio até se
aproximava da nossa geração, era 2 ou 3 anos só mais do que nós. Então, nós
tínhamos muita facilidade de entendê-lo, até o momento em que ele resolveu
renunciar. O Almirante e Governador Faria Lima tem escrito quase hora a hora
aquele episódio, e a maior parte com a minha letra, porque era eu quem
registrava tudo. Ele ainda não deu divulgação disso. Eu acho que todo o mundo
diz uma coisa que não é verdadeira. O Jânio não queria dar golpe nenhum. Eu
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acho que o golpe pregado depois da renúncia é um artifício político de seus
seguidores porque estavam entre 2 opções: ou ele tinha dado o golpe, e saiu
errado, que é um fato reversível; ou ele tinha dado o golpe porque era um
descontrolado, um irresponsável, que é um fato irreversível. “Entre os 2, por
qual optar?”, pensariam os políticos com seu pragmatismo? “Vamos optar pela
idéia de que ele queria dar um golpe e não deu certo. Então, nós podemos
voltar.” E voltaram. Tanto que ele voltou para o Governo da Prefeitura.
Para mim, foi uma irresponsabilidade, porque ninguém dá golpe sem a
participação de alguém. Nós conhecemos cada minuto das coisas que ocorreram,
inclusive depois que ele chegou a São Paulo. Foi tudo registrado. Casualmente,
quando ele foi para São Paulo, ele foi para a casa do irmão do Faria Lima, que
era o Coronel Roberto, do Comando da Base de Cumbica. Tenho um grande
amigo, um homem muito culto e preparado, que se chama Edison Prado, que
durante muitos anos foi professor do Corpo Permanente da Escola Superior de
Guerra. O tema do seu mestrado e doutorado político nos Estados Unidos foi a
tese de que Jânio Quadros queria dar um golpe e deu errado. Nós nunca nos
entendemos por isso. Eu estou convicto — digo isto porque vivi ao lado do
Jânio — de que realmente ele não era um homem equilibrado. Ele era um
grande artista político. Ele sabia manusear a opinião pública, aquelas coisas
dele, mas não foi o responsável.
Castelinho, que foi Secretário de Imprensa, publicou um livro, que eu
tenho lá em casa, de memórias só sobre esse fato. Então, Castelinho sustenta que
era... Ele não disse que é um golpe. Ele não fala disso. Ele disse que o Jânio
queria voltar ao poder nos braços do povo. Mas é mentira. Isso é clichê
inventado por essa razão que eu estou explicando. Para mim, é clichê inventado.
Porque tanto foi mal-avaliado por ele que não houve nenhum movimento nesse
sentido. Ele, que sabia manusear tão bem o povo, não ia cometer um erro tão
grave como ele cometeu. É porque ele não queria mesmo. Ele ficou chocado

35

com alguma coisa. Eu convivi nessa época muito com o Castelinho, daí por que
tenho boa amizade com ele e com o meu querido amigo que se chama José
Aparecido.
Então, o senhor acha que forças ocultas seriam o quê?
Forças ocultas eram a cabeça dele, que não estava bem no lugar. Eu digo
isso com convicção. E até a figura de Jânio Quadros nunca foi desprezível para
mim. Absolutamente. Ele era uma pessoa tão interessante... Quando servi com
ele, eu era major. Passados uns anos, eu era Ministro do Exército, ele foi ao meu
gabinete me visitar. E disse: “General, eu precisava que o senhor me desse um
homem para uma área específica, para uma Secretaria específica lá em São
Paulo”. Depois, na hora de ir embora, eu disse: “Olha, Prefeito, dentro de 48
horas eu lhe mando uma lista tríplice”. E ele: “Não, senhor, mande um nome”.
Eu mandei um nome e ele nomeou. Esse era o jeito dele. Agora, realmente eu
lamento ele ter ido embora, porque ele perdeu uma grande oportunidade de
ajeitar o Brasil, embora sua visão não fosse nacional. Ele tinha uma visão muito
provinciana.
O General Cordeiro contou aquele negócio de invasão da Guiana em 68.
O General Cordeiro me contou que ele era brilhante. Ele chamou os
Ministros militares para fazer uma exposição porque o Cheddi Jagan tinha
ganho o poder na Guiana Inglesa. Ele era de origem indiana. E os ingleses
dividiram entre os hindus e os negros para eles terem o poder lá. E o Jânio
Quadros fez uma exposição para os Ministros militares ...
quem sou eu para contestar qualquer coisa desse chefe tão respeitado e que
estamos homenageando, o General Cordeiro de Farias, mas eu nunca ouvi falar
dessa reunião. Eu vi, sim, o bilhete, porque quem recebia os bilhetes éramos nós.
Eu era, nessa oportunidade, o assistente do Chefe da Casa Militar, o General
Pedro Geraldo de Almeida; nós que recebemos o bilhetinho. Uma coisa dessas
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tão importante colocada num bilhetinho não é do meu gosto. Eu depois tive
funções importantes e sei que um chefe, do nível de Ministro — muito menos
que Ministro — não dá ordens através de bilhetinhos. Eu não sei se essa reunião
houve. Estou respeitando. Tanto que quando o bilhete veio, nós o congelamos.
Claro! Não tinha cabimento uma coisa dessas. Então, a surpresa da renúncia dele
foi muito grande. Eu lembro que um oficial do Gabinete da Marinha me
telefonou. Eu era, vamos dizer, o homem da hierarquia menor — major — que
tinha a maior influência, porque era o assistente do Chefe da Casa Militar. Ele
me telefonou e disse: “Leônidas, está acontecendo uma coisa estranha aqui,
porque o Presidente queimou uns papéis e está indo embora para o aeroporto”.
Ninguém sabia disso na Casa Militar. Nós é que fazíamos todos os
planejamentos de viagens dele. Eu achei estranho aquilo. O General Pedro
Geraldo não estava em seu gabinete. Eu peguei o telefone e falei com o
Comandante da Aeronáutica, o Coronel Bordeaux. Ele respondeu: “Não. Não
tem coisa nenhuma, pois eu que organizo as viagens. Não tem coisa nenhuma”.
Aí ele pegou o telefone — ainda era telefone de parede, com manivela — e
telefonou para a base. Eles disseram: “É verdade, sim. O avião está na cabeceira
da pista decolando”. Ninguém sabia disso no Gabinete Militar. Como ninguém
soube, no Gabinete Militar — ninguém soube! — quando ele condecorou o Che
Guevara. Ele escondeu. Porque ele tinha umas atitudes — vou usar uma
expressão suave — de falta de equilíbrio. Por que ele escondeu de nós? Ele
ouvia muito a Casa Militar, mas quando ele queria fazer alguma coisa que ele
sabia que a Casa Militar não ia concordar, ele escondia. Nós não íamos
concordar com a condecoração de Che Guevara.
Segundo o General Cordeiro, nessa exposição -- ele disse que isto é fato, o
Cordeiro me contou aqui na firma do João Santos —, ele sustentou a seguinte
tese: “A eleição de Cheddi Jagan pode provocar uma intervenção americana
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em nossas costas. Seria uma desmoralização para nós. Nós temos que nos
antecipar”.
como os militares, que eram tão prestigiados pelo Jânio — essa elite que
trabalhava no Gabinete Militar — receberam a notícia da renúncia e o que os
senhores fizeram a partir daí?
quando recebemos a notícia, ele já estava no ar voando, não havia mais nada
para fazer. Eu sempre disse, na audácia de major: se eu fosse Ministro, ele não
saía. Eu dizia quando era major, não agora. Se eu fosse um dos 3 Ministros, eu o
teria “peitado” para ele não sair, por causa das conseqüências negativas. Agora,
nós não tínhamos o que fazer. O que nós fomos fazer foi o seguinte: arrumar
nossas malas para ver para onde nós iríamos. O homem tinha ido embora. O
gabinete ficou acéfalo. Quanto àquela história de que encontraram um conjunto
de servidores civis rindo às gargalhadas e coisa e tal, não sei qual é a verdade
daquilo. Eu só noto que também os componentes da Casa Civil não esperaram
ele ser trazido pelo povo ao poder, todo o mundo já estava tomando caminho.
O senhor não tomou conhecimento nem participou de alguma forma dessas
negociações dramáticas que envolveram a volta do Jango da China?
a Casa Militar e coisa e tal foram desfeitas, cada um foi para algum lugar. Então,
essa outra parte já começou a ser comandada por escalões mais altos do
Exército. Em relação ao problema do Jango na China, a gente sabe o que
determinou aquele trauma todo. Houve aquele trauma todo porque realmente o
pessoal achava que a posição do Jango era legal, mas não era legítima. Legal
porque, de acordo com a Constituição, quem tem que ser é o... Mas ele tinha
sido eleito, nem por maioria de voto, numa tríplice disputa. Então, a gente
achava que o Jango... E ninguém acreditava muito nas possibilidades do Jango.
Eu sempre digo assim: o João Goulart, para mim, sempre foi um ungido, as
qualificações dele eram ter sido ungido pelo Dr. Getúlio Vargas. Como pessoa
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humana, ele era bom, mas qualificações para ser um Presidente do Brasil, que
precisa ter qualificações de estadista, eu não via isso nele também. Foi daí que
começou a coisa.
Agora, não tive participação nem ciência exata do que aconteceu, porque fugiu
da nossa hierarquia, nós saímos da Presidência da República, e passou à mão
dos chefes maiores.
Essa intolerância ao Jango era um consenso no meio militar?
Completamente consenso. Aí que está o problema. Jango desde logo começou a
se ligar a gente que nós sabíamos estava querendo caminhar numa direção que
considerávamos equivocada. A partir de 1961, ele começou a se ligar a elas, e
veio a acabar na Revolução de 1964. Aqueles episódios que começaram a
espocar nos davam ciência de que o Jango tinha sido envolvido por uma
esquerda que queria transformar o Brasil num país marxista-leninista,
indubitavelmente. Primeiro, os recalques de 1935. Depois, a convicção de que
aquilo era contra a índole do povo brasileiro. Eu sempre digo: nós, das Forças
Armadas — e eu digo o Exército, porque nós sempre tínhamos preponderância
—, sempre tivemos um faro muito grande, um faro político de saber que o
comunismo era um embuste, que se provou assim, afinal, na segunda metade do
século 20. Aquilo era um embuste, não era verdade. E nós tivemos esse faro
político. Eu peço sempre que a sociedade brasileira nos faça justiça, porque
nunca admitimos ditaduras no Brasil, quer de direita, quer de esquerda. Por isso
que nós participamos da derrubada do Dr. Getúlio e depois participamos
também da derrubada do Jango, com seus assessores.
Ficam contando outras histórias, mas a verdade é esta — todo o mundo cita a
frase do Prestes: “Já estamos no Governo, só nos falta o poder” —: ficou
caracterizado que eles queriam fazer um governo comunista no Brasil, e as
Forças Armadas sempre foram contra isso. Alguém pode dizer assim: “Bom,
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foram contra isso, mas os senhores depois fizeram 20 anos de ditadura”. Nós
fomos levados a fazer 20 anos de ditadura.
Eu fui ligado ao General Castello, tive esse privilégio no período em que fui
instrutor da nossa Escola de Comando de Estado-Maior, quando o conheci — já
o conhecia, obviamente, mas tive a oportunidade de me aproximar dele. Era um
homem culto, preparado, um estadista, impoluto, com conduta pessoal
impecável, respeitado e respeitável. E o General Castello Branco, quando viu
aqueles episódios todos ocorrerem... É interessante dizer isto: o Exército, a
Marinha e a Aeronáutica sempre quiseram realizar a queda do Jango, mas nós
andávamos à procura de um líder. Hoje, conversando com um amigo, nós
falamos sobre o Tenentismo. O Tenentismo é um movimento tão incensado
assim, mas a minha geração não gostava daquilo, porque nós considerávamos
quebra de hierarquia. Eu nunca fui impressionado, nem os meus companheiros
de geração, por aquele movimento. Uma das razões por que em 1964 fomos
atrás de um líder que realmente fosse capaz de liderar a Revolução de 64 foi
esta: nós não queríamos a quebra da hierarquia. Isso porque a quebra da
hierarquia é um perigo, depois acaba como aconteceu lá em Cuba, com os
Batistas da vida. Começa um general, depois quem comanda é um coronel, do
coronel cai para um tenente e acaba um sargento tomando conta.
Então, nós fizemos essa escolha do General Castello. E os senhores sabem
muito bem que o General Castello jamais tinha participado de uma revolução. O
General Castello foi um homem legalista a vida inteira. De modo que eu me
perguntei e dei a resposta: por que o General Castello concordou em liderar a
Revolução de 64? O primeiro motivo foi o problema da quebra da hierarquia e
da disciplina. A verdade é que a Revolução de 64 não foi política, foi uma
revolução ideológica. E foi por isso que ele ingressou na Revolução de 64. Esse
é o meu ponto de vista. Se fosse uma revolução política, eu tenho certeza de que
ele seria contra -- como foi contra sempre. Mas quando ele viu que o problema
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não era político-partidário e sim um problema ideológico, e que a ideologia que
iria se implantar no Brasil era contra as nossas características, contra as
características do nosso povo, dos nossos desejos, ele tomou para si a
responsabilidade e o fez de maneira bastante prudente, na minha opinião.
Agora, General, se o senhor me permite, eu fui repórter naquele tempo
aqui. Eles não tinham armas, não tinham poder nenhum para dar golpe. O
Jango era um homem fraco, todo mundo sabe disso. As organizações sindicais
não tinham poder para isso. Aquilo ali foi um grande porre nacional. Aquilo
não tinha esse poder...
Mas o que acontece é o seguinte: eles já estavam envolvendo algumas facções
do Exército, as facções que, por ambição pessoal, já estavam dando cobertura.
Aí que está o problema. Agora, aquele movimento deles é um movimento
típico. Você sabe que o comunismo obteve sempre as suas conquistas por 2
linhas: uma militar, que é essa que você está dizendo que eles não tinham, mas
há a outra, a política. Muitos países da Cortina foram conquistados pela linha
política, porque eles queriam fazer a conquista. Essa é a resposta que eu te dou.
Para você ver como eles tinham esperança, porque eles estavam com algumas
ligações. Agora, nós, quando digo nós, é a geração nova, majores, tenentescoronéis e alguns coronéis, nós vínhamos trabalhando há tempo no problema.
Sempre esbarrávamos com uma liderança. Aí me perguntam: “Mas o Exército
não tinha grandes generais e bons líderes?” Eu digo: “Tinha”. Mas nós não
estamos satisfeitos ainda com os considerados, nós queríamos era o Castello.
Depois, ele foi para a FEB. Sabe que na FEB, realmente, do ponto de vista
operacional, quem comandava a Força Expedicionária Brasileira era ele, era
tenente-coronel e coronel. A gente, que conhece bem a nossa hierarquia, sabe
quanto de qualificações, de competência precisa ter um oficial para se projetar
como tenente-coronel e coronel num ambiente de guerra como ele se projetou. O
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ataque do Monte Castelo, da vitória, foi planejado integralmente por ele. Então,
quando ele voltou, realmente, ele era um homem bastante conhecido, bastante
respeitado. Foi promovido a general, começou a ter as suas missões e foi
comandante da Escola de Estado Maior, onde eu tive o privilégio de servir com
ele e aprendi muito com ele e onde eu tive também a possibilidade de me
aproximar mais dele. E sempre a sua capacidade de transmitir idéias, de
transmitir pensamentos, de transmitir orientações era apreciada e respeitada.
Então, quando chegou nessa hora grave, nós sempre desejamos que Castelo
fosse o nosso líder. E conseguimos. Vou repetir: quando ele se convenceu que a
revolução não era uma revolução política e, sim, uma revolução ideológica.
o problema é o seguinte, ele era o verdadeiro comandante sim. Só que a
revolução, nós últimos momentos, teve mais de um núcleo, mas o núcleo que
comandou a revolução realmente era formado pelo Gen. Castelo, o Gen. Ernesto
Geisel, o Gen. Ademar de Queiroz e Gen. Golbery e uma série de alguns
coronéis, entre os quais está o Ivan Mendes, eu, e outros mais que não vale a
pena citar, Murilo, etc. Esse conjunto é que realmente comandava.
o que aconteceu foi o seguinte, eu assisti à cena: depois que a revolução
venceu, estávamos reunidos no Estado Maior do Exército fazendo os acertos
para os comandos. Nessa oportunidade, o Gen. Orlando Geisel chegou ao hall
do andar do Estado-Maior do Exército, escolheu meia dúzia de oficiais para
levar com ele para assumir o comando da Vila Militar. E eu fui para lá. Mas,
antes de eu ir para lá, assisti a uma cena interessante: a cena que se discutia as
missões. O Gen. Costa e Silva era um homem denodado, era um homem
agressivo, era um gauchão de boa cepa. Sempre digo: ele era um homem
corajoso. E na hora da divisão, a certa altura ele disse: “Eu sou mais antigo, eu
vou tomar conta disso”. Mas a revolução já estava ganha e sedimentada. E
tomou conta da revolução propriamente dita. Por quê? Porque o general citado
por nós, Cordeiro de Farias, não estava presente, que seria mais antigo do que
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ele. É problema da hierarquia militar. Mas ele tomou essa decisão e foi fazer os
atos institucionais, etc. e tal. E os outros 4 homens que sempre estiveram juntos,
o Castelo, o Golberi, o Gen. Geisel e Gen. Ademar, fizeram uma manobra
política e fizeram o Castelo Presidente. Então, um ficou encarregado da parte
executiva da revolução e outro ficou encarregado da parte política, para chegar
ao comando institucionalizado. Essa foi a manobra. Agora, do meu ponto de
vista, eu acho que a maior repercussão, o maior comando, até a revolução ser
vitoriosa, foi de Castelo Branco.
como o senhor analisa esse período do Governo Castelo Branco e, sobretudo, a
sucessão, que talvez não tenha sido a que o Presidente Castelo Branco gostaria.
Eu acho que o Castelo — que Deus o tenha na sua grandeza —,ele cometeu o
erro, se é que estou correto, de acabar o mandato. Não tinha nada de acabar o
mandato. O que seria ideal para o Brasil e para os nossos propósitos era Castelo
ter iniciado um período de 6 anos, tempo em que poderia ter marcado o que nós
desejávamos. Eu, que conhecia João Castelo, convivia com ele, tinha
convivência diária com ele, sabia bem das idéias de João Castelo. João Castelo
nunca imaginou... Aliás, tinha horror à ditadura. Tanto é verdade que uma das
condições para ele assumir ele queria uma votação no Legislativo. Foi a
condição que ele estabeleceu, mas erradamente quis acabar o período do Jango.
Já que a Revolução era uma coisa que podia se institucionalizar propriamente,
devia ter começado 6 anos, atingir os objetivos aí e, no fim de 6 anos, acabar.
Essa eu tenho quase a convicção de que era a idéia de João Castelo e a da
maioria dos que o cercavam, inclusive eu, pessoalmente, sempre achei isso.
E acho que os 21 anos que tivemos aí foram de descaminhos, que, na minha
opinião, nos onerou muito historicamente. Agora, nós não somos culpados por
isso. O que acontece é que as forças antagonistas começaram a nos fustigar de
tal maneira que nós fomos obrigados a fazer atuações sistemáticas para
neutralizá-las. E nessas atuações sistemáticas o tempo foi se prolongando.
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Agora, o Governo do Gen. Castelo eu considero um governo brilhante. A frase
do Gen. Castelo que eu mais gosto e aprecio foi quando ele deixou o Governo e
disse uma coisa que é verdade: “Eu encontrei impasses e deixei opções”. Ele
deixou todas as opções de grandeza para o Brasil. Se nós não soubemos
aproveitar, a culpa é de nós todos, mas ele realmente deixou opções brilhantes.
realmente eu não imagino que o Gen. Castelo tivesse a preferência, no que
ocorreu depois, para o seu substituto, embora ele e o Gen. Costa e Silva fossem
homens de grande amizade pessoal. Eles tiveram juntos no Colégio Militar de
Porto Alegre desde os 12 anos de idade.
Eu sempre conto que assisti a uma frase interessantíssima do Gen. Costa e
Silva para o Gen. Castelo. Entrávamos no avião para ir a Brasília, e sempre tinha
aquela parte separada, onde o Gen. Castelo se sentava com alguém importante
que estava junto com ele. E passávamos no corredor para sentar lá trás. Quando
passei, ouvi nitidamente — isso é uma verdade histórica — o Gen. Costa e Silva
dizer: “Castelo, você é um grande homem.” Que homenagem de um amigo dizer
para o outro: “Você, realmente, é um grande homem”. Então, por preferência —
e preferência não se discute —, dizem que a preferência dele era ora o Bilac
Pinto, ora o Juracy Magalhães. Não sei, porque também eu era membro da Casa
Militar do Castelo, assistente do Chefe da Casa Militar, que era o General
Ernesto Geisel, mas nós não tínhamos acesso a esse tipo de confidência. Agora,
aí vem o problema das condições humanas. Os homens que cercavam o Gen.
Costa e Silva, mais do que ele, achavam que lhe cabia a Presidência da
República. E eles, então, quase que atritaram as forças revolucionárias, O senhor
podia perguntar: “General, como é esse detalhe?” Não posso dizer. Sabe por
quê? Porque, nessa oportunidade, eu era adido militar fora do Brasil.
Eram 2 que estavam dentro do gabinete do Ministro da Guerra de então,
chamava-se Ministério da Guerra: o Cel. Jaime Portela de Melo, depois
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general-de-brigada, o Portelinha, e de outro lado, também muito ativo,
envolvente e simpático, homem bonito, Mário David Andreazza.
esse grupo, o senhor tem razão, era o grupo realmente mais civilizado. Agora,
a maior parte do Exército era de trupie, e o Costa e Silva representava os trupies.
Era considerado um homem bravo, pessoalmente bravo,... Inteligente. Fazem
brincadeira com ele, mas ele era um homem inteligente, indubitavelmente. Basta
dizer que ele era o primeiro aluno da turma dele.
para o meu gosto, eu sempre acho que a solução teria sido o Gen. Castelo
fazer um governo de 6 anos, e a revolução acabar naquele mandato.

