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Denise Rollemberg

Eram tempos de guerra. No Forte de Copacabana, o mais aplicado soldado do
quartel, treinado para combater a guerrilha urbana, campeão de tiro, era condecorado com
medalha e homenageado com discurso do comandante. Bordado na farda, lia-se Paz. Seu
último sobrenome. Fora dali, ele é que era o comandante. De um grupo de ações
guerrilheiras da Ação Libertadora Nacional. Seus companheiros o conheciam como
Clemente. Eram tempos de revolução. De luta, de ação. De prisão, de tortura. Ir aprender a
fazer a guerrilha num treinamento anti-guerrilha. Ser o melhor entre os inimigos. Chegar
perto deles para melhor se defender. Ir mamar na onça para sobreviver. Paz e Clemente.
Uma só pessoa. A clemência e a paz não estavam na ordem do dia. Só se encontravam ali,
no soldado e no guerrilheiro preparados para o combate, naquele que nasceu com nome de
revolucionário brasileiro, Carlos, como Marighella e Lamarca. Carlos Eugênio Sarmento
Coêlho da Paz. Esquizofrenia? Eram tempos de guerra. De revolução. De luta, de ação, de
vanguarda, de isolamento. A sociedade assistia. Esquizofrenia?

Lá nas Alagoas dos Sarmento era comum: pai Carlos, mãe Maria, então, as filhas
seriam Maria de Tal, Maria de Qual, tudo com a mesma inicial, para combinar; os filhos,
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Carlos Eugênio, Carlos E..., bem, mas Seu Carlos e D. Maria só tiveram um menino. A
família estava formada. O pai doce e carinhoso com as crianças, a mãe forte e seca, só
beijava o filho até certa idade, depois chega! Em União dos Palmares, no sopé da Serra da
Barriga, cidade que cercava e combatia o Quilombo dos Palmares, eram muitos os primos e
primas e tios e tias, como uma grande tribo. Naquele tempo, em 1950, quando Carlos
Eugênio nasceu, ninguém em União dos Palmares podia imaginar que D. Maria iria um dia
para Cuba, fazer treinamento de guerrilha. Nem que seu filho seria um dos homens mais
perseguidos no país. Os cartazes com a foto da carteira de identidade de Carlos Eugênio
espalhados pelos quatro cantos só seriam vistos bem mais tarde. Naquela época, nem existia
Cuba livre. Mas os Sarmento existiam há muito tempo por aquelas bandas. Vieram de
Portugal. Eram dois irmãos: um padre e um fazendeiro. Mas só um teve filho. O padre.
Aliás, filhos. Muitos. Desta prole nasceram os Sarmento das Alagoas, nasceu Carlos
Eugênio. Mas isto foi há muito tempo. Com o passar do tempo, a família Sarmento cresceu
e as histórias sobre ela se multiplicavam. O pai passava para o filho, a mãe para a filha e,
com o tempo, já não se sabe o que aconteceu e o que se inventou. Mas há quem garanta que
são todas verdadeiras. Carlos Eugênio escutava, registrava, incorporava, enquanto via
curioso o tio que usava a mão para amassar a comida com a farinha, fazendo um pequeno
volume que jogava rapidamente para dentro da boca. As histórias eram muitas. Tem aquela
da tia que dormia com a peixeira debaixo do travesseiro, porque não confiava no marido.
Este, por sua vez, também não se sentia seguro com aquela com quem dormia. Deixava um
revólver debaixo do travesseiro, por se acaso. Assim, viveram por décadas e fizeram muitos
filhos. Mas isto já faz muito tempo. Tem aquela outra do primo pistoleiro que saudou com
grande orgulho o primo Carlos Eugênio que voltava do exílio, depois de tantos anos sem
pisar naquelas terras. Ouviu-se até discurso. Aquele cabra era dos bons, fez e aconteceu,
legítimo representante da família Sarmento do interior das Alagoas. O francês que o
acompanhava arregalava os olhos diante da comemoração. Esta história já não tem tanto
tempo assim. Talvez seus olhos, os do francês, ficassem ainda mais arregalados se vissem o
apartamento da família, na rua Senador Correia, no Rio, para onde se mudou quando Carlos
Eugênio tinha oito anos. Ficariam arregalados, não nesta época, é claro, mas anos depois,
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quando a repressão o lacrou e, no lacre, lia-se «lacrado em nome da Segurança Nacional».
Antes de colocá-lo, o lacre, arrancaram todos os tacos, tiraram tudo, depredaram-no todo. O
pai teve que pagar à repressão para reaver o apartamento destruído, mas isto não saiu no
jornal. Os vizinhos atônitos, com medo. Com medo da polícia política que tudo via e tudo
ouvia e tudo quebrava. Com medo do menino que conheceram indo comprar pão na esquina
e agora era o perigoso subversivo, o frio terrorista Clemente, que os jornais afirmavam
como o sucessor de Joaquim Câmara Ferreira, depois de sua morte, sucessor de Carlos
Marighella, depois de sua morte, como o principal líder da guerrilha urbana. Medo daquele
conhecido-desconhecido que agora assaltava bancos, seqüestrava embaixador, roubava
carros de patrulha da PM, explodia ponte, matava. Justiçamento? Desapropriação?
Revolução? Mas que revolução? Os vizinhos se perguntavam, assistiam, se escondiam atrás
das portas entreabertas.

