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A Pensar Verde chega ao final de 2021 com uma homenagem a Herbert Daniel, que 
faria aniversário no dia 14 de dezembro, quando completaria 75 anos. Daniel, codino-
me assumido quando estava na clandestinidade, morreu no dia 29 de março de 1992, 
em decorrência de doenças oportunistas que se aproveitam da imunodeficiência de 
pessoas que vivem com Aids. Revolucionário, escritor, pensador, Herbert Daniel dá 
nome à Fundação Verde e carrega na sua história a criação do Partido Verde, junta-
mente a vários outros nomes.

Além de nossa matéria de capa, escrita a partir de pesquisas bibliográficas e conver-
sas com familiares e amigos de Daniel, pessoas que conviveram com ele concederam 
entrevistas sobre a experiência de tê-lo como companheiro e amigo. Dilma Rousseff, 
Fernando Gabeira, Carlos Minc e Lucélia Santos relatam fatos da época da ditadura 
militar e, também, da fundação do PV. E a entrevista pingue-pongue traz João Batista 
dos Mares Guia, que foi um grande amigo de Herbert Daniel. 

Todos os textos da revista estão alinhavados por uma trajetória histórica, que termina 
na seção Verdes em Ação, com o documento Propostas para um Brasil verde, elabo-
rado sob a consultoria do jornalista, escritor e ativista ambiental Fernando Gabeira a 
pedido da Fundação Verde. Ainda em Verdes em Ação, temos matéria sobre a biogra-
fia do ambientalista e escritor Alfredo Sirkis, organizada por sua esposa, a editora Ana 
Borelli. Sirkis, igualmente fundador do PV, também faria aniversário em dezembro, no 
dia 8. Sua biografia tem entre os patrocinadores a Fundação Verde.

O vídeo do Coleta Seletiva para esta edição foi enviado pelo brasilianista estaduni-
dense James Green, biógrafo de Herbert Daniel. Na revista impressa, o vídeo pode ser 
acessado por meio de QRCode, que leva ao canal da Fundação Verde no YouTube (/
TVFundacaoVerde). Já a seção Solo Fértil apresenta dois textos de Daniel cedidos por 
sua amiga Christina Montenegro, sendo um deles inédito. 

O objetivo da revista é resgatar não apenas a memória de Herbert Daniel, mas também 
características desse revolucionário que podem trazer de volta sentimentos, força, es-
perança; a essência que levou à instituição do PV e, consequentemente, da Fundação 
Verde. Um ideal de luta, mas uma luta realizadora. 

É com esse espírito que a revista Pensar Verde e a Fundação Verde Herbert Daniel se 
despedem de 2021, desejando a todos e a todas um feliz Natal e um ótimo 2022, em 
que a união e a colaboração prevaleçam na luta por melhores dias.

Boa leitura!

Conselho Editorial

e d i t o r i a l
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Pensar Verde

v o c ê  s a b i a ?
O biólogo e naturalista Paulo Nogueira Neto, nascido em São Paulo, em 1922, é considerado o  
pioneiro no ambientalismo no Brasil. Ele morreu em 2019, aos 96 anos, e deixou um legado funda-
mental. Para ele, “um dos mais importantes problemas ambientais é a erradicação da miséria”.

Fonte: https://conexaoplaneta.com.br/ e https://marsemfim.com.br/
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Biografia de Alfredo Sirkis traz sua história  
de luta pela democracia e pelo meio abiente

https://conexaoplaneta.com.br
https://marsemfim.com.br
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Da luta pela democracia  
à luta ambi ental 
As páginas desta edição estão conectadas do começo 
ao fim, desde a história de Herbert Daniel até as pro-
postas verdes elaboradas pela Fundação Verde, cons-
truindo uma rota que vai do passado ao desconheci-
do – o futuro. O que é possível aprender com Daniel, 
com a sua alegria de viver, com a sua força para lutar 
e transformar o mundo? Quais de suas bandeiras po-
deriam ser as nossas bandeiras? Quais de seus gritos 
poderiam ser os nossos gritos? Todos talvez, e esta 
Pensar Verde é um desses gritos.

O mesmo grito travado na garganta do povo brasi-
leiro. O grito cansado que sequer sai às ruas. O grito 
de Herbert Daniel e de todos os que lutaram pela 
democracia, que foram presos, torturados, mortos, 
exilados. 

