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apresentação

As cartas encontradas neste livro foram 
escritas em dois momentos históricos 
diferentes. As primeiras em 1964, ano 
inaugural da Ditadura Militar. As de-

mais em 1977-78, quando já se iniciara a fase de 
declínio do regime, abalado pelo fim do “Milagre 
Econômico” (1973) e depois, sucessivamente, 
por fatos como a votação maciça na oposição nas 
eleições parlamentares (1974), a reação popular 
ao assassinato de Vladimir Herzog (1975), o re-
nascimento do movimento estudantil (1976-77), 
a Campanha pela Anistia e as greves operárias da 
região do ABC paulista (1978). Nesses marcos, as 
cartas aqui reunidas podem constituir uma mo-
desta, mas singular contribuição aos pesquisado-
res. Ao mesmo tempo, narram uma bela história 
de amor. Motivos, acreditamos, suficientes para 
merecerem ser lidas. 

As primeiras cartas foram trocadas em 1964, de-
pois que um dos missivistas, Wladimir Ventura 
Torres Pomar, então engenheiro de serviços de 
locomotivas da General Electric, tornou-se preso 
político na Bahia ao ensaiar uma tentativa de re-
sistência ao  regime dos generais. 

No  outro polo dessa correspondência estava a bi-
blioteconomista Rachel da Rocha Pomar, esposa 
de Wladimir. O jovem casal passaria a viver um 

turbilhão de sentimentos e desafios, que a rela-
tiva tranquilidade dos anos anteriores não per-
mitia adivinhar. Funcionário da General Electric 
com curso nos Estados Unidos, militante do Par-
tido Comunista desde os 14 anos, o engenheiro 
tornou-se prisioneiro da Polícia Militar em Iaçu, 
no interior baiano — onde trabalhara durante al-
guns anos e onde acreditava ser possível iniciar 
uma resposta aos golpistas. Tinha então 28 anos, 
a mesma idade de Rachel. 

Encarcerado num quartel de Salvador, foi liber-
tado depois de sete meses, com outros compa-
nheiros, por habeas corpus do Supremo Tribunal 
Militar (STM) que o Exército inicialmente se re-
cusou a acatar. 

O segundo conjunto de cartas é dos anos 1977-
78, novo período de prisão sofrido por Wladimir. 
Entre outubro de 1964, quando deixou a cela de 
um quartel na Bahia, e dezembro de 1976, quan-
do foi capturado em São Paulo por agentes do II 
Exército, ele e sua família viveram em clandesti-
nidade em diferentes pontos do país.  Dirigente 
do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), pros-
crito pelo regime militar, Wladimir vivia com Ra-
chel e dois dos filhos em Belém, quando foi preso 
em São Paulo (para onde se deslocara por alguns 
dias), numa devastadora operação repressiva. 

Não foi somente um pesadelo
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Se a experiência de 1964 foi dura para ele, a esposa 
e os dois filhos, em 1976 tudo seria pior e muito 
mais grave. Sequestrado em via pública, teve seu 
pai assassinado por agentes do DOI-CODI ao lado 
de dois outros camaradas. Foi torturado por sema-
nas, processado e condenado juntamente com um 
grupo de companheiros de partido. Ficou preso por 
um ano e dez meses, passados sucessivamente na 
“Social” do DOPS de São Paulo e nos presídios do 
Hipódromo e do Barro Branco, na capital paulista.

***
Rachel, a biblioteconomista, tornou-se depois re-
censeadora do IBGE e artesã de pintura em cami-
setas e cerâmicas. Wladimir, o engenheiro, virou 
posseiro de terras em Goiás, artesão e dirigente 
político. Conheceram-se ainda crianças na rua 
Dias Ferreira, no Leblon, nos idos da década de 
1940. Casaram-se em 1956, quando Rachel era 
funcionária do Ministério da Agricultura e Wladi-
mir trabalhava como revisor e tradutor, ao mesmo 
tempo em que completava sua formação técnica. 
O primeiro filho, Pedro Estevam, nasceu em 1957, 
e o segundo, Vladimir, em 1958.

Em 1958, Wladimir obteve emprego no departa-
mento de engenharia da Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN), em Volta Redonda, e o casal foi 
morar em Barra Mansa. (O filho Vladimir nasceu 
no Hospital da CSN, em Volta Redonda.)

Em 1959 e 1960, Wladimir foi trabalhar em Casa 
de Pedra (MG), mineração da CSN, onde geren-
ciava a manutenção das máquinas pesadas. Mas 
a exposição à alta concentração de minério de fer-
ro na água fez com que Rachel contraísse cálculos 
renais. Decidiram, assim, deixar a CSN e retornar 
ao Rio de Janeiro, onde Wladimir trabalhou no se-
tor de engenharia da Montreal, responsável pela 
construção da Fábrica de Borracha Sintética (Fa-
bor) da Refinaria de Duque de Caixas. Mas ele fi-

cou pouco tempo ali: logo transferiu-se para a en-
genharia de serviços da General Eletric, que ven-
dera locomotivas para a Rede Ferroviária Federal 
e necessitava de profissionais com experiência em 
máquinas pesadas.  

No seu período inicial na companhia norte-ame-
ricana, permaneceu no Rio de Janeiro. Posterior-
mente foi chamado a se deslocar para Iaçu (dis-
tante quase 190 quilômetros da capital Salvador), 
para montar e supervisionar as novas locomotivas 
diesel-elétricas compradas pelo governo federal 
para a Ferrovia Leste Brasileira. Teria de morar lá 
por algum tempo, e para lá foi, com Rachel e os 
meninos, em 1960. Quando o trabalho de monta-
gem terminou, retornaram à antiga capital fede-
ral, onde fervilhava a conspiração contra Jango. 

Por ocasião do golpe militar de março de 1964, 
Wladimir, que já militava no PCdoB, resolveu que 
era preciso resistir e decidiu retornar a Iaçu para 
arregimentar algum apoio e organizar um foco de 
resistência. A tentativa falhou e ele e outros com-
panheiros foram presos e agredidos por soldados 
da PM e depois conduzidos para Salvador. 

E aqui retornamos ao início desta história. Sepa-
rado dos demais, Wladimir foi conduzido para o 
14º Grupamento de Artilharia de Costa (GACO), 
situado no bairro de Amaralina, onde ficou numa 
das celas do quartel. Logo soube que estava sendo 
acusado de participar de uma conspiração “terro-
rista”. O delegado de polícia que o prendera em 
Iaçu pertencia à família Medrado. Donos do lati-
fúndio que cercava a cidade, os Medrado perde-
ram pela primeira vez uma eleição municipal para 
a oposição. Queriam explorar o incidente das pri-
sões para cassar o prefeito, acusando-o de estar 
associado ao “grupo subversivo”. Numa carta a 
Rachel datada de 5 de julho, Wladimir faz refe-
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rência à “farsa armada pelo sr. Medrado”, a quem 
chama de “teatrólogo fracassado”.

As cartas trocadas ao longo de 1964 entre Wladi-
mir e Rachel, ou entre eles e outros protagonistas, 
narram essa trama desconhecida por quase todos 
os que não se envolveram diretamente. Recupe-
ram a gratidão, às vezes impossível de exprimir, à 
solidariedade recebida de amigos, parentes e até 
mesmo, na maioria das vezes, de “simples” des-
conhecidos, nunca mais encontrados. E revelam o 
forte amor que unia o jovem casal e os ligava aos 
seus filhos. 

***
O gênero epistolar é fascinante, por tratar-se de 
uma espécie de literatura privada, eventualmente 
capaz de envolver uma ampla e curiosa mistura 
de temas e assuntos, de reflexões filosóficas e ex-
pressões de afeto a questões de ordem prática e 
banalidades, “tudo junto e misturado”. Talvez por 
essa razão correspondências pessoais constituam-
-se em material tão rico para historiadores e ou-
tros pesquisadores. Cartas de presos políticos não 
teriam como escapar dessa miscelânea. Espelham 
e relatam sentimentos e emoções represados pelas 
grades, mas o tempo urge e há sempre providên-
cias práticas a propor e encaminhar a parentes, 
amigos e advogados. Além disso, são carregadas 
de sutilezas pelo fato de terem que passar pela 
censura militar e policial, misturando informações 
e desinformações que só os missivistas dominam. 

Ao que parece, houve extravio da primeira carta 
que Wladimir enviou a Rachel, de modo que ini-
cialmente ela só recebeu notícias da esposa de um 
colega de prisão. A segunda carta, porém, datada 
de 5 de maio, chegou às mãos da destinatária. Con-
tinha uma apaixonada declaração: “Minha querida 
Chel, saúde é o que mais desejo para ti e nossos 
filhos. [...] De toda esta provação, o que mais mar-

tiriza e dói é a separação de ti e meus filhos, é não 
poder vê-los, é não poder abraçar e falar aos três. 
[...] Acredita, meu amor, a saudade é algo duro de 
suportar e há horas que sinto fraquejar. Espero, no 
entanto, que isto não passe de um pesadelo e que 
eu possa, [em] breve, me reunir a vocês”.

Em seguida aparecem questões práticas que pre-
cisam ser resolvidas, pois dizem respeito antes de 
tudo ao sustento financeiro da família. Wladimir 
sugere a Rachel que procure o Instituto de Apo-
sentadorias e Pensões dos Comerciários (IAPC), 
bem como a General Electric, para dar entrada a 
um pedido de auxílio de reclusão.

Esta carta registra, ainda, um dos primeiros de 
uma longa série de gestos de solidariedade e apoio 
material ao casal. Wladimir relata que um “cole-
ga de infortúnio”, o sindicalista petroleiro baiano 
Jair Brito, ofereceu a casa para hospedar Rachel 
caso ela resolvesse ir a Salvador. Jacira Furtado, 
esposa de Jair, enviou carta a Rachel avisando que 
Wladimir se encontrava no quartel de Amaralina, 
o mesmo em que o marido estava preso, e colo-
cando sua residência à disposição. 

Eram mesmo outros tempos, aqueles! A Ditadu-
ra Militar engatinhava. O golpe militar fora ple-
namente consumado, o novo regime era um fato, 
mas ainda se deparava com obstáculos de ordem 
política e jurídica. As violências praticadas pelos 
golpistas fizeram mortos e feridos desde o pri-
meiro dia, mas o regime tinha que manter certas 
aparências: afinal de contas, o marechal Castello 
Branco não havia citado a “defesa da democracia” 
como uma das causas da derrubada de Jango? 

De modo que opositores políticos detidos em quar-
tel recebiam encomendas enviadas pela família, 
podiam enviar e receber correspondência (embora 
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sob censura) e podiam até, o que seria impensável 
dentro de poucos anos, solicitar e receber atestado 
de que se achavam presos! Um dos tios de Rachel, 
então coronel servindo com o general Sizeno Sar-
mento, no I Exército, no Rio de Janeiro, conseguiu 
que seu comandante enviasse um telegrama à 6ª 
Região Militar para saber do estado de saúde do 
prisioneiro. E o general comandante dessa região 
emitiu o atestado de prisão solicitado por Wladi-
mir, para permitir que Rachel obtivesse o auxílio 
de reclusão no IAPC, conforme relatado em carta 
de 17 de maio.

As cartas vão revelando, aos poucos, o apoio que 
a família prestou a Rachel, em especial ao assu-
mir as crianças para que ela pudesse deslocar-se a 
Salvador e tomar as providências necessárias em 
defesa de Wladimir. O auxílio era real, mas Rachel 
carregava na tinta, para manter o marido mais tran-
quilo quanto à situação dela e dos filhos, e por sa-
ber que as cartas seriam lidas por olhos inimigos e 
era importante para a segurança dele passar a im-
pressão de um forte apoio da família e de amigos.

Pedro Estevam, então com sete anos incompletos, 
ficou sob os cuidados da tia-avó Luzia (irmã do 
avô materno Estevam), de seu marido Aldo, e da 
filha Marilena, moradores do Méier, no Rio de Ja-
neiro. Professora, Marilena levava o menino para 
continuar seus estudos na classe em que dava au-
las. Vladimir, o menor, na impossibilidade de per-
manecer com os avós maternos, foi para Niterói, 
onde permaneceu sob a guarda de Alberto Amin, 
médico pediatra casado com Ignez, filha de Glória, 
a outra irmã do avô Estevam. 

Como Ignez e Alberto não tinham filhos, todos na 
família se apegaram ao moleque que, subitamen-
te, passou a alegrar a casa. Vladimir, o Mizinho, en-
tão com cinco anos e meio, teve que deixar o jar-

dim da infância, ao qual só retornaria em agosto.

Para não preocupar o marido ainda mais, e tendo 
em vista que o controle da censura militar precisava 
ser convencido que havia  muita gente que clamava 
por ele, Rachel reitera, em 4 de julho, que todos os 
parentes “têm sido muito bons e carinhosos”. Em 
24 de setembro volta ao assunto: todos “têm sido 
muito amigos e tenho todo apoio que me podem 
dar”. Na verdade, havia quem tivesse perfil reacio-
nário e apoiasse a prisão do “subversivo”. 

Em Salvador, a esse tempo Wladimir havia sido 
transferido da cela da prisão em Amaralina para 
o quartel do 19º Batalhão de Caçadores, no bair-
ro do Cabula, então repleto de presos políticos. 
O advogado de Wladimir, José Pedreira Lapa, re-
querera um habeas corpus no STM para ele e mais 
oito presos: Camilo de Jesus Lima, Carlos Augusto 
Contreiras de Almeida, Fernando Gonçalves Alco-
forado, Milton de Carvalho Silva, Nudd David de 
Castro, Otton Fernandes Jambeiro Barbosa, Ru-
bem Dias do Nascimento e Sebastião Carvalho. 

De certo modo, Rachel tornou-se representante do 
advogado Lapa no contato com os advogados do 
Rio de Janeiro, cobrando permanente ação deles. 
No dia 26 de agosto de 1964, finalmente, saiu a 
memorável decisão do STM. Os ministros da cor-
te levaram em conta uma série tão irretocável de 
considerandos que merece ser citada, em favor da 
posteridade.

De fato, após considerar que “os pacientes estão 
presos por determinação do CPJ [Conselho Perma-
nente de Justiça] da Auditoria da 6a RM [Região 
Militar]”; “os pacientes são civis”; “o dito Conse-
lho não tem competência legal para decretar as 
prisões em causa”; “a matéria escapa à alçada da 
Justiça Militar”; “as prisões impostas aos pacien-
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tes são ilegais”, o STM concluiu, por unanimidade 
de votos, pela ”incompetência da Justiça Militar 
para conhecer a matéria em causa” e, portanto, 
decidiu conceder a ordem de habeas corpus aos pre-
sos políticos representados por Pedreira Lapa.

Isso, que parecia uma simples obediência à Lei de 
Segurança Nacional de 1953, tornou-se um pon-
to de intensa disputa entre o STM e os comandos 
militares. O comandante do IV Exército, Mourão 
Filho, decidiu descumprir o habeas corpus do STM, 
sob o argumento de que os presos estavam rear-
ticulando um movimento contra-revolucionário. 
Ordenou, então, que os presos fossem sequestra-
dos e transferidos secretamente para outras insta-
lações militares. No dia 28 de agosto Wladimir foi 
transferido à noite para o quartel de Amaralina, 
onde estivera anteriormente. Isso facilitou que en-
viasse imediatamente um aviso ao advogado Pe-
dreira Lapa, comunicando onde estava. 

Dias depois, Rachel conduziu secretamente uma 
carta do advogado Pedreira Lapa e vários bilhetes 
de outros presos, nos quais eles narravam os se-
questros e outras arbitrariedades. O material foi 
entregue por ela ao jornalista Márcio Moreira Al-
ves e deu origem a artigos de denúncia no Correio 
da Manhã.

Além disso, o major Montezuma, comandante 
do 14º GACO, parecia ter aversão ao papel de car-
cereiro e tratava os presos e seus familiares sem 
rancor, com humanidade. Por outro lado, a dispu-
ta entre os oficiais generais do STM e os oficiais 
generais comandantes das regiões militares a res-
peito da Lei de Segurança Nacional precisava ser 
resolvida, o que obrigou o ditador Castello Branco, 
acuado por denúncias de torturas e arbitrarieda-
des em unidades militares do Nordeste, a enviar 
à região o chefe da Casa Militar, general Ernesto 

Geisel, para ordenar obediência à lei, enquanto ela 
não fosse modificada.

Em outubro, Wladimir decidiu iniciar uma greve 
de fome contra o descumprimento do habeas cor-
pus, sendo transferido para o Hospital Militar por 
ordem do major Montezuma. Nesse mesmo mês 
a ordem do STM foi cumprida e Rachel pode ir 
buscar Wladimir para retornar ao Rio de Janeiro. 
As cartas desse perío  do se encerram aí. 

***
Depois do Ato Institucional número 5, editado em 
dezembro de 1968, e ao longo da primeira me-
tade dos anos 1970, o regime militar endureceu. 
Tornou-se mais sanguinário, mais feroz, mais im-
placável. O Terrorismo de Estado passou a ser a 
norma. Os quartéis foram transformados em cen-
tros de tortura, as Forças Armadas reduziram-se 
a “polícia de captura”, como definiria o próprio 
Wladimir anos mais tarde, ao escrever sobre esse 
período. Foi decretada uma nova Lei de Segurança 
Nacional, colocando os presos políticos sob a ju-
risdição da Justiça Militar. O STM foi convertido 
em apêndice da repressão política. Familiares de 
opositores passaram a ser seguidos, perseguidos, 
eventualmente presos e torturados. 

Na operação realizada contra a direção do PCdoB 
em dezembro de 1976, em São Paulo, o Exército 
assassinou Pedro Felipe Ventura de Araújo Pomar, 
ex-deputado federal, pai de Wladimir; Angelo Ar-
royo, que fora um dos comandantes da Guerrilha 
do Araguaia (1972-1974); João Baptista Franco 
Drummond, jovem dirigente egresso dos quadros 
da Ação Popular (AP). Outros seis dirigentes e mi-
litantes do partido foram presos, entre eles Wla-
dimir. Todos foram torturados sistematicamente, 
por semanas, em quartéis do Rio de Janeiro (I 
Exército) e São Paulo (II Exército).
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Wladimir permaneceu incomunicável por mais 
de um mês: não teve contato com ninguém, ex-
ceto torturadores e carcereiros. Quebrada a in-
comunicabilidade, o advogado contratado por 
Rachel, Luiz Eduardo Greenhalgh, comunicou a 
Wladimir a morte de Pedro Pomar. Enorme dor, 
enorme perda para quem admirava profunda-
mente o pai e tinha nele um amigo e incansável 
companheiro de luta. 

Encerrada a fase da tortura, bem como a dos de-
poimentos em cartório policial no Departamento 
de Ordem Política e Social (DOPS), os presos da 
Lapa foram encaminhados ao presídio do Hipó-
dromo para aguardar julgamento. A derrota fora 
profunda. Perderam camaradas queridos, a dire-
ção do partido fora esfacelada e agora amarga-
vam a prisão à espera de uma condenação certa 
nas mãos da Justiça Militar.

Não é de estranhar, assim, que as cartas que 
compõem o segundo bloco deste livro sejam bem 
diferentes das anteriores. O tema do pesadelo vol-
ta às cartas, mas agora aparece como algo pal-
pável, real. A primeira carta de Rachel a Wladi-
mir após a tragédia, datada de 2 de fevereiro de 
1977, expressa esse estado de espírito: “Tenho 
estado contigo em pensamento todos os dias, e 
apesar do número deles aumentar sempre mais, 
ainda não consegui libertar-me da sensação de 
pesadelo que toda essa situação me impôs”. 

Ao mesmo tempo, talvez contraditoriamente, a 
poesia ganha espaço e alça voo na correspondên-
cia trocada entre o casal, pontilhada por reflexões 
sobre o próprio futuro e o dos filhos, por planos 
de curto prazo, por lembranças dos bons tempos:  
“nossas ruas..., o prédio onde moramos... o chei-
ro do mar (tão lindo!)...  lembranças... tão belas 
e suaves que não machucam... embora nossa ju-

ventude já não volte mais...” É quando a poesia 
entra em cena: “Por falar nisso, ainda lembras 
daqueles versos sobre o Tempo que passou? De 
Camões, não são? Gostaria de que me escreves-
ses”, escreve Rachel ao marido. 

Os advogados encarregam-se de levar e trazer 
as cartas. No dia seguinte, Wladimir responde. 
“Pode imaginar a alegria de rever aquela letra 
redonda? E a saudade que nos invade logo de-
pois? Creio que podes porque és muito mais sen-
sível do que eu para reagir a tais impulsos. Como 
é bom saber que tenho uma grande amiga, ca-
paz de suportar tantos dissabores e amarguras 
e continuar disposta a enviar-me alegria!” Ele 
continua dizendo não saber se é tão forte como 
Rachel imagina. 

Reconhece o sofrimento de Rachel e como deve 
ter sido difícil suportar tão dura prova. O desa-
bafo que faz na sequência,  confidência um tan-
to rara para aqueles que o conhecem, dá bem a 
medida das violências que se abateram sobre ele 
e seus companheiros. “Mais do que nunca eu 
posso avaliar o que é a angústia da incerteza, a 
solidão, o amor e o ódio. Não sei se experimentei 
o limiar da loucura, mas a fantasia ajudou-me 
muito a passar infinitas horas. Também o amor 
por ti e pelos nossos deram-me força para supor-
tar os piores momentos”.

Aos poucos, contudo, a correspondência ganha 
tons menos sombrios. Na carta enviada a 10 de 
maio de 1977, Rachel conta que foi ao teatro as-
sistir a Torre de Babel (de Arrabal), ficando “ma-
ravilhada com o desempenho da Ruth Escobar”, 
e que “gostaria tanto de comentá-la contigo, as-
sistindo juntos antes!”

Mas Rachel ainda está impedida de visitá-lo. 
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“Aguardo com todo o amor e ansiedade o dia em 
que poderei ver-te. Disseram-me que está bem 
próximo”, diz ela. A dolorosa separação parece 
chegar ao fim, mas ainda não se sabe quando 
tempo resta de prisão para Wladimir: “Aguardo 
também o Grande Dia da tua Liberdade, da nossa 
liberdade, do dia em possamos andar livremente 
pelas ruas de mãos dadas...” 

No dia seguinte, Wladimir responde, inserin-
do na carta uma combinação um tanto insóli-
ta — letras de Vitor Jara (cantadas por Merce-
des Sosa) e versos de Camões. “Pois é! Não rias, 
mas eu estou redescobrindo as coisas. Não estou 
pessimista, e tudo faço para transformar essa 
derrota numa vitória futura, para transformar a 
tragédia em lições e sentimentos sólidos. E tu 
tens me ajudado muito nisso”. Ao mesmo tem-
po, adverte, na contramão das expectativas de 
Rachel: “Não sei quando poderás ver-me. Apesar 
do grande desejo que sinto de que isso aconteça 
(aos sábados tento encobrir a tristeza cantando), 
peço que leves em conta, primordialmente, tua 
segurança e a de nossos filhos”.

É neste contexto de incertezas em meio a algu-
mas esperanças que o filho mais novo, Valter 
(nascido em 1966 na capital paulista), que esta-
va morando com um dos tios, escreve a Rachel 
em 15 de maio de 1977, relatando sua profunda 
infelicidade. “Feliz dia das mães! Como o pas-
sou? Que tal o meu cartão rosa-coração? E que 
tal [lhe parecem] os versos, se assim posso cha-
má-los? Eu vou bem de saúde mas estou muito 
triste [...]”. 

Por outro lado, graças ao apoio de dom Paulo 
Evaristo Arns, Rachel obteve emprego e mora-
dia na Casa Paroquial de Campo Belo, da Igreja 
Católica. Ela passou a trabalhar como assistente 

social na Paróquia, dirigida à época pelo padre 
Antonio Haddad. Logo que começou a receber 
salário, Rachel alugou uma casa na Rua São Leo-
nidas, em Santo Amaro, trazendo Valter de volta.

Os seis militantes do PCdoB que sobreviveram 
à operação da Lapa foram julgados nos dias 29 
e 30 de junho de 1977, na 1ª Auditoria da 2ª 
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em São 
Paulo. Wladimir, Aldo Arantes, Elza Monnerat, 
Haroldo Lima, todos dirigentes do partido, foram 
condenados a cinco anos de prisão, com base na 
Lei de Segurança Nacional. Joaquim Celso de 
Lima foi condenado a três anos de prisão. Maria 
Trindade foi absolvida, e também Solange Lima 
(que fora presa apenas momentaneamente, pela 
posse de documentos falsos). Um ano depois o 
STM reduziria as penas de todos — a de Wladi-
mir caiu para três anos.

Os presos políticos e seus familiares devem mui-
to a uma extensa rede de solidariedades, que in-
cluiu gente de todos os quadrantes do mundo. 
Figura notável foi o padre italiano Renzo Rossi, 
que desenvolveu uma intensa ação de apoio aos 
presos políticos.

Os padres Antonio Haddad e Paulo Gozzi foram 
mais que solidários. Gozzi acompanhou diligen-
temente Rachel na terrível procura pelos cemi-
térios de São Paulo, buscando onde haviam sido 
enterrados os restos mortais de seu sogro Pedro 
Pomar e do também companheiro e amigo Ân-
gelo Arroyo.

Depois de vários dias de procura, souberam por 
um coveiro do cemitério de Vila Formosa que 
estavam “procurando errado”. Todos os mor-
tos por forças policiais ou do Exército, segun-
do ele, eram enterrados no cemitério de Perus. 
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Dirigiram-se para lá e, realmente, conseguiram 
identificar os locais de sepultamento de Pomar e 
Arroyo, devidamente registrados com seus ver-
dadeiros nomes, em covas rasas destinadas a 
“indigentes”. 

***
Julgados e condenados, os “presos da Lapa” fo-
ram transferidos do Hipódromo para o presídio 
do Barro Branco. Foi lá que Wladimir redigiu uma 
romântica carta em 28 de janeiro de 1978, dia de 
aniversário de Rachel, na qual não se acanha de 
reiterar “a frase batida que é repetida milhares 
de vezes por dia, às vezes sem expressar todo seu 
vigoroso sentido. ‘Eu te amo, amor’ — ... para 
mim ela é sobretudo o momento feliz, é sobretu-
do o que proporcionaste de bom na minha vida”.

Wladimir prossegue, avança na reflexão, como 
se estivesse dissertando sobre a luta de classes 
na sociedade brasileira ou as tarefas da revolu-
ção democrática e popular... Mas não, ele cami-
nha na senda do amor, o amor que sente por Ra-
chel, sua companheira de meninice. “Sempre te 
disse da sensação de supor que a dimensão desse 
amor chegava ao máximo... E de minha parte, 
mais do que antes, todas as minhas ‘exigências’ 
o são mais no intuito de ver-te mais feliz, menos 
frustrada, mais tu própria”.

A avaliação retrospectiva estende-se à prole. A 
militância política implica riscos, perdas, sacrifí-
cios. “Tenho nítida clareza do quanto sacrifiquei 
a ti e às crianças — constato um fato, não discu-
to seu mérito — e nos últimos anos tenho feito 
um esforço verdadeiro para minorar tal situação. 
[...] Tudo o mais que estava levando adiante vi-
sava isso. E, como não morri, continuo empe-
nhado no mesmo objetivo”.

Em 9 de agosto de 1978, Wladimir recebe um 
salvo-conduto da Auditoria Militar, asseguran-
do-lhe liberdade condicional, desde que, até o 
fim da pena recebida (15 de dezembro de 1979), 
cumpra certas condições, como conseguir em-
prego lícito dentro de 30 dias, não portar armas, 
“não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou 
de tavolagem”, “não se ausentar do território da 
jurisdição deste Juízo, sem prévia comunicação 
ao DOPS-SP”, não exercer atividades políticas 
etcétera. 

Juntou-se então a Rachel, Valter e “Snoopy”, o 
novo mascote de estimação, numa casa da rua 
São Leonidas, em Santo Amaro, na zona sul de 
São Paulo. A vida se reiniciava fora das grades. A 
Ditadura Militar, enfraquecida, enfrentava pro-
testos nas ruas e a explosão das greves operárias 
do ABC paulista. Em agosto de 1979 viu-se cons-
trangida a decretar uma anistia política parcial, 
enquanto o direito de reorganização partidária 
abriu aos trabalhadores a chance de organizar 
seu próprio partido de massa. 

Velhos partidos e agrupamentos comunistas ha-
viam se esfarinhado na luta contra a Ditadura 
Militar. O PCdoB, por sua vez, não conseguia 
acertar suas contas com os erros da Guerrilha 
do Araguaia e teimava em não reconhecer que o 
massacre da Lapa resultara da vil traição de um 
de seus dirigentes. 

Hoje as cartas do casal Wladimir e Rachel já não 
mais precisam dos despistes que foram neces-
sários para atravessar incólumes os labirintos 
da censura ditatorial. De lá para cá, Wlad e Chel 
continuaram casados e juntos. Sua descendên-
cia compreende, além dos três filhos, onze netos 
e, até 2015, cinco bisnetos.
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Wladimir foi preso em 12/04/1964, na cidade de Iacú, no interior da Bahia, sob a acusação de 
resistência armada ao golpe militar, sendo conduzido para um quartel do exército no bairro de 
Amaralina, em Salvador. 

Jacira Furtado Brito era esposa de Jair Brito, sindicalista da Petrobras, também preso em  
Amaralina.

O telegrama de Rachel está relacionado ao fato de que Jacira avisara que Wladimir estava 
preso em Amaralina e colocara sua casa, em Salvador, à disposição de Rachel.
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Meu querido filhinho:

Como vai você? Tem se comportado direitinho e obedecido a titia Ignez? 
Olhe lá! O papai comprou um presente para você e manda dizer que está 
com muitas saudades. Eu também estou mas breve estaremos todos juntos 
se Deus quiser.

E você já resolveu deixar de ser irmão do Pinóquio e começar a estudar? 
Espero que sim.

Dê abraços e beijos nos titios, um abraço no Anísio e lembranças especiais 
para a Folia.

Do papai e da mamãe vão muitos beijos e carinhos para o nosso querido 
Mizinho.

Rachel

Este bilhete de Rachel a seu filho Vladimir foi escrito entre abril e julho de 1964.
Vladimir ficara sob os cuidados de Ignez, prima de Rachel, filha de Glória, irmã
do Estevam, avô materno de Pedro, Vladimir e Valter.

Vladimir tinha então 5 anos.