A família Sarmento Coêlho da Paz chegou ao Rio. Rio de Janeiro! O Sul! O pai
colocou Carlos Eugênio no Colégio Andrews, tradicional, freqüentado pelas classes média e
alta da Zona Sul carioca, tão diferente do grupo escolar, aonde ia todos os dias com as tias e
os primos. Paraíba!!! O grito debochado ecoava na sala de aula. A classe toda ria às
gargalhadas do sotaque nordestino. Lá fora, depois da aula, o pau comia. Todo dia. Era a
guerra. Naquele novo mundo, para ser aceito era preciso lutar, bater, ameaçar.
Anos mais tarde, quando chegou ao exílio em Paris, vindo de Cuba, não gritavam
paraíba!!! nos encontros da colônia brasileira. O olhavam, falavam baixo, comentavam.
Era ele. De um lado, a admiração por abrir fogo contra o delegado Fleury e o cabo
Anselmo, nas ruas de São Paulo, pelo sangue frio nas ações armadas que viabilizariam a
guerrilha no campo, pela audácia de acabar com o empresário financiador de tortura, por
perceber o militar infiltrado na organização, liquidando-o antes que fizesse o estrago, pela
arrogância insuportável de assinar as ações, cravando os dez dedos das mãos nos párabrisas dos carros que ficavam para trás, por jamais cair nos pontos caídos, nas mãos do
torturador, do assassino, por ser, entre os guerrilheiros mais procurados, o único que nunca
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pegaram. Para muitos que ficaram no caminho, amargando anos de cadeia em meio às
lembranças das torturas dos primeiros dias, sua história soava como vingança. De outro,
protestos, acusações, críticas duras, desprezo. O exílio no exílio. Um imposto pela
repressão, outro pela esquerda armada. O mesmo sangue frio que exasperava a repressão e
vingava uma esquerda que foi em direção ao abismo, levou o terror do regime para dentro
da organização, sobressaltou as pessoas, impôs um rigor insuportável, uma exigência
desmensurada, num ritmo tal que, por fim, colocou um companheiro sob suspeita. Márcio
Leite de Toledo. Toledo, o Joaquim Câmara Ferreira, não tinha morrido assim, entregue por
um ex-companheiro que fizera acordo com a repressão? Quem seria o próximo? Haveria
outros? Os tempos de glamour tinham passado. Naquela época, a guerra já tinha começado,
mas, agora, era o salve-se-quem-puder. A luta para sobreviver. Sobreviver à repressão, aos
pontos caídos que se multiplicavam, muitos, como parte do cotidiano. As ações já não eram
mais para financiar a guerrilha no campo, o futuro, mas para garantir o presente, o lugar
para dormir, a comida. O glamour, que muitos anos depois, seria contado em autobiografias
que venderiam como água, tinha se desmanchado no ar, como muitos companheiros nas
águas da Restinga da Marambaia. Da luta, agora só sobrara a parte cruel. «Não há lugar para
quem viveu a crueldade da guerra; quem a viveu fica marginalizado, excluído também pela
esquerda, por muitos companheiros», contaria Carlos Eugênio muitos anos depois numa
entrevista para um artigo de História que pretendia traçar seu perfil. Acuados pela realidade,
atormentados pela dúvida: Márcio, também dirigente da organização, treinado em Cuba,
teria feito acordo com a repressão? Ia abrir os companheiros? O inimigo entre nós? Ou, o
que, anos depois seria evidente: num momento de lucidez, encarou a derrota nos olhos e
resolveu sair fora? Quem pagaria para ver? Quem esperaria o desfecho do filme? Diante da
suspeita, a condenação. À morte. Sem defesa. Sem recurso. Sem meio-termo. Sem
clemência. Como o tiro seco. Assassinato? Covardia? Salvação dos que ficavam? Na luta
pela sobrevivência, isolados e derrotados, a tragédia.
A vida tem suas ironias. Naqueles anos de exílio, condenado e condenando-se, o
PCB recebeu Carlos Eugênio, justamente o PCB, tradicionalmente contrário às posições e
práticas que ele tão bem encarnava. Os companheiros da ALN que conseguiram
compreender a «violência do ato extremo», como escreveria anos depois, apoiando-o, não
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conseguiam compreender a sua presença todos os anos do exílio nos quiosques das festas
do L’Humanité, fritando pastéis para obter fundos para o Partido.
Muitos anos depois, as cenas da morte de Márcio Toledo, o som do tiro, a sua cara
de pavor viriam à tona. Nestes anos todos, sempre vieram. Acusando, atormentando. Agora,
transbordavam no choro compulsivo numa seção de análise. Márcio, o último a deixar de
ser fantasma, nos pesadelos de Carlos Eugênio, para se tornar personagem, indo se juntar a
Ana Maria Nacinovic, Alex e Iuri Xavier Pereira, Luís Afonso Rodrigues, Aldo Sá Brito,
Luís José da Cunha, Eduardo Leite, Marcos Nonato, José Milton Barbosa, Devanir de
Carvalho e tantos outros, companheiros e amigos da luta, Ana, o grande amor. Todos
personagens de uma história que devorou todos – ou quase todos. Anos antes das seções de
análise, no exílio, a heroína levava Carlos Eugênio a eles, sonhos e amigos, numa fuga que
parecia sem fim, consumindo, consumido, numa viagem, ao mesmo tempo, de liberdade e
prisão.