Mas a convicção que havia era a de que o Castelo, esse intelectual, não
representava... O grupo dele era um grupo minoritário dentro do Exército,
como todo grupo de elite. Agora, o Costa e Silva e seus trupies representavam a
grande maioria do Exército. Então, o senhor veja o seguinte, só uma coisa para
o senhor se lembrar. Eu acho que isso aí... Só para ajudar o senhor a narrar.
Quando o Costa e Silva abafou aquela rebelião contra o Castelo... A rebelião
era para derrubar o Castelo. O Pitaluga, com os tanques em Campinho, o
Rafael de Almeida Magalhães e o Carlos Lacerda conspirando com os militares
para tentar derrubar o Castelo. A verdade é essa. Costa e Silva foi lá e abafou
a rebelião no grito. Naquela hora, ele foi eleito Presidente da República.
Eu nao nego esse episódio. Embora tenha dito que eu não vivi o episódio
porque não estava aqui, mas eu sei que isso aconteceu. Foi-me relatado. Eu acho
que o Gen. Costa e Silva, até por sua participação na revolução, tinha méritos
históricos para chegar lá. Eu acho que ele tinha méritos. Eu não sei por que não
queriam que ele fosse. E eu acho que essa preferência do Gen. Castelo não era
anti-Costa e Silva. É que ele sabia que Costa e Silva significava ainda a
permanência da revolução que ele não queria mais. Ele queria botar um civil
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para a coisa abrandar, para a coisa voltar muito antes à democracia, que sempre
foi o objetivo da revolução.
De uma feita, no livro do Florestan Fernandes, perguntaram-me como eu fazia
a comparação entre os 2. Eu disse que, para ser justo, não dá para fazer
comparação entre o Gen. Castelo e o Costa. Quando o Gen. Castelo assumiu, ele
era um homem hígido, com a cabeça perfeitamente no lugar; o Gen. Costa e
Silva, que sempre foi um homem inteligente, apesar de fazerem maldades com
ele, quando assumiu, era um homem doente. Então, não dá para comparar 2
homens nessa situação. E acho que no episódio da revolução propriamente dita,
todos os 2 tiveram uma atuação de destaque e que somou para que a vitória da
revolução de 64 existisse. Por isso que eu digo: hoje — não é naquela época,
porque eu não vivi a época, não estava no Brasil, como disse — eu acho que ele
tinha mérito histórico para ser o sucessor.
Julgo que a facção do Gen. Castelo Branco não desejava, porque não queria
mais prosseguir com a revolução, e Costa e Silva significava revolução.
Quando o Gen. Costa e Silva teve um insulto cerebral, ele já estava deposto?
Não, ele não estava deposto. O problema dele foi todo em função da doença. A
doença é que determinou as coisas, porque realmente ele perdeu a capacidade de
comandar. É a velha história que eu digo: para nós tudo que subverte a
hierarquia não é de nosso agrado, nós repudiamos sempre. Então, quem é que ia
mandar gente que não era o titular? É essa a reposta que eu te dou. Nós não
gostamos que... Se o Gen. Costa e Silva ... Repare bem. As atitudes que o Costa
e Silva tomou no início do governo foram boas. Ele era um homem humano, era
um homem acessível. Agora, o Dr. Rinaldo delamare disse que, quando foi
eleito, ele já estava doente, mas estava no início. Não sei se era realidade isso.
De qualquer maneira, foi uma falta de sorte individual dele e uma falta de sorte
do Brasil.
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Na revolução entrou o Castelo, o regime foi recrudescendo, evoluiu, passou
pelo Costa e Silva e chegou ao Médici. Era intenção, exatamente, de fortalecer,
de endurecer?
Eu sempre digo assim: a revolução de 64 foi vitoriosa. Na verdade, no
episódio e nos anos que se seguiram não houve nenhuma violência nem por
parte dos revolucionários. Não houve nenhuma morte. Veja bem. O que nós
adotamos? Nós adotamos tirar os direitos políticos e fazer a cassação. Ora, essas
medidas eu considero altamente civilizadas. Por quê? Porque elas são milenares.
É o ostracismo da Grécia e o banimento de Roma. Há 2 mil anos já se fazia isso.
Não houve nenhuma morte. A gente precisa lembrar isso. Há livros e livros aí
contando. Como é que começou a violência que houve? Começou, na realidade,
no primeiro ato de violência, que foi um terrorismo não pontual, e sim um
terrorismo indiscriminado, que foi a bomba no aeroporto de Guararapes. se os
senhores não estão lembrados, eu relembro agora. Foi o seguinte: estava sendo
esperado, de avião, o Gen. Costa e Silva, que era candidato. Houve um problema
técnico no avião, por isso não pôde decolar. Então, ele veio de carro. A bomba
estava no aeroporto, e o aeroporto ficou vazio por esse motivo, e ele não ia
pousar lá. Quando a bomba detonou, matou o Almirante Fernandes, matou o
jornalista Régis, e feriu, se não me esqueço, 13 pessoas. Na verdade, isso foi o
legítimo terrorismo indiscriminado, porque, se o aeroporto estivesse cheio, teria
sido uma mortandade. A partir desse momento, é que começou a dureza. Eu
costumo dizer até, eu fico submetido as minhas origens portuguesas, e aí vem
aquele velho aforismo: quem semeia vento colhe tempestade.
O Riocentro também.
Mas o Riocentro não matou ninguém, e nem tinha objetivo de matar ninguém.
Mas, por isso, toda vida somos punidos, e ninguém fala mal de Guararapes.
Todo mundo sabe que foi a AP que botou lá. Essa é outra injustiça histórica.
Disse o livro do Ronaldo Costa Couto que o Betinho disse a ele que sabia quem
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era, que tinha sido a AP. No entanto, ninguém quer levantar culpado em
Guararapes.

Lamarca, para mim e para o Exército Brasileiro, não passa de um desertor,
traidor do seu comandante, um assassino frio. Matou. Eu estava lá, em Retiro.
Matou aquele pobre Ten. Mendes com coronhada na nuca para não fazer
barulho e ainda levou o cofre lá daquela senhora... Capriglione. Nós o achamos
um homem cheio de defeitos. Em qualquer país do mundo — em qualquer país
do mundo! —, ele teria sido fuzilado com toda a pompa. Como? Não, mas não
com toda a pompa. Foi brigando. Conversa fiada. Querem botar nisso... Foi
brigando, porque quem estava lá atrás dele era um homem de ação e
absolutamente ético. Jamais faria a morte que querem atribuir. Por isso que eu
digo: não foi um sentenciamento, não; foi uma luta que acabou com... Eu até
admito — que eu não conheço esse episódio final —, eu até admito. Mas isso é
o acabamento da luta. Foi o acabamento da luta. Primeiro, ele disse: “Você é
traidor. Eu vou lhe matar”. mas ele já estava em estertores também, vou falar,
porque ele estava com 3 ou 4 balaços já.
Olha aqui, o problema é o seguinte: o Lamarca fez algumas coisas que nós
achamos imperdoáveis. Por exemplo, ele tentou fazer uma zona de resistência lá
em São Paulo, em Retiro. Nós acabamos com ela, debelamos. Agora, realmente,
um homem com a nossa formação, com o curso completo da nossa Academia
Militar, a gente acha imperdóavel as atitudes que ele tomou. Inclusive, ele traiu,
de maneira miserável, o seu comandante, que era um oficial de estirpe e que, por
causa disso, teve a sua carreira cortada, que é o Cel. Lepiani, Comandante do
Regimento lá em São Paulo. O Cel. Lepiani nos chamou e perguntou o que
estava acontecendo. Ele disse: “Essa senhora é maluca, veio aí dizer que eu
estou cantando o marido dela para ser comunista”. Era um sargento. E na
semana seguinte roubou todos aqueles armamentos. Ele, para nós, é uma figura
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do desertor traidor. E outra coisa: uma coisa que me irrita aqui, botam esses
subversivos como homens idealistas. Idealistas somos nós que tivemos sempre a
preocupação de não deixar este País descambar para as coisas de falta de
interesse. Eu me considero um idealista quando lutei contra a subversão, sou
mais idealista do que eles, porque eu acho que o meu objetivo tem maior
tamanho, maior grandeza.
Olha, uma pessoa com quem eu dialogo hoje em dia sistematicamente é o Elio
Gaspari. Ele me disse, há tempo, e hoje está comprovado: “General, todas as
organizações subversivas, que eu estudei a fundo”... Sabem que o Elio está
publicando um livro, agora, com 1.600 páginas, se não me engano. Ele não
estuda o período revolucionário por dia. É por hora. É inacreditável. Então, ele
disse: “General, não existe uma organização, uma organização subversiva
sequer que fosse segmento democrático”. Ninguém era antiditadura. Todos
queriam estabelecer a sua ditadura, que era a ditadura de tendência comunista,
marxista-leninista ou comunista. Muito bem. E, agora, o Araão Reis fez um
depoimento dizendo assim: “Vamos acabar com essa” — não sei se ele usou a
palavra falácia, mas coisa parecida — “de dizer que nós éramos segmento
democrático da ditadura”. Não éramos, não. Nós éramos um movimento que
queria a nossa ditadura. Então vamos acabar com isso, porque: “a ditadura
militar...”. Ninguém que nos combateu tinha como objetivo a democracia! Quem
tinha objetivo por democracia, originalmente, fomos nós, e eles sempre queriam
fazer a ditadura deles. Por isso que eu digo: nós somos muito mais idealistas do
que eles, porque nós estamos defendendo o Brasil de um mal que, depois, o
mundo provou que era um mal, que é o comunismo.
o senhor acredita que o Ministro José Serra, o Ministro Sérgio Motta, o Aloísio
Nunes, que hoje é Ministro da Justiça, o Betinho, o próprio Fernando Henrique
queriam implantar uma ditadura no País?
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Olha aqui, vou lhe dizer uma coisa: eu não tenho nenhuma convicção de que
eles não queriam fazer. Eu tenho convicção de que eles queriam fazer -- uns
intelectualmente e outros efetivamente. Todo dia, os jornais estão com a
nomeação de Aloísio Nunes Ferreira. Aloísio foi motorista do Marighella, foi
assaltante do trem pagador de Jundiaí, e quando ele assumiu, José Dirceu foi lá e
disse à imprensa: “Não vim cumprimentar o Ministro e sim o guerrilheiro”.
Então, para mim, ele é um guerrilheiro e queria fazer a ditadura comunista.
os que estão no Poder revelam recalque, ressentimentos, frustrações em relação
ao Exército quando pingam recursos orçamentários para o Exército, negando
ao Exército recursos compatíveis com as dimensões do Brasil, com a
responsabilidade da instituição. Isso tudo está certo. Agora, o Gen. Cesário me
dizia o seguinte, em frente a todos os oficiais dele, a minha inteligência não
aceitou a tese refugou, porque não era sensato dizer que “Fernando Henrique e
os seus auxiliares eram gramscistas, quer dizer, leitores do Gramsci, e que
estavam dedicados à tarefa de instituir no Brasil o comunismo”. Bom, eu digo:
General, o Fernando está promovendo a internacionalização capitalista do
Brasil; está entregue aos banqueiros. Como é que banqueiro é comunista? Onde
se ouviu falar em banqueiro comunista!? Os banqueiros estão querendo é
ganhar dinheiro. E Fernando está ótimo para eles, porque ele aparece como de
esquerda e, na verdade, está fazendo um trabalho de direita. Essa é a minha
convicção. Não sei qual é a do senhor. Preciso que o senhor me explicasse essa
tese aí.
primeiro de tudo, vamos começar pela parte econômico-financeira. Você sabe
muito bem que esse sistema financeiro iniciado na época do Presidente
Fernando Henrique Cardoso teve uma fase brilhante, que foi acabar com a
inflação. Mas ele carregou com ele esse problema cambial, que foi catastrófico
para o Brasil, porque determinou, como uma de suas maiores conseqüências,
essa brutal dívida interna e externa que temos. Todos sabem, e qualquer
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economista iniciante repete — nem sequer sou iniciante, sou apenas curioso —,
que dívida não se paga, mas os encargos da dívida têm que ser pagos. Aliás, o
capitalismo internacional está interessado mais nos encargos da dívida do que
em qualquer outra coisa. O encargo da dívida brasileira chegou a tal montante
que não sobra dinheiro nenhum para investimento. E por causa disso o nosso
lençol é muito curto. Quando chega a hora do lençol muito curto, a prioridade
estabelecida pelo Governo é contra as Forças Armadas. E eu sempre digo
sempre e repito: o Exército nunca foi melhor do que agora, mas as
responsabilidades brasileiras... Já disse que prego em nossa Escola do
Estado-Maior, desde que eu a criei, em 1986, o problema internacional. Eu
prego uma possibilidade de pertencermos ao Conselho de Segurança
Permanente, mas ai de quem estiver no Conselho e não tiver força. Então, ele
acabou de pregar isso, mas não nos dá o dinheiro de que precisamos. Nós
estamos sistematicamente com o quantum satis para viver. E só temos um
Exército direitinho, arrumado, operacional, dentro das nossas limitadas
responsabilidades, porque a nossa gente é muito competente.