Anísio era o irmão de Alberto, marido da Ignez.

Folia era uma pastora alemã, com a qual Vladimir fez amizade instantânea.
Mizinho era o apelido de Vladimir.
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Minha querida Chel

Saúde é o que mais desejo para ti e nossos filhos. Aproveito esta nova oportu-
nidade que me deram para escrever-te e espero que estas linhas te consolem um 
pouco e te acalmem quanto à minha saúde.

De toda esta provação, o que mais martiriza e dói é a separação de ti e meus filhos, 
é não poder vê-los, é não poder abraçar e falar aos três. Não faço outra coisa o dia 
inteiro senão pensar em ti e nêles, no que podem estar fazendo a cada momento. 
Acredita, meu amor, a saudade é algo duro de suportar e há horas que sinto fraque-
jar. Espero, no entanto, que isto não passe de um pesadelo e que eu possa, breve, 
me reunir a vocês.

A este momento já deves ter recebido a cartinha que te enviei há uns 15 dias. Nela 
esqueci de te falar algo sôbre o a IAPC e a GE. Deverás dar entrada, no IAPC, de 
um pedido de auxilio de reclusão. Para isso é bom que minha carteira profissional 
tenha todas as anotações no que tange à GE (faltam os aumentos salariais, etc), e 
para tanto terias que mandar solicitar isso à seção de pessoal. Parece que o IAPC 
dá um questionário que a GE deve preencher. Vou solicitar aqui que me dêem 
ates tado de que eu me encontro em reclusão, pois parece que isto é indispensável. 
Poderás, no entanto, ir adiantando o processo no IAPC para receber a partir de 
maio. O melhor mesmo seria se conseguisses um advogado para tratar disso, já que 
não podes estar andando demais. Recebeste o pagamento de abril?

Aliás, preocupa-me muito a situação de teus rins. Tens ido ao urologista? Con-
tinuas observando rigorosamente o tratamento? Eu me sentiria mais sossegado
se soubesse que tens te cuidado. E nossos filhos, como vão? Têm ido à escola?
Pedro Estevam continua aplicado? E Mizi, já está escrevendo?

Desejo que não tenham te importunado por minha causa e que em casa esteja tudo 
em paz. Desejo também, que teus pais estejam te prestando o apoio moral que 
necessitas.

Um colega de infortúnio, Jair, ofereceu a casa dêle para o caso de que resolvesses 
vir a Salvador e a esposa dêle ficou de te escrever fazendo tal oferecimento. Creio 
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que poderás escrever para lá e ela fará a entrega da carta aqui no quartel ou no QG, 
onde será examinada e encaminhada para mim. Gostaria tanto de ler teus jornai-
zinhos, mas não te estendas demais pois os oficiais têm muito trabalho e poderão 
não gostar de examinar catatais. Penso que não deverias pensar em vir a Salvador 
antes ter o problema do IAPC solucionado, apesar de que é grande o meu desejo 
em ver-te e falar-te.

Bem, meu amor, eu estou falando para que não faças jornais e o meu já vai bem 
adiantado. Recomendações minhas a todos. Recebe muitos beijos e abraços do 
espôso e amigo que muito te ama e quer. Saudades

Wlad
5/5/64

P.S.-Já fui interrogado uma vez e é provavel que o seja novamente. Após concluido 
o inquérito sobre o que sou acusado (tentativa de um levante que não existiu), terei 
direito a constituir advogado. Tem fé que as coisas andarão bem.

Wlad

Apenas Wladimir usava o apelido diminutivo Chel.

Rachel não recebeu a carta a que se refere Wladimir, entregue ao comando do quartel 
de  Amaralina para ser enviada a ela.
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Meu queridos filhos

Papai está com muita saudade de vocês, mas não pode estar junto de mamãe e de
vocês agora. Sejam bonzinhos para mamãe e não façam malcriações e estripulias.

Sejam principalmente estudiosos. Não se esqueçam de comprar um presente para
a mamãe no “Dia das Mães” e de dar um para o vôvô no dia do aniversário dêle 
(25 de maio, não é?).

Muitos beijos do papai que muito ama vocês
Papai

Será que o Mizi já faz um desenho do Galileu 
(a onça) como êste do lado?
Eu não me lembro muito se é assim. Será?

Em 1964, Pedro Estevam ia fazer 7 anos (em 2 de julho) e o Vladimirzinho (Miz ou Mizinho)  
6 anos (em 10 de dezembro).

IAPC era o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários (naquela época, cada setor 
tinha o seu Instituto).

Wladimir era engenheiro de serviços da GE, trabalhando no setor de locomotivas.

Jair estava preso no quartel do exército em Amaralina, numa cela ao lado da cela de Wladimir.
Jair era um sindicalista da Petrobras, evangélico da Igreja do Sétimo Dia, marido de Jacira Furtado.

Jair se ofereceu para enviar, através da esposa Jacira, o aviso à Rachel de que Wladimir também
estava preso lá.

A onça Galileu era um personagem de revista de quadrinhos da época.
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Rio de Janeiro, 9 de maio de 1964.

Prezada sra.:

Acabo de receber sua carta e agradeço muitíssimo a atenção e a bondade que teve 
em enviar-me notícias de meu espôso. Eu só tomara conhecimento de sua detenção 
através de notícia publicada no “O Jornal” de 25 de abril. Fiquei, como a sra. bem 
pode imaginar, desesperada e certamente teria seguido para Salvador a fim de saber 
maiores detalhes e de seu estado de saúde, caso meus parentes não tivessem me feito 
compreender a impossibilidade de vê-lo naquela ocasião e também por estar com a 
saúde abalada. Além disso tenho dois filhos e estou providenciando deixa-los com a 
família para que eu possa ir até aí. Creio que até o dia 20 estarei viajando.

Não sabia também uma vez que aí chegasse para onde me deveria dirigir nem 
onde ficar. A sra., entretanto teve a bondade de oferecer-me sua casa, oferecimento 
que aceito com prazer.

Enviei hoje roupas e objetos de uso pessoal para êle (pela Varig) diretamente 
para VI Região e espero que êle receba ainda esta semana. Enviarei também algum 
dinheiro em seu nome para que a sra faça-me o grande favor – caso seja possível – de 
comprar o que êle esteja precisando.

Diga-lhe que afora a tristeza e preocupação por êle estamos todos bem e com
muitas saudades e que eu irei visitá-lo o mais cedo que me fôr possível.
Logo que eu compre a passagem telegrafarei avisando o dia de minha chegada.
Abraços ao Wladimir meus e de nossos filhos, bem como de tôda família.
Agradeço mais uma vez e lhe envio um grande abraço

Rachel

Esta carta foi dirigida a Jacira Furtado Brito.

O comando da VI Região Militar do Exército estava sediado em Salvador/BA.

Os termos “esposo” e “esposa” tornaram-se uma exigência formal, tendo em vista que os militares 
só concediam direito de visita às companheiras dos presos desde que apresentassem a certidão de 
casamento. E, como as cartas passavam pela censura militar, o uso daqueles termos também visavam 
fazer com que os militares respeitassem as mulheres dos prisioneiros.
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Minha querida Chel

Saude é o que mais desejo para ti e nossos filhos. Quanto a mim, vou indo bem no 
que a isto se relaciona e peço que não te aflijas.

Vi tanto o telex quanto a carta que escreveste para a esposa do Jair e, por esta, tive a 
impressão que não recebeste as duas cartas que te enviei, particularmente a última. 
Nesta eu te falei do problema do auxilio por reclusão, o qual deves solicitar, ou 
melhor, requerer ao IAPC com a maior brevidade possivel. Para tanto, deves ter 
em mãos nossa certidão de casamento, certidão de nascimento dos garotos e um 
ates tado de que me acho prêso (o qual estou enviando junto a esta). O IAPC te for-
necerá ainda 2 formulários, sendo 1 para a GE (seção de pessoal) preencher. Talvez 
a carteira profissional também seja necessária e, neste caso, seria útil que a seção 
de pessoal da GE completasse as anotações em falta (salário, férias, etc).

O atestado que te envio é cópia autentica do boletim do quartel onde me encontro 
recolhido e está datado de 7 de maio. Isto, no entanto, não criará problemas (fui 
prêso a 12/4) porque minhas férias terminaram a 4/5 e , portanto, o auxilio só será 
pago a partir de maio, normalmente.

Recebí a roupa, assim como sabonete, etc., que enviaste pela VARIG e agradeço-te 
muito. Quando vieres, traze-me ainda: o sapato prêto esporte, chinelos, 1 toalha 
(pode ser de rosto), o calção branco, 1 vidro de Prenefrin, 1 calça de pijama (usa-
rei camiseta), o livro de TERMODINAMICA do “Escuela” e 1 livro qualquer de 
inglês (pode ser o “Correct your English”), além de minha sacola para guardar a 
roupa. Não precisas enviar antes de vires.

A saudade aumenta a cada dia que passa, mas espero que esta separação não dure 
muito. A vontade de te ver, assim como aos nossos filhos, é grande e aumenta sem 
cessar. Mesmo assim, peço que só venhas quando tiveres regularizado a situação 
do IAPC e se puderes deixar os garotos com teus pais, para não sacrificá-los ainda 
mais. Sê forte e não desespera!
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Tenho escrito para a casa de teus pais, pois não sabia se estavas lá ou em casa. Man-
da-me dizer, assim como à espôsa do Jair, no caso de estares em casa a fim de evitar 
que fiquem se locomovendo muito por causa da correspondencia. Fico aqui e peço 
que me escrevas. Beijos e abraços nos meus filhos. Recebe-os tu também do espôso 
e amigo saudoso que muito te ama e estima.

Wlad

17/5/64

O Auxílio por reclusão era um auxílio a familiares de presos, previsto em lei, mas que não funcionava.

No quartel do Agrupamento de Artilharia de Costa, na praia de Amaralina, a cela era individual, 
com banheiro. Mas havia também uma cela maior, onde ficou um grupo de presos. A alimentação 
(a famosa V.O. ou Verde Oliva) era levada em bandejão. Não havia espaço para lazer, nem lazer. No 
quartel do Cabula (19º Batalhão de Caçadores), a cela era coletiva, mas o resto era igual.

Prenefrin era um anti-alérgico que Wladimir usava para sua rinite.

O comando da VI RM proibiu a leitura de qualquer livro, inclusive da Bíblia que Wladimir estava lendo. 
Então, em acordo com um tenente, ele pediu um livro “técnico” sobre termodinâmica, a pretexto de 
preparar aulas para os mecânicos do agrupamento.
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Meu querido Vlad:

Muita saúde para ti é o que mais te desejamos. Recebí ontem a 1ª cartinha 
de tí que me trouxe imensa alegria. É maravilhoso saber-te com saúde e ter 
notícias, enfim! Estava preocupada com isso e também sem saber como ia a 
tua alergia e a coriza – têm aparecido? Pensei enviar o Prenefrin junto com 
as roupas, mas tive receio de que o vidro se partisse e pensando viajar logo 
levaria comigo. Já está separado bem como os demais objetos que pediste.

Estou de malas prontas apenas aguardando o andamento no IAPC. Logo que 
recebí o atestado fui ao Instituto mas a secção que cuida do assunto tem expe-
diente no horário de 8 às 14h30 e portanto nada pude adiantar. Hoje e amanhã 
são dois dias perdidos e assim sendo só 2ª feira. Espero que o andamento 
seja rápido pois desejo visitar-te o mais depressa possível. Acho que a cópia 
deveria vir com a firma do Ten. secretário reconhecida porque não sei se aqui 
exigirão isso. Enfim, veremos se é necessário o reconhecimento.

Agora, meu amor, mandarei as notícias sobre os nossos filhos, pelas quais 
deves estar ansioso: estão com saúde, fortes e crescidos. Pedro Estevam vai-
te escrever e o Miz certamente também rabiscará qualquer coisa. Miz está 
com meus tios passando uma temporada. Ao que parece tomam conta de 
todos, até da Folia! Esta nem parece cachorra babá que é, tão à vontade ficam 
os dois. Obedece ao Miz conversam e brincam o dia inteiro. Ele está até co-
rado com tanto corre-corre no quintal e futebol com a Folia (que já furou 3 
bolas com os dentes). Já sabe de cor os anúncios e programas de T.V. e tem 
passeado bastante com êles (tios) manda sempre muitos beijos para ti e quer 
“voltar a morar tudo junto mas com um cachorro também”. Pedro Estevam 
vai indo muito bem no Colégio e com ótimas notas. Tem recebido estrêla 
dourada nos cadernos e no livro de leitura (= a 3 ótimos consecutivos) e anda 
bastante contente com isso. É realmente muito estudioso mas gosta demais 
de conversar na aula e, porisso não tira “estrêla” nenhuma em comportamen-
to. Já nasceram mais 2 dentinhos definitivos e está agora com 4. Ele ficará 
com os meus pais quando eu viajar para visitar-te.

Não te preocupes conosco: estamos bem. Apenas imensamente saudosos de 
tí e de estarmos todos juntos em nossa casa outra vez. Saudosos de tua voz, 
do teu riso alegre e de tuas brincadeiras. Esperemos amor, que seja breve essa 
tão dolorosa separação e que logo possas voltar para preencher o vazio que 
tua ausência deixou.
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Mandas-te perguntar se eu estou na casa de meus pais ou na nossa. Respondo-
te meu amor, que em nenhuma casa do mundo eu me sentiria melhor do que 
na nossa. É aqui que te esperamos, é para aqui que tu voltarás! Se estou triste, 
não penses de forma alguma que eu esteja desesperada. Estou forte e confiante 
em que essa separação e provação não será longa. Aceita abraços de todos os 
parentes. Beijos e carinho de teus filhinhos e de mim recebe o mesmo amor de 
sempre em muitos beijos e abraços.

              Até breve!

Rachel

23.5.64

O apartamento onde moravam Yolanda e Estevam, pais de Rachel, ficava na Praça Antero 
de Quental, Leblon, Rio.

O apartamento onde residiam Rachel, Wladimir, Pedro Estevam e Vladimir ficava na Rua 
Macedo Sobrinho, na Gávea, perto da praça do Jóquei, ou Praça Santos Dumont. O prédio 
ainda existe.

Pedro e Vladimir estudavam na Escola Ipiranga, na Rua Marques de São Vicente, também 
perto da praça do Jóquei.

Até 1955, Wladimir Pomar assinava seu nome com V e não com W. Apenas no exército se 
viu compelido a assinar de acordo com o que estava em sua certidão de nascimento. Mas 
muitos dos que o conheciam de antes (como é o caso de Rachel) conservaram ainda por 
muito tempo o hábito de escrever seu nome com V. Por este motivo, as cartas de Rachel 
para Wladimir são geralmente iniciadas com o diminutivo Vlad.
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D. Rachel

Apesar de datada de 25, esta segue hoje, 28. O motivo foi o fato de Camilo ter 
sido sôlto no dia 25 e Nudd no dia 26. Retire, assim, a petição que vai junto, 
que lhe peço dê entrada no S.T.M.

Aguardei, até hoje, na esperança que os outros saissem no sábado, ou pelo 
menos mais um. De qualquer modo, resolvi documentar junto ao S.T.M., mas 
sei verdadeira a informação do Gen. comandante da 6ª R.M., qto aos meus cli-
entes terem sido liberados e, novamente prêsos, por estarem “se rearticulando 
em movimento contra-revolucionário”.

Estou preparando outra petição, sôbre a sentença de Nudd, que irá logo mais. 
Segue, também, uma cópia da petição para o conhecimento da senhora e 
providências, desde que entrada pro S.T.M. e conhecida pelo relator.

Recebi, em seguida, duas correspondências que atendi, como solicitado.

Se. 27.05.64

Cordialmente

Esta carta foi escrita pelo advogado José Pedreira Lapa que, na ocasião, defendeu diversos 
presos políticos.

Nudd era engenheiro e parente do jornalista e escritor Márcio Moreira Alves.

O STM era, como hoje, o Superior Tribunal Militar.
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Meu Querido papai:

Desejo que você tenha, perto da mamãe, um dia do papai muito feliz. Eu 
estou passando bem de saúde e pedindo a Deus para você voltar Depressa. 
Estou na casa do tio Aldo até mamãe chegar aqui no Rio. A Marilena me leva 
para a Escola todo dia, para que eu não fique atrasado no Estudo. Ganhei uma 
luneta. Agora posso ver tudo de longe. Eu fui a uma festa ao lado da casa 
do tio Aldo, mas comi tanto tanto papai que tive que tomar Sonrisal. Vovô e 
vovó vieram me visitar Domingo. O tio Aldo comprou um livro de Carros De 
Bombeiros, para armar. quer ver um? 

Beijos do Pedro Estevam para você e para mamãe.

Pedro Estevam e Vladimir não eram católicos. Mas seu vernáculo era influenciado 
pela avó Yolanda, mãe de Rachel.

Tio Aldo era marido de Luzia, outra irmã de Estevam, pai de Rachel.

Marilena era filha única de Aldo e Luzia.
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Meu querido filhinho Pedro Estevam:

Estamos com muitas saudades de vocês e do Miz e ficaremos muito contentes 
se você escrever mais uma cartinha para nós. Conte-nos o que está aprendendo no 
Colégio e quais os livros que tem lido (acredito que você não estará lendo sòmente 
revistas!) se está gostando do Colégio, e quais os nomes dos amigos que já fez por aí.

Esperamos também que continue dormindo cedo, se alimentando direito (não se 
esqueça que as verduras e o leite são necessários para a sua saúde e crescimento!) e 
obedecendo aos tios e à Marilena. Você não deve se esquecer de que precisamos de 
sua ajuda nesse sentido, do contrário tudo ficará mais difícil para o papai e a mamãe, 
além do que ficaremos muito tristes se soubermos que o nosso filhinho está sendo 
teimoso ou que não anda asseado ou que não estuda. Sabemos e nos orgulhamos 
disso, que você já é um rapazinho de juizo!

Temos muita pena do Mizinho não saber escrever também para nos contar tudo 
o que faz. Até hoje não recebí nenhuma cartinha de Ignez contando como vai êle. 
Você tem falado com êle pelo telefone? Dê muitos beijinhos que nós mandamos, 
sim? Explique para êle que mamãe vai voltar logo, logo, e que estamos morrendo 
de saudade.

Comprei uma caixa de aquarelas para você e outra para o Miz – cada uma com 
36 côres diferentes. Será que vocês vão gostar?

Diga a tia Luzia que já comprei umas sacolas como ela pediu e também uma figa 
de jacarandá para o tio Aldo. Espero também poder levar bastante chocolate daqui, 
porque é muito gostoso.

Vovó Yolanda tem aparecido? E o vovô, como vai? Frei Aurélio será que já 
viajou? Tio Aldo como vai de saúde? Tia Luzia, Marilena e os seus amiguinhos que 
moram aí perto estão bem? Dê abraços nossos em todos e diga à Marilena que tam-
bém escreví para ela.

Papai manda muitos beijos para você e diz que está também escrevendo. Todos 
aqui mandam lembranças.

Recebe, meu queridinho, todo o carinho da sua mãezinha saudosa, muitos beijos 
e abraços.

Rachel

Tia Luzia irmã de Estevam, pai de Rachel.

Frei Aurélio era um frei da Igreja Santa Mônica, no Leblon, que Yolanda frequentava e se tornou 
amigo da família. Escondeu os livros de Wladimir e Rachel na igreja.
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Meu querido filho Pedro Estevam

Recebi a cartinha que me enviaste e fiquei muito contente por estares bem de 
saúde e estudando bastante. Também gostei muito dos desenhos. Só não gostei 
da notícia de que tiveste de fazer um exercicio de castigo por estar falando 
demais na aula. Sei que és um menino estudioso e bom e que vais procurar não 
mais falar em aula, pois isso atrapalha o teu estudo e o dos outros.

Queria muito passar contigo o dia do teu aniversário, mas não foi possivel. 
Estou te enviando pela Mamãe o presente e os parabens. Sete anos é a idade 
do juizo, sinal de que estás já um rapazinho.

Tens lido os livros de D. Benta? Eu preferia que os lesses em lugar das revistas 
em quadrinhos. As revistas em quadrinhos não ensinam muita coisa e são fei-
tas para gente que tem preguiça de ler e eu sei que não és preguiçoso.

Dá lembranças à vovó e ao vovô

Recebe muitos beijos e abraços do papai que muito te estima e ama

Wlad

Dona Benta era uma personagem do Sítio do Picapau 
Amarelo, onde ocorreram as aventuras dos livros 
infantis de Monteiro Lobato.
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Querido Vlad:

Estou aqui para trazer-te a roupa limpa e pedirei ao Comandante para ver-te.
Vamos ver se êle permite. As revistas são para distrair-te. 

Beijos Rachel.

Manda-me a camisa que está sem botão.

Querida Chel

Segue a roupa suja. Agradeço-te o demais e espero que possa te ver! Se não, até 
quando for possivel. Beijos Wlad

O Comandante citado era o major encarregado pelo Agrupamento de Artilharia de Costa 
Motorizada, que ainda hoje está localizado na praia de Amaralina, em Salvador (BA).

Quando foi sequestrado e levado para lá, Wladimir ficou na cela coletiva e enxergava o pátio 
em frente.
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Querido Vlad:

Estive na Auditoria informando-me sôbre tua situação e depois fui ao Q.G., 
onde retificaram o teu nome.

Peço-te que me mandes o lençol que estás usando para ser lavado. Segue uma
colcha e uma cueca e um romance para leres.

Beijos e até amanhã

Rachel

Querída Chel

Agradeço-te tudo e segue o lençol que pedes. Peço que vejas o dia exato da de-
cretação de minha prisão preventiva. Até amanhã.

Beijos Wlad

Auditoria Militar, onde são processados os crimes militares.

Pela Lei de Segurança Nacional de 1953, os “crimes políticos” deveriam ser julgados pelas 
auditorias civis, mas desde o início da Ditadura os militares tentaram enquadrar todos os 
casos nas auditorias militares. Isso só foi legalizado com o AI-2, que passou para a Justiça 
Militar o julgamento dos “crimes políticos”.

Pela lei de então, a prisão preventiva tinha limite a partir da data da decretação.
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Minha querida Chel

Saúde é o que mais desejo para ti e nossos filhos. Muita alegria me trouxe tua 
carta, datada de 23/5 e que ontem chegou às minhas mãos.

No entanto, nada me mandaste dizer sôbre teus cálculos renais e temo que 
não tenhas mandado dizer tudo sôbre tua saúde. Também fiquei intrigado por 
dizeres estar recebendo minha 1ª carta – com atestado – quando antes já te 
havia enviado duas. Preocupa-me, ainda, o problema de meu salário de abril 
sôbre o qual nada informaste: recebeste? Bem, desejo que tudo tenha cor-
rido em ordem quanto estas questões e que eu não tenha tido motivos para 
preocupar-me.

É bem provável que esta carta cruze contigo e, de certo modo, eu a escrevo pen-
sando assim. Pode ocorrer, porém, que as coisas no IAPC não ocorram tão 
rápido. Neste caso, poderás, na tua vinda, trazer mais algumas notícias im-
portantes para nós. A 1ª diz respeito à regularização das anotações na carteira 
profissional, o que é feito pela seção de pessoal da GE; a 2ª é sôbre minha 
situação futura na companhia. Apesar das acusações que possam haver con-
tra mim, eu ainda acredito que a verdade prevalecerá, mas não sei se mesmo 
neste caso ainda quererão meu concurso (não tenho dúvida que farei falta); 
assim sendo, seria bom que entrasses em entendimento com um dos meus 
gerentes (ou o Valim ou o Haerdy) e visses com êles as perspectivas futuras, 
pois pretendo sair daqui com toda minha situação funcional regularizada, 
seja demitido ou não. A 3ª e última refere-se a mais alguns objetos que deves 
trazer: a outra camiseta, mais uma camisa, mais uma cueca, e mais duas blu-
sas de banlon que eu trouxe do USA (o suéter fará muito volume e, por isso 
é melhor a blusa).

Agradeço-te muito as noticias sôbre os garôtos e desejo que êles estejam 
bem. Preocupa-me, sòmente, que o Miz não esteja estudando, mas por outro 
lado alegra-me que esteja se dando bem com teus tios. Não acho anormal 
que Pedro Estevam converse um pouco na aula e peço que não o repreendas 
muito por isso.

a
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Rachel tinha cálculos renais e o tratamento era complicado.

As cartas de conteúdo “normal” eram enviadas através da censura do comando militar. Quando 
havia necessidade, as cartas eram enviadas secretamente, via portadores.

Valim era o engenheiro que, no escritório da General Eletric (GE) no Rio, coordenava o trabalho 
dos demais engenheiros. Haerdy era o gerente do setor de locomotivas da Engenharia se Serviços 
da GE.

A GE demitiu e indenizou Wladimir. Mais tarde, ele pediu uma carta de recomendação, mas o 
gerente da Engenharia de Serviços disse que não fazia parte da política da empresa fornecer tal 
tipo de documento. Porém, na carta em que informava essa negativa, fez um elogio muito maior 
do que qualquer carta de recomendação.

Bem, meu amor, vou ficar por aqui. Desejo muito te ver e espero que possas vir o mais 
breve possivel. Dá lembranças minhas a todos os amigos e parentes. Muitos beijos 
e abraços em nossos filhos e em ti do pai e espôso saudoso que muito os ama.

Wlad 3/6/64

a
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Rio de Janeiro, 4 de junho de 1964.

Meu querido Vlad

Muita saúde para ti meu amor, e forças para suportar esta provação que ora 
nos atinge é o que mais te desejo. Sei e muito que a saudade é um martírio 
cruel e terrível de suportar é o seu peso, mas não percas a Fé meu amor e crê 
que esta separação não será longa! Crê, como eu, que é um pesadêlo e que 
breve estaremos juntos novamente - nós quatro, em nosso lar.

Só estás ausente fìsicamente aqui em casa: pensamos em ti constantemente, 
tudo que fazermos nos lembra o paizinho querido e a ideologia é uma po-
derosa ferramenta de dominação social: as crianças dizem sempre que eu não 
sei brincar como tu fazes com êles, ou que os consêrtos têm que esperar o 
papai chegar, porque mamãe não sabe fazer nenhum serviço de homem, etc. 
Na realidade meu amor, não és somente o único ausente: a alegria também se 
foi do nosso lar.

Não vivem juntas a alegria e a saudade. São inimigas como a luz a as trevas, 
como o dia e a noite.

Como mandei explicar em minha carta, ontem fui providenciar os documen-
tos exigidos pelo IAPC, e por isso adiei minha viagem para visitar-te. Estive 
na Secção de Pessoal da GE onde fizeram as anotações em tua carteira profis-
sional e preencheram o requerimento (formulário) do Instituto. Dei entrada 
aos papéis no dia 26 de maio. Entretanto, só terei conhecimento de que o 
requerimento foi deferido no dia 8 de junho, quando terei de comparecer no-
vamente ao IAPC.

Espero que tudo corra bem e que logo em seguida a isso eu possa – final-
mente! – ir ver-te. Estou tão preocupada contigo! Estarás mesmo bem de 
saúde ou só o dizes para tranquilizar-me? Aí está uma pergunta que faço a 
mim mesma mil vêzes por dia...

Pedro Estevam ficou contentíssimo ao ler a cartinha que enviaste aos dois! 
Vai responder-te. Já perdeu mais um dente (o 7º) e já tem definitivos 5. Está 
muito engraçado quando rí. Ganhou prêmio de desenho (concurso de uma 
Editora entre vários Colégios) e agora usa a fita verde e amarela, símbolo do 
1º aluno da classe – espero que isso te alegre, meu amor, pois nesses tristes 
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dias têm sido o meu consolo o estudo e aplicação de nosso filhinho. Continuo 
estudando com ele e dando-lhe todo o incentivo e apoio para que seja bem 
sucedido na sua vidinha escolar. Miz não tem ido à escola porque está com 
meus tios e só irá a partir de agôsto (depois das férias). Como êle está no 
Jardim creio que não fará muita diferença. A despesa era muita e não sei a 
partir de quando pagarão o auxílio no Instituto, nem o quanto será. Até que 
possamos equilibrar orçamento o Alberto ficou de pagar o colégio do Miz. 
Não te preocupes que farei todo o possível para que nossos filhos continuem 
no Colégio e que nada lhes falte. Enquanto estiveres impedido de trabalhar e 
manter a família eu tentarei fazê-lo por ti na medida de minhas possibilidades.

Miz está bem e engordou 2 kg. Brinca muito e como lá tem quintal e êle corre 
o dia inteiro está bastante corado e com um apetite! Recebe muito carinho 
– é a única criança entre tantos adultos! – e vou vê-lo todo o fim de semana 
com o irmão. Manda-te sempre muitos recados de beijos, abraços etc., que 
fiques logo bom (êle pensa que estás doente e porisso longe de nós) e voltes 
depressa.

Bem, meu querido vou terminar esta carta e quero também tranquilizar-te 
sôbre minha saúde: continuo em tratamento e os meus rins têm me respeitado 
bastante, a ponto de quase não doerem ultimamente. Portanto, nada de preo-
cupações a meu respeito. Nossa casa também não foi importunada e até hoje 
não recebi nenhuma manifestação hostil, tendo ao contrário recebido respeito 
e apoio moral ao meu sofrimento.

Espero viajar já na próxima semana quando irei ver-te e dar-te pessoalmente 
as nossas noticias. Recebe beijos e abraços de teus filhinhos saudosos. De 
mim recebe a ternura e o amor de sempre em muitos beijos e abraços.

Rachel

P.S. Recebí o pagamento de abril.
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Meu querido filho

Papai ficou muito contente com a carta que você enviou e achou muito bem feitos 
os desenhos. Alegra que você continue estudioso e fazendo juz à fita verde-amarela 
de 1º aluno da turma. Para continuar neste lugar é preciso que você não fique prosa 
e continue prestando atenção nas aulas. Os meninos que não prestam atenção nas 
aulas não aprendem tão bem as lições, mas sei que você é atencioso e tenho confi-
ança que continuará assim.

Sei que o desenho do Galileu não estava lá grande coisa, mas agradeço o elogio. As 
flores estão muito melhor.

Como vai o Miz? Você precisa dizer a êle que já é tempo de aprender a ler e es-
crever.

Diga ao vovô Estevam e a vovó Yolanda que o papai agradece muito por êles es-
tarem rezando pela volta dêle logo.

Papai não sabe quando vai poder estar de novo com os filhinhos, mas espera que 
não demore muito.