Os encontros eram na casa de vila da rua Ipiranga, em Laranjeiras. O grupo de
amigos do Colégio Pedro II e do bairro ouviam música, pensavam o futuro, falavam da
vida, de política. Política! Naqueles anos, 1967, 68, a política era capaz, pasmem senhores,
de seduzir enormente os jovens. Mais do que isto. Lançava-os de corpo e alma no mundo.
A revolução parecia brotar em todas as partes e esquentava as tardes na Ipiranga. Alex de
Paula Xavier Pereira, colega da escola, conhecia muita gente. Sua mãe e seu pai eram
antigos militantes do PCB. Contava histórias, trazia novidades: um racha no Partido,
liderado por Carlos Marighella. Seus pais o acompanharam. Alguma coisa estava para
acontecer. Um dia Alex apresentou Carlos Eugênio a Carlos Marighella, antigo militante
comunista, homem maduro e carismático. Carlos Eugênio, estudante secundarista de
dezessete anos.
Era o tempo de transformar o presente, construir o futuro com as próprias mãos.
Chega de falar! Ação! Pouco tempo depois, Alex iria para Cuba fazer treinamento de
guerrilha e um pouco mais tarde seria assassinado pela repressão. Valiam a coragem e a
audácia. O tempo das discussões, formulações tinha levado à derrota. Agora, seria o
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inverso. Das palavras à ação, da derrota à vitória. Ela podia demorar, mas estava no
horizonte. Olhava, acenava. Só dependia de ir buscá-la. Quem ousaria? Quem venceria? A
viagem à luta armada começava. Na clandestinidade, nos codinomes, nos aparelhos
escondendo pessoas e armas, nos submundos, nas entrelinhas dos jornais, na adrenalina
correndo pelo corpo, no escuro, nas trevas, como escreveria muitos anos depois o militante
e historiador. O outro lado já havia embarcado. Nas decisões oficiais impublicáveis, nos
documentos confidenciais que circulavam num ritmo alucinado pelos inúmeros órgãos de
informação. Na censura, nas versões, no medo, nas câmaras de tortura, no terror, na
sedução, na cumplicidade, no pacto.
A cidade ouvia os gritos silenciados, que transbordavam um pouco por todos os
cantos. A cidade via a cidade submersa que vinha à tona para, em seguida, submergir, num
pântano. A cidade sob a cidade, aflorando à superfície todo o tempo, numa superposição
impossível.