Saibam que eu sempre defini o Presidente Fernando Henrique, com quem tive
alguns relacionamentos antes de ele chegar à Presidência, como um bom
brasileiro. Sempre o achei interessado em coisas brasileiras, mas acho que ele é
mais interessado nas coisas do mundo.
Mas chegamos ao Governo Médici...
Foi quando o terrorismo e a subversão foi mais ativa. Então, como
contrapartida, recebeu mais atividade do Governo. Eu atribuo ao Presidente
Médici essa atividade de que todos se queixam, porque foram os anos de
chumbo. Mas devo dizer que os anos de chumbo foram conseqüência... Sempre
digo que a repressão é fruto da subversão. A repressão é conseqüência. A
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repressão não é ato primário, ela é conseqüência. Como o ato de subversão
aumentou, a nossa repressão também aumentou. É a velha lei da física: a toda
ação corresponde uma reação igual, em sentido contrário. foi só por isso que ela
aumentou, porque era um homem que eu conheci pessoalmente, um homem
humano; não era um Torquemada, nunca foi. Foi um homem equilibrado.
Agora, acontece o seguinte: a subversão subiu de uma maneira brutal. Tinha que
fazer a contrapartida.
Eu vou lhe dizer que conheço bem o problema da tortura. Ela houve e, se
houve, não é mentira, mas não fui nunca política, nunca foi ordem e nunca foi
determinação dos superiores. Às 2 horas da manhã, lá nos confins de um
subúrbio desse, você não consegue conter essa condição humana de 2 seres se
digladiarem, tenho certeza disso. Agora, sabe que eu fui Chefe do DOI/CODI do
Rio de Janeiro, no período em que o João Reinaldo era o Comandante, porque
por função o DOI/CODI é subordinado ao Chefe do Estado-Maior. E no livro da
Getúlio Vargas, eu desafiei e continuo desafiando alguém que tenha sido
torturado durante os 2 anos e 10 meses que estivemos aí. O desafio está feito. E
ninguém voltou até hoje.
Eu também aprendi 2 coisas interessantes lidando indiretamente com
subversivos, porque eu nunca lidei diretamente com subversivo nenhum, e eles
não gostam quando eu digo isso: não tem ninguém com maior disposição para a
denúncia, para o alcaguete, do que um comunista. Então, para justificar isso,
eles dizem que foram torturados. Da mesma maneira que, quando um subversivo
quer sair de lá, ele tem medo por causa do justiçamento. Não é brincadeira entrar
nesse esquema de subversão. Não sai mais, não sai mesmo. Agora, para
generalizar, atribuem a nós 300 mortos e nós atribuímos 200 mortos a eles.
Primeiro, eu faço aquela matemática que pode ser uma matemática perversa,
mas é verdade. Foi um preço em vidas humanas não muito alto, considerando-se
o que aconteceu no resto do mundo. Na área comunista, milhões; nesse
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incensado senhor lá de Cuba, 17 mil; e até hoje tem prisões lá. Ninguém fala
nada. O tapete vermelho está aí quando ele chega. E nós, que salvamos este país
de entrar naquela fase que eu considero que seria a pior possível para a história
deste país, a de se transformar num “Cubão”, atribui-se que nossas ações foram
altamente desumanas, porque durante a luta morreram 300 de um lado e 200 do
outro. Eu acho que essa matemática foi muito discreta para o bem que nós
causamos ao Brasil. Respeite os mortos? Respeite os mortos. Mas, nos outros
países, para conseguir o que nós conseguimos, como no Khmer Vermelho,
morreram milhões; na Rússia, milhões; no Leste Europeu, milhões; na África,
milhares e milhares. E nós salvamos toda a América Latina, que seguiria a nós,
por um preço humano bastante pequeno, mortes que eu respeito, porque uma
morte humana já é duro.
Não houve tortura. Houve poucas torturas, não é tortura generalizada. Não
bote isso, porque isso não é verdade. Eu já lhe disse que eu nunca fiz... No meu
período — e continuo desafiando —, nunca uma pessoa foi torturada. Continuo
desafiando. Que venham.
eu acabei de dizer que isso nunca foi política, nem ordem, nem
determinação dos escalões superiores. Nunca foi. Eu, por exemplo, quando me
tocava, eu chegava no DOI/CODI de madrugada e fazia uma inspeção de todo
mundo. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu sempre conto essa história, que é
inacreditável. Depois do episódio lá de São Paulo, a gente ficou cada vez mais
cuidadoso. Nós tínhamos um sistema de som e de imagem nas 8 prisões que nós
tínhamos. Um belo dia, o oficial que estava de serviço começou a ouvir um som
estranho. Aí ele percorreu e nada. Esse episódio está no livro da Getúlio Vargas.
É o do Vladimir Herzog. Aí ele, de novo, não sentiu nada. Aí ele resolveu entrar
em cada uma das celas. Quando ele chegou — eu era chefe também —, ele
encontrou uma senhora que tinha cortado a virola do lençol, fez uma trança e
estava se estrangulando, estava quase morta. Imagina se ela tivesse morrido.

53

Está no livro. Eu botei isso no livro da Getúlio Vargas. E nós salvamos essa
mulher, porque, por sorte, o oficial que estava de serviço passava a noite inteira
acordado, vendo a TV, e o sistema de som. Salvou essa mulher nas últimas
horas. Eu sempre me pergunto o seguinte: mataram o Herzog e o Fiel para quê?
Eu não admito aquela morte. A minha tese ainda é de suicídio, até hoje. Não tem
razão nenhuma. É a mesma razão que pergunto aos que dizem que os
revolucionários mataram o Presidente Juscelino Kubitschek. Matar o Presidente
Kubitschek para quê? Não tem razão nem motivo. Matar o Herzog para quê?
Matar o Fiel para quê? Não tinham significado nenhum, não significavam nada,
não tinham valor nenhum. Agora, não esqueçam uma coisa: um homem
despreparado para subversão, como os 2, mais ainda o Herzog era, assustado
quando foi preso nas suas manobras de apoio à área subversiva, faz qualquer
bobagem, porque um homem assustado faz qualquer bobagem. Essa é a minha
tese, e quero que a respeitem também.
estrutura informal, vamos dizer assim, que foi montada para servir de ponta de
lança no combate à luta armada? informal coisa nenhuma. Formalíssima. Essa
estrutura da Operação Bandeirante... Não, a Operação Bandeirante se esteava
em organizações militares com comandante, subcomandante e com atuantes.
Também não servi lá, mas o que eu tenho alcance ela usava os meios em
dinheiro que davam os civis, os homens ricos. Mas não era uma coisa fora do
controle, porque era subordinada ao esquema do II Exército. Eu conheci muito
bem o General Comandante do Exército que foi demitido pelo Presidente
Ernesto Geisel, meu colega de turma da Escola de Comando e Estado-Maior.
Um homem íntegro, incapaz de fazer uma coisa daquela ao comando dele,
jamais -- jamais. A minha tese é diferente da dos outros. Não é para defesa
institucional, não, porque eu sempre fui atrás dos exagerados. Não posso me
esquecer de uma coisa: a miserável condição humana. Tem gente que não tem
compostura. Tem gente que não pode ter poder. E a gente tem que vigiar. Eu
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vigiava quando era responsável pelo DOI-CODI do I Exército. Sabe por quê?
Porque eu tinha gente do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, dos Bombeiros,
da Polícia Militar, dos civis, tinha todas as origens. Como é que eu poderia saber
a formação de um homem que não passou pela Academia Militar das Agulhas
Negras? Eu chegava lá às 2 horas da manhã e olhava os presos. Os presos só
usavam um macacão, porque não podia deixar nada com eles. Bater cabeça na
parede, essas coisas tudo é normal para eles. Esfregar a coisa assim para dizer
que levou choque tudo é normal para eles. Agora, os subversivos profissionais
são respeitados nas suas atuações. Eles não são brincadeira, não.
O gal Reinaldo nos disse que, naquela época, quando ele assumiu o II Exército,
até em defesa do General Ednardo também, ele disse que muitas vezes era
difícil ao 4 estrelas comandante saber o que se passava, porque eram estruturas
que muitas vezes não estavam sob o comando imediato deles.
eu quero dizer o seguinte. Reinaldo diz isso e ele tem razão, mas é nesse
aspecto, mas não na estrutura, porque a estrutura funcionava com ordem, com
disciplina, com princípio e com vigilância. Agora, quando me perguntam: houve
tortura? Eu digo: houve. Mas não controlada pela gente. E vai haver sempre na
história da humanidade, porque é a miserável condição humana. Só dando um
pulo para mostrar. Por que é que não se consegue um acerto entre a Palestina e
Israel? Muito bem, a cúpula está louca para fazer o acerto, não é? Mas aí, o
Abdula teve um filho dele morto anteontem. O primeiro israelita que ele
encontra ele passa a bala. É a miserável condição humana.
depois desse combate que houve entre a luta armada e a repressão, essa
estrutura repressiva, uma vez vencida essa etapa da luta armada, continuou
ativa e quis continuar exercendo o poder. E aí criou problemas para o General
Ernesto Geisel na condução desse processo de abertura que ele falou, como o
RIOCENTRO.
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isso aí é individual. Você sabe o seguinte: o Comandante do I Exército não sabia
nada daquele Capitão que levou aquela bomba, não sabia coisa nenhuma. Aquilo
era coisa individual. Tem gente que toma essas atitudes. Agora, vocês querem
botar uma lente em cima de uma pulga para dizer que é elefante, essa que é a
verdade. Quantos episódios você conta disso? Dois ou 3, num País com 100
milhões de habitantes, com uma luta armada. Vocês querem fazer disso um
grande show. Não tem esse grande show. Eu considero isso conseqüências
naturais — vou repetir pela 10ª vez — da miserável condição humana. Eu nem
sei quem é esse Capitão que esteve lá com a bomba. O que será que deu na
cabeça desse rapaz para levar aquela bomba para lá? Agora, o Comandante do
Exército, que eu conheci muito bem e que ficou num choque tremendo, não
sabia de nada. Houve alguma ordem? Não. De alguém? Não. Agora, eu repito
isso, que vocês precisam gravar: nunca foi ordem, nem política, nem
determinação dos chefes ou da organização militar para haver terrorismo ou
morte indiscriminada. Durante o período em que eu estava no DOI-CODI,
gravei 2 sentenças que os orientava. Primeiro, na hora de dar chocolate não se dá
tiro, na hora de dar tiro não se dá chocolate. Quando entrar num aparelho, ai de
quem matar quem levantar as mãos. Mas não deixe levantar as mãos, mate antes.
Porque inimigo é isso mesmo. Está chocado? Pois vou dizer uma coisa: não é
isso, não, porque o soldado — não se esqueçam disso; é outra frase que eu gosto
e posso repetir, porque é minha —o soldado é o cidadão fardado para o
exercício cívico da violência. No mundo todo! Não tem outro jeito! Exercício
cívico da violência! Você entra num aparelho. Se um homem levantar os braços
e você der um tiro, vai se ver comigo. Agora, você está com vontade de matar,
não deixe ele nem levantar a mão. Agora, não cometa crime. Lute, mas não
cometa crime. Essa era a nossa orientação. tinha gente que não obedecia a isso?
Claro que tinha gente que não obedecia a isso. Os indisciplinados existem em
todos os meios, inclusive no dos jornalistas.
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É notório que os senhores desmantelaram a masmorra lá da Polícia do
Exército, do Pelotão de Investigações Criminais que funcionava uma masmorra
com o objetivo de tortura, e os senhores a desmantelaram.
Eu não fui lá olhar essa masmorra, mas, quando assumi, eu disse o seguinte:
olha aqui, serviço de inteligência é um serviço para ser feito com nobreza, para
ser feito com um objetivo grande, que são os interesses da pátria. Nós não
vamos cumprir nenhuma missão por interesse pessoal — porque tinha interesse
pessoal. Não vou cansar de repetir para vocês: é a miserável condição humana.
Bom, então, cheguei lá. Primeira coisa, botei uma disciplina no DOI-CODI
assim: eram 8 horas de trabalho, 8 horas em casa e 8 horas de instrução. Quando
eu entrava lá, estavam num dos seus disfarces. Estava lá um disfarçado de
vendedor de sorvete, mas mão colada na coxa, e eu, quando chegava perto: tudo
bem, Sargento? Porque, para mim, eu o via vestido de Sargento. Tudo bem,
Tenente. Eu o via vestido de Tenente. Eu chegava lá era disciplina militar. E
continuava: nós estamos aqui com o objetivo de realizar tarefas para a defesa do
Brasil. Tarefa com menor grandeza não nos cabe, nem nós vamos realizar.
Qualquer prisão, nós íamos para uma sala e tinham que me explicar a razão da
prisão, as conseqüências negativas e o que se esperava da prisão, senão não
deixava fazer. Isso sob orientação de um homem, sob sua palavra, que eu
ratifico, além de ser uma figura humana ímpar, é um estadista, que é o Reinaldo.
E eu pauto as minhas atuações do mesmo jeito, por formação. Eu não admito
que se faça nada sem razões muito grandes e sem respeito à vida humana. Por
isso que eu ratifico o que ele dizia. Quando nós assumimos aqui, ficamos noutro
plano da ação antisubversiva. E nem por isso menos eficiente — mais eficiente,
inclusive.
Quem passou pela prisão do DOI-CODI aqui, na sua gestão -- Caetano Veloso,
Gilberto Gil, Ferreira Goulart...
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Não, não, esses não foram do meu tempo. No meu tempo, nós prendemos um
homem do Comitê Central. Os jornais dão sempre o nome dele. Eu não entro em
detalhes, porque realmente ele recebeu dinheiro e nos disse tudo, para frustração
dos nossos analistas, que achavam que ele não se renderia. Mas sabe que eu tive
uma experiência antes disso aí? Eu fui Adido Militar na Colômbia. E na
Colômbia já era um terrorismo total. Eu aprendi lá 2 coisas: “Para que torturarme, Coronel?”, diziam para ele. “Pague”. Mas como o homem se vende, não?
Eles pagavam, na Colômbia, descredenciavam a pessoa como figura humana,
davam-lhe outro nome, outro Estado, às vezes outro País, e pronto: conseguiam
tudo o que queriam. É, estou me referindo ao Marco Antônio Coelho. Nós o
chamávamos de VIP.