Eu gostaria muito de estar com você no dia 2 para o seu aniversário, mas não tenho 
certeza. De qualquer modo, não vou me esquecer de mandar um presente.

Bem, já escreví demais e você já deve estar cansado de tanto ler.

Muitas lembranças para os avós.

Muitos beijos e abraços no Miz e em você envia o papai que muito gosta dos dois.

Papai Wlad

P.S. - Mamãe falou que você está rindo gozado por causa dos dentes que caíram. 
É verdade?
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Por favor entregue esta carta ao papai Wladimir

Rio de Janeiro, 6 de junho de 1964

Querido papai:

Eu continuo estudando sim. Você virá logo? Hein papai? Venha logo. Gosto mui-
to de você! E estou com muitas saudades de você. O vovô e a vovó tem rezado 
muito por você. Outro dia caiu meu dente na escola e eu mostrei o dente para 
todos os meus colegas. Eu quis jogar o dente no telhado para nascer o dente, mas 
o vovô não deixou eu jogar no telhado... Que acha destas flores?

O desenho do Galileu está muito bonito! E olhe o meu desenho do outro lado.

Deus que lhe faça vir logo! E mais uma vez eu digo estou com saudades!

Papai abraços e felicidades e lembre-se sempre de mim da Mamãe e do maninho.

O Mizinho manda muitos beijos para você. E está com muitas saudades de você!

Remetente: Pedro Estevam:

Papai o Mizinho não sabe escrever, por isso eu estou escrevendo para êle.
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Meu querido:

Fica tranqüilo. Parto, porque estou convencida de que aqui de nenhuma valia 
te seria nessa ocasião. Mas não te preocupes conosco, porque estou forte, de-
terminada e calma e com coragem necessária para enfrentar os acontecimen-
tos. Tua firmeza e dignidade seguem sendo motivos de admiração e orgulho 
para mim e estou certa o serão também no futuro, para nossos filhos.

Tem a certeza de que qualquer destino que por ventura ou desdita te reserva-
rem, saberei enfrentá-lo contigo e qualquer que seja o sofrimento ou vicissi-
tudes que nos aguardem serei sempre a mesma.

Tua ausência é apenas material porque estás mais presente do que nunca em 
nossas vidas.

Abraços, beijos e carinho da tua esposa e amiga de todas as horas.

Rachel

Nessa ocasião, Rachel não conseguiu permissão para visitar Wladimir e teve que 
retornar ao Rio de Janeiro.
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Meu querido Vlad

Foi uma grande alegria ver-te e espero que minha visita tenha te dado igual. Depois 
de tantos dias de incerteza e saudades foi grande alívio saber que atualmente estás 
bem de saúde e conservando a mesma dignidade de sempre.

Irei ao Q.G. para obter permissão para visitar-te e apanhar também teus documen-
tos e objetos que lá estão.

Hoje estive te trazendo 1 toalha de banho e 1 de rosto, 2 cuecas, o calção azul-
marinho, 3 lenços e um 1 sabonete e bucha de tomar banho. Trago também o traves-
seiro. Peço-te que me respondas se queres mais alguma coisa que virei trazer-te.

Amanhã trarei 1 cobertor que trouxe do Rio porque calculo que estejas precisando. 
O frio deve ser grande à beira-mar.

Caso tenhas roupa suja pede que me entreguem porque quero levá-la limpa na pró-
xima visita.

Gostaria de poder fazer mais por ti mas o que me permitem fazer é pouco.

Ficaste contente com a carta de nosso filhinho?

D. Jacira e todos aqui são boníssimos e atenciosos e as crianças dêles são uns 
amores. É tão confortador estar aqui mais perto, meu amor!

Abraços e beijos da tua Rachel.

12/6/64

Querida Chel

Agradeço-te o que trouxeste e a alegria e o conforto de tua visita foram grandes.

Aguardo tua nova visita. Não há nada mais para avisar no momento.

Beijos, 

Wlad
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Minha querida Chel

Espero que tenhas feito boa viagem e que tenhas deixado bem nossos filhos.

Pela lei eu deveria ser posto em liberdade hoje. O art. 43, § 2 deixa claro que 
a prisão preventiva será revogada passados 60 dias (no máximo) da data de 
sua decretação. Parece que há resistência para cumprir êste dispositivo da 
lei, como houve para cumprir o dos 50 dias.

Assim sendo, temos que concentrar esforços para que cumpram a lei. Eu 
não sei quem deve dar o alvará, se o Auditor ou o Cel Cavalcanti (que não 
chegou e, porisso, está tudo parado), mas o advogado deve poder informar 
melhor.

Gostaria de te encontrar já fora daqui. Espero que isso seja logo.

Beijos e carinhos do

Wlad

Devido ao disposto no artigo 43 § 2 da Lei de Segurança Nacional de 1953, a 
maioria dos juízes militares do STM considerava a Justiça Militar incompetente 
para julgar os “crimes políticos” e concedia habeas corpus para os presos, 
criando crises em cascata com os comandos militares.
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Rio de Janeiro, 4 de Julho de 1964.

Meu querido Vlad:

Muita saúde é o que mais te desejo.

Cheguei bem em nossa casa, mas fiz uma viagem de regresso bastante triste. 
Sobretudo, por não ter podido ficar mais tempo aí em Salvador, onde estava mais 
perto de tí, muito embora fôssem curtas as horas de visitas. Aflige-me sobrema-
neira, essa distância que não me permite dar-te maior assistência nem levar-te o 
meu carinho de sempre.

A viagem foi feita em 26 horas mais ou menos, num ônibus que me pareceu 
muito bom. Choveu o tempo todo, de Salvador ao Rio e o frio de madrugada 
foi bem ruinzinho principalmente porque atravessávamos o estado de Minas. 
Telegrafei-te um Western no dia seguinte ao de minha chegada.

Sei que deves estar ansioso por notícias de nossos filhos e vou dá-las logo: Pedro 
Estevam está bem crescido e pesando 30 kg (já não aguento com êle no colo). 
Os dentes estão enormes dando-lhe um aspecto de coelho. Acho que vai ter os 
dentes do pai (não caçoes!) Ficou contentíssimo com tua carta mas não quis lê-la 
alto (creio que por causa do “pito” que lhe passaste por conversar muito no Colé-
gio e ficar de castigo). Adorou a camisa que mandaste de presente, os chocolates 
etc. Está juntando as economias para comprar-te um presente de aniversário. 
Animadíssimo já fez planos comigo para ir passar as férias escolares aí para ver-
te. Ganhou muitos presentes de aniversário. A caneta que havias trazido para êle, 
1 cx com 36 lápis de côr, 1 cueca “de homem”, sapatos etc. O que mais gostou 
foi da caneta e do dinheirinho que recebeu. Fiz um bôlo e êle convidou os ga-
rotos do prédio. Quase me arrebentaram os tímpanos com a gritaria que fizeram 
aqui até as 10h da noite. Permití a “farra” para que êle não se sentisse muito só e 
triste no seu 7º aninho, sem tí aqui presente e sem o irmãozinho.

Ainda não pude ir até Niterói ver o Vladinho, porque aproveitei logo êsses dois 
dias para ir até a GE cuidar da tua situação, fazer os pagamentos do mês, fazer 
teus óculos, etc. Assim, só irei vê-lo domingo. Mas êle está bem de saúde, corado 
e gordinho. Falei com a tia Glória ao telefone e ela me disse que tiveram que 
fazer-lhe roupas porque as dêle estavam pequenas e apertadas. Vladinho veio ao 
telefone, conversamos muito, êle está uma gracinha (não me chames de coruja) 
e queria por fôrça falar contigo. Pensava que tinha vindo comigo. Disse que está 
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com uma saudade grandona de tí, “porque a mamãe êle vê quase sempre e o 
papai faz muito tempo...”

Oh, meu querido, que dor e quanta saudade há para todos nós nessa separação! 
Calculo tu, que já não vês as crianças há 3 mêses!...Crê, meu amor, que muito 
eu gostaria de levá-los até aí para verem-te, mas infelizmente as nossas finanças 
estão bastante curtas. Mas quero que saibas que êles estão bem, que todos os 
parentes tem sido muito bons e carinhosos e eu faço o que posso para aliviar-lhes 
a tua falta.

Não te preocupes, meu querido, que procuramos de todas as maneiras ajudar as 
crianças e aliviar-lhes a saudade que tua ausência trás. Têm muito carinho e eu 
procuro sempre controlar meu sofrimento na frente dêles, tudo fazendo por dar-
lhe uma vida tanto quanto possível normal.

Quero que saibas que tenho encontrado muito afeto e dedicação principalmente 
em minhas tias, Ignez e Alberto. Isso tem-me ajudado bastante a enfrentar a situ-
ação atual. Tia Luzia já pagou nosso apartamento e continuará pagando enquanto 
tivermos necessidade disso. Papai e mamãe vão pagar o Colégio do PEstevam e 
conforme te falei aí o Vladinho está com meus tios e irá também para o Colégio. 
Como vês, meu amor, não nos têm faltado bons amigos. Que nessa provação isso 
te alegre como a mim e te conforte.

Tio Aldo deu-me um tabuleiro de damas e xadrêz para levar-te. Será que aí isso 
é permitido? Escreve-me dizendo. Enviei-te pela Varig lençóis 2 camisas e outra 
colcha. Bem sei que vais dizer que não havia necessidade disso, mas acho me-
lhor assim. Ficará em casa de Jacira para quando precisares. Tu bem sabes que 
fico preocupada com tua roupa, sem ter quem a lave e assim tendo mais quanti-
dade aí fica mais fácil, mesmo que não possa, lavá-la tôda semana.

Peço-te que não deixes de me escrever sôbre o que estiveres precisando para que 
eu possa providenciar logo. É tão pouco o que posso fazer por tí que qualquer 
pequena coisa fica muito importante para mim e faz-me muito feliz.

Estive na GE no dia seguinte ao que cheguei e conversei sôbre tua situação com 
o Muller. Foi muito atencioso e bastante compreensivo. Disse-me que sempre 
fôste ótimo funcionário, bastante capaz e que realmente estás fazendo muita 
falta. Para resumir-te, nossa conversa ficou nesse pé: só serias demitido caso 
fôsses condenado e ainda assim com indenização. Expliquei-lhe ser nossa situa-
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ção financeira bastante precária, uma vez que o Inst. ainda não me deu certeza de 
quando receberei (os docs foram aceitos) e êle ficou de ver com o advogado da 
firma a tua situação e também se para o caso minha procuração seria suficiente 
(dataste de 1963! e nenhum de nós reparou – só aqui no Rio é que ví a data. Mas 
creio que não haverá problema).

Peço-te avisar-me se fôste transferido de Quartel porque o Maj. Montezuma disse-
me que o serias e nesse caso, manda-me o novo enderêço. Esta carta estou envian-
do para Amaralina porque o Maj. prometeu-me providenciar a entrega ainda que 
já não estivesses mais lá. Trouxe uma ótima impressão dêste Comandante e espero 
que encontres também um bom pessoal assim para onde fores.

Vou terminar porque já está bem grande está carta mas escreverei sempre relatan-
do-te nossa vida aqui em casa.

Todos te mandam abraços e lembranças. Recebe muitos beijos e carinhos de teus 
filhos e muitos abraços e beijos com todo o meu carinho de espôsa e amiga de 
sempre

Rachel

A Western era uma empresa de telegráfo com sede nos EUA. Depois o serviço de 
telégrado passou à EBCT.

Vladinho, assim como Miz, eram apelidos de Vladimir, filho de Rachel e Wladimir.

Tia Glória era a mãe da Ignez. Morava em Niterói.

Os envios via Varig para quem estava preso eram feitos normalmente, como carga.

Muller era gerente da Engenharia de Serviços da GE.

Major Montezuma era o comandante do quartel do exército em Amaralina.
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Minha querida Chel

Desejo que tenhas feito boa viagem e que os rins não tenham se ressentido. Re-
cebi, já no 19o B.C. - Cabula, para onde fui transferido, teu telegrama dando conta 
que havias chegado bem e encontrado as crianças com boa saúde.

Eu continuo gozando boa saúde e aguardando confiante o resultado da farsa ar-
mada pelo Sr. Medrado, farsa que mesmo antes de ser julgada está se esboroando. 
Não imaginas que teve a desfaçatez de declarar à Dalva, na presença do Cel. Rui, 
que o Sebastião nada tinha com o caso e fôra envolvido por mim. O teatrólogo 
fracassado começa a reconhecer que seu drama não passa de uma farsa berrante! E 
o pior, se é que me expresso bem, reside no fato de que pretende pôr a culpa total 
do fracasso em seu diretor de encenação - o sargento de Iaçú - ao qual quer respon-
sabilizar por todos os desmandos havidos, inclusive o saque da casa de Sebastião. 
Disse que o fará pagar todos os objetos roubados.

Disso tudo se deduz que eu, e somente eu, iria realizar todos os “atos terroris-
tas”, noticiados tão fortemente para a promoção pessoal do delegado Medrado. É 
provável que eu acabe me convencendo de que sou um super-homem! Isto tudo 
prova que o “caso de Iaçú” não resiste a um exame sereno, feito com isenção de 
ânimo e que se trata, como declarou o Maj. Villar, de uma bruta vingança política, 
na qual fui envolvido por ter ido a Iaçú em momento tão critico. Ficou claro que 
toda a trama tinha o objetivo final de reaver a Prefeitura e, para tal fim, nada 
melhor que algo sensacional e bombástico. Chegaram ao cúmulo, como pudeste 
ver, de encher de livros uma mala que não me pertencia – e não me levaram para 
fazer o reconhecimento dela e de seu conteúdo, até hoje, por incrível que pareça. 
Agora, fiquei sabendo que os rapazes que foram prêsos assim o foram porque o 
sr. Medrado resolveu deter todo e qualquer estranho que chegava a Iaçu, de modo 
a “engrossar” o inexistente “grupo guerrilheiro”. Tanto é assim, que foram postos 
em liberdade tão logo viram que nada havia. Pode-se perguntar, então, por que 
estou ainda prêso junto com os demais, isto é, Sebastião e Roberto. Creio que é 
fácil compreenderes que, depois de tão grande publicidade, seria desmoralização 
completa nos libertarem e declararem que nada existiu. Além disso, a tal carta-
denúncia escrita pelo Roberto, ao que tudo indica, foi feita sob ameaça. É evi-
dente, também, que a aversão ou despeito que nutria por mim devem tê-lo levado 
a se submeter a tão repugnante papel.
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Estou aguardando a vinda do advogado no sentido de organizar minha defesa e 
obter minha liberdade. Por outro lado, espero que estejas tendo êxitos aí pelo Rio. 
Foi noticiado que o Cel Cavalcanti foi ao Rio e é provável que, ao retornar, traga 
o resultado do inquérito de Iaçú e o processo tenha andamento.

Permanece serena e confiante, meu amor, pois a verdade e a justiça são mais fortes 
que todas as calúnias e mentiras. Apesar de que eu jamais desejara passar por tais 
dissabores e por tal prova, não há males que não venham para o bem. Nestas 
horas duras e incertas é que se conhecem os verdadeiros amigos e os corações 
bons e sem rancor, as pessoas sensatas e justas. Conhecem-se, do mesmo modo, 
os falsos amigos, os covardes, os rancorosos e os ignorantes. Esta é uma escola, 
às vezes de curso rápido, em que se põem em cheque todas as virtudes, e desvir-
tudes, humanas não só dos que estão nela matriculados, mas também de todos 
aquêles de fora com os quais conviviam e tinham conhecimentos. E os de fora 
também se veem envolvidos na dura prova.

Só sinto que meus filhos, crianças inocentes e tão tenras, já tenham tão cêdo que 
sofrer os reflexos das injustiças humanas. Eles não são porém os únicos, infeliz-
mente.

Bem, meu amor, vou ficando por aqui. Agradece mais uma vez a todos os parentes 
e amigos tudo o que têm feito por nós e dá-lhes minhas lembranças.

Dá muitos beijos e abraços em nossos filhos queridos. Recebe-os também do 
espôso e amigo que muito te estima e ama.

Wlad

5/7/64

19o B.C. – Cabula era o 19º Batalhão de Caçadores, localizado no bairro do Cabula, em Salvador.

O sr. Medrado era delegado de polícia, membro da família latifundiária dona das terras da 
região de Iaçu, onde estava localizado o depósito de locomotivas da Leste Brasileira e onde se 
realizava a manutenção e inspeção técnica dessas máquinas.
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Dalva era esposa de Sebastião Carvalho, militante do PCdoB que trabalhava em Iaçu na ocasião do 
golpe. Antes, trabalhou na CSN, em Volta Redonda.

O Cel. Rui era um tenente-coronel do Exército, lotado no QG da VI Região Militar. Ele identificou 
Rachel como sobrinha do tenente-coronel Ferraz, ou José Ferraz da Rocha, de quem fora colega 
de turma desde o Colégio Militar.

O sargento de Iaçú era o delegado da cidade de Iaçu. Era um sargento da Polícia Militar.

Quando a polícia prendeu Wladimir e companheiros em Iaçu, saquearam totalmente a casa do 
Sebastião Carvalho.

O “caso de Iaçú” foi a tentativa de resistência ao golpe militar em Iaçú.

Major Villas foi um dos oficiais do Exército encarregados do processo de Iaçú.

Roberto era o engenheiro-chefe do depósito da Leste Brasileira em Iaçú. Ele entrou em pânico 
quando soube da proposta feita aos operários da Leste, de resistência ao golpe, e escreveu uma 
carta ao superintendente da Leste, denunciando a tentativa de resistência e inclusive inventando a 
ameaça de explodir as locomotivas. Apesar disso, também foi preso.
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Rio de Janeiro, 10 de julho de 1964

Meu querido Vlad:

Recebí tua cartinha e muita alegria me trouxe saber que estás bem de saúde e que 
aumentam as esperanças de que tudo será esclarecido. Está é a segunda carta que 
te escrevo desde que cheguei, tendo remetido a primeira para Amaralina e certa-
mente de lá providenciarão para que te seja entregue.

Nossos filhos estão bem de saúde, mas a saudade de tí aumenta dia a dia e estão 
já impacientes para te verem. Estive com o Miz e êle ficou contentíssimo com 
o burrinho que lhe mandaste, mas um bocado “escabriado” com tua alusão ao 
Pinóquio e às crianças que não vão à escola. Disse-me que as orelhas dêle não 
crescerão porque “já havia resolvido estudar há muito tempo”... Agora quer um 
macacão para ajudar a consertar o carro do tio Pery (que vai comprar para êle 
um jogo de ferramentas) e diz que vai ser “médico-mecânico” (já conhecias esta 
profissão?). Está gordinho mesmo e bastante crescido embora junto do irmão dele 
ainda fique bem menor (Mas Pedro Estevam já está exagerando no crescimento...) 
Já estou com os remédios do nariz e as vitaminas “Cetuva” para levar-te, que o 
Alberto arranjou-me.

Oh, meu querido, não podes imaginar quanto me angustia estar longe de tí e 
quanto isso me preocupa. Não vejo a hora de poder voltar para aguardar perto 
de ti o desfecho de tudo. Aqui, estou tentando resolver da melhor forma possível 
nossa situação mas como sabes, tudo anda mais lentamente do que nossa vontade 
o desejaria. Já providenciei os teus óculos mas peço-te que aguentes mais um 
pouquinho sem êles, porque prefiro levá-los pessoalmente para evitar que se que-
brem ou extraviem.

Quanto à GE, estou aguardando resposta do Müller, ainda hoje, sôbre tua situ-
ação na Companhia. Não te preocupes, que estou tentando fazer tudo pela melhor 
forma possível. Não sei ainda quando receberei do Instituto, porque fui informada 
de alguma exigência a ser cumprida e ainda terei de saber qual é. Mas, meu amor, 
quanto me agradaria não mais precisar requerer isso! Bastante seria te libertarem 
e o auxílio já não teria cabimento.

Seguem os retratos que pediste das crianças e meus. É pena que não haja retratos 
atuais porque então verias como cresceram nêsses 3 mêses de ausência... 3 mêses, 
meu amor, que parecem 3 séculos, tanto pesam sôbre nós os dias de separação.
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Tio Pery era marido da tia Glória e pai de Ignez.

Tenho esperanças de que nossos filhos estarão conosco aqui em casa, ajudando 
com sua meiguice a esquecermos as horas tristes de separação.

Todos mandam lembranças e abraços. Nossos filhinhos muitos beijos e carinhos. 
De tua esposa e amiga recebe todo o carinho, amor e estima de sempre.

               Muitos beijos e abraços

Rachel
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Rio de Janeiro, 11 de julho de 1964

Querido papai:

Gostei muito de seus presentes. A caneta em 1º a camisa também em 1º lugar!
A mamãe fez no dia 2 de julho o meu bôlo e convidou meus amigos. O mais 
que eu ganhei foi um estojo com 36 lápis de cores, um macacão da vovó, do 
vovô, da tia Luzia e tia Glória e tio Aldo uma gaita. Um saco cheio de balas 
e outro menor de Bombons, uma coleção de livros, um par de sapatos, uma 
cueca, um jôgo de pega-varetas, outra caneta em 2º lugar na minha opinião.

Mizinho está muito gordo crescido e levadinho. Boas notícias: vou mandar um 
presente para você no dia 14.

BEIJOS Pedro e Miz para papai
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Minha querida Chel

Lí a carta que enviaste para a Dalva e, através dela, tomei conhecimento de que 
chegaste bem e encontraste as crianças com saúde. Já recebera antes o telex, 
mas nunca é como ver algo do próprio punho.

Desejo que estejas bem. As noticias que enviaste sôbre tua saúde deixaram- me 
assaz preocupado e espero que não descures do teu tratamento. As pequenas 
economias que fizemos devem servir para isso e não te aflijas com o demais. Sei 
perfeitamente que a vida está séria e não há orçamento doméstico que a suporte, 
mas também não temos outro modo de enfrentá-la senão com calma, firmeza de 
carater e confiança no futuro. Apesar de todas as adversidades que se possa en-
frentar, sou de opinião que jamais devemos fraquejar nos principios morais que 
norteiam nossa vida. Aos fortes tais adversidades só podem temperar e exaltar; 
os fracos, êstes se acovardam, rastejam, viram místicos e supersticiosos.

Estou esperando receber uma carta tua a qualquer momento, pois penso que já 
deves ter recebido a que te enviei. De qualquer modo, como a Dalva virá aqui 
amanhã, aproveito para escrever esta hoje e enviar-te-ei outra em resposta a que 
aguardo.

O advogado já está providenciando e não te preocupes com o aspecto financei-
ro. Eu espero que a coisa marche bem, pois como mandei te dizer, as acusações 
contra mim são inconsistentes e não passam de uma farsa, apesar de que não 
descarto a possibilidade de ser colocado na posição de bode expiatório. No 
entanto e além disso, se eu não for julgado até 30/7, quando completarei 110 
dias de prisão (50 de averiguação mais 60 de preventiva), deverei ser posto em 
liberdade e responder assim o processo.

Outra coisa que parece que tenho direito, pelas Leis Trabalhistas, é perceber in-
tegralmente o salário durante esta fase de averiguação e processo. Assim sendo, 
é bem provável que o IAPC negue o auxilio por reclusão se se basear na CLT. 
Neste caso serão necessários entendimentos com o departamento juridico e a 
seção de pessoal da GE para resolver o problema. Mesmo que o IAPC defira o 
pedido, estes entendimentos serão necessários a posteriori.

Bem, vou ficando por aqui. Já não podes reclamar de meus “bilhetes”, não é 
meu amor? As saudades são imensas e o único lenitivo é poder te escrever 
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quando não há nenhuma cartinha tua para me causar alegria e prazer. Continuo con-
fiando em que breve poderei estar ao teu lado e de nossos filhos.

Dá lembranças aos parentes e amigos que têm demonstrado sua verdadeira amizade 
nesta hora.

Dá muitos beijos e abraços em nossos filhos queridos. Lembrei-me muito do Pe-
droca no dia 2 e fiquei alegre em saber que fizeste um bolinho para êle.

E tu, minha querida, sê confiante e não desanimes nem fraquejes, e recebe muitos 
beijos e abraços do espôso e amigo que muito te ama e quer.

Wlad

11/7/64
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Rio de Janeiro, 14 de julho de 1964
Meu querido Vlad:

Hoje, dia do teu aniversário, deveríamos estar juntos, festejando a data querida aqui em casa, 
com nossos filhos, como em tantos outros anos (felizes anos!...) o fizemos. Mas para nossa 
tristeza não pudemos comemorar teus 28 anos como gostaríamos e a grande distância não nos 
permitiu nem sequer a alegria de dar-te um beijo ou abraço. Entretanto, a grande esperança de 
que breve estaremos juntos e felizes novamente me consola, bem como o saber que muitos e 
muitos aniversários teremos pela frente. Desejamos para tí, meu amor, muita saúde, muitos 
anos felizes de vida e que breve obtenhas a tua liberdade para que possas voltar para nós, pois 
muita falta nos fazes.

Passei-te um telegrama “Western” que a essa altura já terás recebido, enviando-te os votos de 
nossos filhos e meus, e deixei aí em Salvador um presente para tí que não sei se já recebeste. 
Quís dar-te alguma coisa que pudesses usar agora e porisso comprei-te um pijame. Peço-te 
que não “zangues” comigo por ter feito despesa, a alegria atualmente reside nas pequenas 
coisas que são permitidas fazer por tí.

Estive revendo todas as nossas fotografias e saudade e alegria se misturaram dentro de mim. 
Saudade porque os tempos felizes sempre nos deixam com ela, e alegria por todos os momen-
tos felizes que âqueles mágicos retângulos de papel fixaram para sempre. E agora me arre-
pendo de não termos tirado muitas outras fotos durantes êstes oito anos de felicidade. Passam 
tão rápido os anos felizes e como pesam os dias de amargura!...

Por outro lado, grande amparo eu tenho nessa lembrança e como deve a tí tambem ela ampa-
rar! Crê, como eu, que a felicidade foi interrompida e que breve a reataremos.

Todos te mandam abraços e te desejam felicidades.

Dia 16, isto é, depois de amanhã, receberei o auxílio que requerí ao Instituto, mas não sei 
ainda de quanto será a partir de que data contaram o pedido.

Na GE tudo caminha satisfatóriamente e não há porque te preocupares com isso. Receberás 
uma procuração para assinares, que o tio José enviará pelo Exército, porque a que eu trouxe 
não veio redigida a contento. Só estou à espera dessa procuração para resolver a situação com 
a emprêsa. Todos têm sido muito gentís e atenciosos. Recebe abraços e beijos de teus filhinhos 
saudosos e muito beijos e abraços e todo amor e estima da tua Rachel

P.S. Logo que tudo esteja resolvido estarei aí para aguardar a teu lado a solução de teu
caso. Tenho grande fé que tudo correrá bem! R.
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PEDRO ESTEVAM

Meu querido filho

Desejo que você esteja bem de saúde e continue estudando bastante. Eu estou 
bem e com muita saudade de você e do Miz.

Pelo jeito, seu aniversário foi muito bom, pois você ganhou um bocado de pre-
sentes. Eu fiquei muito triste por não poder estar junto com vocês para cantar o 
“parabens para você” e lhe ver apagar a velinha do bôlo, mas ao mesmo tempo 
fiquei contente ao saber que seus amiguinhos estiveram aí comemorando seu 
aniversário. Quando eu voltar faremos outra festa para comemorar novamente 
nosso aniversário; está certo?

Eu tenho aproveitado o tempo para ler livros. Eu estou convencido que nos liv-
ros se aprende muito mais do que nas revistas. Você pode reparar que as pessoas 
que lêem livros são muito mais instruídas que as pessoas que lêem revistas em 
qua drinhos. Nos livros do Monteiro Lobato, por exemplo – você tem alguns, 
não é verdade? – a gente aprende muitas coisas sôbre geografia, história, contos 
de fada e tudo o mais. Será que quando eu voltar você poderá me contar alguma 
estória lida num livro?

Gostei muito do desenho. Você gostaria de entrar para uma escola de desenho, 
ou de arte como dizem?

Muitos beijos e abraços do papai

Wlad

15/7/64
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VLADIMIR

Meu querido filho

Mamãe mandou me dizer que você gostou muito do burrinho que mandei 
e que você disse que suas orelhas não crescerão porque já havia resolvido 
estudar há muito tempo. Eu fiquei muito alegre com isso, pois não de-
sejo ter um filho parecido com o Pinóquio. Mas devo avisar você que não 
adianta prometer e ficar sem estudar, pois neste caso as orelhas e o nariz 
acabam crescendo mesmo. Afinal de contas, você já está ficando grande 
e já é tempo de saber ler e escrever. Eu ficarei muito contente quando vir 
uma carta escrita por você.

Pedro Estevam me escreveu dizendo que você está gordo e levadinho. É 
verdade? E a barriga, está grande? Você tem feito ginástica? E a Folia, 
como vai? Estou planejando nadar até a ilha quando voltar para casa, você 
topa?

Muitas lembranças para os tios Peri, Alberto, Glória e Inêz. E para a Folia 
também.

Muitos beijos e abraços do papai

Wlad

15/7/64
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Minha querida Chel

Recebí tua cartinha de 10/7, enviada através da Jacira, assim como o teu telegrama. 
Agradeço-te muito o presente (Jacira e Dalva vieram trazê-lo, juntamente com o bolo 
de aniversário) e o estou guardando para usar quando voltar para casa. Concordas?

Até agora não recebí a carta que enviaste para Amaralina, mas vou tentar fazer com 
que ela me chegue logo às mãos. Alegra-me muito que nossos filhos estejam bem de 
saúde e todos aqui ficaram muito admirados com a cartinha do Pedro Estevam e se 
riram muito com as saidas demagógicas do Miz. Ontem houve aqui bolo e “parabens 
para você”, pois o “Medonho” se encarregou de espalhar a noticia e à tarde, com a 
chegada do bolo com velinha, o jeito foi comemorar.

A saudade também é algo que me aflige, mas o te saber firme e esperançosa ajuda-me 
a suportar com altivez essa situação. O que mais me preocupa é tua saúde, da qual 
nada falas e que sei não estar tão bem assim.