De 1967 a 1973, a luta mudou. Depois de meados de 1968, o isolamento só foi
aumentando, numa curva em direção ao abismo. A sociedade recusava aquele projeto. Não
era, exclusivamente, por medo, mas porque não se identificava com ele. Seus interesses e
valores eram outros, bem outros. A sociedade assistia. De 1967 a 1973, a luta mudou. A
repressão aperfeiçoou-se. Muitos iam ficando, presos, mortos, exilados. Poucos veriam as
cenas finais de uma história que se transformava no ritmo das ações. Carlos Eugênio
acompanhava as organizações surgindo e desaparecendo, as pessoas chegando e partindo.
Mergulhado nos acontecimentos, não o alcançavam, «jamais colocarão as mãos em mim»,
pensava, jamais colocaram. A vivência com os Sarmento, num mundo regido por
referências estranhas aos amigos e companheiros do Rio e de São Paulo, para onde seria
deslocado depois que a organização seqüestrou o embaixador americano, afiou o instinto e
aguçou os sentidos, mantendo-o vivo. Mas isto ninguém sabia. Sabiam apenas que, na luta
pela autopreservação, havia se transformado num quase-bicho, como lembrariam, como
lembraria muitos anos depois, num processo de desumanização que exasperava
companheiros e o afastava de Ana.
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No início de 1973, Carlos Eugênio deixava o país, não para iniciar o exílio, mas
para sair do olho do furacão, escapar do cerco que se fechava. Em breve, voltaria. Enquanto
esperava, fazia o treinamento guerrilheiro em Cuba. Mas as organizações armadas já
estavam dizimadas. A luta, perdida. Mas Carlos Eugênio não sabia, não via, não sabia que o
exílio já havia iniciado. Saberá no ano seguinte, quando correu a Europa tentando meios
para tirar do país os militantes da ALN, acuados, caindo um atrás do outro. Em pouco
tempo, se dará conta que a proposta soava vazia. Para quem estava na Europa, o exílio já
começara e aquelas histórias que contava pareciam distantes, alheias. Em pouco tempo, se
dará conta que não havia mais quem tirar. O exílio começava, começara. Longo. A volta só
acontecerá muito tempo depois, em 1981, não para fazer a revolução, mas para ver o pai
que morria, para lutar na justiça pela anistia que não recebeu. Depois da lei de 1979, que
trazia tantos exilados de volta, depois da reforma da lei de segurança nacional, que libertava
presos políticos, em meio às esperanças que contagiavam o país, a prisão preventiva
decretada. A clandestinidade. Outra vez, agora, no país anistiado. Depois de um ano de
batalhas perdidas nos tribunais, a entrada na embaixada francesa, como muitos fizeram em
tempos passados, mas que, no novo contexto, soava estranho. Uma nota desafinada num
concerto para celebrar a conciliação. O desagradável, o incômodo. Por fim, a anistia, em
maio de 1982.

O plano de Arnaldo Ochoa era assim: um barco entraria pela Amazônia, com cem
combatentes cubanos bem treinados e todo o armamento disponível. Os militantes da ALN
que quisessem voltar, também se integrariam. Ochoa, personagem da Revolução, integrante
da coluna de Che Guevara em Sierra Maestra, participante da guerrilha na Venezuela e
comandante do exército de Havana viria também. Era a primeira vez que Cuba propunha a
entrada de cubanos no Brasil para implantar a guerrilha. Se instalariam na selva, em
seguida, montariam depósitos de armas, abrigos, recuos da guerrilha. Numa fase posterior,
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começariam as ações de guerrilha no campo. Ochoa pensava poder contar com os esquemas
de campo da época de Marighella. No entanto, estes esquemas tinham sido centralizados
em torno dele e, nesta época, em 1973, Marighella já havia sido assassinado e os contatos
desapareceram com ele. Em Cuba, Carlos Eugênio escutava Ochoa. Muitos anos depois, em
1989, o revolucionário histórico seria condenado à morte, acusado de envolvimento no
tráfico de drogas. A execução levou Benigno, outro revolucionário histórico, à dissidência,
abandonando poder e prestígio para denunciar: a cabeça de Ochoa serviria para encobrir o
envolvimento do governo, inclusive de Fidel, no tráfico. Como num sacrifício. Carlos
Eugênio ouvia atento o plano de Ochoa. De imediato, o que parecia razão para recusá-lo
era, não o absurdo daquele barco de homens armados até os dentes isolados – barco e
homens - na Amazônia, isolados de uma sociedade que não sonhava aquele sonho. Não era
tampouco a compreensão de que aquele barco, entrando pelas águas brasileiras, como por
milagre, fosse capaz de ressuscitar os mortos que já haviam tombados. Não era também a
constatação de que nada mais se podia fazer, diante de uma guerra perdida. O que fazia
Carlos Eugênio recusar, por princípio, o plano de Ochoa era a fidelidade a Marighella: a
revolução no Brasil tem que ser obra de guerrilheiros brasileiros; apoio de Cuba sim, mas se
mantendo sempre a autonomia. O barco na Amazônia não lhe parecia absurdo. O absurdo
estava na tentativa de ingerência na revolução brasileira. Mas ela estava derrotada. Mas
nem Carlos Eugênio nem Ochoa viam e, nisto, concordavam.
Muitos anos depois da proposta de Ochoa, o filme Fitzcarraldo, contaria como
alegoria o esforço sobre-humano para a montagem de um grande espetáculo na selva
amazônica, sendo preciso, para realizá-lo, atravessar um enorme barco através de uma
pequena montanha2.