Nós tínhamos o que chamávamos de “o mundo

subversivo”. Estou dizendo isso, mas na verdade nós chamávamos de “o
bolotário”: uma enorme de uma tela, onde estavam todos os núcleos, com os
homens e como eles se conectavam. De repente, surgiu uma bola nova a que
todo mundo ia pedir benção. Toda vez que eu ia lá, eles me diziam: “Este
homem aqui deve ser uma coisa... O senhor vê que fulano de tal foi lá, que
beltrano foi lá...” Nós tínhamos uma parede imensa. Eu disse: “Então bota o
nome dele de VIP — very important person.” Esse foi o homem que nós
compramos. Eu nem sei se o nome é esse. Não quero ratificar, não. Eu já disse
que nunca tive contato com nenhum subversivo. Com exceção de um informante
na cúpula do Comitê Central. Foi por isso que nós os prendemos lá em São
Paulo, na casa do banheiro verde. Lembra aquela prisão lá do Arroio e do
Pomar? Foi ele quem disse o dia e o local. Sim, foi pago em dinheiro, para a
filha, que queria acabar a universidade. Mas nós temos um outro, que
voluntariamente apareceu no QG e disse que não queria mais ser comunista. Ele
tinha estagiado na Rússia e em Cuba. Ele nos prestou um grande serviço. O
Reinaldo o levou para fazer uma conferência na Escola de Aperfeiçoamento, na
Vila Militar. Ele nos disse coisas interessantes. Voluntário. Um dia, bateu no
QG e disse: “Olha, eu até hoje fui comunista,” — mais ou menos o que
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aconteceu com Olavo Carvalho — “mas cheguei à conclusão de que isso é um
equívoco. Vim me apresentar porque sou um homem fora da lei e quero voltar
para a lei.” Nós o acolhemos e recuperamos. Ele nos ajudou muito. Não por
delação, mas por entendimento do que eles desejavam e de como estavam
atuando. Acho que é Venceslau o nome dele. Ele nos ensinou muito. O Reinaldo
gostava muito dele. Um dia ele o levou a uma conferência na Escola de
Aperfeiçoamento, na vila militar, e fez com que ele desse um depoimento para
todos os oficiais.
Vejam como há coisas interessantes. Olavo Carvalho foi um que me disse,
sentado comigo, que tinha sido um militante comunista até que se deu conta da
hediondez do que estava fazendo. A frase dele foi essa mesma. E ele é hoje um
pregador anticomunista tremendo. Acho até exagerado.
Nessa operação em que morreu o Pomar, a intenção era matar o João
Amazonas.
Não, não. A intenção era pegar o comando, o Comitê Central. Nós queríamos o
Comitê Central. E vou dizer mais: nós não pegamos todos porque não fui eu
quem fez a operação. A operação era em São Paulo. Eu mandei os dados. A
operação foi feita lá, por eles. Contam que, quando eles deram o grito de prisão,
lá de dentro já responderam a bala. Só quem se salvou foi a velhinha, a
passionária brasileira, Elza Monnerat. Ela se salvou. Estava lá e não foi ferida.
Pomar e o Arroio. E tinha mais gente lá dentro.

Quando eu fiz o curso da Escola Superior de Guerra, o comandante era um
grande amigo meu. Eu disse a ele: “Olhe aqui, Tourinho, eu não vou dar
nenhuma colaboração militar. Eu sempre tive uma atração muito grande pela
Ciência Política. Vou só estudar Ciência Política.” E assim eu fiz. Costumo
dizer que eu fiquei íntimo de Aron, Duverger, Easton, Rodi, Paupério, brasileiro,
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Darcy, Azambuja... Eu conhecia nossas Constituições de cor, desde a de 1891.
Meu trabalho foi Um modelo político para o Brasil. Eu já fiz um modelo político
para o Brasil. E bem apreciado, porque, inclusive, foi mandado para o Gen.
Geisel e foi objeto da minha exposição no plenário do corpo docente e discente
da Escola Superior de Guerra.

Então montamos 3 equipes: uma iria para a casa do Dr. Leitão, outra para o
Senado e outra para a Câmara, para organizar tudo.

Eu sempre digo o seguinte: não me dêem conhecimento e poder, porque eu atuo.
Nunca fui homem de omissão. Conhecimento eu tinha pleno do fato, e poder: eu
tinha todo o Exército atrás de mim.

Eu entendo a posição dele, Leitão. Ele estava cansado de saber, porque era um
grande constitucionalista. Mas o João Figueiredo não queria passar o poder para
o José Sarney. Aí eu disse a ele assim: “O senhor tem a Constituição aí?” O
pessoal disse que eu estava com o livrinho no bolso. Não é verdade. Eu não
estava com o livrinho no bolso coisa nenhuma, até porque eu estava vindo de
um jantar. Ele disse: “Tenho sim, senhor.” Eu me lembro como se fosse hoje.
Eram 3 degraus entre a biblioteca e o lugar onde nós estávamos. Ele veio com o
livro aberto e disse: “É, estes arts. 76 e 77 são bem claros.” E acabou o
problema.
É curioso o relato do Presidente FHC sobre esse fato. Acho que ele viveu tão
intensamente outras coisas que começou a fazer confusão. Ele me atribui a
seguinte frase: “Eu não entendo disso. Os senhores que façam o que quiserem.”
Primeiro, porque quem entendia era eu, porque ninguém estava com todas as
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Constituições na cabeça, como eu estava. Todas!. Segundo, porque quem tinha o
poder era eu. Então, quem decidiu fui eu. Mas esse é um equívoco muito natural
para um homem que tem muitas vivências em outras frentes.
Outra coisa que eu sempre repito: nunca vi nenhuma ambição, nenhuma luta
entre o Dr. Ulysses e o Sarney para ser o Presidente. Os 2 foram homens muito
elegantes. Em nome da verdade, eu não vi. O que aconteceu foi que a entourage
se mexe demais nessas horas, não é? Todo mundo quer sair na calda do cometa.
Naturalmente, as Forças Armadas nunca foram simpáticas ao Dr. Ulysses, por
causa das ações que ele tomou. Conosco ele sempre atuou muito bem, depois da
posse.
Perguntavam-me se eu tinha levado o Presidente José Sarney à Presidência
porque ele era meu amigo. Não faça essa confusão. Ele foi por abrangência, foi
porque eu estava seguindo o texto constitucional. Afinal, isto aqui já não era um
país das bananas. Se nós temos uma lei vigente, se temos uma Constituição
vigente e ela disciplina um episódio desse, vamos cumpri-la.
Vamos ser realistas. Isso é clichê de pensamento a posteriori dos fatos. Não
houve nem tempo para essa reação do Exército. Tudo aquilo aconteceu às 9
horas da noite. Ninguém sabia que iria acontecer. Essa coisa é clichê. Não houve
tempo físico, material, vivência para que, entre a impossibilidade do Presidente
Tancredo Neves assumir e a decisão de ser o Sarney a ocupar o cargo,
acontecesse uma manifestação das Forças Armadas. Acho que essa solução é
mais lógica. se tivesse havido tempo, tenho certeza de que teria acontecido isso
que os senhores estão dizendo. E o Afonso Arinos me deu razão, logo em
seguida.
Se tivesse tempo, o senhor acha que iria haver resistência ao nome de Ulysses?
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Ninguém gostava do Ulysses. E sabe que ele trabalhou muito bem conosco? Ele
só não trabalhou bem, na minha opinião, com o Sarney. Eu sempre digo que o
Presidente José Sarney era um estranho no ninho. Era meu amigo, mas um
estranho no ninho. Eu sempre digo o seguinte: “O Sarney, 6 meses antes, era de
outra facção.”
Ele tinha sido eleito sim, só não tinha tomado posse.
Não existe isso. Esta escrito “e/ou”. Assume o Presidente ou o Vice-Presidente.

Recebi uma vez um elogio muito grande de um jornalista amigo meu: “General,
sabe que o senhor é um dos homens mais coerentes para dizer as coisas quando
dá uma entrevista?” Sabem o que eu respondi? “É muito simples saber por quê.
O meu único referencial são os interesses do Brasil. Não tenho outro referencial,
nem de amigo, nem de instituição, nada disso. Meu referencial são os interesses
do Brasil.” É minha formação. Com 17 anos de idade, eu entrei na Academia e
jurei a bandeira. E valeu para mim. Valeu mesmo.
eu gostaria que o senhor falasse também sobre esse período delicado da sua
gestão, porque significava uma transição com um Vice-Presidente, um estranho
no ninho como o senhor acabou de dizer.
vou lhe dizer uma coisa. Nós devemos à paciência, à tolerância e até, vamos
dizer assim, à inteligência do Sarney termos passado esse período com bastante
tranqüilidade. Não com tranqüilidade total, mas com bastante. De vez em
quando o Sarney via suas idéias completamente rebatidas, e ele se acomodava.
Ele me ouvia muito, dialogava muito comigo. Além dessas qualidades, o
Presidente Sarney era meu amigo desde quando eu era major e ele, um jovem
deputado. Ele sempre diz isso. Uma das facilidades era que quando estávamos
sozinhos em despacho nós nos tuteávamos. Fora desse ambiente, “excelência” e
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“Sr. Presidente”, mas quando estávamos sozinhos nós nos tuteávamos. Ficava
mais fácil conviver. Ele foi muito tolerante. Cá para nós, a esta altura a gente já
pode ter uma melhor compreensão. Um homem que 6 meses antes era inimigo
da facção que ganhou passar a ser líder da facção é uma coisa muito complicada.
Sabem o que eu dizia, de brincadeira? “Perguntem lá para Deus. Eu não sei
explicar isso.”
E ele herdou um Ministério da conciliação...

Como eu sou um homem muito leal, por formação, na primeira vez em que
estive com o Ministro Walter Pires, que era meu amigo pessoal — trabalhamos
juntos na Escola de Comando e Estado Maior, e juntos mesmo, porque era em
dupla que se trabalhava —, eu disse que tinha sido visitado etc. e que a minha
preferência recaia sobre Tancredo Neves. Eu me lembro bem da frase dele:
“Aquele velhinho, Leônidas?” “Aquele velhinho.” Foi interessante essa
conversa.
Quando o José Richa, o Sarney e o próprio Affonso me indicaram para Ministro
— esta foi a força maior, a dos 3 —, ele aceitou. E fui convidado para ser
Ministro. Acho que fui o primeiro Ministro convidado por ele, no dia 20 de
novembro. Calei a boca, porque eu já era um homem experimentado. Eu já tinha
estado em 3 DOs: com o General Dutra, ainda mocinho, com o Jânio e com o
Castello. Sei que na política as coisas se fazem e se desfazem muito rápido.
Então fiquei quieto, para não buscar atrito com ninguém, para não ferir as
ambições humanas. Eu queria ver a coisa no DO. Então eu talvez tenha sido o
primeiro Ministro escolhido.
Quando fui me apresentar oficialmente ao Dr. Tancredo, eu perguntei a ele
quais eram as orientações. E ele, de uma maneira elegantíssima, respondeu:
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“General, o Exército Brasileiro está nas suas mãos, por isso é que eu tenho
confiança.” Não me deu nenhuma orientação.
Eu fiquei com muita pena do que aconteceu com ele. Sempre digo que um
episódio daqueles nem o Nelson Rodrigues seria capaz de imaginar. Poucos
países do mundo teriam sido capazes de atravessar aquela conturbação brutal da
maneira como nós atravessamos. Não se esqueçam de que, quando foi baleado o
Presidente americano, um general americano quase quis tomar conta do
Governo. Aí alguém vem me perguntar por que eu não tomei conta do Governo
naquela época. Ora, porque eu sempre fui um democrata. E me dizia o
orientador da palestra, Ney Prado, cientista político: “Leônidas, eu sou doutor
em política e nunca tinha visto essa definição. Você ainda deu uma definição
nova a esta altura da humanidade.” Ao que eu respondi: “Com muito orgulho!”
A democracia é uma tarefa sem fim, e não adianta querer reclamar.
O General Geisel disse uma vez que a democracia é relativa, e ele tem toda
razão. A democracia pressupõe 2 tipos de valores: os valores universais, que
todos conhecemos, e os valores inerentes ao povo, à alma do povo, às suas
características. Não basta igualdade, liberdade e bem-estar, há esses outros
aspectos peculiares. Gosto muito de citar um dos 7 sábios da Grécia, Solon. Um
dia perguntaram a ele qual era a melhor das Constituições — e a palavra é
constituição mesmo, em grego. Sabem o que ele respondeu? Vale a pena citar,
porque é fantástico: “Diga-me primeiro para que povo e para que época.”
Fantástico, não? É preciso conhecer as qualidades inerentes do povo. A
Constituição não pode ser genérica, tem que atender às qualidades do povo, à
alma do povo, ao jeito de ser do povo. O Geisel não disse bobagem quando disse
que a democracia tinha um aspecto de relatividade, é relativo ao povo..
E para o senhor, qual é a melhor Constituição para o povo brasileiro?
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A de 1946 não é ruim não, mas acho que a melhor constituição foi a de
1967. Foi aquele Konder Reis. Ela é muito boa. Mas ela tem de ser atualizada, e
atualizada com jeito. A Constituição de 1988 — não vou repetir o que todos já
sabem — foi feita olhando-se para trás e não para frente. Isso já é clichê, mas é
verdade.
O senhor assumiu o ministério e, embora o Presidente Sarney seja um
conciliador como o senhor reiterou, uma das primeiras providências que ele
tomou foi justamente legalizar os partidos comunistas. Como o Exército recebeu
essa notícia? Como o senhor a recebeu?
Sem problema nenhum. Aquela foi uma evolução com propriedade. Veja
que não houve mal nenhum naquilo. E até que estávamos com espírito de
pacificação. Isso estava muito na nossa mente. Eu sempre digo que prestamos
um grande serviço ao Brasil não permitindo que este País se transformasse,
repito, num “Cubão” — aumentativo de Cuba. Imagine aquelas características
num país como o nosso! Em compensação, pagamos muito duro. Até hoje
somos acusados de coisas horrorosas, e superdimensionadas, especialmente no
que diz respeito à tortura. Não nego que tenha havido, mas sob os princípios que
eu já disse para os senhores: foi episódica, espocou aqui e acolá, porque o ente
humano não é grande coisa não, é cheio de recalques, cheio de coisas.