Tudo indica mesmo que até o fim do mês deverei ser libertado e acredito mesmo, que 
o processo deverá ser devidamente arquivado para evitar que a farsa seja desmora-
lizada publicamente. É claro, como já te disse, que não descarto a possibilidade de 
servir de “bode expiatório”, mas creio que, a cada diz que passa, essa possibilidade 
vai sendo posta de lado. A não ser que haja nova mudança na situação, para pior. O 
fato de que a companhia do Sebastião tenha pago os meses de maio e junho (salário), 
no entanto, prova que a tendência atual é afrouxar a rôsca do parafuso. Isto também 
confirma a notícia que te mandei dizer sôbre a Lei Trabalhista, i.e., tenho direito ao 
salário integral e o IAPC, por lei deve recusar o pedido de auxílio.

Ao que parece, na carta que seguiu para Amaralina falas algo sôbre teus entendi-
mentos com o Muller, mas como não a recebí ainda não posso opinar. Tenho certeza, 
porém, que estás fazendo o melhor que pode ser feito e gostaria que continuasses me 
informando a respeito.

Apesar da vontade imensa de que estejas junto a mim no dia em for libertado (podes 
imaginar?), peço que peses bem se isso não será sacrifício demasiado para ti, digo 
melhor, para tua saúde: No caso de que estejas firmemente resolvida a vir, vê-se 
consegues uma passagem de avião (T3) com abatimento. Creio que isto não é im-
possível. Em última instancia, compre-a mesmo sem abatimento, pois tua saúde vale 
muito mais.
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Sebastião era chamado de Tião Medonho.

Dá lembranças aos parentes e amigos e dizê-lhes que estou muito bem de saúde e 
de espírito.

Dá muitos beijos e abraços em nossos filhos.

Recebe do espôso e amigo que muito te ama e estima beijos e abraços carinhosos.

Wlad

15/7/64
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.Rio, 20 de julho de 1964

Meu querido Vlad:

Acaba de chegar-me às mãos tua segunda cartinha datada de 11 dêste mês. Tuas 
cartas são sempre aguardadas com grande ansiedade e imensa é a alegria que elas 
me trazem. Por outro lado, muito me entristeceu que ainda nenhuma tivesses rece-
bido de mim, porque já te escreví 3 e nosso Pedroca uma, além de um telegrama 
pelo teu aniversário. Duas seguiram para Amaralina, e caso até agora ainda não 
tenham te chegado às mãos, poderias pedir para que te remetam de lá.

Imensamente feliz fiquei também por perceber que teu ânimo está forte e que 
tens confiança de em breve estar em liberdade. Nossos filhos, apesar da saudade 
que têm do papai querido, que não posso minorar no momento, têm levado suas 
vidinhas de crianças sadias e normais. Ainda não tiveram falta material de nada e 
todos têm lhes dado muito carinho.

A respeito do IAPC quero dizer-te que meu requerimento foi deferido e que já 
deverei começar a receber por êsses dias. Ainda não sei de quanto será o auxílio 
nem a partir de quando contarás.

Mandei-te também uma procuração para assinares, por intermédio do tio José. 
Entretanto, não falei com ninguém da seção jurídica da GE, apenas estive com o 
Müller e também na secção de pessoal, com D. Nair, tratando do caso. Fizeram-
-me uma proposta que ainda não sei se aceitarei, porque antes espero poder falar 
com um advogado que me esclareça sôbre os teus direitos.

Aqui tudo vai bem e só estou esperando resolver êsses problemas para seguir para 
Salvador onde espero estar ainda antes do fim do mês. Entretanto, se por êsses 
dias fôr marcado julgamento, pede a alguém que me avise por “Western”, para 
que eu apresse a minha viagem.

Tenho grandes esperanças de que breve tudo o que estamos passando pertencerá 
ao passado e que um futuro feliz ainda teremos pela frente. Tenho também grande 
confiança em que tudo começará bem no teu processo pois te conheço muito bem 
para saber que nada fizeste de mal.

Fiquei muito aliviada ao saber que já foi providenciado o advogado e espero que 
não demorará muito a ser tudo esclarecido.
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D. Nair era a chefe da seção de pessoal da GE, uma portuguesa. Ocupava o lugar 
quando Wladimir foi admitido e, também, quando foi demitido. Nesta ocasião, fez 
tudo para que Wladimir recebesse todos os benefícios possíveis.

Abraços de todos os parentes e amigos. Nossos filhinhos te enviam beijos e cari-
nhos saudosos. 

Recebe de tua espôsa e amiga muitos beijos e abraços e todo o amor e estima de 
sempre. 

Tua Rachel
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Rio de Janeiro, 21 de julho de 1964.

Meu querido Vlad:

Já havia pôsto hoje uma carta para tí, quando recebí a tua de 15/7. Alegrou-me imenso 
a “comemoração” do teu aniversário, que tivesses ganho um bôlo de velas e que “para-
béns p’ra você” tenha sido entoado. Isso me pareceu de bom augúrio – sempre é bom 
que nos desejem um feliz aniversário porque não se resume ao dia mas é extensivo a 
todo o ano.

De qualquer forma, pretendemos comemorar aqui em nossa casa quando regressares 
e já disse isso às crianças. Assim teremos uma dupla alegria: teu regresso e teus anos.

A saudade aperta dia a dia e posso dizer mesmo hora a hora, e a expectativa é grande 
aqui pelo teu regresso. A esperança de que tudo correrá bem é grande e firme em nos-
sos corações.

Minha saúde vai bem, não te aflijas porque não tenho tempo para ficar doente agora e 
meus rins sabem disso. Portanto, não vão me amolar agora.

Tenho ido ao médico e tirei nova radiografia. Os cálculos lá estão e o aspecto é de não 
terem se mexido do lugar.

Aqui o frio é intenso e já chegamos a 12º e quase 90º de umidade.

Calculo quanto estarias espirrando, eh? E ai como vai o tempo? Parou de chover? 
Vocês têm apanhado sol? Tua rinite como vai? Arranjei mais Otrivina e Cetuva.

As crianças estão bem e o Mizoca desenhou uma porção de coisas para ti. Pedro Es-
tevam está contentíssimo com tua carta para êle e disse que vai comprar um presente 
para eu levar.

A respeito da GE – êles não levantaram a hipótese do pagamento de salários e sim a 
de pagarem integralmente tua indenização no caso de assim o quereres. Como nada 
poderia fazer sem a devida procuração, enviei-te uma redigida de acôrdo com a secção 
do pessoal e estou aguardando a volta dela para tratar do assunto. Em todo caso, se 
achares conveniente eu irei primeiro conversar contigo sôbre o caso antes de assinar 
qualquer proposta.
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Disseram-me êles que sempre foste ótimo funcionário e que terão a maior
vontade em resolver tudo em teu favor.

Aqui ainda não pude verificar a tal lei a que te referiste, sôbre o pagamento de 
salários. Vou hoje mesmo tentar saber a respeito. Realmente, ainda não comecei 
a receber do IAPC.

Sôbre a viagem, irei mesmo de avião e tentarei obter um abatimento.

Bem, meu amor por agora é só e penso que já não te escreverei porque pretendo 
chegar aí na próxima semana.

Abraços e beijos de nossos filhos.

Todos os parentes te abraçam também.

Recebe muitos beijos e abraços carinhosos da tua espôsa que muito te ama e 
estima.

Rachel
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Meu querido filho

Mamãe chegou para me visitar e trouxe boas noticias de você e do Miz. Gostei 
muito do desenho que você enviou e acho que deve continuar tentando fazer cada 
vez melhor.

Como vão suas leituras? Está lendo as que ensinam, ou continua só com estórias 
em quadrinhos? Como você sabe, eu acho que se pode ler estórias em quadrinho, 
mas que o principal são os livros onde se aprende muitas palavras novas – o que é 
importante para se falar direito – e muita coisa útil para quando for grande.

Eu continuo com muita saudade de você e do Miz e espero ficar logo livre para 
abraçar de novo meus filhinhos queridos. Estou fazendo força para voltar junto 
com Mamãe!

Dê muitas lembranças para tio Aldo, Luzia e para a prima Marilena. Sei que não 
preciso fazer recomendações, pois você é um menino comportado e não fará coi-
sas que não sejam certas.

Muitos beijos e abraços do papai.

Wlad

2/8/64

Marilena era filha de tia Luzia e tio Aldo.
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Salvador, 4 de agosto de 1964

Meu querido filhinho:

Estou com tanta saudade de você! Desejo que você esteja com muita saúde e bastante 
obediente, não dando motivos para preocupações.

Fiz uma ótima viagem e lembrei-me o tempo todo de você e do Mizinho, no avião 
havia três meninos lourinhos perto de mim, tagarelando todo o tempo. Cheguei com 
chuva e continua chovendo muito.

Já visitei o papai e estamos muito ansiosos por voltarmos juntos logo que seja pos-
sível, para casa. Não vai ser mesmo uma maravilha, meu filhinho, estarmos com 
papai e o Miz novamente em casa? E não vai demorar muito isso, eh?

Como vão todos aí? Você tem ido ao Colégio com a Marilena? Procure ajudar os 
tios, sendo obediente e cuidadoso com suas roupas e objetos, sim? E leia sempre. 
Marilena tem muitos livros infantis que vocês devem ler para aprender bastante. 
Os livros ensinam muito.

Tem dormido na hora certa? É preciso que sempre durma cedo para acordar bem 
disposto e alegre; isso é também necessário para que você tenha saúde.

Já falou com o Miz no telefone? Diga a êle que já escreví para lá e mandei livros e 
revistas para vocês, presente de seu papai.

Não se esqueça de enviar uma carta e um bonito desenho pelo “dia do papai”. Êle 
fica sempre muito contente com suas cartas e desenhos. Escreva também para mim.

Aqui, tudo vai bem. O filho de Jacira tem 6 mêses é travesso, alegre e faz xixi a tôda 
hora...

Vejo o papai todos os dias e levo sempre frutas, doces e revistas para êle. Êle está 
com saúde mas com muitas saudades de vocês dois.

Estou enviando uma carta dêle para você.

Escreva para mamãe e papai para o seguinte enderêço:
AVENIDA SETE, Nº 193 apto 302- BAHIA.
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Abraços, beijos e todo o carinho da tua mãezinha saudosa que muito te ama.

Rachel

Em tempo: Escreví também para tio Aldo.
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Salvador, 9 de agôsto de 1964

Meu querido filhinho:

Acabo de chegar de uma visita ao seu papai e deixei-o bastante feliz com sua cartinha
e também com os presentes que você (uma camisa) e o Miz (conjunto de barbear) lhe 
deram pelo “dia do papai”. Levei também um bôlo.

Filhinho, nossas saudades de você e seus irmãozinho são muito grandes mas agora 
nossa separação não vai demorar muito mais. Temos grandes esperanças de que 
muito breve nós quatro estaremos junto em nossa casa.

Papai e eu conversamos muito sôbre os nossos filhinhos queridos e esperamos que 
vocês estejam com bastante saúde, comportados e obedientes. E você que já está 
estudando, que seja atencioso e aplicado sempre, procurando aprender cada vez mais  
nos livros e com os mais velhos que têm muita experiência para transmitir-lhe.

Você tem falado com o Miz pelo telefone? Como vai êle? E as tias Ignez, Glória, tios 
Alberto e Peri? Folia, como vai?

Aqui brinco muito com o Eduardinho, o filho de Jacira, que está com 6 meses e que 
nasceu no dia do meu aniversário. Portanto, somos “quase” gêmeos, não acha? Ele é 
gordinho, alegre e não chora quase. Já está com 2 dentinhos e já toma sopa (e gosta!). 
Lembro muito de vocês dois, quando tinham a idade dêle.

Gostaria muito que você escrevesse também para mim e contasse sua vida – como 
vai e o que tem aprendido no Colégio. Mande também os desenhos.

Tio Aldo e Marilena receberam as minhas cartas? Esta é a segunda que escrevo para 
você – recebeu a outra?

Papai quer comprar um conjunto de ferramentas para vocês dois – de mecânico 
mesmo! Que tal? Conte ao Miz.

Dê abraços para os tios e Marilena.

Papai manda beijos e abraços para você. Da tua mãezinha saudosa recebe muitos 
beijos e carinhos

Rachel
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13-8-1964

Querida mamãe:

Estou passando bem de saúde, apenas estou sentindo a sua falta e com muitas saudades 
de você e do papai. A tia Luzia comprou uma calça comprida para mim, e a Marilena 
um sapato colegial.

O tio Aldo toca alvorada todos os dias às seis horas da manhã para eu ir à Escola com a 
Marilena. Não estou me atrasando porque o estudo é o mesmo. Ganhei um capacete de 
astronauta, ganhei também um jogo de quatro jogos, a dama, o ludo real, viagem à Lua 
e Caçada ao Pica-Pau. Quando você, papai e Mizinho estiverem comigo poderemos 
jogar nós 5 juntos, porque o tio Aldo também joga.

Comprei um jogo completado por Marilena, chama-se enciclopédia eletrônica. Obriga-
do pelo conjunto de ferramentas. Obrigado por repetir meu aniversário. Mamãe estimo 
que você esteja bem de saúde. Estou esperando pela sua volta com papai.

Beijos saudosos do filho Pedro Estevam
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Meu querido filhinho Vladimir:

Estamos com uma saudade tão grandona de você, filhinho, que vivemos a contar nos 
dedos os dias que faltam para estarmos todos juntos novamente.

Você, como vai, meu queridinho? Tenho esperado tanto que a tia Ignez escreva para 
mim uma cartinha, contando as suas peraltices! Já escreví para aí uma porção de cartas 
e até agora ninguém me respondeu...É pena que meu filho não saiba ainda escrever...

Como vão os tios Ignez, Alberto, Glória e Peri? Como vai o Anísio, D. Silvina, Folia, 
etc? Você já está na Escola? Está gostando? Tem brincado muito? Parou de chover? 
Aqui chove tanto! E o engraçado é que o sol está sempre de fora: sol e chuva juntos.

Já temos uma porção de brinquedos comprados pra você e seu irmãozinho. Caixa de 
ferramentas, aquarela (36 côres), camisa, meias, calça, etc. E também muito chocolate 
para todos. Diga à tia Ignez que comprei uma bolsa e um chinelo de praia para ela. 
Tomara que gostem.

Você já recebeu as cartas do papai? Êle continua esperando um retrato. Está com mui-
tas saudades mas tem de aguardar até que chegue ordem para êle viajar. Mas, se Deus 
quiser, será breve.

Mamãe, no entanto, irá talvez antes dêle para casa- espero estar aí até Setembro e en-
tão ficaremos você o Pedro e eu esperando o papai voltar em nossa casa.

Diga à tia Ignez que vamos querer um filhinho da Folia para você, quando ela tiver 
cria, está bem? O seu papai ficou todo feliz com a idéia de termos um cachorro porque 
você sabe como êle gosta.

Fico sempre pensando em você e no Pedro Estevam e sinto vontade de voltar depressa. 
Só não fui ainda porque o papai está precisando muito, muito mesmo de mim. Tia Ig-
nez pode explicar isso a você. Mas nós não esquecemos nem um pouquinho de vocês 
dois e queremos estar logo pertinho de todos. Tenha sempre confiança no nosso amor 
por você e lembre sempre que nós estamos longe porque infelizmente precisamos.

Papai beija muito você e eu envio muitos beijos e carinhos. 

Da sua mãezinha saudosa que muito lhe quer. Rachel

21.8.64
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[...] decretada pelo C.P.J., com base no art.[...] J.M., por infringência da Lei nº 1 802, de 5.1.953.

Isto pôsto e

Considerando que os pacientes estão presos por determinação do C.P.J. da Auditoria da 6a.R.M.;

Considerando que os pacientes são civis;

Considerando que o dito Conselho não têm competência legal para decretar as

prisões em causa;

Considerando que a matéria escapa à alçada da Justiça Militar;

Considerando que as prisões impostas aos pacientes são ilegais;

Considerando o mais que dos autos consta;

ACORDAM, em Tribunal, por unanimidade de votos, conceder a presente ordem de habeas 

corpus impetrada a favor dos pacientes, civis CAMILO DE JESUS LIMA, CARLOS AUGUSTO 

CONTREIRAS DE ALMEIDA, FERNANDO ANTÔNIO GONÇALVES ALCOFORADO, 

MILTON DE CARVALHO SILVA, NUDD DAVID DE CASTRO, OTTON FERNANDES 

JAMBEIRO BARBOSA, RUBEM DIAS DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO DA SILVA CARVALHO, 

WLADIMIR VENTURA TORRES POMAR, por incompetência da Justiça Militar para conhecer 

da matéria em causa.

Superior Tribunal Militar, 26 de agôsto de 1964

Min. Dr. W. Vaz de Melo, Presidente em exercício

Min. Dr. Ribeiro da Costa, relator

Min. Dr. Murgel de Rezende

Min. Gen. Lima Câmara

Esta é a parte final do acordão do STM concedendo o habeas corpus à petição do Pedreira 
Lapa. Foi essa decisão, e a briga entre o STM e os comandos militares, em especial os do 
Nordes te, que desencadeou o sequestro dos presos que deveriam ser soltos e, mais tarde, 
obrigou o presidente ditador Castelo Branco a enviar o general Geisel ao Nordeste, também 
para verificar os casos de torturas.

PARTE DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNA MILITAR - STM
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Salvador, 18 set. 1964

D. Rachel

Desejo-lhe saúde e melhores dias.

Tenho recebido os recortes das publicações da pauta do S.T. Militar, o que agradeço.

Continuo vigilante e intransigente na defesa dos direitos dos meus clientes. No 
cumprimento dêsse dever e na luta pelo restabelecimento do prestigio da digni-
dade da função judicante e advocatícia não recuarei. É no que posso tranquilizá-la 
e aos clientes, meus constituintes.

Junto, com vistas ao dr. Humberto, algumas sugestões para o recurso.

Agradecimentos

O autor da carta é o advogado José Pedreira Lapa.

Dr. Humberto era um dos advogados que representavam José Pedreira Lapa junto ao STM, no 
Rio de Janeiro
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Meus queridos filhos

Desejo que vocês estejam bem, crescidos e fortes, além de estudiosos. Eu estou cada 
vez com maiores saudades de vocês e da Mamãe. Mas eu não posso mais prometer que 
breve estarei aí para irmos à praia, ao cinema e passearmos juntos porque há pessoas 
que não querem que isso aconteça. No entanto, mais cêdo ou mais tarde, essas pessoas 
terão que deixar que eu vá para junto de vocês.

Quero que vocês cuidem bem da Mamãe, não dêem trabalho para ela, a obedeçam e 
sejam carinhosos. Pedro Estevam é o mais velho, já está um rapazinho e, porisso, é o 
chefe da casa. Deve ajudar bastante sua mãe e ser mais amigo de seu maninho. Mizinho 
também já está ficando rapaz, deve deixar de implicar com Pedroca e ser mais obedi-
ente. Sejam unidos e não briguem.

Eu gostaria bastante que vocês parassem de ler revistas em quadrinhos e se dedicassem
mais aos livros pois se todo mundo gostasse de livros Papai não estaria longe de vocês. 
Os livros ensinam tudo aquilo que os mais velhos já aprenderam, ensinam porque os be-
souros voam, porque as flores são coloridas, porque os bondes e ônibus andam, porque 
os barcos não afundam e as pedras não boiam. Vocês saberão me explicar essas coisas 
lendo revistas em quadrinhos?

Sei que a esta altura, Miz já sabe ler e escrever e, portanto, não preciso fazer reco-
mendações a êste respeito. Não é verdade, Miz?

Dêem lembranças a todos os parentes e amigos.

Dêem muitos beijos e abraços na Mamãe.

Recebam beijos e abraços do papai e amigo que muito gosta e estima vocês.

Wlad

22/9/64

Esta carta foi enviada sigilosamente, porque Wladimir e companheiros estavam sequestrados e 
não podiam escrever para ninguém. Para saberem que, apesar de tudo, estavam vivos e relati-
vamente bem, o mais sensato era escrever uma carta sem qualquer assunto “secreto”.

Os portadores dessas cartas eram soldados que se tornaram amigos dos presos e/ou que 
conheciam seus familiares.
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Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1964.

Meu querido Vlad:

Soube finalmente e com grande alívio que estás bem de saúde embora a incerteza 
sôbre o tempo que ainda decorrerá até que dêem uma solução para o teu caso e pos-
samos afinal nos reunir, ainda me deixe bastante preocupada e triste. Procuro, entre-
tanto, não permitir que o desespêro tome conta de mim e tenho encontrado junto aos 
nossos filhos a coragem a as fôrças necessárias para suportar esta separação.

Aqui, em nossa casa, corre tudo normalmente. As crianças estão frequentando o 
Colégio com bastante proveito. Imagina que o Miz já está “quase” alfabetizado! Está 
como ouvinte na classe do Pedroca. O pior é que o “ouvinte” é muito falante e outro 
dia ficou além da hora de saída por ter conversado demais. Está muito compenetrado 
usando o uniforme do primário (embora as calças do Pedro Estevam fiquem nos 
joelhos dêle...) e freqüenta igualmente o curso de ginástica. A professora é a Rosa 
que êle muito demagogo diz ser tão bonita “que até tem nome de flôr”!... Que tra-
balho vai nos dar êsse moleque, eh? Pedro Estevam vai indo muito bem nos estudos, 
parece-me mesmo que melhor em matemática e desenho (é claro!). Estudo com êles 
pela manhã todos os dias.

Encontrei-os bem crescidos e fortes. O Miz quando está de camiseta parece um por-
tuguesinho de tão “troncudo”. Trouxeram os dois para casa enorme quantidade de 
brinquedos e o quarto dêles está naquela base...

A grande novidade é que o Pedro Estevam só quer andar agora de calças compridas 
(ganhou da tia Luzia uma), cismou que já está grande para andar de pernas de fora...

Todos os parentes têm sido boníssimos para nós e me ajudam muito com as crianças. 

Ontem teve reunião de tôda família em casa do tio Peri que completou seus 60 anos 
ou como disse êle 60 primaveras. Fomos todos jantar lá para festejar. Todos te man-
daram lembranças.

Gostaria de saber se precisas de alguma coisa aí (remédios, roupas, etc) e também 
se podes arranjar uma lavadeira. Manda-me dizer se devo enviar-te algum dinheiro 
para isso ou para comprares o que for permitido.

Compreendo perfeitamente, meu querido, como deve ser duro estar aí já por tão 
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longo tempo (quase 6 meses!), e sei que nessas condições a esperança fica um pouco 
ausente em nossos corações. Mas peço-te que procures, da melhor forma possível, 
suportar o sofrimento da reclusão e da saudade imensa não permitindo jamais que 
morra essa maravilhosa flôr que é a Esperança! Faze-o que eu de minha parte farei 
outro tanto. 

Todo carinho de nossos filhos vão para ti em muitos beijos e abraços saudosos.

De tua espôsa e amiga que muito te ama e considera recebe o mesmo afeto e carinho 
de sempre.

Beijos e abraços da tua

Rachel



Cartas  
do 

 Passado

76

Cartas  
do 

 Passado
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1964

Meu querido Vlad:

Procuro em vão palavras que possam levar-te algum conforto e mitigar as longuís-
simas horas de tua reclusão mas acho-as tôdas pobres demais para tudo que queria 
poder expressar agora. Mando-te entretanto, meu querido, a certeza de que nosso 
afeto e carinho por ti estão imutáveis e que nem as circunstâncias atuais nem as 
acusações que por desventura possam fazer pesar sôbre ti, poderão abalá-los. Mais 
uma vez, quero afirmar-te que aqui em casa só físicamente estás ausente.

Possa isso e nossos 8 anos de comunhão tão feliz e os muitos outros que estão por vir 
te servir de ajuda para suportar tão dolorosa separação e tão longo cativeiro.

Apesar de tudo, tenho esperanças que não demorará muito a chegar o dia em que não 
verás grades nas janelas ao acordar, mas um dia tranqüilo e feliz à tua espera.

Bem sei que o pão do cativeiro é molhado de lágrimas e a cela dura e fria mas pro-
cura sempre ver o céu através das grades impiedosas. O sol ainda brilha e à noite 
verás que sempre sucede a Aurora.

Espero que teu espírito jovem e otimista resista bem ao sofrimento e que êsses meses 
não te maltratem demais. Lembra-te que mesmo demorando um pouco o amanhã 
virá e aqui fóra a vida te espera.

Quero tranquilizar-te quanto à nós também. Embora com o coração dolorido por 
tôda essa situação não permití que a ave agourenta do desespêro me dominasse. E 
procuro junto às crianças levar uma vida normal e tranqüila. Os parentes têm sido 
muito amigos e tenho todo apoio que me podem dar. Mandam-te muitas lembranças 
todos êles.

Tenho procurado organizar nossa vida da melhor forma possível e da forma como 
combinamos. Não te preocupes que embora sofrendo ainda continúo firme e à espera 
de melhores dias.

Beijos de teus filhinhos saudosos. Abraços, beijos e todo amor da tua Rachel

*Escreva-me sempre que puderes!
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Salvador, 25.9.64

Dona RAQUEL:

Quero agradecer-lhe o ter-me escrito e expressado a sua confiança em meus propósitos de não des-
cansar no cumprimento do dever, e mais do que isso de não faltar ao que de mim esperam os meus 
constituintes, entre os quais o seu espôso.

Em têrmos reais não houve muito progresso em relação a libertação já concedida pelo STM do seu 
espôso. Contudo, dois dos que também tiveram aquele habeas-corpus concedido, foram soltos. Por 
outro lado, tenho encaminhado insistentemente petições e documentos ao Tribunal, tentando obter 
a liberdade já concedida formalmente.

Em verdade, quanto ao comportamento do Dr Nonato, já vinha sentindo o que a senhora confirma 
agora em sua carta. A propósito, através do mesmo, encaminhei, solicitando que lhe fossem en-
tregues, uma petição ao STM e algumas fotocópias de documentos (cópias dos originais que pedi 
ao referido senhor para encaminhar). Estranhei não ter sido acusado, em sua carta, o recebimento 
daqueles documentos.

De qualquer forma, eu já estou solicitando que o Dr. Nonato envie as contas de despesas havidas 
com as providências adotadas por êle aí, para encaminhamento e regularização dos casos que se 
comprometeu acompanhar.

Pedir-lhe-ia, porisso mesmo, o obséquio de consultar no escritório do Sobral Pinto se há algum 
colega interessado em acompanhar os processos por mim encaminhados ao Tribunal, comunicando-
me o resultado, de quem se trata e o meio mais fácil de entender-me com o mesmo.

Informo-lhe, ainda, que D. Dalva, espontaneamente, remeteu-me uma ordem de pagamento que já 
recebi e peço transmitir a ela o meu agradecimento.

Para assegurar o cuidado pelas providências, encaminho-lhe anexo a esta uma petição, com alguns 
documentos anexos, dirigida ao Superior Tribunal Militar, pedindo-lhe sejam dados entrada no pro-
tocolo daquele órgão.

Esteja certa do meu empenho em corresponder à sua resignação e à sua resistência moral, bem 
como à confiança dispensada pelo meu constituinte, não medindo esforços para efetivar a sua 
libertação e provar a sua inocência.

Meus respeitosos cumprimentos,

Carta assinada pelo advogado José Pedreira Lapa. Dr Nonato era um dos advogados do Rio de 
Janeiro que estavam acompanhando os processos em nome de Pedreira Lapa.

Sobral Pinto é um famoso advogado, falecido em 1991, que prestou apoio nos encaminhamentos 
judiciais.

O habeas corpus concedido pelo STM não estava sendo cumprido, mas àquela altura os comandos 
militares já começavam a soltar os presos beneficiados.
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Meu querido Vlad:

É tarde, há muito que nossas crianças dormem e nêste silêncio, aumentam as 
lembranças e dói mais a saudade... Como estás meu amor? Com saúde e ânimo 
forte? Desejo que sim que estejas como eu confiante em que melhores dias virão.

Termina mais um dia sem tí longuíssimo domingo (já são 27) em que quatro, 
fomos três. Levei-os a passear e ao cinema. O filme sôbre Aladim no século XX 
(“Um gênio entrou lá em casa”) deixou-os muito excitados e viemos a pé, “tro-
cando idéias”... Como eu já o esperava, estão agora a fazer mágicas e o Miz já 
está com vontade de ser “gênio” quando crescer... Não sei quantas profissões êle 
terá – quase diariamente a vocação muda.

No domingo anterior fomos almoçar com tia Dina (os netinhos dela são umas 
gracinhas) e todos ficaram muito satisfeitos com a visita, vovó principalmente. 
Mandam muitos abraços e votos de breve regresso.

A Neila já é mamãe de um garôto que nasceu no dia do aniversário do marido. 
Nós ainda não fomos visitá-los porque estamos todos gripados.

Afora a gripe estamos bem. As crianças apostam comida no pêso ( PE- 31,5 kg 
Miz 27,5) e dizem que nem vais conhecê-los de tão grandes. Miz tomou afinal 
gosto pelo estudo e manda dizer-te que está quase lendo. PEstevam desenha muito 
bem e gosta de estudar mas não perde o amôr pelas revistas em quadrinhos. Vão 
te escrever.

Não te preocupes conosco. Se encontro espinhos nesta jornada tenho também 
conseguido frutos. E acima de tudo, conforta-me saber que nada temos de nos 
envergonhar e que nossa família sairá mais unida e cheia de amor de tudo isso. 
São adversidades, meu amor, uma espécie de tributo que se tem de pagar à Vida. 
Para então merecer-se a felicidade.

Dia 1º, completamos nosso 8º aniversário, pela primeira vez, separados física-
mente. Porque espiritualmente estamos juntos e mais unidos ainda. Nada une tan-
to e solidifica um sentimento como a dor e o pranto partilhados e melhor ainda, 
quando se consegue vencê-los. E nós venceremos o sofrimento o pranto e tudo 
mais para voltarmos a ser uma família unida e feliz. E se é preciso saber esperar, 
que importa? Esperaremos.

Teus filhos beijam-te e abraçam-te carinhosamente.
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Tia Dina, ou Dinoca, era irmã de Catharina, mãe de Wladimir. Tia Dina morava em Campo
Grande, Rio de Janeiro.

Neila era a esposa de um dos filhos de tia Dina.

Beijos, abraços e todo meu carinho para ti. Da espôsa e amiga

Rachel

Rio de janeiro, 27 de setembro de 1964
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Minha querida Chel

Saúde é o que mais desejo para ti e nossos filhos. Como combinamos, aguardei que es-
crevesses primeiro para mim logo que o advogado soubesse e te mandasse dizer onde esta-
vamos. Porém, como até hoje nada recebi, achei melhor te enviar notícias minhas, mesmo 
tendo certeza de que já chegou para ti algum aviso do advogado e que já deves ter mandado 
alguma carta.