A história do revolucionário Herbert Daniel e seu 
próprio grito, nestas páginas, unem-se ao presente, 
ao grito dos que não aguentam mais o negacionis-
mo. Ao grito engasgado pela morte de tantos bra-
sileiros e brasileiras por uma “gripezinha” – vidas 
que poderiam ter sido salvas se a Covid-19 tivesse 
sido levada a sério pelo presidente da República. Ao 
grito dos excluídos, da maioria chamada “minoria”, 
que é a população negra. Ao grito das mulheres e da 
população LGBTQIA+.

Ao grito dos que sofrem pelas queimadas, pela mor-
te de animais, pela destruição causada pelos garim-
pos e pelo desmatamento. Ao grito dos que choram 
a morte dos indígenas, a destruição de suas aldeias. 
Ao grito dos que reconhecem a urgência de reduzir o 
consumo e a emissão de carbono, dos que acreditam 
na ciência, no aquecimento global e no risco de de-
sastres naturais e de novas epidemias.

Herbert Daniel, que também foi um ativista na luta 
contra o preconceito às pessoas vivendo com HIV/
Aids e um dos fundadores do Partido Verde (PV), 
levantaria, neste momento, seu grito. Mais que 
isso: agiria. O tempo é curto. “Quando falamos de 
mudança climática incontrolável, de efeito catas-
trófico, nos referimos a uma ameaça específica à 
humanidade”, escreveu Alfredo Sirkis em seu livro 
Descarbonário. 

O grito e a luta de Herbert Daniel prosseguem no 
próprio nome da Fundação Verde Herbert Daniel, que 
deve honrar esse legado. Por isso, lançou, em novem-
bro, o documento Propostas para um Brasil Verde. 
O caderno aponta um novo modelo de desenvolvi-
mento para o país, trabalhando o Brasil como uma 
potência ambiental. O texto sugere várias medidas e 
ações imediatas, entre elas, reverter as “boiadas pas-

Ana Vilela

sadas” do presidente da República, que permitiram a 
liberação de agrotóxicos, o desmantelamento de leis e 
de aparatos de proteção ambiental e a criação de leis 
que implicam retrocesso em várias áreas.

Agradecimentos

Do passado ao anseio por um futuro em que a sobrevi-
vência seja possível, em que a democracia seja respeita-
da e exercida, esta Pensar Verde é, também, o grito de 
todas e de todos os que contribuíram para a sua realiza-
ção. É mais que necessário agradecer a quem nos en-
viou fotos e informações, a quem doou um pouco de seu 
tempo para conceder-nos entrevistas: Dilma Rousseff, 
João Batista dos Mares Guia, Fernando Gabeira, Lucélia 
Santos, Carlos Minc, Ana Borelli, Samuel Iavelberg, Ri-
cardo Orsi, Carlos Marx Alves; matéria de capa – James 
Green, Raquel Leandro de Carvalho, Lenice Leandro de 
Carvalho, Richard Parker (Abia), Márcio Villard (Grupo 
Pela Vidda-RJ), Angélica Basthi (Abia), Veriano Terto Jr. 
(Abia) e Márcia Rachid. 

Um agradecimento mais que especial pela gene-
rosa contribuição de Christina Montenegro, amiga 
de Herbert Daniel, que, além das várias entrevistas, 

documentos e fotos, cedeu à Fundação Verde texto 
inédito de seu querido amigo.

A reconstituição histórica da vida de Herbert Daniel e 
a checagem de muitos fatos citados nas entrevistas só 
foram possíveis devido ao excepcional trabalho biográ-
fico empreendido por James Green e a alguns materiais 
disponibilizados pela Abia e pelo Grupo Pela Vidda. 

Finalmente, o nosso grito, o grito da equipe que traba-
lhou nas pesquisas e na produção dos textos desta re-
vista, uma equipe que acredita ser possível um futuro 
melhor: Bruna Machado, Caroline Cardoso e Ana Vilela 
- textos, revisão, edição e pesquisas; Marcela Saad, re-
des sociais; e Luciano Oliveira, direção de arte e diagra-
mação. Por muitos momentos, nos emocionamos com a 
força, a coragem e a integridade de Herbert Daniel, com 
os depoimentos dos amigos, e agradecemos todos os  
aprendizados. 