Começou assim — nós temos tempo, não temos? No século XVII, os
holandeses, os franceses e os ingleses tentaram entrar pela boca do Amazonas.
Nossos ancestrais fecharam a boca do Amazonas com os fortes do século XVII,
começando pelo Forte de Presépio, de 1616, hoje cidade de Belém. Do outro
lado, Macapá, numa cunha, até o fundo, que é hoje a cidade de Manaus. Eles
foram embora porque nós os pusemos para fora, essas 3 raças. Aí o espanhol
subiu o morro e quis descer. Nós barramos todas as entradas dos rios, lá desde
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Boa Vista, Cucuí, Marco BV-8 até Tabatinga, depois aqui embaixo, Forte
Príncipe da Beira. Então começou nos séculos XVII e XVIII. Depois veio
americano querendo botar a raça negra aqui dentro, esse episódio todo. A coisa
ficou mais clara a partir do momento em que os satélites espiões começaram a
rodar em torno da terra. Os possuidores dessa tecnologia começaram a entender
onde estava a riqueza do mundo. Ora, as riquezas do mundo são finitas, como é
finito o Planeta. E entre as regiões de riqueza do mundo, uma das grandes —
não é a única — é a Amazônia. Mas essas manifestações de entes internacionais
não podem ser irresponsáveis. Há declarações do Vice-Presidente dos Estados
Unidos, do Mitterrand, do Gorbachev, do Major — a pior de todas —, todos
dizendo que a Amazônia não é nossa, que é um bem da humanidade. Você não
acha que é uma irresponsabilidade dessa gente dizer isso? Eu tenho todas elas aí.
Na minha apresentação eu as projeto. A do Major é a pior de todas. Ele dizia até
que podia imaginar operações militares. O Major dizia isso quando era PrimeiroMinistro. Não o Blair, o Major. Esse é o nosso problema. Qual é o problema
geopolítico e geoestratégico? Bem, geopolítica é uma palavra de que todo
mundo tem um pouco de medo. Mas é uma coisa simples: política aplicada ao
espaço geográfico. E política é um desejo. Qual é o desejo dos grandes do
mundo? É que aquele espaço da Amazônia possa servi-los na hora em que eles
precisarem. Qual é o nosso desejo geopolítico? É que a Amazônia continue
nossa. Mas essa luta pode se transformar em luta geoestratética e até em luta
tática.
Nós temos, antes de tudo, de priorizar a terceira manobra geopolítica interna
brasileira, que é, no linguajar geopolítico, invadir, inundar de civilização a
Amazônia. De civilização. Há uma convenção para conservar e preservar. Essa
convenção é muito sutil. Nós achamos que precisamos preservar a Amazônia, e
preservar é cuidar, mas tirando o que for necessário. E o mundo quer conservála, quer que a Amazônia fique intocável, para ser usada quando eles
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necessitarem. O que aconteceu depois desse movimento da década de 80 foi que
o mundo começou a ter problemas de outra natureza, problemas mais imediatos:
no Oriente Médio, a Guerra do Golfo. Eles tiraram a lente de cima de nós.
Temos de aproveitar para inundar de civilização a nossa Amazônia, para que,
quando eles resolverem esses problemas, ela já esteja completamente
sedimentada como nossa. O risco que nós corremos está ficando menor primeiro
porque nós estamos ocupando a Amazônia. Não no ritmo que eu acho que
deveria ser. Por exemplo, o Exército tem 23 mil homens na Amazônia. Deveria
ter 50 mil, na minha opinião. Para fazer combate? Não. Por enquanto, para dar
paz à Amazônia. Eu sempre sugiro uma imagem que acho que explicita bem o
que eu quero dizer. Eu digo que a pomba da paz na Amazônia não é branca não,
sabe qual é a cor dela? Camuflada. Que somos nós. Na paz que nós damos, a
sociedade civil pode cada vez... Porque nós temos núcleos formidáveis. Nós
temos Belém, na entrada do rio, nós temos Manaus, que é uma cidade com mais
de 1 milhão e meio de habitantes. Mas a Calha Norte não tem ninguém ainda,
nada. Sabe quanto se tocou da floresta amazônica na Calha Norte? Só 1,7%,
nada. A destruição da Amazônia, que falam exageradamente, está onde a nossa
população vem encostando, do sul para o norte, e nós estamos tratando de
disciplinar essa ocupação. E vamos discipliná-la. Mas há 2 coisas que nós
tínhamos de ter, e aí vem o problema do Cesário: dinheiro para o Calha Norte e
dinheiro para o SIVAM/SIPAM, que são fundamentais para nós. Isso está mal,
está mal. O SIVAM é o Serviço de Vigilância da Amazônia, o SIPAM é o
Serviço de Proteção da Amazônia. Agora mesmo eu me informei. O serviço de
proteção são os aviões que nós temos de comprar para botar lá. A parte da
vigilância, o SIVAM, com a letra “v”, está bem. O SIPAM, com “p”, que é a
proteção, que é o avião de ataque, não, está a quase zero praticamente. Por isso
é que nós não gostamos de não receber o dinheiro.

As Forças Armadas

Brasileiras estão dando prioridade máxima à Amazônia atualmente. O Exército
na Amazônia está muito arrumadinho. Eu agora mesmo fiz uma visita de
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reconhecimento e achei o Exército muito direitinho. Houve uma evolução muito
grande: hoje, qualquer pelotão daqueles fala com os comandos intermediários
através de satélite brasileiro. A primeira coisa que eu perguntei foi de onde era o
satélite. Esse GPS é satélite americano. O europeu não quer mais ficar
submetido a ele e está fazendo o sistema Galileu. E nós, modestamente, estamos
com os nossos satelitezinhos, para fazer a nossa ligação. Então precisamos ter
muito cuidado com a Amazônia. A Amazônia saiu de foco porque os grandes
estão pressionando mais, mas eu considero que ela ainda é fruto de ambição
internacional. Está cheio de madeireiras asiáticas. Eles já acabaram com a
floresta do sudeste da Ásia. O Brigadeiro Oliveira, na última vez em que
conversei com ele, ele me disse: “Mas nós podemos...” Se eu não me engano, se
não estou equivocado, temos um quadrado de 20 metros de lado. E nós ainda
postergamos a concessão de dinheiro para acabar esse serviço! Sem informação
não há comando. Nós precisamos fazer isso. É nessa hora que eu digo que está
faltando prioridade. O Brasil tem de dar mais prioridade aos problemas
internacionais. Eu acho que o social é muito importante, mas não é o único
problema que temos. o Exército poderia ser o braço do Estado para fazer
cumprir isso. Na Amazônia, pelo menos. Sabe o que acontece? Eu sempre digo
que as organizações criadas para defender a Amazônia são muito bem
concebidas. A execução é que é ruim. Aliás, os nossos homens, a nossa gente
precisa ter um pouco mais de garra para estudar, para exercer as funções, precisa
de mais interesse nas funções. Estive lendo um dado esses dias: para cada 10 ou
15 pastores ou padres, existe um homem da FUNAI.

-------
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Ainda no contexto da vivência do ambiente político nacional, o Tenente
Leônidas atuou na Casa Militar do governo Dutra, do qual o General Álcio
Souto fora o Chefe do Gabinete Militar. Foi desta época o testemunho das
reuniões que culminaram com a promulgação da Constituição de 1946. Aqui se
registra o aprendizado da obediência constitucional, traduzido pelas próprias
palavras de Leônidas:
Eu participei [...] da reunião do Congresso para a Constituição de 1946, [...].
Então essa foi a turbulência que eu vi, porque o Governo do Marechal Dutra é
considerado um Governo tranquilo do ponto de vista democrático, porque ele
era um homem de autoridade e não deixou que as coisas perdessem o rumo. Nós
tínhamos passado por vários episódios duros antes do retorno da democracia,
durante o período do Presidente Vargas, da ditadura do Presidente Vargas, e o
Dutra deu uma calmaria política ao Brasil.
Seguindo seu curso, as circunstâncias impuseram a continuação do
aperfeiçoamento profissional do militar Leônidas. Promoção a Capitão e a
Major, serviço na ECEME, como aluno e como instrutor. Foi neste período que
teve início um novo ciclo de aprendizado político. Desta vez, tendo como mestre
seu antigo instrutor na Escola Militar do Realengo e na própria ECEME, nesta
também como comandante: o Coronel Castello Branco.
Há quem diga que parte da comunidade acadêmica brasileira deixou de
se pautar pela "verdade científica" para se guiar pela "verdade ideológica" (ou
"verdade ideologizada"). A propósito, o historiador Marco Antônio Villa
cunhou a expressão que deu título ao excelente artigo "Gigolôs da Memória" (O
Globo, 08 Abr 14). Talvez esta conjuntura explique o motivo pelo qual
Humberto de Alencar Castello Branco não seja reconhecido nacionalmente
como um herói da estabilidade institucional brasileira. Grande conhecedor da
ciência militar, primeiro colocado de turma, instrutor de tática e comandante da
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ECEME, Castello, como Tenente-Coronel, foi oficial de operações da FEB
tendo contribuído diretamente para o sucesso militar do Brasil nos campos da
Itália. Dono de reconhecida liderança e admiração no meio militar brasileiro, era
um insuspeito democrata e um intransigente legalista. Neste sentido, dignas de
nota são as impressões de Leônidas sobre esta figura ímpar do Exército
Brasileiro:
Castelo foi um homem interessante, porque o Castelo eu conheci, eu era
cadete e ele era major instrutor de tática na Escola de Estado Maior. Já tinha
auréola de grande oficial. Nós já olhávamos aquele homem, porque ele nunca foi
beneficiado pelo aspecto físico, mas se deixasse conversar estava envolvido.
Ele passava naquele pátio: "Lá vai o Castelo, lá vai o Castelo". Ele era
major. Depois, ele foi para a FEB. Sabe que na FEB, realmente, do ponto de
vista operacional, quem comandava a Força Expedicionária Brasileira era ele,
era tenente-coronel e coronel. A gente, que conhece bem a nossa hierarquia,
sabe quanto de qualificações, de competência precisa ter um oficial para se
projetar como tenente-coronel e coronel num ambiente de guerra como ele se
projetou. O ataque do Monte Castelo, da vitória, foi planejado integralmente por
ele.
Então, quando ele voltou, realmente, ele era um homem bastante conhecido,
bastante respeitado. Foi promovido a general, começou a ter as suas missões e
foi comandante da Escola de Estado Maior, onde eu tive o privilégio de servir
com ele e aprendi muito com ele e onde eu tive também a possibilidade de me
aproximar mais dele. E sempre a sua capacidade de transmitir idéias, de
transmitir pensamentos, de transmitir orientações era apreciada e respeitada. [...]
[...] eu fui ligado ao General Castelo, tive esse privilégio no período em que
fui instrutor da nossa Escola de Comando de Estado-Maior, quando o conheci
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— já o conhecia, obviamente, mas tive a oportunidade de me aproximar dele.
Era um homem — para repetir o conceito que todos têm — culto, preparado, um
estadista, impoluto, com conduta pessoal impecável, respeitado e respeitável.
Complementando este período de evolução profissional, o Major
Leônidas experimentou novo contato com as intimidades do ambiente político
nacional. Fora assistente do General Pedro Geraldo de Almeida, Chefe do
Gabinete Militar do Presidente Jânio Quadros; o presidente que se projetou
nacionalmente com a mais expressiva votação popular de até então, cuja gestão
foi marcada por um árduo combatente contra a corrupção endêmica inaugurada
pelo getulismo e difundida por seus herdeiros políticos. Nesta circunstância,
Leônidas vivenciou não somente a esperança do país finalmente ingressar no
contexto de uma verdadeira democracia como também a desconcertante surpresa
da renúncia presidencial e a dinâmica da instabilidade política que se
precipitaria sobre o Brasil.
No decorrer da turbulência própria do início da década de 1960, o
Tenente-Coronel Leônidas voltou a servir sob as ordens de Castello Branco no
Estado-Maior do Exército. Assim, como Oficial de Estado-Maior, e, portanto,
discípulo castellista (e de seus ideais democráticos), contribuiu, no contexto do
movimento contra-revolucionário de 1964, para que fosse evitada a implantação
de uma nova ditadura em nosso País, por meio da introdução de um regime
totalitário, de feição comunista, numa espécie de reedição do Estado Novo, com
novas bases ideológicas, mas com o mesmo viés antidemocrático. Novamente
recorro às recordações do próprio General Leônidas sobre aquela época:
E todos sabem muito bem que o General Castelo jamais tinha participado de
uma revolução. O General Castelo foi um homem legalista a vida inteira. Então,
eu me perguntei e dei a resposta: por que o General Castelo concordou em
liderar a Revolução de 64? O primeiro motivo foi o problema da quebra da
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hierarquia e da disciplina. Enfim, isso foi o último momento. A verdade é que a
Revolução de 64 não foi política, foi uma revolução ideológica. E foi por isso
que ele ingressou na Revolução de 64. Esse é o meu ponto de vista. Se fosse
uma revolução política, eu tenho certeza de que ele seria contra, como foi contra
sempre. Mas quando ele viu que o problema não era político-partidário, e sim
um problema ideológico, e que a ideologia que iria se implantar no Brasil era
contra as nossas características, contra as características do nosso povo, dos
nossos desejos, ele tomou para si a responsabilidade e o fez de maneira bastante
prudente, na minha opinião.
Ainda no calor dos acontecimentos de março de 1964, o TenenteCoronel Leônidas seguiu para a Vila Militar do Rio de Janeiro sob o Comando
do General Orlando Geisel. No entanto, seus mais relevantes serviços foram
prestados na Casa Militar do Presidente Castello Branco. Ainda neste enfoque, o
Coronel Leônidas compôs o núcleo articulador que deu a direção institucional
ao movimento ao lado de nomes como Geisel, Adhemar de Queiroz, Golbery e
Ivan Mendes.
Deste modo, esteve ao lado de Castello e de seu braço direito, Ernesto
Geisel (então General de Brigada e Chefe da Casa Militar), em diversos desafios
que o movimento cívico-político-militar de 1964 impunha ao governo eleito
(indiretamente) pelo Congresso Nacional (legitimado pelas mesmas urnas que
havia igualmente concedido ao Presidente Jânio Quadros – com seu mote
"varre-varre vassourinha" alusivo à desenfreada corrupção relativa à era Vargas
e a seus herdeiros políticos – a mais expressiva votação da história do Brasil),
como a edição das Leis nº 4.898/65 (Lei contra o Abuso de Autoridade) e
4.717/65 (Lei contra a corrupção e que inaugurou a denominada Ação Popular
em nosso país).
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Com efeito, é possível asseverar que o então Cel Leônidas testemunhou e
participou de várias das medidas que contribuíram para a consolidação da
estabilidade institucional que o Brasil passou a ostentar a partir de então. Uma
delas nos lembra o insuspeito jornalista A. C. Scartezini (Rara Lição da
Ditadura, O Globo, 22 mai. 2015, p. 19):
ao assumir o poder, o Marechal Castelo Branco providenciou uma reforma
nas Forças Armadas que criou a chamada expulsória (compulsória): a partir dos
70 anos, os militares passam à reserva automaticamente. Além da idade, duas
providências abreviaram a carreira de generais: nenhum oficial podia ser general
por mais de 12 anos; e cada um dos três graus do generalato devia renovar
anualmente um quarto de seu quadro. [...] Os coronéis deviam permanecer na
patente por pelo menos sete anos, mas não mais do que nove. A ideia era castrar
(impedir) o amadurecimento de lideranças (políticas) internas entre militares.
Não sem motivo, o movimento de 1964 marca o ocaso de uma longa
tradição histórica brasileira de envolvimento das Forças Armadas na evolução
política nacional. Neste sentido, a marca deixada pelo governo Castello é
sintetizada na sua célebre frase ao deixar a presidência: "encontrei impasses e
deixei opções para o Brasil".
Ao final do governo Castelo, o Coronel Leônidas volveu-se às lides
típicas da carreira militar, tendo sido adido militar na Colômbia, comandante
uma unidade de artilharia e cursado a Escola Superior de Guerra. Galgou o
generalato em meados da década de 1970.
Como General, Leônidas foi Chefe do Estado-Maior do I Exército (atual
Comando Militar do Leste), Comandante Militar da Amazônia e Comandante do
III Exército (atual Comando Militar do Sul). Nesta última função foi convidado
por Tancredo Neves para ser Ministro do Exército no primeiro governo civil
desde 1964.
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Àquela altura, como reconhecido e respeitado líder do Exército
Brasileiro, Leônidas foi, ao mesmo tempo, eleito por e eleitor de Tancredo,
confiante que estava nas credenciais democráticas do futuro Presidente e,
sobretudo, na capacidade de liderança do novo estadista em conduzir a nação
para além da crise que se aprofundava ao final da gestão do Presidente
Figueiredo.
No entanto, mesmo diante de um contexto desfavorável sob o ponto de
vista político e financeiro, o Ministro Leônidas conduziu transformações
estratégicas que modernizaram e prepararam a Força Terrestre para o século
XXI. Dentre as quais, destacam-se a criação do Curso de Política Estratégia e
Alta Administração do Exército (CPEAEx - curso no qual tive a honra de
lecionar já na terceira turma, em 1990), e da Escola de Administração do
Exército (EsAEx - escola pioneira no ingresso do segmento feminino na carreira
do Exército Brasileiro), a duplicação da Academia Militar das Agulhas Negras
(AMAN), a implantação da Aviação do Exército e o Sistema de Guerra
Eletrônica, além dos projetos Calha Norte e Força Terrestre 90, bem como a
modernização dos uniformes da Força Terrestre.
Assim, recorro a uma expressão de Bertold Brecht, do gosto do meu
amigo General Leônidas: "a verdade é filha do tempo". O tempo trará o
distanciamento histórico necessário para a leitura científica deste rico período da
história política do Brasil que, em última análise, legou as circunstâncias que
tornaram o General Leônidas o líder que foi, merecedor da alcunha de "generalestadista" por parte do atual Comandante do Exército, Gen Villas Bôas. Deste
modo, concluo a presente homenagem com um pedido e esclarecimento do
próprio Leônidas Pires Gonçalves:
Eu peço sempre que a sociedade brasileira nos faça justiça, porque nunca
admitimos ditaduras no Brasil, quer de direita, quer de esquerda. Por isso que
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nós participamos da derrubada do Dr. Getúlio e depois participamos também da
derrubada do Jango, com seus auxiliares e colaboradores.