Voltamos à Amaralina, onde recebemos o tratamento que conheces, e estou bem de saúde. 
O Gal. Geisel esteve aqui e falamo-lhe sôbre nossa situação de libertos-prêsos, mas nos 
afirmou que tal problema não era de sua alçada. Assim, já não temos a quem apelar e, aos 
poucos, nos abandona a esperança de que sejamos julgados com justiça, pois a lei que serve 
para nos enquadrar não é cumprida nos dispositivos que mandam nos libertar, sem contar o 
problema da própria concessão do habeas corpus pelo STM.

Como já te disse diversas vezes, jamais temí ser levado perante um tribunal, pois nada fiz 
passivel de punição. Porém, esta situação indefinida, em que nos fazem cumprir pena sem 
haver condenação, vai corroendo o sistema nervoso e sinto que o auto-dominio já não é meu 
forte. Não quero que fiques preocupada, mas também não desejo que ignores totalmente que 
sou obrigado a fazer esforço consideravel para controlar meus nervos. Desejo, de todo o 
coração, que esta situação não perdure por muito mais tempo, pois já não sei até que ponto 
poderei suportá-la.

As saudades são grandes e sinto muito a falta dos garotos. Seis meses sem vê-los não é pouco 
e fico imaginando o quanto devem estar crescidos. Penso muito, também, se estás te tratando 
e seguindo as prescrições médicas. Peço-te, meu amor, que não descures de tua saúde.

Bem, meu amor, fico por aqui. Peço-te que me envies noticias, pois elas são muito preciosas 
para mim quando vêm de ti. Dá muitos beijos e abraços em nossos filhos. Recebe-os, tam-
bém, do espôso que muito te ama e estima.

Wlad
28/9/64

Wladimir estava no grupo de sequestrados que fora levado para Amaralina. Da cela, tinham visão do 
pátio onde a tropa se formou, tendo à frente o general comandante da VI RM. Wladimir diz que nunca 
tinha assistido um general de divisão passar uma descompostura num general de brigada, em posição 
de sentido. Não conseguiram ouvir o que o Geisel falava, mas era evidente a bronca e o constrangi-
mento do outro. Depois, alguns tenentes mais chegados confirmaram que foi bronca mesmo.

O Geisel não foi até a cela, mas ele enviou um coronel que prometeu que a situação iria se normalizar.
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Chel

Por azar o Major saiu, pois é quase certo que êle te deixaria me ver. Experimentarei 
a camisa. Estou bom do resfriado e não necessito nada mais; no momento.

Pelo jeito, também, não há nada de concreto sôbre minha soltura.

Continuo aguardando confiante que resolvam logo cumprir a lei.

Abraços

Wlad

O major Montezuma era um estranho no ninho, que parecia ter raiva de 
fazer o papel de carcereiro. Tratava os presos sem rancor. Quando Wladimir 
começou uma greve de fome não declarada e os demais presos avisaram 
a ele que não queria se alimentar, providenciou sua transferência para o 
Hospital Militar, onde foi submetido a exames. Confessaram ter medo que 
Wladimir tivesse sofrido algum trauma em virtude das coronhadas recebidas 
durante a prisão em Iaçu e o transporte por Feira de Santana. Wladimir foi 
solto logo depois. Rachel o buscou para voltarem ao Rio de Janeiro.
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28/1 – Lembrança

Os dias e noites
Contei, recontei
Desejei o luar
O sol procurei

E sonhos sonhei
De amor e pavor
Na solidão fria
Busquei teu amor

Amor não achei
Só doce pensar
A noite chegando
Sem o dia acabar

Nas nuas paredes
Datas chegaram
Sem traços deixar
Datas se foram

Ouvi chamares
Teu nome chamei
Com meigo sorrir
O teu dia lembrei

Fev. 77

Versos enviados em resposta
à primeira carta de Rachel 
e em comemoração ao 
aniversário dela
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Meu querido:

Tenho estado contigo em pensamento todos os dias, e apesar do número deles au-
mentar sempre mais, ainda não conseguí libertar-me da sensação de pesadelo que 
toda essa situação me impôs. Imagino que para ti deva ser pior porque eu pelo 
menos sou uma prisioneira que anda nas ruas, fala com as pessoas sobre assuntos 
variados, vai ao cinema, enfim goza da liberdade de ir e vir. Por falar em “ir”, es-
tive na mamãe, passei os feriados com ela. Está bastante doente, o sistema nervoso 
definitivamente comprometido e receio mesmo que mais cedo ou mais tarde terá de 
ser internada numa casa de repouso. A aposentadoria não saiu ainda e ela teima em 
esperar não sei qual vantagem financeira adicional para requerê-la. Enquanto isso 
o seu desgaste aumenta dia a dia, lamentavelmente. Por causa da pressão (mínima 
alta) e da labirintite tem levado quedas muito sérias e agora mesmo ainda se recu-
pera da última em que quase quebrou o braço. Chora a troco de dá cá aquela palha, 
imagina com que motivos! Foi uma tourada a visita: saí esgotada física e moral-
mente. Não há qualquer possibilidade de diálogo entre nós: o próprio Mo dessa vez 
me deu razão e disse que para ele está cada dia mais difícil a convivência: uma cruz. 
Não sei como acabará tudo isso.

Andei pelas nossas ruas, ví o prédio onde moramos (está igualzinho, nem reforma 
fizeram), sentí o cheiro do mar (tão lindo!), ví as escadas do Jardim de Alá, da 
mesma maneira como eram quando sentávamos lá para namorar, só não fui à praia, 
porque havia gente demais e eu egoísticamente queria ficar sozinha nela, para dei-
tar na areia e sonhar... Apesar de tudo, as lembranças daqueles tempos são tão belas 
e suaves que não machucam, sabes? Muito embora nossa juventude já não volte 
mais... Por falar nisso, ainda lembras daqueles versos sobre o Tempo que passou? 
De Camões, não são? Gostaria que as escrevesses.

Tenho trabalhado muito, procurado resolver problemas de gente que não conhecía, 
o trabalho é bastante cansativo, às vezes até esgotante, mas compensador espiri-
tualmente falando. De certa forma foi como se eu realmente me encontrasse agora: 
a minha, como se diz – vocação? Sinto-me útil e isso é bastante balsâmico na mi-
nha situação. Ainda não acertei direito uma série de questões de ordem prática, do 
dia a dia e principalmente perspectivas futuras. Tenho a esperança de fazê-lo breve, 
contigo. Adaptar-me a uma vida individual é muito difícil. Não consigo sequer 
pensar nisso, porisso pretendo trabalhar e só vir em casa para dormir. O problema 
dos domingos e feriados é o que pesa mais: gostaria de ocupar-me com alguma 
coisa que não fosse tão pequena como apenas ler um livro ou ir ao cinema. Enfim, 
às vezes o cansaço é tanto que aproveito e durmo mais um pouco.

a
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De saúde vamos bem. E tu, como vais? A receita dos óculos foi aviada? Sairam boas 
as lentes? Estou tão preocupada com teus olhos!

Estou com 1 pijama de flanela de presente de Páscoa para ti – espero que te agasalhe
bem e uma caixa de bombons que os nossos filhos te mandam. As camisas eram de 
Natal, estavam guardadas para quando eu fosse ver-te. Gostaria que usasses uma 
delas na próxima 2ª feira: assim estaria eu lá também de certa forma “material”. 
Espi ritualmente não me afastarei um segundo de tí nesse dia: meu amor estará lá, 
não te esqueças disso e não percas nunca a esperança.

“Para a alegria e para a tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde e na dor...”

Beijo-te muito. Vai todo o meu amor e carinho, esperando que possa te fortalecer
um pouco mais.

Nossos filhos te enviam abraços e beijos saudosos.

Tua mulher

“Mo” era Fioravante Moretto, com quem D. Yolanda (mãe de Rachel) se casou anos 
depois do falecimento de Estevam (pai de Rachel)

Quando Rachel e Valter chegaram a São Paulo, ficaram alguns dias em hotéis. 
Depois, Valter foi para Pariquera (cidade no Vale do Ribeira) morar com seu tio 
Jonas. Rachel passou alguns dias na casa de um ex-militante do Tatuapé (contato 
feito pela filha do também militante Zé Duarte) e logo depois foi para a Casa 
Paroquial de Campo Belo, onde começou a trabalhar na agência de empregos da 
paróquia, dirigida então pelo Padre Haddad. Logo que começou a trabalhar e a 
receber, alugou uma casa na Rua São Leônidas, em Santo Amaro. Então trouxe 
Valter para morar com ela em São Paulo.
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Fevereiro 1977
Minha querida

Pode imaginar a alegria de rever aquela letra redonda? E a saudade que nos invade 
logo depois? Creio que podes porque és muito mais sensível do que eu para
reagir a tais impulsos. Como é bom saber que tenho uma grande amiga, capaz de
suportar tantos dissabores e amarguras e continuar disposta a enviar-me alegria!

Não sei se sou tão forte como imaginas. Alguém disse que a grandeza de um 
homem consiste em saber medir sua própria capacidade. Creio que passei por uma 
experiência que me possibilitou medir minha capacidade, mas até agora não
conseguí chegar a uma conclusão final. Tenho a consciência tranquila e o espírito
em bom estado, mas há questões que precisaria trocar idéias contigo para poder
avaliá-las mais corretamente. Fisicamente também estou bem. Não penses que
é para te tranquilizar! estou bem realmente.

Procuro manter-me o dia todo ocupado. Às vezes custo a dormir – ataca-me a 
insônia – mas em geral procuro estar tão cansado quanto possível para pegar logo
no sono. Estou firme na revisão do inglês e realizo uma leitura geral das matérias
do curso Abril para o vestibular, no momento sem pretensões outras que não seja 
ficar a par do assunto. Creio que trabalhar em traduções será muito útil para mim, 
não só para sentir-me útil e ativo, como também para preparar-me para o futuro e 
para ajudar-te nas despesas.

Como vês, da mesma forma que tu, procuro continuar nadando no mar da vida, 
mesmo com as ondas encapeladas. Calculo o que deves ter sofrido e como deve ter 
sido difícil suportar tão dura prova. Mais do que nunca eu posso avaliar o que é a 
angústia da incerteza, a solidão, o amor e o ódio. Não sei se experimentei o limiar 
da loucura, mas a fantasia ajudou-me muito a passar infinitas horas. Também o 
amor por ti e pelos nossos deram-me força para suportar os píores momentos.

Alegra-me que Vs. estejam bem de saúde e que nossos filhos tenham suportado
com valentia tudo o que passaram e estão passando. O importante é que sigam
sua vida, seu estudo e seu trabalho. Os apertos às vezes nos ajudam a ser mais
solidários e unidos. Tenho muita confiança neles. (...)

(...) advogados, principalmente com a possibilidade de pagarmos parceladamente. 
Eu não tenho nem pretendo ter gastos aqui. Portanto, posso trabalhar, seja em 
traduções, seja em outros trabalhos, como consultorias, p.ex., e assumir a respon-
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sabilidade por esse encargo. A tí basta o trabalho para sustentar-te e ajudar nossos 
filhos em suas necessidades. Fecho questão em torno desse assunto e peço que con-
cordes comigo e me ajudes a obter traduções de forma permanente, assim como mais 
tarde poderemos ver como fazer alguns trabalhos de consultoria técnica. É muito im-
portante que me envies os dicionários de inglês (inclusive o Messian Inglês-Inglês) 
e os livros técnicos. Cadernos Fename também serão muito úteis. Como não temos 
máquina de escrever (para o caso das traduções), vou ver com os advogados como 
conseguir alguma.

É ótimo que estejas trabalhando e gostando do lugar. Há oportunidade de colocar teu 
espírito criativo em ação? Também é ótimo que estejas pensando em estudar, tanto 
línguas como a universidade. Não sei se o que deverias cursar nas novas condições 
em que nos encontramos: Comunicações? Letras? Administração? Penso que deve-
rias te orientar para aquela que mais te atrai e possas melhor desenvolver teu talento 
e tua criatividade.

(...) está bem, sem problemas de saúde como inicialmente pensara. É sempre bom 
saber que gente amiga está bem.

É importante que tenhas uma vida ativa, não só de trabalho e estudo, mas também 
cultural e social. Ótimo que tenhas ido ver Bonifácio dos Bilhões. Lí as críticas e 
tenho visto os comentários na TV. Aliás, estão levando à cena uma série de peças 
de bom nível e que se pudesses, seria ótimo assistir. Também tenho assistido alguns 
filmes na TV, mesmo reprises, e procuro manter-me em dia com a vida que corre aí 
fora. A grande pedida aqui é o Especial do Choro no canal 13, dia 30.

Olha, eu ainda sinto as lágrimas aflorarem e o coração e a garganta se apertarem toda 
vez que penso em meus pais, muito especialmente em meu pai. Não que eu não sinta 
o fim da Catarina, mas com ela eu já havia me preparado para o pior. Mesmo que a 
tragédia não houvesse caído sobre nossa família, era coisa de mais dia menos dia e 
eu já me conformara com a ideia, apesar de dolorosa e da realidade ser sempre mais 
dura. Mas com papai não. Eu estivera com ele e, pela 1ª vez em muito tempo, eu o 
sentira menos pessimista e mais confiante com os novos rumos que as coisas iam 
tomando. Ele se despedira de mim sorrindo, com esperanças de fazer uma viagem 
com mamãe para rever o torrão natal. E agora que ví as fotos da catástrofe, sentí em 
toda sua extensão a brutalidade e a violência fulminante que se abateu sobre ele. A 
única coisa que me conforta é saber que não pôde ser humilhado, que por mais que 
desejassem não puderam tripudiar sobre ele. Pese tudo isso, eu não me desesperei 
e mesmo a alegria não me abandonou. A vida para nós é um fato irreversível e, 
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enquanto ela perdurar é preciso labutar e enfrentá-la sem esmorecimento. Se houve 
algo indelevel que a herança de meu pai me deixou foi esse pulsar constante, essa 
capacidade de não se entregar às baratas. Pelo menos até agora esse legado eu não 
abandonei, mesmo que eu apareça em sonhos fazendo versos tristes para tí. A tristeza 
também é um componente da minha vida e, apesar de eu empurrá-la bem para o fundo 
de meu coração e encobrí-la com meu jeito brincalhão e até irreverente, vez por outra 
ela aflora. Porém, ainda tenho força suficiente para colocá-la de novo em seu lugar. 
Acredita, pois, que ela só se revela quando a lembrança coloca ante meus olhos visões 
que só a tristeza descreve.

Como tu, aguardo ansiosamente o momento de te rever. Tuas palavras deram-me a 
certeza de que resistiremos e voltaremos a viver juntos e felizes.

Beija muito nossos filhos. Recebe tu também muitos beijos e abraços do amigo e 
companheiro que te ama e estima profundamente.

P.S- Havia um saco plástico com remédios que eu sempre levava comigo. Dentro 
havia uma caixa de fósforos e, dentro dela, minha aliança. Por acaso a encontraste? 
Se não ocorreu a ninguém jogar fora a caixa de fósforos (seria uma gotinha a mais no 
nosso infortúnio), peço-te que tragas a aliança na 1ª oportunidade que vieres me ver.

Raquel não conseguiu encontrar a aliança. Logo que lhe foi possível, comprou uma 
e mandou gravar seu nome, como era de costume, e a levou para Wladimir quando 
teve autorização para visitá-lo.
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Março 1977

Meu querido amor:

Quanta coisa a te dizer! Imagino as mil perguntas que terás (e muitas são as 
que tenho), que por enquanto ainda ficarão sem as repostas. Receio que para 
algumas jamais as encontraremos. Uma existe, no entanto que condensa to-
das porque sua resposta será a mais importante: como estás agora? Depois de 
tudo, meu querido, como estarás física e espiritualmente? Sei que és forte, mas 
toda essa nossa enorme tragédia não é suficiente para abalar profundamente 
qualquer pessoa? Tua solidão, teu sofrimento com a morte de teus pais, e até 
mesmo as lembranças de dias felizes não terão sido pesados demais para ti? 
Como te ouví chamando-me e como chamei por tí, nas longas noites de insônia, 
os olhos já sêcos de lágrimas, em que apesar de tudo, esperei por ti. O cérebro 
não fazia assimilação do que eu lia, do que ouvia nos noticiários, o coração es-
perava ainda. Acho que estive muito perto de perder a Razão – temia ler o pior, 
e apesar disso não conseguia deixar de procurar jornais e revistas, esperança e 
pavor se alternando dentro de mim. Não sei quantas foram as horas ou os dias 
de inferno, até que teu retrato encontrei e beijei mil vezes o pedaço de papel que 
representava tanto. Alívio, amor! E isso me horrorizava: sentia alívio, quase 
alegria por estares aí! Na minha mente apenas uma compreensão: “VIVO”. E 
eu chorei de novo, as lágrimas que julgava não ter.

É certo que o medo voltou infinitas vezes, o coração apertado, o cérebro com 
dificuldade até de recordar teu rosto amado. Era uma mistura de mêdo, saudade, 
frustração por nada poder fazer, dores imensas sem consolo. Mas foi preciso ab-
sorver tudo, o sofrimento sem limites para que me convencesse de que era real. 
Acaso a loucura não é o limite da realidade e da fantasia? Do que é e do que 
não aceitamos? Sobreviví. Creio que por tí e por nossos filhos, encontrei forças 
para continuar vivendo. Pensava sempre: se é difícil e doloroso para mim é bem 
pior para eles. Se eu não tenho ele tem menos ainda. E me consolei. Sinto, agora 
mais do que nunca, que só nos despojando completamente de todo e qualquer 
resquício de egoísmo seremos capazes realmente de amar. E nunca em todo 
tempo de minha vida te amei tanto. (Apesar de que por fatalidade nunca fiz tão 
pouco por ti)

De saúde vamos todos bem. Nossos filhos aguentaram bem o cataclisma, sofre-
ram muito, mas estão à altura do sacrifício que a Vida lhes impôs. Estudando e 
trabalhando, passando algum aperto financeiro, mas não reclamando de nada, 
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unidos e amigos. Que isso possa te servir de alegria. Quero agora dar-te conta 
de algumas providências de ordem prática que tomei deste então: Desfiz por 
completo nossa casa. Seria insuportável morar lá sem ti. 

Até mesmo porque resolví que nossos filhos deveriam ter a chance de seguir 
suas próprias vidas, o que seria ficar a casa grande demais para mim. Vendi 
tudo que possuíamos: restou apenas o que cabia em malas, porque de taxi eu 
não poderia levar mudança e caminhão aqui é uma fortuna de um bairro para 
outro. Estou só desde o começo de janeiro. Não houve Natal para nós nem Ano 
novo festejados: logo que ouvimos as notícias nossos filhos e eu retiramos tudo 
o que lembra festa – enfeites da árvore, presentes, dizeres de Feliz Natal, etc. 
(A morte e a dor estavam lá presentes da fatalidade.) Tenho carregado comigo 
tuas camisas e outras lembranças que te havíamos comprado. Quero levá-las 
quando puder ir te ver-te.

Desistí do negócio de pintar camisetas e dos tecidos. Sozinha seria difícil, porque 
só vendê-las já tomava tempo, imagina ainda fazer a tua parte de desenho e 
pintura. Procurei alguns fregueses para vender as que estavam prontas e o pes-
soal da boutique da encomenda das dez dúzias para antes do Natal. Expliquei ao 
casal de proprietários que não poderia entregar a encomenda porque estávamos 
sem condições de prosseguir as vendas que estavas doente, com alergia às tintas 
e que o nosso contrato com eles não poderia ser cumprido. Foram muito aten-
ciosos, demonstraram surpresa por estares doente, e se ofereceram para ajudar 
no que fosse possível. Como eu lhes dissesse que iria procurar um emprego 
que fizesse jus às despesas da casa, agora por minha conta, eles se ofereceram 
para empregar-me lá. Ou até mesmo um dos meninos. Não houve necessidade 
disso porque eu já estava trabalhando como secretária executiva em uma firma 
pequena, mas bem agradável, cujo serviço não tive dificuldade de aprender. Pa-
garam também a encomenda anterior e aquele empréstimo que tínhamos pedido 
para comprar o material em dezembro deixaram para quando eu pudesse pagar. 
Fiquei surpreendida com a atenção recebida – não esperava tanto.

Lá de casa doeu-me deixar o jardim do qual cuidavas tanto. Dei muitas plantas 
para os vizinhos. E antes de entrar no táxi arranquei uma flor e coloquei na bolsa. 
Foi o meu único ato sentimental. Quando saí nem olhei para trás – não poderia.

Procurei os mesmos advogados cujos nomes estavam nas notícias que lí e 
encarreguei-os de teu caso. Tenho confiança na honorabilidade e capacidade 
profissional deles como também no seu enorme potencial humano. Gostaria 
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que não ficasses preocupado com os seus honorários e que confiasses na minha 
capacidade para resolver essa questão financeira. Isso aliás não é bem o aspecto 
essencial da questão: para mim, tornou-se um objetivo concreto, alguma coisa 
que poderei fazer por ti. Por tanto que gostaria de fazer, creio que não é demais 
pedir-te que essa tarefa seja só minha. Não te preocupes – os pagamentos serão 
parcelados e tenho intenção de vender as pulseiras que ainda tenho do casamen-
to, o terreninho que papai deixou. Pretendo ainda procurar teus manos, embora 
13 anos depois saiba que a coisa não vai ser fácil. Localizá-los nesse mundão 
todo e sem saber como me receberão! Pretendo também procurar amigos dos 
bons tempos e parentes nossos, aqueles cujos corações ainda houver amizade 
após tanto tempo sem nos ver.

Já que estamos em problemas práticos, um que muito me preocupa é o dos teus 
óculos. Logo que estive com o advogado pedi-lhe que providenciasse a visita 
ao oculista e com a receita eu aviaria os óculos. Sinto que deve ser um sacrifí-
cio a mais para ti a falta deles. E a alergia – precisas mais Trimeton? Vitaminas 
em comprimidos podem entrar aí? E o teu radinho podes ouví-lo aí? Não sei 
quais as roupas que te seriam mais úteis, que te agradaria mais receber. Vou 
enviar umas camisas velhas que serão mais confortáveis, calça, cuecas e meias. 
Queres sandálias? Outra toalha de banho, roupa de cama? Travesseiro pode? E 
cobertor para o inverno? Doces e frutas entram? O que mais? Quero aproveitar 
todas as chances - tudo o que for permitido.

Não sei se por tomar tanto calmante, se pelo choque que passei estou com a 
memória muito abalada. Isso me preocupa muito. Não sei como farei quando 
tiver de responder perguntas – às vezes faço força para lembrar-me de nomes 
de parentes, ruas em que moramos, lembro as casas, às vezes o nome de algum 
vizinho (crianças que brincavam com os nossos) mas as ruas os números, nada. 
Outro dia tentei procurar casas em que moramos, os proprietários etc., foi um 
fiasco. Fiquei muito nervosa. Os bairros me parecem tão iguais – certamente 
alguns recibos eu ainda guardo, mas serão suficientes? Caso lembres de algum 
endereço manda dizer quais precisarei procurar, de quantos anos (dos 13?) É 
claro que não vai ser fácil, muitos proprietários podem ter mudado também. 
Enfim...

Vou providenciar teus livros técnicos e dicionários logo que possa enviá-los, 
assim como dicionários de inglês, cadernos e canetas. Caso pudesses continuar 
teus estudos seria ótimo. O de Línguas principalmente. Faríamos traduções. 
Vou ver se consigo isso.
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Catharina, mãe de Wladimir, insistiu com Rachel que a dessem como morta. Não foi 
possível convencê-la do contrário. Então, por algum tempo Wladimir pensou que ela 
também havia morrido. O choque do assassinato do marido poderia realmente tê-la 
levado à morte, em virtude de seu estado de saúde.

A maior parte dos parágrafos desta carta é fantasiosa. Foi uma carta de despiste pois 
havia o temor de que ocorressem revistas e a carta fosse descoberta. O relato das 
condições de vida de Rachel também visavam fazer com que Wladimir não ficasse 
preocupado com as dificuldades financeiras enfrentadas por Rachel.

No momento da prisão de Wladimir, Pedro Estevam estava em Belém, cursando jornalismo 
na UFPA. Vladimir estava em Florestal (MG), cursando técnica agrícola. E Valter estava em 
Belém, completando o primário.

Após a prisão de Wladimir, Rachel e Valter foram pela Belém-Brasília e depois Brasília-São 
Paulo, tendo em vista a decisão de falar com o tio de Rachel, então general de divisão, 
servindo em Brasília.

Desde que moraram no Ceará, Wladimir e Rachel pintavam camisetas com vários temas, 
Rachel as vendia para ajudar na subsistência. Em Belém, além das camisetas, passaram a 
pintar cerâmicas marajoaras e a cultivar plantas exóticas para vender.

Ao chegar a Brasília, Rachel se deparou com reportagem da Veja, trazendo fotos dos 
presos e mortos da Lapa, e a notícia de que Luís Eduardo Greenhalgh era o advogado 
de Aldo Arantes e de Haroldo Lima. Foi assim que ela encontrou uma referência para 
constituir um advogado. Wladimir ficou 37 dias sem advogado.

Não havia “terreninho” algum. Esta foi uma forma de dizer que D. Yolanda resolvera ajudar 
com as despesas.

Ao dizer que “pretendo ainda procurar teus manos, embora 13 anos depois saiba que 
a coisa não vai ser fácil”, Rachel dava a entender que não tinha contato com os irmãos 
de Wladimir. Se houvesse algum problema com a carta e com ela, este flanco estaria 
supostamente coberto.

Trimeton era um dos vários nomes fantasia de remédios contra rinite alérgica.

Não procurei ainda ninguém. Estava muito fraca espiritual e fisicamente, para 
fazê-lo. E rever amigos depois de tanto tempo é doloroso demais. Espero fazê-
lo oportunamente. Penso muito antes de tomar qualquer decisão.

Tenho intenção de aproveitar o meu tempo livre para estudar. Línguas princi-
palmente. E quem sabe tentar um vestibular no próximo ano. Gostaria de saber 
qual achas mais interessante. O tempo agora é longo...
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Abril 1977

Meu amor querido:

Penso no que estarás fazendo agora – quanto daria para poder estar aí contigo – e faço 
força para rever na imaginação o teu rosto adorado, saber como ele está agora, o teu 
sorriso (ah, pese o sofrimento, não deixes de sorri!), e ouvir a tua voz. Meu Deus, que 
vontade de conversar contigo!... Desejo imensamente ver-te, espero com ansiedade 
o dia que me será permitido ir abraçar-te, mas ignoro se esse momento está próximo, 
pelo menos tão próximo quanto eu desejaria que estivesse. Também eu, como tu, uso 
a fantasia para enfrentar a demora, a saudade que dói a cada dia mais um pouco. Pro-
curo contar os dias (já 108 infinitos se foram) a menos que nos separam, que separam 
a ti da liberdade. Assim penso que a cada dia devemos descontar do total em vez de 
somá-los aos dias que se foram, definitivamente perdidos no tempo. A vida é certo é 
irreversível, mas de todo modo foi a nossa vida amor e não devemos nos arrepender 
de tê-la vivido, isto pese o sofrimento inapagável que a marcou. Não tem sido fácil, 
não será mais fácil talvez daqui para frente, mas sei que poderemos nos dar forças 
mutuamente para suportá-la. Saberemos enfrentá-la como vier, com dignidade e (por 
que não?) esperança. Essa foi sempre a grande força que tu me deste na vida em co-
mum – e te juro não a esquecerei. Pese as minhas limitações de mulher e mãe a quem 
o destino resolveu aquinhoar com um sofrimento de tal ordem, procuro estar a cada 
dia à altura do que virá. Nunca meu amor-próprio foi tão espicaçado como agora, 
quando o amor maior foi tão cruelmente atingido.

(É claro que às vezes vem-me fantasias absurdas: desejaria que nossos contos infantis 
fossem verdadeiros, que o pó de pirlimpimpim existisse, que a visão e a audição de 
super-homem fossem as nossas.)

Fizeste finalmente o exame com o oftalmologista? Estou tão preocupada com isso, 
gostaria de saber se tudo correu bem e se os óculos já foram aviados. Agora com a 
chegada do inverno (outono? estou morrendo de frio!), cuida bem de ti: a alergia nas 
condições em que te encontras seria bastante desagradável e eu quero que cuides de ti 
com o mesmo carinho e preocupação que cuidavas de nós, quando adoecíamos. Eh? 
Estou providenciando meias quentes (vão de algodão, de lã ainda não achei), pijama de 
flanela, pullover e casaco, camisetas. Camisas velhas e bermudas também irão pelo ad-
vogado. É importante para mim fazer essas coisas: não são “preocupações”, são fontes 
de alegria, poder dar-te algum conforto, pequeno embora. Pretendo também enviar-te 
abacates, caquis (estão na safra) e algum doce de que gostes, como goiabada e queijo, 
por ex. Até hoje ignoro se recebeste um prato de frutas que te enviei quando fui contratar 
o advogado: abacates, bananas, laranjas, uvas e chocolate. Já faz tanto tempo!
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Tenho condições de enviar-te uma boa máquina de escrever: comprei uma de segunda 
mão: vou ver como poderei enviá-la, assim como papel de máquina e cadernos para 
estudares. Fiquei satisfeitíssima ao saber que tens condições de continuar a estudar, 
que podes te ocupar em pequenos trabalhos manuais, que podes trabalhar também. 
Isso é muito bom mesmo. Estou providenciando dicionários de inglês (os nossos), de 
termos técnicos e idiomáticos. Os livros técnicos é que de tanto emprestarmos, nas 
mudanças etc, muitos se extraviaram e assim vou mandar-te os que tenho e providen-
ciar outros mais atualizados. Queres só sobre Mecânica – como os da Escuela? E o 
vestibular – precisas de alguma matéria ou já é suficiente o Curso Abril?

Tenho trabalhado bastante – procuro como tu, manter-me ocupada durante o dia, para 
não ter de lutar com a insônia à noite. Mas é impressionante como os dias agora 
“cresceram”: será que antes eles eram também tão grandes e não notávamos? De 
repente vejo-me com um mundão de horas pela frente e não sei o que fazer para 
ocupá-las, de forma a não deixar lugar para a tristeza. Quero dizer para não dialogar 
com a saudade, senão afundo de vez. Por que a tristeza é agora componente intrínseco 
da minha vida, só que como tu, procuro empurrá-la para dentro do mais profundo de 
mim mesma.