Sua tarefa na creche era tocar música para os bebes. A iniciação musical deve ser
feita desde o início, para acostumar o ouvido à boa música, acredita a classe média da Zona
Sul carioca. Naqueles tempos, no início dos anos 1980, muitos ex-exilados e ex-presos
políticos se integravam nas mil atividades políticas e profissionais. Muito estava por ser
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feito, dizia-se. Entre esperanças e desafios, a ilusão de refazer o país ou reconstruí-lo ou
passá-lo a limpo ou reencontrá-lo, decifrá-lo e seguir adiante. Dependia do ponto de vista.
Outros tantos vagavam, angustiados, decepcionados, procurando um lugar, sentindo-se
estrangeiros, devorados, desconhecendo o país que os desconhecia, que mudara. Carlos
Eugênio tocava música no berçário em Botafogo. À margem dos arranjos e rearranjos que
mobilizavam a esquerda. Mas isto foi um pouco depois. Quando chegou, foi morar no
apartamento da rua Senador Correia, aquele mesmo que a repressão arrancou os tacos. Sem
anistia sem trabalho, à noite, espalhava velas pelos cômodos para substituir a eletricidade
cortada, que a repressão já não impedia que fosse ligada, mas não haveria dinheiro para
pagar a conta no fim do mês. Nesta época, os vizinhos não espiavam mais pelas portas
entreabertas. Os tempos eram de perdão, de reconciliação.

Documentos para cá, documentos para lá, circulando pelos serviços de informação,
todos com muitas assinaturas dos burocratas que os enviavam e os recebiam, com os
habituais carimbos: «Confidencial», «Sigiloso», «Urgentíssimo», «A Revolução de 64 é
irreversível e consolidará a Democracia no Brasil». O que mais se poderia saber do
Clemente? Nas respostas, o nome completo, a filiação, a naturalidade, os codinomes, a
informação sobre a mãe com curso de enfermagem em Cuba, a relação com Ana Nacinovic
e a foto da carteira de identidade. Era pouco, era muito pouco. O que mais? Soldado
desertor do Exército! O que mais? Documento para cá, documento para lá. «1,80m de
altura, é forte, cabelos castanhos claros e aparenta ser bastante jovem (18 a 19 anos). É o
coordenador do GTA3 da ALN e responsável por diversos assaltos e panfletagens. Possui
ligação com Carlos Lamarca. Segundo consta, está substituindo Joaquim Câmara Ferreira
(Toledo) na ALN. Utiliza-se bastante do bairro do Ipiranga para cobertura de pontos»4.
Quem souber mais, faça circular informação! Dissidência na ALN! O que aconteceu? «A
causa dessa dissidência foi a discordância com a forma de atuar... (...)... a ALN de
“CLEMENTE” não segue a “linha branda”, uma das causas do “racha” foi justamente o fato
2
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de a ALN estar dando ênfase especial a atos de terrorismo e relegando a um plano
secundário o trabalho político»5. Mas o prontuário de Clemente era mínimo, não
correspondia a suas atuações. Era preciso saber mais! As respostas pouco acrescentavam,
pouco se sabia. E as digitais dos dez dedos das mãos reapareciam por toda parte, nos párabrisas dos carros abandonados nas ações, como uma gargalhada insuportável.