“O Exército nunca foi intruso na história deste país”

Eu entrei na academia militar em 1939. E eu me formei em 1942 até 1964 foi
menos.
eu acho que uma das qualidades boas que eu tenho é ter estrela, sabe? Imagine
que um oficial como eu serviu três Casas Militares. A primeira com Dutra – eu
era menino, menino mesmo, tinha 24 anos, fui da Casa Militar de Dutra. Mas
um menino alerta pra tudo. Aprendi muito nessa primeira fase, mas aprendi na
visão de tenente. A segunda oportunidade foi na Casa Militar de Jânio Quadros,
aí eu era major, um oficial que estava mais experimentado. Nessa experiência,
eu aprendi como não se faz as coisas... Finalmente, fui da Casa Militar do Roque
Castelo*, quando então aprendi como se faz as coisas De modo que eu tive esse
privilégio de contar com uma boa estrela.

Tive o privilegio de ser general por 16 anos, quando a media é de 12 anos para
todo mundo, general só pode ser general por 12 anos, o mundo intero é assim, o
herói do Iraque na primeira guerra chegou aos estados unidos e foi para a
reserva... fui general muito cedo, 52 anos, eu foi o mais moço da minha época.
E fui general mais de 16 anos. Eu tenho mais tempo de general do que todo o
resto da carreira, eu fui promovido em 1974 quantos anos faz,
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FIGUEIREDO
Figueiredo foi meu aluno por três anos na Escola de Comando do Estado Maior
-- primeiro de artilharia, depois dois anos de prática e estratégia. Ele era
brilhante.
Vocês não conhecem a personalidade do João Figueiredo. É preciso entender
uma coisa, João Figueiredo era filho do general Euclides Figueiredo, que era um
homem que foi da revolução constitucionalista, foi punido pelo exército, foi
exilado para a Argentina e o João foi menino para lá. João foi aprender a ler em
Buenos Aires. Então ele tinha no âmago, na sua alma, ele tinha essa vontade,
que depois declarou essa vontade da...

Eu acho que depois que ele o micro- derrame cerebral, ele mudou de
personalidade totalmente. O Figueiredo que eu conheci não tinha nada do
Figueiredo como Presidente da República. Aliás, o livro do Geisel diz a mesma
coisa. Figueiredo foi um aluno brilhante, e olha que aquela escola é uma escola
pesada - e eu fui instrutor dele três anos, mais do que isso, ele tinha uma
experiência.

Janio Quadros, se alguém contar para os senhores que ele queria dar o golpe, ele
não queria dar golpe nenhum, ele era desequilibrado. Nós estamos metidos lá
dentro, então a gente sabe tudo, né: Ele foi embora e não disse ninguém da casa
militar, não tinha tarefa para ninguém da casa militar, provavelmente o chefe da
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casa militar* pegou um avião e foi embora para São Paulo. Os auxiliares dele se
mandaram do palácios. Se quisessem uma manobra para o governo, que
ficassem lá esperando a estrutura do retorno. Não, isso tudo é invenção. Agora
sabe porquê? Isso é uma interpretação minha, aí é interpretação. Eu pergunto
cada um dos senhores, o que é pior? Ser louco, ser desequilibrado ou querer dar
um golpe e sair errado do ponto de vista político? Querer dar um golpe e sair
errado. Porque tem margem de conserto e ser doido não tem margem de
conserto, Tanto é verdade que eles ficaram falando que ele queria dar golpe e ele
conseguiu ser reeleito, foi reeleito prefeito. Quando eu era ministro, ele chegou
lá - quando eu servi com ele eu era major -, ele era quatro anos mais velho que
eu. Ele disse assim, "general, o prefeito Janio Quadros quer uma entrevista com
o senhor", eu disse "muito bem". "Sr. ministro, muito boa tarde", aquele jeito
dele, "muito bem, como é que vai, prefeito?", "eu vim aqui, porque eu queria lhe
fazer um pedido, eu queria que o senhor me indicasse um homem para ser
secretário" (de transporte, eu acho) e conversamos um pouco, o objetivo dele era
esse, só para você ver o estilho do homem. Na hora de embora eu disse assim
"olha aqui, prefeito, em 48h o senhor tem três nomes", ele diz "não, senhor,
mande um que eu nomeio". E eu mandei e ele nomeou na hora.

O senhor era comandante do 3° Exército do ministro do Valter Pres, na época
do Figueiredo.
O ministro Valter Pires, nós lá na Escola de Comando do estado Maior, nós
trabalhamos em dupla, porque uma das maneiras que você faz, você monta um
tema, ou seja estratégico ou seja tático, e esse ética é posto em debate e cobradas
as ideias de cada um. Bom, esse trabalho em dupla, desde 8h da manhã até 6h da
tarde e o Valter foi meu companheiro de dupla dois anos, então eu tinha a maior
intimidade com o Valer, meu amigo querido. Ele era uma pessoa muito mal
interpretada, primeiro, ele era dum tiro* muito grande com quem ele não
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conhecia, mas era um senhor inteligente e com quem ele tinha intimidade
conversava com bastante fluência, não era fechado, não. Agora, era complicado
o jeito dele, né? Eu quero dizer o seguinte, naquela oportunidade que eu dei
apoio, porque afinal de contas eu dei apoio quando respondi para o senador, a
primeira coisa que eu fiz foi falar com ele: "õ Valdeco - eu chamava ele de
Valdeco - eu fiz essa interpretação e tomei essa decisão". Eu nunca me esqueço
que ele disse assim "olha, se você acha que aquele velhinho...". Aquele velhinho
tem 14 anos menos que eu agora.
ENTREVISTADOR: Qual era a opinião dele sobre a disputa?
ele não deu opinião, só disse assim "aquele velinho...". Eu disse, aquele velhinho
é o meu preferido, viu?: Eu digo para os senhores, os outros dois, um dele
também é meu contemporâneo de escola, o que acontece é o seguinte, nós
tínhamos que pacificar esse país. Eu digo isso com muita segurança, porque eu
fiz parte do estado Maior revolucionário de João Castelo. O Estado Maior de
João castelo era João Castelo, Geisel, Golbery e Adhemar de Queirós e um
grupo de cinco ou seis coronéis, entre eles o coronel Ivan de Souza Mendes e eu,
Leônidas.

Uma passagem que é interessante, eu fui cumprir uma missão, quando eu voltei,
bati na porta do - essas coisas são interessantes, como é que e uma coisa é ao
mesmo tempo simples e grandiosa - bati à porta do posto de comando e quem
abriu a porta foi o Castelo e eu disse "Ah" [interjeição de espanto], e ele "Não
diga nada, Leônidas, mas nós já vencemos". Porque esses chefes ficam parados,
tem um grupo que... do estado Maior que foi bom fazer as missões. Eu acho que
esse dia eu estava fazendo uma ligação para a marinha.
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Outra questão, me interessa muito essa questão do próprio ministro Valter
Pires. Aquele era um momento importante da passagem do poder militar para o
poder civil, qual era a visão do Valter Pires?

Quero dizer aos senhores: a “Revolução de 1964” não é revolução política.
Primeiro de tudo, Castelo Branco nunca tinha participado de nenhum
movimento púlpito no Brasil, por que é que ele foi exilado? Porque era uma
revolução ideológica. Nós estávamos combatendo uma ideia que está sendo
implantada no Brasil que nós achávamos que estava equivocada.

Então nessa hora, em nível nacional o único instrumento que tem força para
fazer uma coisa dessas, um acabamento do desejo civil são as forças armadas.
Então, quando falam que nós demos golpe militar, não. Eu criei uma frase que
eu gosto de repetir, vocês tomem nota porque eu acho que essa frase tem muito
valor: O Exército nunca foi intruso na história deste país, sempre foi instrumento
da vontade nacional. Isso é a pura verdade: nós nunca fomos intrusos, nós nunca
tomamos medida por nossa conta. Nenhum de você -- pela idade que eu estou
vendo daqui -- sabe qual era o panorama em 1964. O país virou um caos. O que
é que eu posso dizer aos senhores do Jango é ele era um gaúcho que não tinha as
qualificações para ser caudilho, e ele foi ungido pelo Dr. Getúlio. Mas ele não
tinha condições para ser caudilho, faltava alguma coisa. E ele gostou daquele
apoio de esquerda que recebeu, que o deixava na crista da onda. E aquele apoio
de esquerda estava levando o Brasil a um caos. Porque na verdade, na verdade,
se vocês escutarem, naquele período entre 1962--1964 houve 176 greves no
Brasil de grande monta até que ele sabendo que precisava de alguém com poder
pra fazer o que eles diziam, a esquerda, o comunismo, eles quando viram
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entraram nas forças armadas. Foi aquilo o que fez, não é que eles quisessem e
entrar nas forças armadas.

Porque a revolução também tem vário núcleos, não tem um só. O que acontece é
que Castelo -- eu convivi com ele, ele foi meu comandante da escola maior -- ele
sempre foi um homem considerado realmente excepcional. Eu me lembro
quando eu era cadete e ele era major, quando ele passava, diziam: "Lá vai o
Castello". Porque ele tinha vindo da França, que tinha feito a Escola Superior de
Guerra brilhantemente e também outra coisa, quem comandava as operações na
Itália era o tenente coronel, depois coronel Castelo Branco. Não sei se leram um
livro do Castelo, que foi distribuído aí, uma carta dele, aliás essa carta é linda de
se ler, uma carta dele para D. Argentina, ele diz assim: "Ontem tivemos uma
grande vitória, descobrimos um anti-Castelo. Que aquilo foi uma grande vitória,
nós estávamos combatendo o melhor exército do mundo. Aquela gente não
entendia como é que nós tínhamos harmonia. Aí diz ele assim: "eu que planejei
tudo, mas não tenho nenhum valor, valor é quem subiu lá". É a pura verdade,
não é? Ele era um homem de ideias muito limpas. Uma frase que nós usamos no
exército: um oficial estadual não pode ter médio de nada, nem de uma ideia
nova, isso é dele. Agora, injustiçado, não é? Porque eu não tenho a menor
dúvida, nos meus 88 anos, vivendo tudo o que eu vivi, que Castello foi o melhor
Presidente do Brasil. E ele, pra mim, nós cometemos um grande erro, eu já
escrevi isso, está em várias declarações minhas, nós devíamos não acabar
mandado de ninguém, a instituição tinha que se regular ela mesma, tinha que
começar um período e seis anos, seis anos ... Vejam a frase do Castelo quando
ele deixou a Presidência: “Eu encontrei impasses e deixei opções". E também a
revolução pode ser mal falada em alguns aspectos.
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ele ficou possesso quando deram um ano a mais pra ele, porque o Castelo tinha
horror que fosse chamado de ditador, tanto que ele fez questão da eleição de
1966 da via indireta. Vem cá, quantos países no mundo têm eleição indireta? Eu
costumo dizer uma coisa, eu sempre fui democrata e eu entrei na Revolução de
1964 porque ela era uma revolução contra o sistema político que eu achava que
era desastroso. E eu costumo dizer mais, viu? Que falha nós tivemos, porque o
mundo viu o que aconteceu com todos os sistemas comunistas do mundo, nós
íamos acabar um “Cubão” - uma Cuba tamanho gigante.

logo depois que a Revolução foi vitoriosa, houve duas facções atuando: uma
delas liderada pelo General Costa e Silva, junto com Chico Campos, Castello
não se meteu naquilo não. que foi quem fez realmente os episódios da revolução
e o poderio do Castelo caminhando indiretamente para chegar à presidência.
Mas quem fez o Ato Institucional n° 0 , que depois virou Ato n° 1, foi Costa e
Silva. Quando chega o fim, Costa e Silva achava que merecia ser presidente. E
queria, inclusive, dizem - aí é versão - dizem que ele queria o... Aquele general
que foi governador da Bahia... Juraci Magalhães, dizem isso, que ele gostava
dos civis, né? Mas o pessoal do Costa e Silva, não. Costa e Silva teve um
desempenho muito, teve medo, é verdade, tanto que eu costumo dizer que ele
tinha método histórico para ser presidente, então em vez de acabar vamos dar
mais par o Costa e Silva, aí o Costa e Silva fica doente, aí são os descaminhos
que eu vejo. Aí os descaminhos são nossos? Não. Porque a esquerda não quis
fazer essas coisas dela pela via democrática, que é tomar o poder pelo voto?
Não, foi pela violência. Outra coisa que eu quero dizer a vocês, mais moços,
como essa menina aí. Vejam vocês: nós fizemos a revolução, não matamos
ninguém, ninguém morreu na revolução, e estou falando do ato revolucionário.
E tomamos uma medida que eu costumo chamar de muito civilizada e histórica,
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porque cassação -- com dois "ss", não é com cedilha, não -- tinha a mesma
função do ostracismo na Grécia e do banimento em Roma. Era exatamente
assim que fazia. Com uma vantagem: a nossa cassação não obrigava ao exílio, e
nas duas citações, Grécia e Roma, incitava ao exílio. E o que aconteceu? Costa e
Silva candidato a presidente. Eu quero dizer para vocês a origem da violência foi
no Nordeste. Costa e Silva tinha que voar da Paraíba para Pernambuco,
pousando no aeroporto de Guararapes. Talvez nenhum de vocês nunca tenha
ouvido falar nisso, mas acontece foi seguinte: o avião teve uma pane e ele não
pode ir de avião, foi de carro, é perto. Tinha uma bomba tão potente que com o
aeroporto vazio ela matou um almirante, Almirante Fernandes, matou o
jornalista Régis e feriu umas 15 pessoas, inclusive um general, que perdeu os
dedos, do9is ou três dedos. Betinho confessou isso para Ronaldo*. Se o
aeroporto tivesse cheio, matava mais de 50 pessoas. Foi o primeiro sangue que
correu no Brasil. Essa é a verdade. Bom, pode haver alguns exageros na hora da
adesão, isso eu até admito lá no Nordeste. Mas sangue não tinha corrido. Aí
aconteceu o seguinte: quem semeia vento colhe tempestade. E a esquerda
colheu. O Exército inteiro não entrou nisso, não senhores. Nós preparamos uma
facção do Exército para combater. E não pense os senhores que é fácil combater
irmãos, não pensem os senhores que é fácil a gente brigar, matar alguém.
Eu sei por que eu, quando era chefe estadual do primeiro exército, um grande
amigo eu de toda vida, General Reinaldo Mello de Almeida, filho do José
Américo, eu com função * eu já desafiei na TV: "Alguém que tiver sido
torturado nos dois anos e sete meses". Nunca ninguém apareceu. Porque essa
história de tortura é muito exagerada.
Agora, uma coisa eu vou dizer que eu já tive coragem de dizer, no governo
Geisel, eu disse assim: "ninguém pode ser punido sem direito de defesa". Então
eu estabeleci que qualquer tipo de punição tinha que passar por um julgamento
jurídico para saber se ele realmente merecia. Porque as cassações, conheço bem

82

ela como ninguém, nós devemos ter recebido 4 mil a 5 mil propostas, nós
cassamos 400. Nos estados mandavam quem queria derrotar numa facção
estadual da outra inventado coisas. A gente tinha que ter um cuidado tremendo
por causa disso.

Ali era política, nós estávamos falando de ideológica, a revolução de 1964 para
a gente é uma revolução ideológica.

Olha, o senhor sabe que quando eu acabei o meu mandado dois estados me
convidaram para governador, não é minha área, não é minha praia.