Quanto à saúde, vamos todos bem. Mais do que nunca agora trataremos dela. Os 
meninos vão prosseguindo suas vidas como podem, também guardando o sofrimento 
lá no fundo, estudando e trabalhando. Pretendo incentivá-los mais ainda a estudar, 
principalmente nosso mais velho, e tenho esperanças de conseguir resultados. Prin-
cipalmente línguas. O que dirias de prestarmos vestibular juntos? Os três, no mesmo 
ano? Vou propor a ele logo que haja oportunidade. Quero ver se desse sofrimento todo 
tiramos algo de bom, com um preito de homenagem a ambos.

Estou ainda indecisa quanto ao Vestibular – mas certa de que para Administração não 
vou: matemática demasiada. Agora, Comunicação, Jornalismo, pode ser. Gostaria de 
saber a tua opinião, mas que seja imparcial (confete, não!) e leve em conta as minhas 
limitações em todos os ângulos de enfoque.

Quanto aos trabalhos de Consultoria Técnica vou providenciar – o que for preciso 
pesquisar em Bibliotecas eu poderei fazer por ti. Preciso também renovar o meu rela-
cionamento com a máquina de escrever: sinto a cada dia mais necessidade de usá-la, 
mas o hábito precisa de treino muito grande, porque sou mesmo capenga no assunto.

Últimamente tenho saído muito pouco. Leio alguma coisa – tive a felicidade de ler 
alguns poemas maravilhosos uma seleção de poesias e canções e quero decorá-los para 
ler para ti. Deram-me novo alento! Lí também o “Estranho no Ninho” – gostei muito. 
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Compacto, a leitura densa mas muito interessante. O Exorcista tentei ler, mas não deu. 
Não faz o meu gênero, acho que não dou mesmo para esse tipo de leitura. Tenho al-
guns livros para ler já separados, dos quais espero poder ter o que contar depois. Hoje 
pretendia sair (fui convidada para o cinema ou teatro por algumas pessoas com quem 
trabalho) mas estou tão absorvida pela emoção de escrever-te que não queria fazer 
mais nada o dia inteiro: só conversar contigo (ao menos no papel) e depois passar o dia 
em casa, sozinha, curtindo as lembranças. Tenho dificuldades para assistir Tevê - não 
consigo mais achar diversão em nada daquilo. O especial do Chico, sim valeu a pena. 
Vocês assistiram? Estão passando alguns bons filmes nos cinemas, mas sem você [s] 
prefiro ir sozinha do que com amigos: às vezes me acontece rir no momento de chorar 
ou vice-versa, porque o meu estado de espírito não se coaduna com a situação do filme 
e então fico bastante atrapalhada para explicar tal tipo de reação. Sozinha, posso até 
chorar no escuro, quando em algumas cenas sinto-me particularmente atingida. No 
entanto, gente continua a ser meu tema favorito em se tratando de “vida social”: gosto 
de conhecer novas pessoas, tomar conhecimento de suas experiências, relacionar-me 
com seus problemas. Sinto a cada dia que o Egoísmo é o pior inimigo da Humanidade, 
e procuro interessar-me sempre pelos problemas dos que me cercam, esquecendo as 
minhas próprias angústias. Entretanto, reconheço que ainda sou e estou muito limitada 
nesse setor. Gostaria de crescer, a vida parece sempre exigir mais e mais de nós.

Naturalmente que tua aliança está bem guardada. Considerei um belo presente achá-la 
e chorei de tristeza e alegria misturadas. Levarei comigo para entregar-te na primeira 
oportunidade, como símbolo de que uma união que não se desfaz pelo infortúnio, mas 
se consolida e engrandece.

Recebe beijos e abraços de nossos filhos, com votos de saúde e esperança no amanhã.

Recebe todo o meu amor e carinho em muitos beijos e abraços saudosos.

Sempre tua.

Aí teu corpo está prêso na cela. 
Teu espírito, não. Êle está livre.

A data aproximada da carta pode ser definida pela referência aos 108 dias, contados a partir de 
16/12/1976.

Nesse período, os advogados ainda eram os pombos correio da correspondência e do envio de 
encomendas. Estas passavam pela vistoria carcerária e eram entregues aos presos.
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Abril 1977
Minha querida:

Como é bom rever tua letra, descobrir o que sentes pelo que escreves e saber-te, 
apesar das agruras, confiante em nosso amor e no futuro! Não, não desanima, 
não desespera nem te abate. Chegará o dia em que poderemos nos ver e conver-
sar bastante, para não falar no grande dia em que a liberdade voltará a abrir as 
asas sobre nós. Eu procuro não mais contar os dias, nem os que se acumularam 
nem os que se esvaem. Procuro concentrar todos os meus esforços no estudo e 
no trabalho para estar preparado e em condições de assumir meu lugar junto a ti 
e nossos filhos. Faço de conta (ah, a fantasia!) de que estou concentrado como 
se fôra um atleta e procuro glosar a própria situação.

Preocupa-te meu sorriso? Como posso perdê-lo, se ele é inerente a mim? Acho 
que o dia que eu o perder, algo muito sério aconteceu comigo. É ele que me 
ajuda a empurrar a dor e sofrimento bem para as regiões recônditas de meu 
ser. Pode ser que algum dia toda essa mágoa reprimida exploda e acabe com 
esse companheiro que me ajuda a viver e a suportar as agruras. Mas sinto que 
o fenômeno mais certo é transformação e assimilação das mazelas. Amadureço 
mais, compreendendo melhor as pessoas e aos poucos me considero mais uni-
versal, mais acessível. Apesar de continuar gozador mui impenitente.

Agradeço te as providências quanto à máquina, livros etc. Os cadernos são uma 
necessidade imediata, assim como os dicionários. Os livros técnicos, manda só 
os que estão contigo; depois verei melhor. Por ora, quanto ao vestibular, chega-
me o Curso Abril. No momento estou revendo os cursos de Literatura, História 
Geral, História do Brasil, além do Inglês (do qual estou dando uma de profes-
sor, sem dúvida um dos melhores métodos para aprender). O nível do curso 
Abril é, em geral, muito bom. Estou me deliciando com Camões, Antero de 
Quental, Guerra Junqueiro e Eça. Espero solidificar meu conhecimento sobre 
literatura, tanto no que respeita à forma, estilo e conteúdo, quanto às correntes 
que, de certa maneira, expressam melhor a unidade entre conteúdo e forma 
(mesmo que essa unidade não seja completa). E em especial, espero estudar e 
compreender melhor a nossa literatura brasileira.

De certo modo aguardo ansioso o dia em que poderei trabalhar em traduções, 
ou mesmo em consultorias técnicas. Sei que o dificil é deslanchar, superar a 
inércia, e por isso não estou impaciente e peço que não te afobes nem te esfalfes 
tentando resolver tal problema. Tenho confiança de que me ajudarás bastante: 
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não é preciso que tentes demonstrá-lo já e já. O mesmo quanto às roupas e 
ou tras coisas. Como te disse, não tenho necessidade de muita roupa, só o es-
sencial. O pijama vai ser muito útil e talvez um casaco ou pullover; camiseta 
bastaria mais um ou duas e camisas, agora, só na base de troca (vem uma, volta 
outra). Bermudas, só se forem as velhas para voltar a nova. Peço que não envies 
nem goiabada nem queijo: goiabada anda tropeçando com a gente pelo corredor 
e estamos fabricando um queijo que não faz cara feia para ninguém. Já abacates 
e caquís serão bem-vindos, e muito. Chocolates, bombons e afins também há 
muitos, pelo menos por ora e não é necessário que os mandes. Pensei haver 
mandado dizer que recebí as frutas que me enviaste na 1ª oportunidade. É pos-
sível que tenham sido desfalcadas entre o 4º e o 1º andar, mas mesmo assim 
o abacate foi o bolo com que comemorei teu aniversário e aquelas foram as 
primeiras frutas que comí depois de quase 40 dias. Como poderia esquecê-las?

Anima-me cada vez mais que estejas gostando do trabalho e que a idéia do ves-
tibular ganhe corpo. Tenho pensado se não deverias providenciar teu diploma 
e testar a possibilidade de fazer jornalismo ou outra área de Comunicação, já a 
partir do 2º ano, sem necessidade de Vestibular. Biblioteconomia é, agora, uma 
área de Comunicação, e talvez haja tal possibilidade. De qualquer modo, como 
já mandei te dizer, penso que deverias te dedicar a algo de que realmente gostes 
e, além disso, pensar seriamente na idéia de escrever. Não há confete nenhum 
nisso, podes estar certa. E achei formidável a idéia de fazer o vestibular junto 
com vocês. Só não sei se teria condições de fazê-lo antes de meados do próximo 
ano, em especial se for para ciências exatas como desejaria. De qualquer modo, 
fica a sugestão.

Ainda não fiz o exame com o oftalmologista. Tenho que esperar alguns trâmites 
burocráticos, mas acredito que não demorará muito mais. A alergia também não 
tem me atacado muito, apesar de que andou pintando com a baixa da tempera-
tura. Quanto ao resto, estou bem. Peço que me informes sempre como estás, 
assim como os meninos. Tenho sempre receio que me escondas tua situação de 
saúde e não acho justo que faças isso comigo. Apesar de tudo, quero continuar 
participando da tua vida, que é a nossa vida. Tenho grande ansiedade também 
em saber como se sentem nossos filhos, como estão, mas sei que só quando 
pudermos estar juntos terás condições de contar-me tudo.

Peço também que não te enclausures. É ótimo que estejas tendo contatos com 
outras pessoas, estejas trabalhando, indo ao teatro e ao cinema. É não só otimo 
como importante. E não é bom que não mais consigas rir com a TV: apesar do 
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baixo nível, sempre há uma ou outra coisa que se salva. É lógico que vimos o 
Chico: foi algo realmente diferente, assim como um anti-convencionalismo. 
Assistimos também à 9ª sinfonia de Beethoven e a 4ª Sinfonia de Tchaicovsky, 
de certo modo algo novo em TV por ser projeção contínua sem cortes. Até 
quando a Globo suportará programas não-comerciais deste tipo? Também estou 
assistindo, de vez em quando, ao “O Bem- Amado”, sem dúvida algo divertido.

Bem, vou ficando por aqui. Meu coração se enche de alegria quando sinto teu 
amor por mim e todo o esforço que fazes para crescer, para diminuir tuas an-
gústias frente às angústias dos outros, para vencer o egoísmo. Eu te sinto mais 
minha amiga e me encho de confiança no futuro. Ainda haveremos de viver 
juntos belos dias, estejas certa.

Dá muitos beijos e abraços em nossos filhos e recebe do amigo e companheiro 
que muito te ama e estima todo o carinho deste mundo.

                                                                                                   4/77

P.S.- Estou começando a pintar uns quadros em couro. Temas: flashes de ruas, 
de casas, etc. Pintei um e gostaram, sendo vendido. (...) Na 1ª oportunidade 
enviarei um para tí.

A essa altura não havia mais proibição de ter livros. Havia livos deixados pelos 
outros presos e os que eram enviados entravam livremente.

Algum preso havia deixado peças de couro e tintas acrilex. Wladimir se apro-
priou dessa “herança” e começou a pintar os pequenos quadros. Para isso não 
precisava oficina. Apenas uma mesa, umas cuias de cerâmica para misturar as 
tintas, pincéis e fotos nos quais pudesse se basear.
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Abril 1977

Meu amor querido

Como estás? Bem? Espero que sim, meu bem. Como sinto tua falta, amor! Bem 
grande é a dor. Essa saudade, maldade, que corrói e me deixa insone. Sonho con-
tigo, comigo, vivendo delícias de amor. Mas desperto, no vazio, e só sinto o torpor. 
E eu teimo, teimo, em sonhar. Te vejo a meu lado, em tudo, rumando ao mar.

Ah, amor. Quando verei o dia, e tu, desse meu cantar? Quando ouvirei tua voz, 
murmurando coisas de amor? Quando verei teus olhos sorrindo, felizes, a bailar? 
Quando sentirei tua alma, vibrando, a criar?

Vem, meu amor, vem comigo viver o parto deste novo amanhecer: Eu sei que é parto 
de muito sofrer, mas ele nos fará renascer. Tornará mais belas as cores da vida, curará 
as chagas das almas feridas, unirá mais forte as argolas partidas e as cadeias perdidas.

Mas eu sei, amor, que terei um primeiro renascer. Será quando te vir, chegando a 
este meu ucase. Quando te beijar, chorando, de alegria e sentir entre meus braços 
teu coração, pulando, a arfar. Vem, amor, vem comigo ficar!

Desculpa a pobreza das rimas e o apêlo que talvez te faça sofrer mais que nada. 
Falou o coração mais alto que a razão. Esta manda que eu me despoje de egoísmo e 
peça que permaneças com nossos filhos, especialmente com o bufalinho. Mas meu 
coração, meus sentidos, não aceitam isso, não aceitam nossa separação e exigem 
que estejas comigo, vivendo juntos as alegrias e as agruras. Não imaginas como 
este “sangue de barata” sente falta da tua presença, dos teus conselhos, das tuas 
opiniões, dos teus carinhos. Enfim, de tí.

Sinto muita falta dos búfalos, também. Em especial, do bufalinho, a quem me 
agarrei maís no último ano. Sinto não ter tido mais tempo para ser mais amigo e 
companheiro de nossos filhos e às vezes penso, com amargura, que tal tempo está 
irremediavelmente perdido. Mesmo que a vida me permita, mais tarde, conviver e 
entendê-los melhor, nosso relacionamento será de adultos e jamais poderá preen-
cher a lacuna deixada. Esta talvez seja, junto com nossas constantes separações, um 
dos maiores sacrifícios que impús a mim próprio. Não que me arrependa, entendes?

Cada vez mais me convenço firmemente que a felicidade só existe acompanhada de 
sacrifícios parcíais e, se tomarmos as unidades separadamente, de sacrifícios totais. 
Alguns se sacrificam conscientemente, outros não.
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Vou levando a vida como posso. Trabalhando muito, saindo algumas vezes para um 
cinema ou para longos passeios a pé. Fui na semana passada ao teatro ver (Boni-
fácio dos Bilhões) uma comédia sobre a loteria esportiva. Não sei se estava rindo 
ou chorando. Possivelmente uma coisa disfarçava a outra. Leio bastante mas não 
pude concentrar-me ainda num plano sério de estudos porque ainda me encontro 
emocionalmente incapaz disso. Tudo é tua lembrança: “e meu coração é um pote até 
aqui de mágoa...”

Meu querido deixa que te abrace solidária contigo na dor maior da perda de teus pais. 
Sofrí muito com isso também, não sei o que dizer-te por consolo, a não ser que entes 
queridos nunca morrem, apenas desaparecem físicamente. Conosco fica sempre um 
pouco dos que partiram. Talvez por isso, aprender a conviver com a saudade seja tão 
doloroso no começo. A sensação de que estão vivos é tão intensa que não podemos 
nos conformar com a ausência. Mas em nossos corações eles ficarão para toda a vida. 
Quanto à Catarina consola-te pensando que o sofrimento dela era muito grande e que 
continuar vivendo era quase insuportável para ela. Perdoa-me, querido, mas para ela 
achei que foi melhor assim. Temí que a importunassem e ela não aguentaria sofrer 
nada mais: estava já muito fraca. Além disso, ela não tinha mais vontade de viver. 
Conforma-te, querido, ela sabia que estavas sem poder fazer nada por ela, certamente 
não há motivo para te recriminares por uma ausência da qual não eras culpado. Re-
cebe o meu abraço e um grande beijo em nome dela.

Aguardo ansiosamente o dia em que te verei novamente. Será apesar de tudo uma 
alegria poder ver teu rosto, teus olhos e ouvir a tua voz. Sinto que resistiremos ao 
sofrimento. Não te ponhas a imaginar tolices sobre generosidade e coisas tais. Eu te 
amo, apenas! Maravilhoso e profundo amor que nos dará forças para tudo suportar e 
ainda ter no coração a esperança num amanhã para nós todos. Confia!

Beijo-te por nossos filhos. Abraços, beijos e todo carinho da tua mulher a amiga de 
todas as horas.

Aos dias de saudade.

Sonhei que me escrevias versos para o meu aniversário: eram lindíssimos, mas mui-
to, muito tristes. Pensei ao acordar que precisava novamente ensinar-te a Alegria.
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Wladimir foi preso no dia 15/12/1976, após sair de uma reunião do Comitê Central 
do PCdoB. Entre esse dia e 23/01/1977 permaneceu isolado em celas solitárias nos 
DOI-CODI de São Paulo e Rio de Janeiro, e no DOPS de São Paulo. Após esse perío-
do, foi transferido primeiro para o “Cadeião” do DOPS e, em meados de fevereiro, 
para o presídio do Hipódromo. Só então pode ter acesso a papel e caneta, podendo 
escrever. Mesmo assim, toda a correspondência com Rachel foi realizada por inter-
médio dos advogados porque a repressão policial-militar demonstrava interesse em 
localizá-la. Somente a partir de maio de 1977, Rachel pôde visitar Wladimir.

Esta é a primeira carta enviada por Rachel através do advogado Luiz Eduardo 
Greenhalgh, sem nome da destinatária e sem nome do remetente.
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Abril 1977
Querida

Faz uma semana que espero a oportunidade de enviar o bilhetinho que prepa-
rei. Como a oportunidade ainda não apareceu, completo o anterior com mais 
este, principalmente para saudar a mãe que é minha companheira e amiga.

Preparei uma pintura que envio como lembrança para tí. Não repara nos de-
feitos, mesmo porque não é facil fazer uma cópia perfeita do original, princi-
palmente em se tratando de algo feito por Portinari. O que vale é a intenção.

Acabei de ler “Gota d’água” e “O último corpo.” Mais do que nunca vai ama-
durecendo a idéia de adaptar Hamlet e fazer uma tragédia brasileira. Estou 
trabalhando no rascunho do miolo da tragédia e te enviarei alguma coisa na 
próxima vez. Pode ser que não dê certo, que não fique bom, mas pelo menos 
será um exercício util. Podes me ajudar? Sei que estou te pedindo um monte 
de coisas, mas tu és meu apoio maior, meu sustentáculo. Sei que no mínimo 
te interesserás, lerás com atenção, farás críticas e sugestões e para mim isso 
tudo já é muito.

Estou pensando em te devolver algumas camisas. Não as necessito tantas. 
Seria útil mais uma ou duas camisetas de manga comprida, do tipo de uma 
que veio.

Bem, é só! Beijos e beijos.
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Abril 1977

Meu querido:

Agradeço-te muitíssimo o maravilhoso presente – nem que tivesse sido o origi nal 
valeria tanto, como este feito aí, por tuas próprias mãos. Agradeço-te o amor e o 
carinho que sempre tiveste pelos nossos filhos, e a alegria que me deste fazendo-
me mãe deles. Tenho absoluta certeza, que embora separados, estivemos forte-
mente ligados no domingo que passou, todos nós lembrando-nos uns dos outros, 
com o carinho e o amor de sempre, ainda que todos machucados pela saudade. Sei 
que se fosses um João da Silva ou quase nada, aí não estarias, e teríamos estado 
juntos nesse dia, mas estou plenamente conciente de não me ter casado com um 
João da Silva.

Fiquei contente ao saber que tiveste oportunidades de ler “Gota d’água” e “O últi-
mo carro”. O primeiro eu lí, mas do segundo só conheço a estória e assistí também 
um “trailler” no Fantástico, algumas semanas atrás. Pareceu-me ser bom teatro, 
obra importante. A Gota estreou aqui cerca de uma semana atrás e eu pretendia ir 
ver a peça logo que fosse possível – quando a ocasião se apresentou, infelizmente 
a Bibi estava totalmente afônica e uma outra artista a substituía – Sonia Guedes, 
que não sei ao certo quem é artísticamente. De qualquer forma, “Gota” sem Bibi, 
não valeria a pena.Tenho lido todas as críticas, entrevistas etc que saem sobre a 
peça. Acho, como tu, que a peça é importantíssima e pretendo vê-la logo que for 
viável. Assistí domingo “Torre de Babel” (do Arrabal) e fiquei maravilhada com 
o desempenho da Ruth Escobar, cujo trabalho eu jamais vira: fiquei realmente 
impressionada com sua completa capacidade no palco. Ela faz de tudo, desde dec-
lamar, cantar, dançar até mesmo acrobacias – tudo isso se completando natural-
mente, num ritmo de desempenho sempre violento, sem cansar entretanto, embora 
não haja intervalo – é um ato único de quase 2h30. A peça é para ser discutida em 
grupo, sem dúvida, porque é muito compacta, planos se interpondo, superpondo, 
espaço-tempo nada significando. Gostaria tanto de comentá-la contigo, assistindo 
juntos antes! Mas vou contá-la direitinho... Achei muito boa a idéia do Hamlet – 
caso precises de ajuda manda dizer-me que pesquisas e leituras deveríamos fazer. 
Quem dera possamos realmente consegui-lo. Fiquei entusiasmada em ver-te as-
sim tão entrosado com a vida, querendo produzir apesar de tudo! Para mim essa 
é a grande prova, a grande força que vem de tí: a fortaleza moral de recomeçar 
sempre. Quem dera eu também esteja à altura de ser tua companheira.

Os dicionários serviram? São escolares mas os nossos ainda estão encaixotados e 
não será fácil eu pegá-los já. Manda dizer se papel de máquina será necessário – 
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já tenho o papel comprado – é só enviar. As camisetas irão da próxima vez, assim 
como o casaco. Gostaria de poder enviar-te livros, mas não sei aqueles que seriam 
interessantes para ti.

Os versos são lindos – eu não os conhecia. Tanto se fala em coisas banais que 
pouco resta para a poesia. E no entanto como é válida, como enriquece e ajuda a ir 
carreando a nossa cruz! A minha fez sofrer mas eram tão lindos os versos que a dor 
era superada ao mesmo tempo que eu sentia que outros têm a capacidade de sentir 
o sofrimento, que também não é só nosso, de cantá-lo... Chorei muito ao lê-los, 
principalmente os de Vitor Jara e de Camões (que grande poeta em soneto!) mas 
eu estava mesmo precisando lavar a alma.

Sossega teu coração quanto aos nossos filhos – eles estão bem de saúde e estudando. 
A orientação geral para o futuro deles eu ainda aguardo o dia em que nos veremos 
para tratar disso. Precisamos conversar bastante, principalmente sobre o mais novo.

Mamãe está cada vez pior – doente física e mentalmente. Agora disse-me (telefo-
nei-lhe no Dia das Mães) que está com diabetes. Só fala em doenças, dinheiro e 
morte. Um pessimismo de arrepiar, faz-me mal até 5 minutos de conversa com ela. 
Não sei como vai ser. O padrasto está ruim, problemas de pressão alta, às vezes 
de aproximação entre a máxima e mínima, sei lá o que mais. Tenho pena do pobre 
homem que queria ter Paz e um cantinho para morar...

Aguardo com todo o amor e ansiedade o dia em que poderei ver-te. Disseram-me 
que está bem próximo. No momento é a minha grande expectativa, sinto tanta 
vontade de ter ver que parece-me até egoísmo, porque afinal vou ver-te aí e me 
contento com isso! Podes imaginar a contradição? Mas sei que a nossa desdita 
será menor, conseguiremos suportá-la melhor, trocando idéias; preciso dos teus 
conselhos, da tua ajuda.

Aguardo também o Grande Dia da tua Liberdade, da nossa liberdade, do dia em 
possamos andar livremente pelas ruas de mãos dadas... E minha esperança é tão 
grande, tão justa, que haverá de dar-me forças para aguentar a vida daqui de fora 
sem ti, à espera do Dia Maior.

Beijos e abraços dos teus filhos que te amam. De tua amiga de todas as horas, re-
cebe todo o amor de sempre, muitos e muitos beijos.

Amo-te muito. E para sempre.
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O “maravilhoso presente” citado é a cópia do quadro de Portinari, o primeiro que 
Wladimir pintou, ainda no Hipódromo, e sem óculos.

Tomando como base a estrutura de Hamlet, Wladimir escreveu um drama para 
teatro, tendo como cenário a migração para a Amazônia e a instalação de grandes 
fazendas de gado naquela região. Nunca foi publicado.

Em 1967, Dona Yolanda, mãe de Rachel e viúva de Estevam (falecido em 1966), 
casara com Moretto, ex-padre. Em 1977 Yolanda e Moretto moravam num apar-
tamento na Praça Santos Dumont, na Gávea. Ela era diretora de um setor do 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), onde Moretto também tra-
balhava, noutro setor. O DNPM ficava na Av. Pasteur, próximo da Praia Vermelha, 
bairro da Urca.
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Abril 1977
Minha querida

Só agora posso responder teu último bilhetinho. Não que me faltasse tempo ou 
vontade. Nada disso! Esperava a oportunidade do portador, que só pintou agora, 
para poder contar-te as novidades todas. Elas não são muitas, já que é limitado 
o campo onde posso gastar minhas energias. Mas há o pensamento: “... é coisa 
a-toa,/ mas como a gente voa/ quando começa a pensar.” E eu penso muito em tí, 
em nossa vida, nas dificuldades e problemas que enfrentas. Às vezes me espanta 
minha sensibilidade para coisas que antes eu não valorizava tanto. Será a situ-
ação? Tocam-me bastante, por exemplo, estes versos de Vitor Jara (cantados por 
Mercedes Sosa): “Penso em ti, minha vida/ Penso em tí,/ em tí,/ Companheira de 
meus dias/ e depois em mim,/ das horas amargas/ da dita de poder viver,/ labo-
rando o começo de uma história/ sem saber o fim.” Estou mais sensível à poesia e 
mesmo à lirica. É a vontade que afinou meus sentidos, como o afinador dá o tom 
certo às cordas dos instrumentos. Vezes há em eu sinto pena por dominar tão pou-
co o idioma e não poder traduzir em palavras meus sentimentos, minhas alegrias 
e tristezas, meu amor e meu ódio. Como tudo é tão intrínseco, tão emaranhado, 
tão dependente! Mas é verdade, há o tempo, o inexorável tempo que tudo resolve 
e resolve, que a tudo muda e a tudo envelhece. “Mudam-se os tempos, mudam-se 
as vontades,/ muda-se o ser, muda-se a confiança;/ Todo mundo é composto de 
mudança tomando sempre novas qualidades./- Continuamente vemos novidades,/ 
Diferentes em tudo na esperança;/ Do real ficam as mágoas na lembrança,/ Do 
bem, se algum houve, as saudades/- O tempo cobre o chão de verde manto,/ Que 
já coberto foi de neve fria/ E em mim converte em choro o doce canto/- E afora 
este mudar-se cada dia/ Outra mudança faz de mor espanto/ Que não se muda já 
como soía.” (Camões) E há o amor: “Amor é fogo que se arde sem se ver;/ É feri-
da que dói e não se sente;/ É um contentamento descontente;/ É dor que desatina 
sem doer./- É um não querer mais que bem querer;/ É solitário andar por entre a 
gente;/ É nunca contentar-se de contente;/ É cuidar que se ganha em se perder;/- 
É querer estar preso por vontade;/ É servir a quem vence o vencedor;/ É ter com 
quem nos mata lealdade./- Mas como causar seu favor/ Nos corações humanos 
amizade,/ Se tão contrário a tí é o mesmo Amor?” (Camões)

Pois é! Não rias, mas eu estou redescobrindo as coisas. Não estou pessimista, e tudo 
faço para transformar essa derrota numa vitória futura, para transformar a tragédia 
em lições e sentimentos sólidos. E tu tens me ajudado muito nisso. Tuas cartinhas 
são sempre um hino de esperança e amor, de confiança em nossa amizade infinita e 
no grande sentimento que nos une. Isso me dá grande força, principalmente porque 
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sei o esforço que estás fazendo para suportar tudo. Estou bem a par de tua solidão, 
da limitação do apoio que tens encontrado, da perspectiva sombría da situação de 
tua mãe e assim por diante. E sei que só um grande amor e uma grande esperança 
poderiam te sustentar. Não duvides um minuto de que eu compreendo bem e que é 
cada vez mais profunda a minha correspondência contigo.

Obrigado pelas coisas que enviaste. O pijama vem sendo de grande utilidade 
e, com a vinda do frio, o será ainda mais. Vestí teu presente, mas nada con-
segue substituir tua presença, mesmo sempre eu me lembrando de tí em cada 
objeto nosso. Não fiquei muito contente com a minha performance. Não que 
eu tenha cometido erros – exceto, talvez, em duas ou três armadilhas que me 
armaram – que tenham causado danos a mim ou a outros. O que me chateou 
foi a pequenez, a miuçalha, a mesquinharia do espetáculo e de eu me obrigar a 
absurdos sem conta sem poder sequer esboçar uma resposta, digamos, racional. 
Mas, que fazer? Talvez as coisas tivessem mesmo que ser assim. Nem por isso 
eu fico satisfeito. Afora isso e o fato de que a coisa vai andando rápida para um 
desfecho jurídico, não há grandes novidades. Eu estou plena e conscientemente 
preparado para uma pena relativamente grande e, volto a reiterar contigo, seria 
necessário que planejasses tua vida em função disso. Apesar de que novos sóis 
surgem no horizonte, não deves cifrar neles tua esperança. Sua órbita ainda é 
muito confusa.

Continuo estudando bastante e trabalhando um pouco. Ainda aguardo que surjam 
traduções, sem dúvida o campo que seria mais útil além da perspectiva de consul-
torias. E tu, conta-me algo sobre teu trabalho. Interessa-me tudo que te atrai.

Não sei quando poderás ver-me. Apesar do grande desejo que sinto de que isso 
aconteça (aos sábados tento encobrir a tristeza cantando), peço que leves em 
conta, primordialmente, tua segurança e a de nossos filhos.

Muitos e muitos beijos em tí e neles.

Do amigo que muito te ama e estima e do companheiro que ainda tem a espe-
rança de passar largos anos junto a tí.

P.S.- Um grande abraço pelo dia das mães! Anexo um poema do C.D.A.