Na organização, se discutia: levar ou não a cápsula de cianureto no bolso? Uns eram
contra, outros a favor. Cada um tomava a decisão que lhe parecesse melhor. O cerco
fechado, sem saída, a queda: na hora H, como num passe de mágica, a cápsula resolveria o
caso, livraria da tortura, abriria a porta trancada. Para a morte. Quem daria o salto?
Cianureto no bolso, jamais. A sua morte era objetivo do outro, o seu era se manter
vivo. A qualquer custo. «Não vou me matar não, eles que me matem. Enquanto tiver uma
bala, atiro no cara, mas não em mim e se acabar a bala, saio na porrada com os caras. Que a
repressão tenha, pelo menos, o trabalho de me matar».
Quando tudo acabou e o exílio começou, fazer a revolução, obrigação de todo
revolucionário, cedeu lugar à sobrevivência. Não aquela que ele conhecia, mas outra bem
diferente, a do dia-a-dia, a do trabalho cotidiano como trabalhador da construção civil para
pagar as contas, para continuar a viver e trabalhar e pagar as contas e viver e continuar... o
que mesmo? Quando tudo acabou e o exílio começou, quando Carlos Eugênio ressuscitava
os companheiros mortos para ressuscitar os sonhos, para que eles povoassem seu exílio, o
instinto de autopreservação parecia não funcionar, não fazer mais sentido. Quando a
ameaça desaparecera e a segurança era completa, longe da condenação a 124 anos e da pena
de morte pedida, ele parecia ir em direção ao fim.

Em Clamart, banlieue parisiense, a amiga quase centenária ouvia as histórias de
Clemente, contadas por Carlos, o guerrilheiro latino-americano. Agora, era este o seu nome,
4
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- DOPS-RJ. Setor «Comunismo», pasta 102, pp. 199 e 200. Ministério da Justiça, departamento de Polícia
Federal, Centro de Informações. Brasília, DF, 22/12/1971. (Grifo no original).
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Carlos, com a última sílaba acentuada. Carlos e Clemente pareciam não se combinar, mas
se completavam. A amiga sintetizava: «um olho anjo e outro Mefistófeles». Naqueles anos,
integrantes ou simpatizantes da esquerda européia, descrentes com a revolução no
continente, se solidarizavam com os que vinham do distante Terceiro Mundo. Traziam
histórias de revolução e de derrota. Quando a última esperança desapareceu, no Chile,
juntamente com o presidente e a metade da população, o continente europeu seria inundado
com pessoas que chegavam em ondas, uma atrás da outra. Não eram, é claro, as olas que os
cubanos previram, que levariam a revolução, mas as ondas migratórias da fuga. A esquerda
européia se mobilizou, se solidarizou, salvou. Era até simpático ter um amigo guerrilheiro,
um namorado então, era o máximo... Depois... bem, depois, os nobres sentimentos caíam na
vida, perdiam a nobreza, o encanto, restando apenas os problemas-práticos-para-seresolver... Instalados os refugiados

(agora, os revolucionários e, até mesmo, os

guerrilheiros eram assim chamados, com domicílio, documentos, trabalho, emprego,
cotidiano) e a América Latina tomada por ditaduras, a vida continuou... e a moda passou.