A missão nacional das forças armadas é igual em todo o mundo, foi um dos
trabalhos que eu tive na constituinte. vocês sabem mundo bem que é a defesa da
pátria e a garantia do poder constituído da lei e da ordem. Queriam tirar a lei e a
ordem pelo recalque que de 1964, vou fazer uma pergunta interessante, o senhor
conhece o juramento do militar americano? Já viu?
O exercito americano é encarregado da ordem externa e domestica, ai na minha
casa, isso é um fato histórico interessante, era o senador Fernando Henrique
Cardoso: "general eu queria o senhor pode apresentar uma proposta com a
nossa"
. Então ele precisava de alguém de apoiar, quem apoiava ele foi o “savata”, por
quê? Nem por causa do Sarney nem por causa do Brasil, essas caretices que
vocês vêm no nosso, o Brasil acima de tudo, para nós é isso mesmo, sabe por
quê? Porque eu... Não foi nem um médico, nem um advogado, eu fui para frente
da bandeira e era pra valer... “Eu juro que eu morro pra vocês...”, ai é que ta o
problema... E é verdade, para mim é verdade, então o que acontece é isso, o
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problema do pessoal não tem objetivo, nem norte, uma vez eu recebi um elogio
daquela Zenaide, não sei se você conhece aquela jornalista política do Brasil, ela
disse para mim “General você sabe que o senhor é muito coerente nas suas
coisas, o senhor não sabe por quê? Porque o único referencial que tenho no
Brasil, não é nem comparativo, eu amo o exercito eu amo o Brasil. Então não
pense que isso é cinismo não, isso é verdade... Os senhores pensam que é
brincadeira fazer uma revolução sem saber onde ia acabar aquilo?
Disse isso mais de uma vez para os encarregados. “Vocês estão fazendo uma
constituinte, uma constituição olhando para o passado

Não perdi nenhum, porque nosso trabalho foi um trabalho magnificamente feito,
desculpe a falta de modéstia. Chegávamos lá e dizíamos: “Nós queremos que
seja assim pelas seguintes razoes, tais... Tais... Tais..., e o textos como esse...
Às vezes nos íamos almoçar no sitio dele, Sarney, eu Diógenes, a Maria muito
amiga da Antonia, o João Ivar ia junto. O comando do país também tem uma
parte de amizade

sabe quem criou o ministério da defesa? Castello branco, castelo branco queria o
ministério da defesa, ele só não fez porque não teve tempo, eu acho o seguinte,
ta tomando jeito, porque o que acontece é o seguinte, o ministério da defesa,
mandava os primeiros colocados lá era uma desconsideração, homens
absolutamente competentes para, ministro Jobim tem características de ministro
da defesa, eu tenho dito isso sempre em nosso meio, tem gente que reage, eu
digo que não... Porque o ministro Jobim tem uma qualidade, não sei se os
senhores já leram o livro do... Eu sou um leitor inveterado, minha especialidade
é geopolítica, geoestratégia, política externa e política militar, dorentito ele da às
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qualidades que deve ter um ministro da defesa, as qualidades que estamos
vivendo, é pagina 478, voces já viram que com 88 anos eu tenho...
Eu acho que ele tem a seguinte qualidade, ele tem transito, ele tem transito no
poder executivo, no poder judiciário e no legislativo, isso é uma beleza, eu sei
que quando eu adquiri trânsito por causa da noite de 14 para um ficou tudo fácil,
esse trânsito é muito importante, e eu acho que ele escuta muito as forças
armadas, e alguém critico porque ele botou uniforme, não foi, sabe o que eu
digo, quando ouço, "fulano vestiu a pele vesti a camisa, vestiu uniforme a
camisa não"

no período da constituinte houve muitas greves, isso preocupou o exercito? Isso
não preocupou não. Vou contar um episódio. "General, a estrada ta deixada
assim e assim por caminhões" "muito bem manda um d9 derruba um caminhão
pro lado da estrada" o D9 chego lá e derrubo pronto foi tudo. Não em dar poder
não
Agora uma coisa, quem fazia essas coisas era só o ministro e hoje em dia nos
continuamos com o mesmo sistema, o exercito não se mete em política, e só
quem faz a política institucional e o comandante do exercito porque não tem
mais misto. Isso foi uma coisa que nos deu um progresso profissional. O
exercito brasileiro nunca foi melhor do que é hoje, não preciso ninguém se
associar,

eu entrei na academia militar em 1939 anos, ta fazendo quanto tempo? 70 anos?
Então veja, Eu acompanhei esse 70 anos, porque eu vivo dentro do exercito
dentro do exercito até hoje, eu faço conferencia todo ano, na escola estadual, na
MAM, o exército nunca esteve melhor que agora, o exercito hoje é profissional,
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se nos tivéssemos mais dinheiro, eu vou dar um dado para os senhores que eu
tenho certeza que não conhecem no meu período nos compramos, porque o
exercito não tinha mobilidade, num país imenso deste, nos compramos 84
helicópteros, nos temos 81 voando até agora, muito bem, com a seguinte
característica, somos recordistas de segurança, a média mundial é 10. Não sei o
que por 100 mil horas, nos estamos em cinco. Quatro, quer dizer a nossa gente é
muito competente, o brasileiro é muito competente, ele é mal usado.

Sarney tinha o respaldo constante, eu acho que quem mantinha estabilidade do
governo era aas forças armadas... Por duas razoes, primeiro que nos sentimos, e
foi verdade, o Brasil ficou devendo ao Sarney, a transição e a redemocratização.
E isso foi uma ideia nossa, nós queríamos isso também, então a gente se sentia
apoiado porque a gente sabia que estava dentro do espírito do exercito

Se era melhor ter feito uma ampla reforma na carta de 1969 em vez da
constituinte? Eu não acho, não. A Carta de 1969 já era um remendo. Eu achava
que nós precisávamos ter uma Constituição nova, agora, o ministro da justiça
nunca apresentou uma pré-constituição ao Sarney que era o pro sal, aquela
comissão não foi obedecida... Agora, essa posição sobre a necessidade de uma
nova Carta não era uma posição das Forças Armadas, era uma posição minha.

Quem designou Ney Prado para a Comissão Arinos fui eu. Ele foi o meu
orientador quando eu fiz a minha tese sobre na ESG, porque ele é um grande
cientista político, tem doutorado em Pricenton, é um homem de altíssimo nível.
O livro dele é uma delícia de ler, ele acaba com aquela gente toda da tal
Comissão Arinos.
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NA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA: UM “PROJETO PARA O BRASIL”

Quando os militares cursam a Escola Superior de Guerra (ESG),1 normalmente
escolhem temas militares para fazer a monografia final. No meu caso, escolhi
fazer o trabalho sobre um modelo político para o Brasil, e desse modo passei
doze meses estudando a fundo os autores políticos da época. E eu sou estudioso
mesmo, gosto de estudar. Eu conhecia todas as Constituições, e a última que
estava vigente – a de 1967/69 -- eu sabia toda.
Na monografia da ESG, nós tínhamos o limite de 50 páginas, de modo que não
era um trabalho muito detalhado. Mesmo assim, propus uma série de coisas que
estão para fazer e até hoje não fizeram. Comecei propondo o voto distrital.
Propus quatro partidos no Brasil, um conjunto de partidos que fossem de centroesquerda, centro-direita, depois esquerda e direita. Depois, fiz uma frase que foi
motivo de uma crônica do Athaíde,2 o imortal, e que era a seguinte:
“Democracia: tarefa sem fim”. Tarefa sem fim porque há que estar sempre
aperfeiçoando. E outra coisa: na democracia, existem dois tipos de valores: os
valores universais, que todo mundo conhece, e aqueles valores mais apropriados
à pátria, que temos de considerar. Nós não somos iguais à França. Não somos
iguais à Inglaterra. Então, a nossa Constituição não pode se igualar à desses
países. Gosto de citar uma passagem de Sólon,3 que, perguntado “Qual é a
melhor Constituição?”, respondeu: “Diga-me primeiro para que povo e para que
época”. De modo que, na ESG, fiz um trabalho sobre a Constituição para aquela
época e para o nosso povo.
Meu trabalho foi mandado para a Presidência da República. Quando eu me
encontrei a primeira vez com Geisel, de quem eu fui assistente duas vezes, ele
disse: “Gostei do seu trabalho”. Isso eu acho que é a coisa mais significativa
sobre meu trabalho. O restante é ideia advinda da leitura.
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A ESCOLHA PARA MINISTRO DO EXÉRCITO

Eu vim a me tornar Ministro do Exército por uma dessas das artimanhas do
destino. Quando eu comandava em Belo Horizonte, uma vez por mês havia lá o
jantar dos esguianos.4 Na primeira vez em que compareci a esse jantar, encontrei
um senhor, bem mais velho que eu, muito simpático, que puxou conversa
comigo. Logo me dei conta de que era o Dr. Tancredo Neves. Na época, ele
estava sem função eletiva. Ficamos costumeiros de conversas nesses jantares.
Tancredo gostava muito de sentar ao meu lado, e nós conversávamos bastante.
Isso aconteceu repetidas vezes. Em 1978, fui transferido de Minas Gerais para o
Rio Grande do Sul, e não tive mais contato com ele.
No ano de 1984, eu comandava o III Exército5 quando recebi um telefonema
do Senador Affonso Camargo (PMDB-PR),6 dizendo assim: “General, eu queria ir
a Porto Alegre conversar com o senhor sobre um assunto”. Ele era meu amigo
há muito tempo, e eu lhe disse “Pode vir, Affonso. Venha quando quiser”, ao
que ele me respondeu: “Então eu vou amanhã”. Na conversa que tivemos, me
dei conta de que ele queria a minha opinião sobre o Tancredo ser Presidente da
República. Isso foi em setembro de 1984. Já estava tudo definido, mas Affonso
queria a minha opinião, porque naquela época o pessoal ainda tinha medo do
que podia acontecer no processo político. Sem razão. Na análise que fiz para ele,
cheguei à seguinte conclusão: que eu esperava um ambiente político-militar
complicado, mas que, com a reconhecida habilidade política do Dr. Tancredo,
com o seu equilíbrio e a sua inteligência, ele era uma opção boa para pacificar o
Brasil. Affonso foi embora com essa minha resposta. A partir daí, politicamente,
meus interlocutores passaram a ser José Sarney (PMDB-MA), que também era
meu amigo de muitos anos -- conheci Sarney quando eu era mais jovem e ele era
deputado “bossa nova”7 --, o próprio Affonso Camargo e também o Governador
do Paraná, José Richa (PMDB-PR),8 que era um grande amigo meu de mocidade.
No dia 20 de novembro de 1984, essas duas últimas pessoas me telefonaram e
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disseram: “Nós queremos ter um encontro contigo, Leônidas. Mas tem que ser
um encontro de caráter reservado”. Respondi: “Na minha casa não dá pra ser. E
se for na casa dos meus filhos, todo mundo vai saber”. Escolhi então a casa de
um amigo meu, no Rio de Janeiro. Quando chegamos lá, eles disseram: “Nós
vimos aqui para formalizar o convite do Presidente Tancredo Neves para você
ser o Ministro do Exército”. É por isso que digo que talvez eu tenha sido o
primeiro ministro que ele escolheu.
Na época, eu já tinha muita estrada. Sabia como são as coisas da política e
como a gente se expõe quando é alvo de uma preferência dessas: falam mal até
da cor dos seus olhos: “Porque aquele desgraçado tem olhos verdes!...”. De
modo que eu fiquei quietinho, e, na véspera, fui para Brasília encontrar o Dr.
Tancredo. Ele me recebeu muito amavelmente. Houve um diálogo de homem
elegante. Às tantas, eu disse para ele, “Bem, eu vou embora, e quero saber se o
senhor tem alguma diretriz para o Exército”. Ele respondeu assim: “General, o
Exército brasileiro está em suas mãos”. O curioso é que eu jamais tornaria a ver
o Dr. Tancredo. E sabe a única pessoa que ficou a par desse convite? Somente
Dóris, minha mulher.
A MORTE DE TANCREDO E O IMPASSE NA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Soube da doença de Tancredo na véspera de sua posse. Eu estava num jantar em
minha homenagem, na Academia de Tênis de Brasília. Nisso, toca o telefone;
era o General Ivan de Souza Mendes,9 homem do SNI,10 também meu amigo de
toda a vida. Perguntei: “O que é que está acontecendo aí, homem?”, e ele disse:
“Leônidas, o que está acontecendo é que o Presidente Tancredo está no hospital,
e eu não estou gostando das coisas aqui”. Naquela época, havia em Brasília uma
piada que dizia que o melhor hospital da cidade era o avião da Força Aérea, e
lamentavelmente a piada era verdadeira. Interrompi o jantar, pedi uma gravata
emprestada – gravata histórica, que está até hoje no meu armário -- e toquei para
o hospital. Não se podia entrar no quarto que Tancredo estava recolhido, os
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médicos não nos deixavam vê-lo. Mas eu entrei numa sala e vi uma plêiade das
maiores autoridades políticas do Brasil: Sarney, Antonio Carlos Magalhães,11
Pedro Simon,12 Ulysses Guimarães.13 Tive uma imagem como se fosse um time
de futebol americano, todo mundo junto. Falei “Com licença, com licença, com
licença”, e fui para o centro do furacão, ver o que é que estava acontecendo.
Fiquei ouvindo por alguns minutos que se travava de um impasse: quem ia
assumir a Presidência da República no dia seguinte? Vou relatar exatamente
como se passou -- e qualquer outra coisa que se diga é mentira. Eu falei: “Um
momentinho aí. Qual é a dúvida que os senhores têm? De acordo com a
Constituição de 1969, nos seus artigos 76 e 77, quem toma posse é o VicePresidente da República”. Imaginem o susto: um general ter o desfrute de
afirmar isso tudo! Mas lembrem que eu havia tido meus estudos políticos na
ESG, e conhecia a fundo a Constituição vigente.

Naquela situação, além do conhecimento, eu tinha o poder, com o Exército
atendendo atrás de mim: eu já era Ministro do Exército, porque naquela noite já
tinha saído a nomeação. O cargo já era oficial. Bom, para minha surpresa, não
houve da parte dos políticos uma única palavra de reação: “Sim, senhor, é isso
mesmo”. A partir daí, nós fizemos três subcomissões. Uma iria ao Senado
Federal, outra para a Câmara dos Deputados -- para organizar a posse, no outro
dia de manhã, às 10h. Eram altas horas da noite, e nós tínhamos que fazer tudo:
eu, o senador José Fragelli14 e o Dr. Ulysses – jamais chamei o Ulysses de
“Deputado”, eu sempre o chamei de Dr. Ulysses, e ele me chamava de “meu
querido general”. Nós nos dávamos bem até em certos momentos delicados.
Bom, fomos no meu carro. Quando eu ia entrar no automóvel, alguém diz “Dá
licença, general?”, e pega no meu paletó. Olhei. Era um senhor moreno, de
cabelo bem preto, que disse assim para mim: “Eu posso ir com o senhor?”. Era o
Senador Fernando Henrique Cardoso (PMDB-SP). Olhei bem para ele -- qualquer
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versão diferente desta é mentira --, e disse: “Entre no carro”. Ele entrou, e foi
um bom ouvinte. Não foi mais que isso: ele foi só ouvinte.
“BOA NOITE, PRESIDENTE !”