Cartas  
do 

 Passado

109

Maio 1977
Meu querido:

Foi mais um dia sem ti – domingo triste e pesado. Além da saudade cada dia 
maior, a vontade imensa de saber como estás, o que estarás fazendo “nesse 
momento”, como te sentes, como vai tudo por aí... O tempo passa inexorável e 
tenho a impressão de que não estou vivendo a minha vida, mas de outra pessoa, 
que sou um boneco, que anda, come, trabalha, mas já não sente. Sinto-me anes-
tesiada, ao invés de convencer-me pelo tempo passado, acontece o contrário – a 
sensação do irreal aumenta. E, no entanto, acham-me forte, até “muito forte” 
– serei? Todos os dias começa tudo de novo, e penso em ti com renovado amor, 
daí me vem toda essa “força” que aparento. Sei que para tí tudo tem sido pior e 
mais pesado, que tens agora menos que eu, que ando pelas ruas, sou dona dos 
meus passos (?) ainda que em teoria “estou livre” para ir vivendo aqui fora. Mas 
ninguém imagina o quanto custa essa representação de liberdade... sinto-me 
mais que nunca presa a ti, à tua vida, ao destino que te coube, ao teu sofrimento, 
às tuas esperanças e espero ao teu futuro também. Amadureço, amadurecí de-
mais, agora tenho de “segurar”, para não envelhecer no sofrimento. Assimilo a 
dor quase sem me dar conta, ela me entra pelo poros, no ar que respiro, no que 
vejo, no que não vejo, na tristeza da ausência, na alegria que não tenho. Mas 
penso em ti. Em nós. E neles.

É impressionante como as pequenas coisas trazem à minha lembrança a tua 
imagem a chuva que caí, uma fruta que vejo nas bancas de feira, tua presença e 
ausência são uma coisa só. Faço força para concentrar-me, quero ver teu rosto 
de agora, quero saber como ele está. Tanto tempo! E penso como me acharás 
mudada, como tudo isso terá me marcado o rosto, se ainda gostarás do que 
vires. Em todo caso, será sempre o rosto de tua amiga, daquela de todas as ho-
ras boas e más, te garanto. Decepções a vida não tem nos poupado, mas mesmo 
assim ainda confio que haverá gente boa e limpa em toda parte. Os parentes 
não foram propriamente decepcionantes: não esperava melhor atitude. E no 
entanto, doeu. Talvez porque a pele está ainda muito fina, a ferida recente 
demais, tudo muito sensível e a dose foi cavalar. Em todo caso, sinal que o 
couro ainda não está curtido, o que é mal sinal. Não te preocupes. Entretanto, 
tive é claro umas dores de cabeça... afora as enxaquecas (até que mais espar-
sas) a saúde vai bem. E a dos meninos também. Sossega quanto a isso. Jamais 
me passaria pela cabeça ocultar-te alguma coisa séria a nossa respeito. Para 
nós ainda és o chefe da família, não deixaria de modo algum de informar-te. 
Ocorre que pequenos problemas não merecem, nem apresentam condições de 
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serem contados nas circunstâncias atuais e guardo para quando puder fazê-lo 
pessoalmente. Nossos filhos ao que me parece reagiram bem, isto é, sofreram 
muito mas estão fortes. Não deixaram de te amar só por isso que houve, quero 
dizer a tua situação em nada afeta nosso amor por ti: eles não se queixam de ti, 
apenas sofrem junto conosco por tudo isso que nos coube.

Sinto-me orgulhosa deles.

Quanto aos passeios, infelizmente sinto não poder atender teu pedido. Não é 
“enclausuramento”: sinto-me realmente melhor sozinha em certas horas, para 
pensar, ler e até mesmo (às vezes) chorar... Quanto ao riso dos programas de 
Tevê, de fato reconheço que agora é preciso um pouco mais do que antes para 
que eu ache graça. Mas o senso de humor também envelhece ou se torna mais 
exigente com o sofrimento. Além do mais os enlatados da Globo e das out-
ras emissoras estão cada vez mais fracos. Em compensação consigo rir com o 
Millôr, Jaguar, Henfil. O Bem-amado, quando assisto, às vezes acho até muita 
graça. Trabalho muito e tenho a sensação maravilhosa de estar sendo útil a pes-
soas que não têm ninguém, isso me ajuda bastante. Talvez mais do que eu a 
elas. O trabalho é cansativo, mas muito compensador espiritualmente falando. 
Estou satisfeita quanto a isso. O mais velho resolveu voltar a estudar e isso me 
alegrou muito, sei que também a ti. Está para ser promovido, não entendí bem 
em que situação ficará. O estudo entretanto é um passo importante e também 
parece que está com mais confiança nele mesmo. O menor vai bem embora es-
teja sem estudar por motivos financeiros e outros. Isso me aflige. Enfim, espero 
que tudo isso seja provisório e logo ele se recupere do tempo perdido. Continua 
gostando de ler, vou ver se consigo matriculá-lo num curso de inglês. Devo 
ter condições financeiras para isso em breve, eu terei um aumento de salário. 
Quero me empenhar ao máximo em ajudá-los, principalmente nos estudos.

Achei apenas 2 livros técnicos. Estou procurando os dicionários de inglês – acho 
que me roubaram. De qualquer forma vou providenciar. E os cadernos também. 
Papel de máquina tenho – servirá para treino das aulas do curso Abril? O que pu-
der conseguir para pinturas (sugestões) enviarei. Fiquei maravilhada com a idéia 
de estares criando coisas tão bonitas. Vou procurar informar-me a respeito do 
assunto. Estou com a máquina de escrever guardada: só espero autorização para 
levá-la (ou enviá-la). Quanto ao Vestibular só fim do ano. Agora só nas Universi-
dades particulares haverá provas. Vamos ver se tenho condições de preparar-me.

Tenho que providenciar muitas coisas antes.



Cartas  
do 

 Passado

111

O pijama serviu? É quentinho? Queres casaco ou slack (jaqueta) de fecho-
eclair? Tenho condições de enviar-te um slack, daquele tipo que gostavas tanto.

Aguardo ansiosamente o dia em que te verei. A uma esperança que me tem 
ajudado a enfrentar o tormento de espera e da saudade a cada dia maior. Creio 
firmemente que não pegarás o artigo pior. Sei que não estavas nessas condições. 
Tenho acompanhado o pouco que sai publicado – também eu, como tu, quero 
estar a par da tua vida, da minha vida afinal. Além do mais, por toda dor que 
já sofreste acho que já pegaste o teu quinhão. Estou providenciando uma série 
de pequenas coisas para nós. Tem fé, meu amor, que as coisas correrão melhor 
daqui por diante. E que meu amor estará sempre aqui, te acompanhando em 
pensamento, fazendo de tudo que pode para ajudar-te, jamais vacilando, sempre 
crescendo, se isso é possível ainda. Creio que ainda teremos dias de paz, belos 
dia em andaremos juntos pelas ruas, pelas praias, sentindo o cheiro do mar...
Queira Deus, ainda seremos fortes então.

Li alguns versos de que papai gostava muito, e quero repetí-los aqui: 

“Quem passou pela minha vida em branca nuvem
E em plácido repouso adormeceu
Quem não sentiu o frio da desgraça
Quem passou pela vida e não sofreu:
Foi espectro de homem/ não foi homem:
Só passou pela vida, não viveu”. 
(Otaviano)

Gostaria, meu amor, de estar à altura de escrever. Creio que pelo menos tenta-
rei. Ainda que apenas para dar-te essa alegria, de vez que não me sinto assim 
tão em condições de ser útil ou agradável a minha prosa. Talvez o sofrimen-
to deixe frutos: tentarei colhê-los. Tenho receio de ser uma decepção em tal 
mister e meu espírito é muito exigente em tais escaramuças literárias. Enfim, 
posso tentar. Por amor. Caquis são difíceis de enviar. Moles demais, frágeis 
para aguentar a viagem. Abacates sim, são bem mais “portáteis”. Tentarei, en-
tretanto, enviar-te ambos. 

Caquis japoneses (chamados “chocolate”) são mais duros, comem-se assim 
mesmo, e por isso mais resistentes. Será que gostarás? Quanto às bermudas, 
não achas que frio não as torna impraticáveis? E calças, queres alguma de lã? 
Posso providenciar.
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Hoje espirrei o dia inteiro. Não sei se pela umidade, alergia ou princípio de 
gripe. Foi horrível – estou pregada. Assim sei que vou dormir.

Boa noite, meu amor. E um bom dia amanhã. (Nunca deixo de dar-te: ouves?) 
Beijos de nossos filhos saudosos. Beijos e abraços, todo o meu carinho e o meu
amor para ti. Somos e seremos um só.

Ao contrário da primeira prisão em 1964, na prisão de 1976 a 1978 Rachel não contou 
com ajuda de qualquer outro parente além da sua mãe. Seu pai falecera em 1966.
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Minha querida

Agradeço-te os jornais e revistas e não estou necessitando de nada, no mo-
mento. Parece, pelas últimas noticias, que as coisas estão se desanuviando 
um pouco e, assim, aumentam as esperanças.

Também peço que não te preocupes, pois apesar de tudo continuo com o 
ânimo de sempre. And, don’t forget, I love you, very, very much!

Beijos

Wlad

Maio 1977
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Contigo falar 
Quisera poder 
Sentir teu arfar 
No beijo o prazer

Ver nos teus olhos 
As águas d’um rio 
Vencendo escolhas 
Espantando o frio

No brilho notar 
Alegria incontida 
Sonhos a voar 
Nas asas da vida

Se nos amamos, por que renunciar 
Se renunciar é criar tristeza
É manchar, e manchada a pureza, 
Matar o amor que espera voltar.

Se me esperas, solitária, a chorar
Mas teu coração guarda em si certeza: 
Chora, chora, derrama a mágoa presa, 
E luta, luta, pelo recomeçar

Recomeçar é voltar com vontade 
Estar certo de vencer sem favor 
Este frio que nos mata de saudade

Se assim é, entrego-me com fervor, 
Com todo meu ser, e toda vontade 
De viver contigo, voltar ao Amor

Maio 1977



Cartas  
do 

 Passado

115

Maio 1977
Mãe:

Feliz dia das mães! Como o passou?

Que tal o meu cartão rosa-coração? E que tal os versos, se assim posso chamá-
los?

Eu vou bem de saúde mas estou muito triste. Quero ir embora daqui. Não 
aguento mais. Por mais que eu penso que eles estão arriscando a pele por 
mim eu começo a ter raiva deles.

Fui ao dentista e obturei dois pré-molares superiores permanentes. O dentista 
foi legal comigo. Foi ele que me aconselhou a não obturar os de leite. Sairia 
muito caro e não seria necessário, disse ele. Ele cobrou 200,00 cruzeiros. Ele 
gostou muito dos meus dentes.

Não mando um presente comprado por dois motivos: a caixa está baixa, tenho 
que economizar e segundo e principal motivo: achei que um presente feito 
por mim exprimiria melhor o amor e as saudades que tenho por você.

Se você ainda não falou com o tio o negócio da mesada e outros fale. Ele já 
está começando a pensar como o tio J.

Há pouco tempo eu perguntei à tia se o xarope na mesa era meu. Ela me res-
pondeu com “leve” tom de ironia na voz: “ Não, os seus são amostra grátis”.

Não preciso de nada a não ser ir para junto de você o mais cedo possível.

Do chato, com muito amor.

Esta carta foi escrita por Valter quando ele estava em Pariquera.
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Maio 1977

Querido Vlad

Recebí hoje cartas de casa e estou te enviando a de nosso filho e de minha mãe. 
Espero que te alegrem.

Virei visitar-te amanhã e talvez haja permissão para trazermos canjica...

Manda-me as toalhas de rosto e de banho a fronha e o pijama para lavar.

Beijos 

Rachel

Minha querida Chel

Seguem as coisas que pediste. Aguardo tua visita amanhã. Espero que estejas 
bem. A toalha de rosto está limpa.

Beijos

Wlad
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Querido pai:

Como a mãe foi aí hoje eu aproveitei para escrever para lhe contar as 
minhas notas. Em todas as matérias eu estou bem e tirando boas notas, 
só as que aprovam.

Abraços em todos e votos para que a nossa luta não seja em vão.

Valter

Valter estudava então no Colégio Equipe. Tinha 11 anos.

Maio 1977
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Salvador

30.10.77

Caríssima Raquel,

Que alegria

para mim abraçar você e o seu esposo (e meu amigo) Wladimir daqui a pou-
cos dias!! Chegarei em S. Paulo no sábado 12 de novembro.

Não lhe digo mais nada, Raquel, mesmo tendo muitas coisas para lhe dizer. 
Apenas quero manifestar toda a minha amizade: a você Raquel, e ao seu es-
poso. Recebi dele uma carta belíssima. Avisando-o da minha visita, o abrace 
em meu nome e o agradeça pela carta.

Um grande abraço também para você, Raquel, que é minha irmã.

Pe. Renzo

Lembranças a todos os amigos, especialmente a Haroldo, Aldo e Joaquim.

Padre Renzo era italiano e pregava numa paróquia de Salvador. Durante a 
Ditadura, se empenhou na solidariedade internacional aos presos políticos  
e na luta pela Anistia. Visitou diversas vezes o Presídio do Barro Branco. 

Haroldo Lima, Aldo Arantes e Joaquim Celso de Lima eram militantes do PCdoB, 
também presos quando do Massacre da Lapa, em dezembro de 1976.
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Querido:

Fiquei preocupada contigo ontem – a chuva aumentou a umidade e calculei 
que a crise alérgica aumentaria – passaste bem a noite? Cada vez que chove 
fico pensando na tristeza que deve ser para voces aí – cimento à toda volta, o 
barulho da chuva lembrando de casa...

O Valter terá provas no dia 21 – próxima segunda-feira. Depois serão as fé-
rias. Talvez fosse bom ele ir aí amanhã ou sexta – de preferência amanhã para 
dar mais uma arrancada na matemática e Estudos Sociais – português ele está 
bem. Nas férias ele irá às 4as – o capitão já consentiu. Será muito bom ele 
poder conviver contigo porque além do mais eu com o horário em que estou 
ele ficará muito só.

Esquecí de dizer-te que no Iguatemi (Shopping) estavam dando livros de pre-
sente na semana passada para quem fizesse compras lá acima de Cr$ 100,00- 
a escolher. Bem, fiquei com o Jorge Amado “Teresa Batista, cansada da guer-
ra”- honestamente mais pela encadernação porque as outras eram brochuras 
e algumas tipo pornô (decididamente um gênero sub-literário) Bem, se inter-
essa a tí ou a alguém daí levarei sábado.

As cartas irão para os Correios hoje: cinco ao total (uma tua para minha mãe) 
e trouxe também os discos do Zé – ficarão guardados junto com as fitas para 
a irmã dele. Se estiveres precisando de alguma coisa manda pedir pelo Valter. 
Vou ver se converso com a dentista sobre o teu problema das gengivas.

Um abraço e um beijo da tua

Rachel

16.11.77

Os discos e as fitas (cassete) eram do militante do PCdoB, também preso, José Milton 
de Almeida.
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Salvador, 6 de janeiro de 1978

Wladimir Pomar

Av. Ten. Julio Prado Neves, 451
São Paulo- S.P.

Caro Wladimir,

Sua carta datada de 1o de janeiro e posta no correio no dia 3 de janeiro chegou-
-me agora, poucas horas antes de meu embarque para uma viagem ao Nor-
deste que me deixará fora de Salvador até o começo de fevereiro.

Este bilhete é só para acusar o recebimento e lhe dizer que fiquei muito con-
tente de tê-la recebido, assim como com um cartão de Boas Festas que res-
pondemos, Zélia e eu imediatamente.

Recebeu?

                           Quando voltar responderei sua carta.

                            Quero apenas lhe dizer da satisfação que tive em recebê-la.
                               
                            Um abraço do

Jorge Amado

Wladimir estava preso no Barro Branco quando recebeu esta carta de Jorge 
Amado, a quem conheceu quando criança.
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Minha querida

Escrever-te para dizer o quanto te amo, que mais posso dar-te nesse 28 de janeiro? 
Sei que pelo menos podes acreditar um pouco nisso, mesmo que somente a impri-
misse como a frase batida que é e repetida milhares de vezes por dia, às vezes sem 
expressar todo seu vigoroso sentido. “Eu te amo, amor”- para nós é impossível que 
ela não demonstre e nos relembre tudo o que já passamos juntos, todas as alegrias 
e tristezas, momentos de êxtase e prazer e também de frustrações e desgosto. Mas 
para mim ela é sobretudo o momento feliz, é sobretudo o que proporcionaste de 
bom na minha vida.

Não sei se para tí representa o mesmo. Não, não te zangues ou te magoes. Eu 
sei que sim, mas não sua dimensão exata. Tenho feito um esforço muito grande 
para que compreendas realmente o que quero dizer e sei que muitas vezes te firo. 
Acredita que o faço justamente por saber o amor que me dedicas e por amar-te 
profundamente. Sempre te disse da sensação de supor que a dimensão desse amor 
chegava ao máximo e de constatar que a cada dia, a cada reencontro, a cada querer 
e mesmo a cada rusga ele é ainda maior e mais intenso. E de minha parte, mais do 
que antes, todas as minha “exigências” o são mais no intuíto de ver-te mais feliz, 
menos frustrada, mais tu própria. Tenho nítida clareza do quanto sacrifiquei a tí e às 
crianças – constato um fato, não discuto seu mérito – e nos últimos anos tenho feito 
um esforço verdadeiro para minorar tal situação. As decisões quanto ao Mi e Mar, 
apesar dos “temporais” e dos sacrifícios adicionais representados pela separação e 
também das incompreensões, foram tomadas nesse rumo. Tudo o mais que estava 
levando adiante visava isso. E, como não morrí, continuo empenhado no mesmo 
objetivo.

Gostaria que soubesses que sei o quanto de esforço representa para tí a vida atual e 
tudo que fazes. Para mim só quero o teu amor e teu carinho, tuas opiniões e suges-
tões. Acredita que me esforço para não ser egoísta e para não pesar, para evitar ao 
máximo dar-te trabalho. E se muitas vezes peço-te as coisas é porque sei que gos-
tas de fazê-las e que te magoarias se não o pedisse. Mas tenho consciência de que 
minha ausência já em sí um peso muito grande, carga que a bem dizer suportarste o 
tempo que vivemos juntos. E o que me dói mais é ver-te enredada pelos múltiplos 
afazeres, é ver a águia obrigada a voar no horizonte da perdiz.

Eu nunca conseguí te expor bem meus sentimentos a esse respeito. E sempre que 
os apresentei, sempre que tentei materializá-los, eles se transformaram em arestas 
a nos cortar, em estuques a nos ferir. Jamais conseguí que sentisses ao menos que 
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eram “exigências” não para meu deleite egoísta, não para servir-me, mas para 
permitir que tu fosses tu mesma, que tu pudesses fazer desabrochar toda a 
potencialidade que nestes anos todos de vida comigo tiveste que reprimir ou 
gastar na mediocridade da vida doméstica; para que a águia pudesse alçar vôo.

Não tens culpa disso. Nossa própria vida concreta sempre colocou inúmeros 
óbices à concretização dos menores sonhos e é natural que minhas palavras 
não toquem teus sentidos como eu gostaria que o fizessem. Natural, porque 
ainda não consigo dar às palavras seu valor mais intenso, capaz de sensibilizar 
no ponto certo tuas cordas, e porque nossa vida passada – e atual também – 
colocam também bloqueios e mais bloqueios a seu curso. Às vezes sinto-me 
desesperançado por ver que o que digo tem justamente o efeito contrário ao 
pretendido e, feito um bumerangue, volta sobre mim atingindo-me em cheio. 
Esses momentos são dos mais penosos em minha existência. Quanto mais não 
sinto o efeito inverso, tanto mais agravo esse sentido, sentindo-me impotente 
para evitar a bola de neve que nos esmaga e sufoca. Desespera-me ver-te so-
frer, mas cada gesto meu só consegue obter maior sofrimento. Não sei quando 
conseguirei superar essas fraquezas, mas por favor não coloques em dúvida 
meu amor por tí.

O que a vida nos reserva daqui para a frente? Tenho pensado muito nisso e 
sempre que eu faço vejo-te a meu lado. É um sonho que gostaria de trans-
formar em realidade. Para isso procuro divisar o melhor possível o curso dos 
acontecimentos de modo a que possamos nos situar com acerto. Sei que nem 
sempre isso é possível. Mesmo tendo clareza de como as coisas ocorrerão, uma 
série infinda de fatores, contingências e injunções nos impõe suas condições e 
nos vemos obrigados a agir contra nossa vontade a fim de atingir algo maior. 
O curso das coisas em geral é assim e, o pior vamos à derrota conscientes, de 
que ela viria, tentando até o fim corrigir o rumo. A morte de papai foi para mim 
o exemplo mais evidente, trágico e doloroso.

Para evitar essa, digamos, fatalidade, provavelmente seja necessário estar bem 
acima de nosso tempo ou, então, não participar. Tentando estar acima de nosso 
tempo pode-se não ter capacidade e acabar não participando. Estamos diante 
de uma complexa teia, um labirinto de opções. E nós chegamos a um mo-
mento crucial de nossa vida, em vista do qual eu me interrogo constantemente. 
Como viver intensamente nossa vida comum, nosso amor, do qual já desper-
dicei momentos sem conto e ao mesmo tempo, participar – em conjunto e 
individualmente – dos movimentos reais gerais da sociedade? Como participar 
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desses movimentos mais gerais dando uma contribuição que realmente tenha 
valor e consequência? Como resolver a contradição entre essa participação e 
os proble mas da vida do dia a dia, da sobrevivência material? Essas e outras 
são perguntas que eu procuro definir com clareza e para cuja solução eu neces-
sito de tua participação. Necessidade que não se cinge à minha necessidade 
concreta de encontrar o caminho para mim, ou mesmo para nós, mas também 
à necessidade de sentir que tu também estás definindo, escolhendo, o caminho 
em comum acordo comigo, fazendo valer tua individualidade e teu pensamen-
to. Tanto melhor se a resultante for a soma pura de nossas vontades e não o pa-
ralelogramo de duas peças com pequeno ângulo em relação a suas orientações 
e sentidos. Mas que seja uma resultante e não o simples vetor de uma só força.

Faço-me entender? Não sei, vou tentando. Hoje em dia para se ter clareza do 
curso geral da história da humanidade é necessário muito mais do que estar 
em dia com os noticiários e tendências políticas do momento. Nossa vida num 
rincão perdido do interior está ligada por mil elos invisíveis à política interna-
cional e a seus problemas econômicos e sociais, mais profundos. Os fenômenos 
ocorridos nos últimos 10 ou 15 anos – ou que se tornaram patentes nesse perío-
do – colocaram-nos diante da necessidade de reavaliar toda a experiência da 
teoria da praxis. Hoje são inúmeros os que falam por ela, que a interpretam 
e são seus donos, mas eu tenho dúvidas de sua autenticidade. O romantismo 
mais bisonho contrapõem-se à farsa mais hedionda. E por mais simpatia que se 
possa ter pela “pureza” do primeiro contra a hipocrisia e falsidade do segundo, 
nem por isso se pode negar que o primeiro também é falso e nefasto. Pior é que 
não há um dualismo simples ao qual se possa apresentar uma 3ª variante. Há 
multiplicidade e nuances em cada tipo, numa complexidade que não é outra 
coisa senão o reflexo mesmo da complexidade das contradições atualmente em 
aguçamento na Terra como em todo e em cada região em particular. Destrin-
char essas contradições, descobrir sua verdadeira natureza e o curso de sua 
solução é algo que exige bem mais do que uma cultura relativamente sólida e 
o simples conhecimento de um método de análise.

Quanto mais eu me dou conta de tudo isso, mais eu me vejo diante de uma 
tarefa de gigante. Valerá a pena tentá-la? Valerá a pena correr o risco de ser es-
magado por ela? Mesmo que eu me convença que sim ela é algo que não pode 
ser feito sozinho. Os cientistas solitários são aves raras que conseguem pou-
cos resultados. A complexidade dos dias de hoje exige equipes mais ou menos 
homogê neas. Como fazer se, para um lado ou outro que se olhe, encontramos 
pessoas bem intencionadas, mas de um romantismo e um idealismo (no sentido 
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filosófico) apressados cujo horizonte vai pouco mais além do nariz. Eu fico pen-
sando se essas características e outras mais de jaça, não fazem parte do caráter 
nacional do povo brasileiro. Que caráter é esse que nos atrapalha, aos 110 mi-
lhões, de resolver os problemas mais profundos de nossa sociedade? Formar 
uma equipe mais ou menos homogênea já exigiria um domínio profundo desse 
caráter dê nosso ponto de modo a influir positivamente sobre as pessoas. Já 
é em sí, uma tarefa enorme que eu tenho dificuldade de realizar mesmo com 
aqueles que me são mais próximos e queridos como tu, que és a mais próxima 
e querida dentre todos e, dentre muitos, alguém que tem condições reais para 
ajudar-me e contribuir de forma positiva não te apagando, mas colocando em 
evidência tua individualidade criadora.

Já relí diversas vezes o que estou escrevendo para ver se há sentido, para ver se 
consigo expressar realmente aquelas preocupações que povoam minha mente, 
pelo menos no que elas têm de essencial. Será que conseguí? Vou ver pelo teu 
rosto, pois estarei junto a tí quando estiveres lendo. Resolví não passar a limpo, 
escrever conforme as idéias vão brotando. Isto pode me ajudar mais a aprender 
a expressar-me corretamente. Qualquer que seja teu entendimento, porém, que-
ro repetir mais um vez algo que não pode ser ambígüo, algo que está profunda-
mente enraizado em meu ser: eu te amo profundamente, meu amor. Esta talvez 
seja a fórmula mais batida para transmitir esse sentimento, mas ne nhuma é mais 
simples e mais clara. E, para mim, mais verdadeira, com exceção, talvez... (En-
graçado como às vezes me entendes sem que eu nada diga).

Voltando ao enfadonho – estou sendo, não? – o enfrentamento daquela tarefa 
tem me colocado diante da necessidade de organizar meu estudo de forma 
racional – o tempo material tem me parecido tão exíguo – e de ter alguns 
objetivos claramente definidos no que tange à elaboração teórica. A racionali-
dade no estudo eu o vou conseguindo a duras penas através da continuação do 
estudo teórico [Economia Política, Filosofia e Sociologia] com o da História 
[em especial a do Brasil e, nesta, mais a descritiva das diversas épocas do 
que a interpretativa] e da Literatura. Com isso pretendo consolidar meu em-
basamento cultural e, ao mesmo tempo, compreender melhor o processo de 
formação e evolução da sociedade brasileira [aí compreendidos o problema 
do desenvolvimento da estrutura econômica – forças produtivas, relações de 
produção, modo de produção – e suas correspondentes superestruturas – in-
stituições e mani festações, políticas e jurídicas, manifestações ideológicas 
nas artes, lite ratura, etc. – e da luta de classes]. Para que isso? Para poder 
elaborar alguns trabalhos que possam influir de alguma maneira positiva no 
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pensamento brasileiro, tanto no campo da economia [através do tratamento 
da questão agrária e do processo de desenvolvimento do capitalismo], quanto 
no da ideologia [peça teatral, crítica literária]. Mas devo te confessar que este 
assunto não está de todo claro para mim. Uma coisa é certa: se eu quiser levar 
avante esse trabalho, tenho que me dedicar a ele durante vários anos, com 
exclusividade, deixando de lado outros tipos de atividade, mesmo que isso me 
custe a pecha de “inativo”, etc. Para mim a solução dessas questões não é um 
simples problema de continuidade. Continuidade que exige cumprimento com 
certas práticas, para ser continuidade em nivel superior. Compreendes o que 
tudo isso significa para mim e para nós? E porque para mim é tão importante 
ouvir-te a respeito.

Creio que não serei verdadeiramente capaz de resolver aquelas questões todas 
que coloquei acima se não for capaz de contar com a tua participação efetiva, 
com o teu questionamento no estudo e na elaboração, nos planos e na vida 
concreta. Se por um lado ficaste muito dependente de mim, eu também fiquei 
de tí e, mesmo que não o saibas, muita coisa eu fiz ou deixei de fazer por causa 
dessa dependência. Da qual não me arrependo, porque é a de um amor pro-
fundo e verdadeiro, cujos frutos só podem ser bons e duradouros. E melhores 
e mais duradouros quanto maior for a consciência desse amor e a sua unidade 
em tudo. Não sei se principalmente, mas também...

Neste dia, muitos e muitos beijos do companheiro e amigo que muito te ama 
e quer.

28/01/78

Mi é Vladimir/Miz/Milton. Milton foi o nome utilizado por Vladimir durante a ditadura. 
Quando pode recuperar seu nome, ele escolheu grafar como Vladimir Milton Pomar.

Mar é Pedro Estevam/Marcos. Marcos Soares foi o nome utilizado por Pedro Estevam 
durante a Ditadura.
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Querido pai:

Grandes beijos e abraços

bom comer de agora em diante. Até sábado.

Valter e SNOOPY

P.S. (O SNOOPY MANDA UM BEIJÃO OU MELHOR, UM LAMBIDÃO)

Bilhete enviado após o encerramento da greve de fome 
dos presos do Presídio do Barro Branco.



Cartas  
do 

 Passado

128

Cartas  
do 

 Passado



Cartas  
do 

 Passado

129

SALVO-CONDUTO

O portador do presente, WLADIMIR VENTURA TORRES POMAR, filho de Pe-
dro Ventura Felipe de Araújo Pomar e de Catarina Torres Pomar, natural de Belém-
PA, nascido aos 14-07- 1936, casado, engenheiro/eletricista, condenado à pena de 
três (3) anos de reclusão, por incurso no Art. 43 do DL 898/69, mais a acessória de 
suspensão dos seus direitos políticos, pelo prazo de dez (10) anos, “ex vi” do Art. 
74 do mesmo Diploma Legal, teve, por sentença de oito (8) do corrente mês, desta 
Auditoria, concedido seu livramento condicional, devendo, até o final da pena, que 
se dará aos 15-12-1979, sob pena de revogação do benefício, cumprir as seguintes 
condições: 1) tomar ocupação lícita,/ dentro do prazo de 30 dias, provando-a pelos 
meios admitidos em direito; 2) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes 
de ofender; 3) não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem; 4) não 
mudar de residência, que deverá ser certa e conhecida, sem prévio aviso a este 
Juízo; 5) não se ausentar do território da jurisdição deste Juízo, sem prévia comu-
nicação ao DOPS/SP; 6) não exercer atividades / políticas, de qualquer espécie; e, 
finalmente, 7) apresentar-se, mensalmente, nesta Auditoria, para assinar o termo de 
presença e comprovar que não é vadio.
Dado e passado nesta 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, na cidade 
de São Paulo, aos nove (9) dias/ do mês de agosto, do ano de mil novecentos e se-
tenta e oito (1978). Eu,___________________________, Ariovaldo Barioni Cam-
braia, Oficial de Justiça “B”, nas funções de Técnico-Judidário, que o datilografei e 
eu,__________________________, Bal. José Dias de Souza Netto, Escrivão, que 
mandei datilografar conferi e subscrevi. 