Havia quem usasse disfarce no dia-a-dia. Mas, na verdade, chamava mais atenção do
que despistava. Bastava mudar um pouco o cabelo, uma roupa convencional no Centro de
São Paulo, um paletó melhor na Paulista, uma camisa simples em Vila Nova Cachoeirinha
e pronto. Para sair do país era fácil, mesmo com os cartazes com as fotos e a chamada em
letras grandes: procuram-se. A fronteira era – é – muito grande. E, na verdade, quem se
acha parecido com a fotografia da carteira de identidade? Aquela expressão sem expressão
que não se repete em nenhum momento do dia. O importante era não guardar as fotos
tiradas com expressão. Queimar tudo. Clandestinidade não rima com álbum de família. Não
foi assim que identificaram Ana, numa foto apreendida com a família e reproduzida no
cartaz? Lá estava Ana, meio de lado, sorrindo. Mas quando Carlos Eugênio destruiu as suas
fotos, não podia saber que, assim, chegariam a Ana e, assim, Ana chegaria ao fim. Mas,
voltemos à fronteira. De cara limpa, nos balcões das rodoviárias, encarando o vendedor de
passagens e, por trás dele, o cartaz, a foto, o apelo à denúncia. Nos balcões das rodoviárias,
naturalidade. São Paulo ficando para trás, para sempre. Uma passagem para Santos, por
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favor. Uma passagem para Curitiba, por favor. Uma passagem para Florianópolis, por
favor. Uma passagem para Porto Alegre, por favor. Uma passagem para Buenos Aires, por
favor. Queira passar na polícia federal para obter o visto de saída. O cartaz lá, mais uma
vez, sempre, como se assistisse a sua partida. Polícia federal, preenchido formulário,
checadas assinatura e fotografia com a carteira de identidade, visto de saída concedido, sem
problemas. Próximo! No documento encontrado nos «achados e perdidos» de um ponto
final de ônibus em São Paulo, o nome João José da Silva, mais comum impossível. O Brasil
iria ficar para trás, por muito tempo. Mas isto ele só saberá muito depois. Uma passagem
para Mendoza, por favor. Uma passagem para Santiago do Chile. Próxima estação: Cuba.

Naqueles anos, Carlos Eugênio, exímio guerrilheiro-militar, chegou à direção da
mais expressiva organização de luta armada. Chegou, exatamente, por ser um exímio
militar e não por sua capacidade de formulação teórica e política. Embora as organizações
não tenham deixado de teorizar - e os documentos produzidos, assim como a posição dos
intelectuais nelas o atestam -, naqueles anos, valia a ação. Supervalorizada mais em umas
que em outras, mas sempre muito valorizada. Clemente encarnava como ninguém o
militarismo pelo qual a esquerda armada enveredou. Chegou à direção depois das diversas
quedas que se seguiram ao seqüestro do embaixador americano. Clemente chegar à direção
da ALN soava estranho. Na época e ainda hoje. Como se houvesse uma contradição entre
ele e a função de direção. Como se este estranhamento incomodasse a própria esquerda
armada, revelando-lhe o que ela havia incorporado como vivência cotidiana diante do
isolamento. Mas era difícil reconhecer. Os formuladores, os intelectuais estavam mortos,
presos, exilados. O exímio guerrilheiro-militar estava vivo. Talvez, por ser um exímio
militar. Mas chegou à direção não porque os outros estavam fora da luta, mas pelo que era;
porque a organização foi, diante das circunstâncias, se fazendo e se refazendo a sua imagem
e semelhança, a imagem e semelhança do militarismo que Clemente encarnava. Da mesma
forma como Carlos Eugênio foi se transformando com as transformações da organização,
num processo que deu origem ao personagem Clemente de muitas histórias. O que
estranhava - chegar à direção - não era tão estranho assim.
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Muitos anos depois, em 2000, naqueles dias em que completava cinqüenta anos, à
medida que contava suas histórias, como se virasse as páginas de um livro de trás para
frente, ia rejuvenecendo, pouco a pouco, rapidamente, chegando aos 20 anos, não, menos,
como se fosse mais novo do que na foto do prontuário, arquivado em arquivo público,
aberto aos pesquisadores da nossa História. Mas aquele rosto jovem que surgia do passado
parecia de um homem maduro com seus cinqüenta anos.

Nota de esclarecimento:
Neste texto, optei por trabalhar com as entrevistas, as memórias e os documentos da
repressão sem a preocupação de citá-los. Em outras palavras, o material usado, inclusive as
horas de conversa não registradas, foram trabalhadas livremente, sem os rigores habituais
de um texto acadêmico:
- Entrevista com Carlos Eugênio Sarmento Coêlho da Paz, concedida a DR. Rio de Janeiro,
19 e 31 de julho de 2000. (As fitas e as transcrições foram doadas ao Arquivo Edgard
Leuenroth da UNICAMP).
- PAZ, Carlos Eugênio. Viagem à luta armada. Memórias romanceadas. Rio de Janeiro,
Civilização Brasileira, 1996.
-

-------------- . Nas trilhas da ALN. Memórias romanceadas. Rio de Janeiro, Bertrand
Brasil, 1997.

-

---------- . Hey, Joe, mimeo., 2000.

-

Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, Fundo DOPS. Prontuário de Carlos
Eugênio Sarmento Coêlho da Paz, nº 7.858, GB.
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