Nós tínhamos ido encontrar o Ministro Leitão de Abreu.15 A decisão já estava
tomada, claro, mas fomos vê-lo, para combinar como seria a manhã do dia
seguinte. O pobre do Ministro Leitão estava na maior dificuldade de levar isso
ao João Figueiredo, porque ele sabia que João não queria dar posse ao Sarney de
jeito nenhum -- eles tinham brigado por aquelas questões políticas, como todos
lembram. Eu disse assim: “Doutor Leitão, o senhor tem aí a Constituição?”.
Porque é o seguinte: eu, com conhecimento e poder, saiam da frente. Eu não
temo as oportunidades que o destino me dá, eu agarro e vou em frente; desculpe
essa falta de modéstia, mas é verdade, é o meu jeito. Imaginem eu dizer para o
Leitão: “Tem a Constituição?”, ele responder “Tenho”, e eu ainda dizer “Vai
buscar”... Me lembro da cena em detalhe: a biblioteca dele tinha dois degraus
para subir. Leitão veio com a Constituição aberta e disse assim: “É, os artigos
76-77 são bem claros”. Mas notem: foi uma intervenção decisiva para assegurar
a posse do Vice como Presidente da República. Que não se personalize isso:
Sarney foi beneficiado por abrangência, não teve nada de pessoal nisso. Faço
questão sempre de alertar para esse ponto. Eu disse que quem tinha de ocupar o
cargo era o Vice-Presidente da República. Lendo os artigos constitucionais 7677, não havia qualquer dúvida. O resto era cena de jogo político, todo mundo
sabia quem era que tinha de ser o Presidente da República.
Vou fazer um flashback. As hipóteses que estavam sendo cogitadas eram dar
posse ao Sarney ou ao Ulysses. A bem da verdade, digo que não vi nenhuma
manifestação de ambição por parte deles; os dois estavam quietinhos. De
madrugada, eu telefonei para Sarney. Essa frase que eu vou lhes dizer foi
declarada por ele no livro do Ronaldo Costa Couto.16 Telefonei para Sarney às
3h da manhã e ele me disse assim: “Leônidas, eu estou com o maior

91

constrangimento de assumir isso com tranquilidade”. Eu respondi para ele:
“Sarney, deu um trabalho danado para consertar tudo isso. Boa noite,
Presidente!”.
Vocês conhecem essa frase, não? Ele repete muito isso. Tanto que ele me disse
que um livro que está querendo lançar terá o título Boa noite, Presidente. Foi o
momento em que Sarney viu que ele era o Presidente da República, porque ele
já estava Presidente. Fernando Henrique Cardoso conta esse episódio muito
distante da realidade; ele foi apenas um ouvinte nesse episódio todo. Mas ele
conta outra história.
AS FORÇAS ARMADAS NA CONSTITUINTE

Nos preparatórios para a Constituinte, ainda na época dos trabalhos da Comissão
Arinos, havia lá um participante chamado Ney Edson Prado17 que era muito meu
amigo. Quem o designou para a Comissão fui eu. Ele tinha sido meu orientador
na ESG, quando fiz a monografia sobre um modelo político para o Brasil. Ney
Prado escreveu aquele livro Os notáveis erros dos Notáveis.18 Tudo que eu sei
da Constituinte, quem me ensinou foi ele, naquele livro.
Logo que eu assumi o Ministério do Exército, comecei a me preparar para a
defesa dos interesses das Forças Armadas na Constituinte. Defini nossa atuação
em três frentes: uma, que eu chamei de político-institucional; outra, de
profissional-militar; e uma terceira, administrativa.
Na frente política e institucional, centrei-me nos trabalhos da Assembleia
Nacional Constituinte. Antes de mais nada, chamei meus comandados no
Exército e avisei que somente eu é que falaria pela instituição – eu e mais
ninguém. Feito isso, elaborei um trabalho elencando 26 pontos do nosso
interesse. Aprontei o texto e mandei-o para todos os congressistas.
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Nossa ligação com o Congresso Constituinte era feita por meio de um oficial.
Eu coloquei oito assessores militares atuando na Constituinte: quatro ficavam na
parte da manhã e quatro na parte da tarde. Quando o último deputado saía, o
oficial mais credenciado me ligava -- não importando a hora que fosse. Não, eu
não me lembro mais quem eles eram, porque mudavam continuamente. Ficavam
lá de seis a oito meses e tinham que cumprir algum item da profissão, fazer a
arregimentação. Os oito personagens ficavam lá no Congresso Nacional,
acompanhando sistematicamente a Constituinte, mas eles variavam -- inclusive
o chefe deles. Não, eu infelizmente não lembro mais do nome de nenhuma
dessas pessoas...
O eixo principal da nossa atuação na Constituinte era defender a missão do
Exército. Vocês sabem muito bem que a nossa missão é a defesa da pátria e a
garantia do poder constituído, a garantia da lei e da ordem. Na Constituinte,
queriam tirar a lei e a ordem, pelo recalque que tinham de 1964. Eu disse isso
mais de uma vez para os encarregados da Constituinte: “Vocês estão fazendo
uma Constituição olhando para o passado, e não olhando para frente. Vocês
estão fazendo uma Constituição baseada em recalques, e não nos interesses do
Brasil”. Repeti isso mil vezes. Consegui dar uma melhorada, mas o resultado
final foi olhando para o passado. É por isso que já fizeram dezenas de emendas à
Constituição de 88. Na época, eu entrava no assunto genericamente, falando
assim para o Bernardo Cabral:19 “Você já viu a consequência disto aqui?”
Geralmente, a consequência era algo da área financeira: os constituintes abriam
a mão, gastavam dinheiro à toa. E ele respondia: “Você sabe, o pessoal está me
pressionando”. Coitado do Cabral. Penou muito naquela relatoria.
A nossa participação na Constituinte teve um foco muito apropriado aos
interesses do Exército. Nas outras coisas, nós não nos metemos – nem mesmo na
questão do presidencialismo. O Exército conseguiu tudo o que queria na
Constituição. Não perdi nenhum debate, porque nosso trabalho foi um trabalho
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magnificamente feito -- desculpe a modéstia. Dizíamos: “Nós queremos que seja
assim pelas seguintes razões: tais, tais e tais”. Estava tudo no documento de 26
pontos que eu preparei. Se eu ainda tenho uma cópia desse documento?
Infelizmente, não. Uma pena...
SARNEY E SEU MANDATO

Os 26 ponto que elaborei versavam apenas sobre questões militares.
Presidencialismo não era um desses pontos, eu não me meti nessas outras coisas.
Na questão do mandato do Sarney, eu acho que foi absolutamente próprio o
Sarney abrir mão de um ano. Ele tinha jurado a Constituição, e quando algo é
jurado, tem que ser válido. Mas eu fui contra Sarney abdicar de um ano de
mandato: “Você não pode dar coisa nenhuma”. Para que os quatro anos, se ele
jurou a Constituição por seis anos? Conversamos muito sobre isso. Não é dizer
que ele não tenha ouvido a minha argumentação -- tanto que ele não cedeu aos
quatro anos. Mas ele abriu mão de um ano, e deu como exemplo que o que
aconteceu a Dutra fez isso.20
No período da Constituinte, assim como nos demais períodos, eu tinha
despachos semanais com o Presidente Sarney. Nós conversávamos pelo telefone
sobre algum problema -- até para dar um “Tudo bem, Zé?”, que é como o chamo
quando estamos os dois sozinhos. Ele admitiu isso no próprio Congresso
Nacional, na comemoração dos vinte anos da democracia, quando fez um
discurso: “Quando nós estamos sozinhos, o General Leônidas me chama de Zé”.
Sarney contou isso para todo o Senado. “Ô, Zé, conta alguma novidade? Tudo
bem? Ô, fulano de tal?”, essas coisas de relação funcional e de amigo. Às vezes,
íamos almoçar no sítio dele. O comando do país também tem uma parte de
relações de amizade.
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RELAÇÕES COM O DR. ULYSSES

Na Constituinte, tive um certo entrechoque com o Dr. Ulysses. Isso aconteceu
porque ele, num discurso, num episódio da grandeza como era a Constituinte de
um país como o Brasil, ele me vem falar daquele rapaz, um subversivo, que foi
torturado no Uruguai. Eu achei que isso não tinha cabimento.21 E briguei com
ele. Virei às costas e fui embora, não o cumprimentei. De noite, nós deveríamos
ir à casa dele, porque era seu aniversário, mas nós não fomos -- nem eu, nem
minha mulher. Mas eu gostava dele.
A propósito de Ulysses, conto uma pequena inconfidência. Depois que o
Governo Sarney acabou, eu fui um almoço, aqui no Rio, na casa do Renato
Acher,22 que também meu amigo. Disse assim o Dr. Ulysses, que já tinha
tomado um coado: “Meu querido general, sabe que o Brasil vai muito mal?”. Eu
disse: “Mas por quê, doutor Ulysses”, “Porque o Ministro do Exército não
manda mais nada...”

O depoimento do General Leônidas Gonçalves Pires ocorreu na tarde de 11 de
dezembro de 2009, na sala da pós-graduação em Direito da PUC-RJ, na Gávea,
gentilmente cedida pela professora Gisele Cittadino. Participaram da entrevista
os pesquisadores Ademar Seabra, Antônio Sérgio Rocha, Bernardo Ferreira,
Cícero Araújo e Jefferson Goulart.
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NOTAS
1

A Escola Superior de Guerra (ESG) foi criada em agosto de 1949 (Lei nº 785/49). Localiza-se na
Fortaleza de São João, no bairro da Urca, Rio de Janeiro. É considerada um Instituto de Altos Estudos
de Política, Estratégia e Defesa, integrante da estrutura do Ministério da Defesa.
2

Alceu de Amoroso Lima (Tristão de Ataíde 1893-1983) foi um pensador e líder católico, escritor e
crítico literário, considerado um paladino na resistência contra o regime militar, havendo denunciado
sistematicamente, em suas colunas no Jornal do Brasil e Folha de S. Paulo, a censura e o cerceamento
às liberdades civis e políticas impostas pelo regime. Foi membro da Academia Brasileira de Letras e
recebeu o “Prêmio Jabuti – Personalidade Literária do Ano”, em 1979.
3

Sólon de Atenas (638-558 a. c.) foi jurista, legislador e reformador das leis e costumes da Grécia,
tendo-se notabilizado por ter lutado pelo fim da escravidão por dívidas. Era um dos “Sete Sábios” da
Grécia antiga.
4

Ex-alunos da ESG (Escola Superior de Guerra).

5

Denominada atualmente de Comando Militar do Sul. Foi o próprio General Leônidas quem mudou a
terminologia dessas grandes áreas.
6

Affonso Alves de Camargo Netto (1929-2011) graduou-se em Engenharia Civil. Começou sua
carreira como vice-governador do Paraná (gestão Ney Braga, em 1964). Foi duas vezes secretário
estadual de Justiça e de Fazenda e diretor do Departamento de Águas e Energia, além de ter presidido
o Banco do Estado do Paraná. Foi Presidente do diretório regional da ARENA e senador “biônico” em
1978, também pela ARENA. Com a volta do pluripartidarismo, ingressou no PP e mais tarde no
PMDB. Elegeu-se Senador pelo PMDB-PR em 1986. Em 1989, foi candidato à Presidência da
República pelo PTB. Foi indicado por Sarney para o Ministério dos Transportes, tendo criado o “ValeTransporte”. No governo Collor, foi Ministro das Comunicações e, depois, dos Transportes.
7

Facção mais moderada da UDN (União Democrática Nacional), preconizava aproximações com os
partidos adversários PTB e PSD, contraposta à mais agressiva ala “Banda de música”, partidária da
oposição ferrenha à tradicional aliança que dominou a política brasileira do período 1946-1964.
8

José Richa Nascimento (1934- 2003) graduou-se em odontologia pela UFPR. Elegeu-se Deputado
Federal em 1962. Foi um dos fundadores do MDB, sendo reeleito em 1966. Candidatou-se ao Senado
Federal em 1970. Foi Prefeito de Londrina (1973 a 1977). Elegeu-se Senador em 1978 pelo MDB. Em
1982, venceu as eleições para o Governo do Paraná. Engajou-se no movimento pelas Diretas-Já e
reelegeu-se Senador em 1986, pelo PMDB. Deixaria esse partido em 1988 para fundar o PSDB. Seu
filho, Beto Richa, é Governador do Paraná desde 2010.
9

Ivan de Souza Mendes (1922-2010) foi o sexto e último diretor do extinto Serviço Nacional de
Informações (SNI), de 1985 a 1990, durante o Governo Sarney. Durante um breve período em 1964,
foi nomeado interventor na extinta Prefeitura de Brasília, cargo que, à época, equivalia ao de
Governador do Distrito Federal.
10

O Serviço Nacional de Informações (SNI) foi criado pela lei nº 4.341 em 13 de junho de 1964 com o
objetivo de “supervisionar e coordenar as atividades de informações e contra-informações no Brasil e
no exterior”. O Serviço, idealizado pelo General Golbery do Couto e Silva, teve como Chefes dois exPresidentes da República: Emílio Garrastazu Médici (1967-1969) e João Batista de Oliveira
Figueiredo (1974-1978).
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11

Antonio Carlos Magalhães foi um político baiano (1927-2007). Nascido em Salvador, graduou-se
em Medicina, embora nunca a tenha exercido. Trabalhou como jornalista e foi Governador nomeado
(“biônico”) da Bahia em 1967 e, depois, em 1974. Conhecido pelo acrônimo “ACM”, foi Ministro das
Comunicações de José Sarney, considerado elemento essencial para a vitória de Tancredo Neves no
Colégio Eleitoral. Foi eleito Governador da Bahia em 1990. Presidiu o Senado Federal entre 1997 e
1999 e reeleito Senador em 2002. Foi um dos principais aliados do Presidente Fernando Henrique
Cardoso e proprietário de um conglomerado de empresas de comunicação na Bahia. Faleceu em 2007.
12

Pedro Simon (1930-) é um político gaúcho. Formado em direito e com Mestrado em Economia
Política, foi Primeiro Vice-Presidente do PMDB, em 1983, e Coordenador Nacional da Campanha
pelas eleições diretas para Presidente da República, em 1984 (Diretas Já). Foi Ministro da Agricultura
do Governo Sarney, Governador do Estado do Rio Grande do Sul (eleito em 1986) e Senador pelo Rio
Grande do Sul, desde 1990, com mandato até 2014.
13

Ulysses Silveira Guimarães (1916-1992) foi Presidente da Assembleia Nacional Constituinte (19871988), Presidente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e Presidente da Câmara
dos Deputados, em três Legislaturas (1956-1958 e 1985-1989). Foi um dos grandes líderes da
resistência pacífica ao regime militar e da campanha pela redemocratização do País. Apesar de sua
inconteste liderança política no cenário nacional da segunda metade dos anos 80, foi fragorosamente
derrotado nas eleições presidenciais de 1989. Faleceu em 1992.
14

José Manuel Fontanillas Fragelli (1915-2010) foi pecuarista mato-grossense, bacharelou-se em
Direito pela Universidade de São Paulo em 1938. Foi Promotor de Justiça em Campo Grande (MS),
onde fez carreira política pela antiga UDN, tendo sido constituinte em 1946, Deputado Estadual de
1947 a 1954 e Deputado Federal de 1955 a 1959, Governador de 1971 a 1975 e Senador de 1980 a
1987. Em 1983, liderou grupo de quinze Senadores que foram a Minas Gerais pedir a Tancredo Neves
que concorresse no Colégio Eleitoral de 1985. Presidiu o Senado Federal de 1985 a 1987, tendo
substituído José Sarney na Presidência da República em diversas oportunidades.
15

João Leitão de Abreu (1913-1992) foi Ministro-Chefe da Casa Civil durante o Governo Médici
(entre 1969 e 1974) e João Figueiredo (entre 1981 e 1985). Foi também Ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) e Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foi considerado, pelo jornalista Elio
Gaspari, o “mais poderoso de todos os Chefes da Casa Civil” (Folha de S. Paulo, 27/01/2007).
16

Ronaldo Costa Couto (1942-) é historiador, jornalista e ex-Ministro-Chefe da Casa Civil da
Presidência da República (Governo José Sarney, entre 1987-1989). Foi, por um breve interregno, em
1985, Governador do Distrito Federal. O livro a que se refere o entrevistado é a coletânea Memória
Viva do Regime Militar (Rio de Janeiro: Record, 1998), na seção correspondente à entrevista
concedida pelo ex-Presidente José Sarney.
17

Advogado, foi professor da Escola de Administração de Empresas da FGV-SP e chefe da Divisão de
Estudos Políticos do Colégio Interamericano de Defesa, em Washington (EUA). Foi o SecretárioGeral da Comissão de Assuntos Constitucionais.
18

19

Publicado em 1987 pela editora Forense.

José Bernardo Cabral (1932-), advogado e político amazonense, foi um dos fundadores do antigo
MDB, Deputado Estadual pelo Amazonas (1962-1966) e Deputado Federal pelo MDB (1967-1968).
Teve seu mandato cassado pelo Ato Institucional n° 5 (AI-5). Presidiu o Conselho Federal da OAB em
1980-1981. Mais tarde, foi eleito Deputado Federal pelo PMDB (1987-1991), tendo sido Relator da
Assembleia Nacional Constituinte. Foi Ministro da Justiça no primeiro ano do Governo Collor (1991).
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21

Aqui, o entrevistado refere-se não a um discurso de instalação da Assembleia Constituinte mas ao
discurso de promulgação da Constituinte, na sessão de 5 de outubro de 1988. Nesse discurso, Ulysses
evocou a memória de Rubens Beyrodt Paiva (1929-1971), morto possivelmente nas dependências do
Destacamento de Operações Especiais (DOI), no quartel do Exército, no Rio de Janeiro. O trecho do
discurso de Ulysses que irritou o entrevistado é “A sociedade foi Rubens Paiva, não os facínoras que o
mataram”. A íntegra do discurso de Ulysses está disponível em http://www2.camara.gov.br/atividadelegislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/destaque-de-materias/constituinte-19871988/pdf/Ulysses%20Guimaraes%20-%20DISCURSO%20%20REVISADO.pdf.
22

Renato Bayma Archer da Silva nasceu em 1922. Foi vice-governador do Maranhão pelo PSD (1950)
e Deputado Federal entre 1954 e 1968, tendo sido cassado pelo AI-5. Foi Ministro interino das
Relações Exteriores durante o Gabinete parlamentarista de Tancredo Neves e o primeiro Ministro da
Ciência e Tecnologia (1985-1987), criado durante o Governo Sarney. Faleceu em 1996.