                                                                ______________________________ 
                                                                     Dr. Jose Paulo Paiva Juiz Auditor

Cartório 1º Ofício de Angra dos Reis                       CONFERE COM O ORIGINAL
R. Arcebispo Santos 190                                              Data: 30/06/98
AUTENTICAÇÃO                                                             
Certifico e dou fé que a presente cópia é a           
reprodução fiel do Original                                        
que me foi apresentado

Angra dos Reis, RJ, 23/05/97 Conf. por:
______________________
Maristela Lima da Silva Pimenta- Subst.
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Íntegra do pronunciamento feito por Wladimir Pomar no ato de 
translado (São Paulo-Belém) dos restos mortais de Pedro Pomar. 
O ato foi realizado na sede da Associação Brasileira de Imprensa 
(ABI), em São Paulo, no dia 11 de abril de 1980.

1) Todos sabem que meu pai era um homem de partido. 40 anos de sua vida dedicou ao PCdoB por estar 
convencido que assim servia à classe operária e ao povo. E é na mesma condição que desejo salientar 
esse aspecto fundamental da vida de meu pai, que desejo ressaltar o homem de partido.

2) Há quem pense que ser homem de partido é agarrar-se a dogmas, é considerar o partido como algo per-
feito e acabado, imune a erros. Há quem pense que uma crítica a um homem de partido é uma crítica ao 
partido. E há quem considere uma crítica ao partido como um ataque. Pomar não era esse tipo de homem 
de partido. Era um intransigente defensor do partido como uma necessidade histórica, como um instrumen-
to que a classe operária necessita para dirigi-la no processo revolucionário. Mas entendia que o partido era 
composto de homens, um organismo vivo composto por pessoas vivas. Portanto, um organismo com defei-
tos que só podem ser superados por meio da luta contra os próprios defeitos, por meio da crítica. Por isso 
estava sempre pronto a reconhecer os erros. Não via nisso nenhum desmerecimento. Ao contrário. Consi-
derava que seu partido só poderia ser encarado seriamente se tivesse a coragem de reconhecer e superar os 
próprios erros. Por isso, encarava o verdadeiro homem de partido, modesto, sem vaidade, que compreendia 
a autocrítica como um princípio indispensável para que seu partido cumprisse o que se propunha.

3) Há quem pense que meu pai sempre esteve no topo do partido. Não é verdade. Meu pai ousou divergir
numa época em que divergir era considerado o pior dos crimes. E divergiu contra o pêndulo, contra a 
política sem critério de classe, que ora fazia o partido ir a reboque da burguesia, ora cair no radicalismo
pseudo-esquerdista. Nessa luta meu pai jamais esmoreceu, até seu último alento, apesar de em largos 
períodos ter sido quase relegado ao ostracismo. Jamais abandonou seu posto de luta pela transformação
de seu partido num verdadeiro partido de vanguarda do proletariado, para que prevalecesse uma política
verdadeiramente de classe, proletária.

4) Há quem diga que Pomar foi um batalhador pela unidade do partido. É verdade. Ele considerava 
essa unidade a base para alcançar a unidade das forças revolucionárias. A unidade pela qual ele sempre 
pugnou era uma unidade em torno de princípios ideológicos e políticos de classe, em torno dos interesses
fundamentais da classe à qual ele aderiu, a classe operária. Por isso sempre se colocou contra os que, 
falando em unidade, aplicavam uma política sectária e sem princípios. Essa unidade não era a unidade 
de princípios de seu partido.
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5) Há quem diga que Pomar foi um intransigente lutador contra o liquidacionismo. É verdade. Sua vida 
foi uma luta constante contra a liquidação do espírito de partido. Por isso sua luta não se restringiu a ir 
contra os liquidacionistas declarados, contra aqueles que diziam abertamente não haver necessidade de 
partido, que o partido atrapalhava. Não, sua luta foi muito além. Ele estava convencido da existência de 
um liquidacionismo muito mais perigoso, muito mais destrutivo. Um liquidacionismo prático que se re-
aliza através de políticas incorretas, sejam reformistas e revisionistas, sejam aventureiras e blanquistas. 
Políticas que isolam o partido das massas e que acabam permitindo a liquidação de grande número de 
revolucionários, que acabam permitindo que o inimigo de classe destrua praticamente toda uma geração 
de antigos combatentes revolucionários. Esse liquidacionismo prático destruiu fisicamente meu pai, mas 
não conseguiu destruir suas concepções sobre a construção de um partido proletário verdadeiramente 
revolucionário. E estou certo que um dia tais concepções acabarão prevalecendo.

6) Há quem tenha dito que Pomar era um pacifista burguês. É uma calúnia. Era tão intransigente com o 
pacifismo burguês dos reformistas e revisionistas, quanto com o aventureirismo blanquista dos volunta-
ristas. Jamais apoiava um lado para combater o outro. Tinha uma posição de classe definida. Revolução 
e luta armada são obras das massas em luta, e não obra de grupos, por mais generosas que sejam as 
intenções. E por considerar a generosidade revolucionária dos que tombaram na luta contra o regime 
é que meu pai podia, ao mesmo tempo, criticar o voluntarismo e exaltar o heroísmo, a dedicação e o 
desprendimento dos que pagaram seu tributo de sangue para que a classe operária e o povo brasileiros 
aprendam o caminho correto de sua libertação. Em nenhum momento Pomar vacilou ante a necessidade 
que a classe operária tem de utilizar a violência revolucionária para emancipar-se. Jamais deixaremos 
que essa calúnia seja difundida impunemente.

7) Há, finalmente, quem diga que Pomar deixou uma herança. É verdade. Ele nos deixou o exemplo de sua 
vida, um legado de modéstia, de retidão de caráter, de dedicação à classe operária, ao povo e a seu partido, 
de amor entranhado à verdade, de aversão à vaidade e de constante alerta e combate aos próprios erros. Há 
quem queira ser dono desse legado. Essa pretensão é uma afronta a meu pai, que sempre se bateu contra o 
exclusivismo e o espírito de seita. A herança de Pomar, uma herança digna dos melhores revolucionários, 
não é patrimônio da família ou de qualquer grupo. Ela pertence a todo o seu partido, pertence a todos os 
revolucionários, à classe operária e ao povo explorado e oprimido. Eu a entrego a vós”.
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Como sobrevivemos na clandestinidade
Rachel Pomar

Meu marido, Wladimir, foi preso nos primeiros dias do golpe militar de 1964, no interior 
da Bahia, onde trabalhava como engenheiro da GE. Foi a primeira vez que senti uma solidarie-
dade real de pessoas que superaram o medo para ajudar-me.

Embora Wladimir houvesse recebido habeas corpus, foi vítima de sequestro a 28 de agosto do 
mesmo ano, denunciado por Márcio Moreira Alves (in Torturas e Torturados, p. 196). Criou-se uma 
crise entre o Tribunal e o comando militar para efetivar a soltura.

Nós morávamos então, com dois filhos, um de 7 e outro de 5 anos, em um apartamento no Rio de 
Janeiro. Na volta da prisão, Wladimir já fora demitido. Sobrevivemos por alguns meses com sua 
indenização trabalhista, após pagarmos o advogado. Certos de que seria condenado pela justiça 
militar, foi imposta a nós uma questão simples: Wladimir ser preso, ou optar pela fuga, no exílio 
ou na clandestinidade. Um tio meu, coronel do Exército, nos alertou de que, se ficássemos no 
Brasil, correríamos risco de vida. “Não haverá complacência”, advertiu.

Optamos pela clandestinidade. Meu marido já vivera essa experiência. Mas eu e as crianças não 
fazíamos ideia do que seria uma vida desse tipo. Saímos do apartamento em que morávamos 
como fugitivos. Wladimir, primeiro, levando um dos meninos. Eu, depois, levando o outro, para 
nos encontrarmos em São Paulo. Fomos apenas com as roupas do corpo em duas pequenas ma-
las. Tínhamos que aparentar estar saindo para uma pequena viagem. Abandonamos tudo. Só me 
despedi dos meus pais, sem dizer para onde iríamos.

Ficamos algum tempo na casa de amigos. Casa e gente modesta. Dois dias após a chegada, as 
crianças tiveram caxumba. Febre alta e muitas dores. Sem condição de procurarmos um médico. 
Era uma prisão domiciliar de toda a família. Nem nós, nem as crianças, saíamos à rua. Não tele-
fonávamos. Não escrevíamos cartas. Não fazíamos nem recebíamos visitas. As crianças ficaram 
sem poder estudar, sem amiguinhos, sem brinquedos, sem parentes, sem seu quarto, sem suas ca-
mas. Uma infinidade de “sem...” 
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A vida cotidiana era dura: privações até na alimentação. Não bastava “botar mais água no feijão” 
para quatro pessoas a mais. Tudo era contado: oito pessoas, oito pãezinhos no café. Queijo e geleia 
sumiram da mesa. No almoço, a carne moída substituíra os bifes. Às vezes, queriam um bife, ou até 
um pãozinho a mais, e não podíamos dar.

Para as crianças, a coisa toda não ficou clara. Trocar de nome foi o primeiro passo. Até acharam 
engraçado, mas para nós era um problema verdadeiro. Demoramos a conseguir certidões de nasci-
mento e novas identidades. Depois, tirei carteira profissional e título de eleitor. Mas paramos por ai. 
Como trabalhar sem currículo escolar ou referências de trabalho anterior? Tínhamos 28 anos e seria 
normal que tivéssemos esses documentos.

Mas estávamos todos juntos. Tivemos que contar com a ajuda de custo do PCdoB, no qual meu 
marido militava. Então, fomos para um lugar perdido no mapa, no interior de Goiás, chamado Santa 
Terezinha do Crixás, tomar conta de um sítio. Mudança radical da cidade para o campo. Viramos 
criadores de porcos, às margens do Rio do Peixe. Para os meninos foi uma época boa, de descobertas. 
Aprenderam a andar a cavalo. Tiveram contato com aves e outros animais. Iam buscar leite em fa-
zenda próxima. Mas vivíamos sob a pressão de sermos descobertos.

Em 1966 foi preciso voltar a São Paulo. Eu estava com quase sete meses de gravidez e sem qualquer
acompanhamento médico. Foi um grande amigo, Ângelo Arroyo, que levou a mim e a meus filhos,
numa viagem difícil e demorada. Eu estava com uma infecção renal, com cálculos, e a posição da 
criança não era boa. Fiquei quase dois meses em tratamento e, felizmente, meu terceiro filho nasceu 
numa maternidade, pois o parto precisou ser cesáreo. Uma vitória: a primeira na clandestinidade!

No entanto, eu ignorava que meu pai morrera doze dias antes de eu dar à luz. Só fui saber de sua morte 
quase dois meses depois, quando levei a criança para ele e a avó conhecerem. Uma grande dor para 
mim. Ele sempre foi um grande amigo, amparando-me até nos momentos mais difíceis. Além disso, 
havia dor e aflição à nossa volta. Amigos “caíam” a toda hora, torturados ou mortos. E tínhamos que 
continuar a vida de corre-corre, de mudança em mudança, de cidade em cidade... fugindo sempre.

Ainda em São Paulo, consegui trabalhar em uma agência de turismo. Foi um alívio. Mas chegou 
um momento em que não deu para continuar lá. Wladimir realizava atividades políticas no norte 
de Goiás e foi decidido que eu e as crianças ficaríamos morando em Goiânia. Meu filho mais velho, 
então com 9 anos, caiu de um cajueiro sobre uma grade de ferro, sofrendo em enorme corte em “V”. 
A hemorragia foi assustadora. Parecia um esguicho, jorrando sem cessar. Alucinada, corri para um 
vizinho que chegava de carro para o almoço e pedi aos gritos que nos pusesse no carro e nos levasse 
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para um pronto-socorro. Ao ver a gravidade do caso, ele disse que havia necessidade de um hospital 
com mais recursos. Argumentei que não tinha como pagar. Ele disse que estava acostumado a sus-
tos como aquele: “Pagarei o que for necessário e depois vocês me pagam”. Foi necessária cirurgia de 
quase três horas, que deixou uma cicatriz permanente. Conseguimos resgatar a dívida financeira, 
mas a da solidariedade permanece até hoje. Nunca mais o vimos.

Em 1968, tivemos que sair de Goiás e fomos para São Paulo. As crianças mais velhas enfrentaram as 
constantes trocas de escola. Em meados de 1969 mudamos de novo, desta vez para o Ceará. Wladimir 
passava a maior parte do tempo no interior, vindo em casa uma a duas vezes por mês, enquanto as 
crianças e eu morávamos em Fortaleza.

Aí, consegui trabalhar no IBGE. Fiz concurso para recenseadora e fui aprovada para chefe de posto. 
Foi um bom período. Pagamento todo fim de mês. Poder comprar sapatos, por exemplo, tênis para 
os meninos. Eles voltaram a estudar e o mais novo frequentava o jardim de infância. No entanto, a 
Ditadura tornava cada vez mais intensos seus métodos repressivos. Quedas e mortes de amigos que-
ridos. Nossa situação ficava mais perigosa.

Em 1973, saímos de Fortaleza e fomos para Juazeiro do Norte. Interior difícil. Bem menos recursos. 
Troca de colégios. Achávamos importante manter o estudo das crianças, apesar das dificuldades. Em 
1974, novas prisões de pessoas que trabalhavam com o Wladimir. Fomos para Santos, São Paulo. 
Nova adaptação. 

Ainda em 1974, outra mudança, para Belém, Pará. A família precisou se dividir para dar aos filhos 
maiores, agora com 17 e 16 anos, a oportunidade de viverem suas próprias vidas. O mais velho con-
seguiu emprego num jornal e passou a morar sozinho. O segundo foi estudar em Florestal, cidade 
de Minas onde havia um curso técnico agrícola em regime de internato. Eu, o mais novo e Wladimir 
passamos a morar numa pequena casa de subúrbio.

Começamos a pintar e vender camisetas e cerâmicas marajoaras. A situação continuava preocupante. 
Apesar disso, Wladimir viajou para São Paulo em dezembro. Na manhã do dia 17, ao ir para a escola, 
meu filho mais novo pegou o jornal que recebíamos todos os dias e viu estampada a foto do avô, 
na primeira página, como morto na Lapa, São Paulo. A notícia dizia que Arroyo também morrera. 
Outros participantes da reunião do comitê central do PCdoB haviam sido presos. O que, para nós, 
incluiria o Wladimir.

Dessa forma trágica a clandestinidade parecia terminar para nós. Que fazer? Embora a dor das per-
das provocasse uma terrível incapacidade de raciocinar, dessa vez eu precisava resolver sozinha.
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Temi pela vida de meus filhos. O mais velho chegou logo depois. Vira a notícia. Chorava quando abri 
a porta e também não sabia o que fazer. O obstáculo era o de sempre: faltava dinheiro para ir até São 
Paulo e arranjar advogado para o Wladimir, que eu supunha ter sido aprisionado. Em meu desespero, 
fiz meu filho mais velho jurar que tomaria conta do irmão de apenas 10 anos, caso eu viesse a sofrer 
algum constrangimento da repressão, ou até mesmo perdesse a vida.

Comecei por vender tudo: móveis, fogão, geladeira velha... Dizia que meu marido sofrera um aciden-
te em São Paulo e eu precisava viajar com meu filho para lá. Com a ajuda de uma vizinha solidária, 
vendi quase tudo, passando os objetos sobre o muro que separava nossas casas. De noite, queimei os 
papéis que pudessem dar alguma pista sobre nós. Só depois constatei que a repressão sequer desco-
briu que Wladimir estava em Belém.

Na manhã seguinte, abandonei a casa com meu filho menor. Procurei uns parentes do Wladimir, que 
nem sabiam que morávamos em Belém, e contei a minha situação. Eles haviam visto as notícias e 
nos acolheram prontamente. Com ajuda, consegui reunir o dinheiro suficiente para comprar as pas-
sagens de ônibus para Brasília e, de lá, para São Paulo. Em Brasília localizei meu tio, então general de 
divisão. A esposa dele nos recebeu dizendo: “Você vai atrapalhar a nossa vida”. Logo depois, fardado, 
ele chegou: “Eu avisei vocês. Não posso fazer mais nada”.

Na rodoviária de Brasília vimos numa revista a foto do Wladimir, de rosto inchado, como um dos 
presos. Soube pelos jornais que houvera outro assassinato, de João Baptista Drummond. Também 
descobri que Luiz Eduardo Greenhalgh era um dos advogados dos presos da Lapa. Ao chegar a São 
Paulo, consegui encontrar um cunhado e ir ter com minha sogra Catarina. Além do aneurisma cere-
bral que a atormentava, sofrera a perda do marido e a prisão do filho.

Ao contratar Greenhalgh, estava encerrada a minha clandestinidade. Entretanto, precisava de em-
prego, com urgência. Greenhalgh levou-me então ao encontro de um padre, pároco de Campo Belo, 
Antonio Haddad. Ele aceitou contratar-me como assistente social da agência paroquial de empregos 
para mulheres da periferia, e me levou até Dom Paulo Arns. Juntos, se tornaram, por assim dizer, 
meus anjos protetores. Um dia pretendo contar a história comovente de Haddad – cuja bondade, 
retidão de caráter e simplicidade não posso descrever tão rapidamente.
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As filhas e os filhos das vítimas
da ditadura militar no Brasil

Milton Pomar

(25/03/2014)

Quando Carlos Alexandre Azevedo, filho de Dermi Azevedo e Darcy Andozia, suicidou-se em 
fevereiro de 2013, e sua trágica história foi amplamente divulgada, muita gente se espantou ao saber 
que no Brasil, na década de 1970, crianças foram levadas para os locais (DOPS, DOI-CODI etc.) onde 
seu pai ou sua mãe (ou os dois) estava(m) sendo torturado(s), para assistirem ao sofrimento e ser-
virem de pressão adicional – a ameaça de também serem torturadas desmontava de vez os presos, 
que acabavam falando o que os criminosos queriam saber.

Milhares de militantes políticos de esquerda, em março de 1964, tinham filhas e filhos ainda peque-
nos. Vários, dentre os mais veteranos, tinham também netos e netas. Quando ocorreu o golpe militar, 
de 31 para 1º de abril, essas milhares de crianças tornaram-se alvo da repressão, e ingressaram em 
um mundo novo, de medo, fuga e perseguições – cheio de segredos sussurrados, senhas, codinomes, 
“ponto”, “aparelho”, “queda” e outras variáveis importantes, que constituíam a terminologia da 
clandestinidade, espécie de universo paralelo ao qual a maioria desses militantes e suas famílias 
submeteram-se para poder continuar vivendo e atuando no país.

Pouco depois do golpe, meu pai e outros militantes foram presos em Iaçu, interior da Bahia, e levados 
para um quartel do Exército em Salvador, no bairro de Amaralina. Minha mãe conseguiu um habeas 
corpus para ele, superando enormes dificuldades, e algum tempo depois nos reencontramos. Eu es-
tava com cinco anos de idade, e havíamos regressado (minha mãe, meu irmão mais velho e eu) de 
Iaçu, na Bahia, para o Rio de Janeiro, pouco antes dos generais e coronéis derrubarem o presidente 
eleito João Goulart. 
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Vivemos daí em diante para lá e para cá, em casas de parentes e amigos, nunca muito tempo em lugar 
nenhum. Já havíamos passado pelo Rio, Minas, Bahia e São Paulo, quando, em 1966, fomos morar em 
Goiânia. Foi lá que fiquei sabendo por meus pais que teria um novo nome: Milton, bem mais adequado 
aos tempos de intensa perseguição que sofríamos, do que o meu nome original (Vladimir). Mudaram 
nossos nomes e sobrenomes e locais de nascimento, e assim passei a ser natural de Goiânia, e, aos sete 
anos de idade, totalmente clandestino.

A clandestinidade salvou, talvez, milhares de filhas e filhos de vítimas da Ditadura Militar no Brasil. 
Quem já leu a respeito do que os militares argentinos fizeram durante a ditadura de 1976/82 com as 
crianças (inclusive centenas de bebês) e adolescentes, filhas e filhos de militantes políticos, presos, 
torturados, assassinados e/ou desaparecidos, pode estimar o que teria sido de nós, se não estivéssemos 
clandestinos.

Os militares argentinos tinham como lema matar os comunistas, seus parentes e amigos.

(Ler sobre os feitos da repressão promovida pelas ditaduras militares no Brasil, Uruguai, Argentina, 
Chile, Perú, ... é traumatizante, tal a covardia e crueldade dos torturadores e assassinos – todos servi-
dores públicos, com salários e previdência pagos pelo Estado – e a quantidade de casos de sofrimentos 
inacreditáveis de militantes políticos de esquerda.)

Quando meu pai foi preso pela segunda vez, em dezembro de 1976, meu avô Pedro Pomar foi assas-
sinado, em episódio (conhecido como Massacre na Lapa) no qual morreu também Ângelo Arroyo, 
dirigente ope rário e líder da Guerrilha do Araguaia. Durante os interrogatórios (e as torturas) a que 
meu pai foi submetido, uma das questões nas quais os militares insistiam era justamente onde nós (os 
filhos) estávamos.

Fiquei um ano sem vê-lo, e quando consegui visitá-lo, em dezembro de 1977, no presídio do Barro Branco, 
em São Paulo, onde ficavam presos os militantes políticos de esquerda julgados pela Ditadura Militar, eu 
estava às vésperas de cumprir serviço militar obrigatório. No início de janeiro de 1978, ingressei como 
recruta em um quartel do Exército, no qual permaneci (clandestino...) até o início de 1979.

Quando veio a Anistia, em 1979, algumas pessoas voltaram à identidade original, mas a maioria não 
acreditou que a Ditadura acabara, e preferiu aguardar até considerar seguro sair da clandestinidade – 
eu inclusive, que defini como critério na época somente acreditar no fim da Ditadura quando votasse 
para Presidente da República, algo que demorou dez anos para acontecer. Em 1990, entrei com ação 
judicial para recuperar a minha identidade. Recebi a sentença favorável somente em 1993, e assim, 27 
anos de clandestinidade depois, voltei a utilizar a minha certidão de nascimento verdadeira.
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Mas muitos descendentes das milhares de vítimas da Ditadura brasileira não conseguiram recuperar 
suas identidades; por receio, dificuldade de provar a clandestinidade, falta de recursos para a ação 
judicial, e até por não acreditarem que conseguiriam.

Todos(as) que sobrevivemos à Ditadura Militar de 1964/1985, militantes e descendentes, convivemos 
até hoje com os traumas adquiridos naquela época, independentemente de terem sofrido torturas 
físicas. Foram tantas as pessoas conhecidas atingidas, presas, torturadas, exiladas, assassinadas e 
desaparecidas, que a vida continuou, mas marcada pela Ditadura Militar. E a vida, naqueles longos 
21 anos, foi uma tensão permanente. Viver sob terror de Estado, por tanto tempo, é algo realmente 
difícil de suportar e de descrever.

Adquirem-se hábitos de segurança que o tempo não desfaz, de sempre olhar à sua volta, para avaliar 
quem está em qualquer ambiente, prestar atenção a todas as pessoas em qualquer ambiente, e a pres-
tar atenção, quando voltava para casa, se a luz da varanda estava acesa, ou em outro detalhe.

A propaganda permanente contra nós, estilo “Brasil, Ame-o ou Deixe-o”, perturbava, não era fácil 
ser criança e sentir-se criminoso, portador de um segredo perigoso etc. Além dela, havia também a 
propaganda anti-comunista boçal, disseminada entre a população, que a repetia com freqüência, 
obrigando-nos a manter-se em alerta total, para não despertar suspeitas. Alguém que fosse chamado 
de “melancia” (vermelho por dentro...), em alguns ambientes, corria o risco de ser detido e tortura-
do, até provar que não era “vermelho”.

O estresse resultante daquela situação opressiva certamente contribuiu para adoecer muitas mães, 
filhos e filhas, não diretamente envolvidas, mas de fato na linha de frente, se fossem pegas sofreriam 
muito – como ocorreu com centenas delas.

Muitos desses filhos e filhas nasceram durante a Ditadura. Já nasceram clandestinos, sem ao menos 
saber que seu pai e sua mãe levavam uma vida “diferente” da dos vizinhos, e que seus parentes ti-
nham outras identidades. Muitos(as) não possuem amigos(as) daquela época, tal a frequência com 
que mudavam de casa e escola, e a impossibilidade de contar a verdade e fornecer o novo endereço a 
tais amigos(as) ou namoradas(os).

Durante o período em que a Ditadura espalhava cartazes de “procurados”, com dezenas de fotos de 
militantes políticos que ela acusava de “terroristas”, o terror de muitas dessas crianças era encontrar 
ali a foto de seu pai, mãe, avô ou avó. Há o trauma de dezembro, mês preferido pela repressão para 
atacar quem tentava visitar suas famílias: muitos militantes foram capturados assim. E naquela 
época, capturados significava presos, torturados, mortos, desaparecidos. Por isso, o Natal sempre nos 
deixa tristes, tanto tempo depois.
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Essas questões voltaram agora com força, dada a proximidade dos 50 anos do golpe militar no Brasil. 
É emocionante ver nas redes sociais as fotos de muitas das vítimas da Ditadura Militar, algumas das 
quais conhecemos, nos anos 1960/70. Dói lembrar que há muitas vítimas que permanecem anôni-
mas, ou das quais muito pouco se sabe. Pessoas corajosas, determinadas, generosas, que enfrentaram 
a Ditadura Militar como puderam, e por isso não estão aqui conosco, vivenciando o país muito mel-
hor que nos legaram. Para pessoas como eles e elas, o poeta alemão Bertold Brecht escreveu “Aos que 
virão depois de nós”, uma bela homenagem a quem tombou na luta por um mundo melhor.

Nós, os milhares de filhas, filhos, netos e netas desses(as) militantes, que sobrevivemos aos 21 anos 
de terror de Estado, e até hoje continuamos na batalha, apesar do sofrimento, dos traumas, e da sau-
dade de nossos parentes, mortos e desaparecidos pela Ditadura Militar, não aceitamos a impunidade 
dos torturadores e assassinos.

A Ditadura Militar no Brasil foi cruel e covarde, como todas são, mas foi derrotada. E agora em 2014, 
coincidindo com os 50 anos do golpe militar, há de ser também a eleição do 4º mandato consecutivo 
das esquerdas na Presidência da República, e, por ironia da história, a reeleição de uma ex-presa 
política da Ditadura, barbaramente torturada.

Adiante, que ainda há muito o que fazer para melhorarmos a vida do povo!
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FOTOS
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Pedro Pomar, Catharina Pomar e 
Wladimir - Belém

Marcos, Valter e Milton 
clandestinidade - 
Parangaba - Ceará

Rachel e Valter “posando” 
vitoriosos após a libertação 
de Wladimir em condicional 

São Francisco - Niterói 
Rio de Janeiro

Valter, Rachel, Milton e Marcos
São Paulo - SP
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Wladimir, Pedro Estevam e Vladimir
Leblon - Rio de Janeiro - 1962

Wladimir, Rachel, Pedro Estevam e Vladimir
Iaçu - Bahia - 1963

Rachel, Wladimir, Miz e Pedro Estevam
Belo Horizonte - MG - 1959
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Wladimir, Aldo Arantes e Haroldo Lima, julgamento 
Auditoria Militar - SP - 1977

Capa do folheto-convite 
para o traslado dos restos 

mortais de Pedro Pomar

Parque do Ibirapuera, SP. 
1o de janeiro de 1980







As cartas encontradas neste livro foram escritas em dois momentos históricos dife-
rentes. As primeiras em 1964, ano inaugural da Ditadura Militar. As demais em 
1977-78, quando já se iniciara a fase de declínio do regime, abalado pelo fim do 
“Milagre Econômico” (1973) e depois, sucessivamente, por fatos como a votação 

maciça na oposição nas eleições parlamentares (1974), a reação popular ao assassinato de 
Vladimir Herzog (1975), o renascimento do movimento estudantil (1976-77), a Campanha 
pela Anistia e as greves operárias da região do ABC paulista (1978). Nesses marcos, as cartas 
aqui reunidas podem constituir uma modesta, mas singular contribuição aos pesquisadores. 
Ao mesmo tempo, narram uma bela história de amor. Motivos, acreditamos, suficientes para 
merecerem ser lidas. 

As primeiras cartas foram trocadas em 1964, depois que um dos missivistas, Wladimir Ven-
tura Torres Pomar, então engenheiro de serviços de locomotivas da General Electric, tornou-se 
preso político na Bahia ao ensaiar uma tentativa de resistência ao  regime dos generais. 

No  outro polo dessa correspondência estava a biblioteconomista Rachel da Rocha Pomar, 
esposa de Wladimir. O jovem casal passaria a viver um turbilhão de sentimentos e desafios, 
que a relativa tranquilidade dos anos anteriores não permitia adivinhar. Funcionário da Ge-
neral Electric com curso nos Estados Unidos, militante do Partido Comunista desde os 14 
anos, o engenheiro tornou-se prisioneiro da Polícia Militar em Iaçu, no interior baiano — 
onde trabalhara durante alguns anos e onde acreditava ser possível iniciar uma resposta aos 
golpistas. Tinha então 28 anos, a mesma idade de Rachel. 

Encarcerado num quartel de Salvador, foi libertado depois de sete meses, com outros 
companheiros, por habeas corpus do Supremo Tribunal Militar (STM) que o Exército inicial-
mente se recusou a acatar. 

O segundo conjunto de cartas é dos anos 1977-78, novo período de prisão sofrido por 
Wladimir. Entre outubro de 1964, quando deixou a cela de um quartel na Bahia, e dezembro 
de 1976, quando foi capturado em São Paulo por agentes do II Exército, ele e sua família 
viveram em clandestinidade em diferentes pontos do país.  Dirigente do Partido Comunista 
do Brasil (PCdoB), proscrito pelo regime militar, Wladimir vivia com Rachel e dois dos filhos 
em Belém, quando foi preso em São Paulo (para onde se deslocara por alguns dias), numa 
devastadora operação repressiva.
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