A Fundação Verde é convicta de que o Brasil vive um 
grande retrocesso, mas também acredita na luta, e 
acredita que, com muito trabalho, é possível escrever 
outra história. A reconstrução da trajetória de Herbert 
Daniel resgata a força necessária para levar adiante 
as Propostas para um Brasil verde, conectando passa-
do, presente e futuro.

https://issuu.com/pensarverde/docs/propostas_brasil_verde


Herbert Eustáquio de Carvalho, conhecido 
como  Herbert Daniel, completaria 75 anos 
no dia 14 de dezembro de 2021. Ele foi es-
critor, dramaturgo, ativista pela democracia 
e revolucionário brasileiro. Nasceu em Bom 
Despacho, Minas Gerais,  em  1946, 18 anos 
antes de iniciar uma trajetória que marcou  
a história do Brasil. 

O pai, Geraldo Feliciano de Carvalho, co-
nhecido como Gê de Carvalho, era artista 
de rádio e policial militar. Faleceu em 2006. 
A mãe, Geny Brunelli de Carvalho, dona 
de casa, tem 95 anos e, infelizmente, está  
com Alzheimer. 

Herbert 
Daniel: 
Liberdade 
e luta

Bete, como é carinhosamente chamado até 
hoje pela família, era o mais velho dos três 
filhos do casal: Herbert, Hamilton Brunelli de 
Carvalho (1949- ) e Hélder Nazareno de Car-
valho (1960- ). 

O pouco que se consegue saber de sua 
infância e adolescência está no livro Re-
volucionário e gay: a vida extraordinária de 
Herbert Daniel, pioneiro na luta pela demo-
cracia, diversidade e inclusão (Civilização 
Brasileira, 2018), biografia escrita pelo brasi-
lianista estadunidense James N. Green, fru-
to de uma pesquisa de dez anos e de cerca 
de 70 entrevistas com familiares, amigos, 
companheiros de ativismo pré e pós-exílio. 

1
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Foto: Acervo Abia
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A família descreve o menino e o adolescente Bete 
como introvertido, quieto, tranquilo, criativo, inteli-
gente, estudioso, culto e educado. Segundo relato 
da mãe para James Green, ele adorava ler e ficar 
sabendo de tudo o que acontecia no mundo. Fisica-
mente, tinha cabelos castanhos encaracolados, era 
baixo e gordo.

Alguns amigos com que Green conversou lembra-
ram-se dele como um amante do cinema. Tanto que, 
quando tinha 14 anos, Gê de Carvalho arrumou para 
o filho um emprego de crítico no programa On Ci-
nema da Rádio Inconfidência, emissora pública do 
Estado de Minas Gerais, fundada em 3 de setembro 
de 1936. 

No início do ensino médio, aos 15 anos, Herbert co-
nheceu Laís Soares Pereira. Tornaram-se amigos in-
separáveis, ao ponto de muitos acreditarem que eram 
namorados. Ela confessou ao biógrafo que “era um 
amor profundo, um respeito, uma amizade”. 

Green pontua que o relacionamento entre Herbert e 
Laís era bastante conveniente, em especial para ele, 
já que nossa sociedade é heteronormativa e conser-
vadora: “Ela e Herbert compartilharam uma intimida-
de intelectual e emocional, bem como a aparência de 
normalidade heterossexual que o protegia do possível 
escárnio ou do ostracismo”.

A essa altura, Herbert sabia que não sentia atração 
por meninas. Então, para fugir do preconceito e prote-
ger sua imagem pública, passou a viver, segundo seu 
biógrafo, um “primeiro exílio – não em outro país, mas 
num mundo interior no qual mantinha seus desejos 
sexuais escondidos”. 

Prelúdio do revolucionário

Herbert viveu em Belo Horizonte até o início da vida 
adulta. Lá concluiu o ensino fundamental, o médio, e 
começou a Faculdade de Medicina na Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) em março de 1965, 
quase um ano depois do golpe de 1964 que instau-
rou a ditadura militar no país. Começou aí sua intensa 
participação em manifestações estudantis. 

Dois anos depois, em 28 de março de 1967, afiliou-se 
à Organização Revolucionária Marxista Política Ope-
rária (Polop), que tinha seguidores em São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte. Na organização, ele co-

rizonte. Ele fugiu para o Rio de Janeiro em fevereiro 
de 1969, porque passou a ser procurado pelos milita-
res, acusado de terrorismo. Nessa época, assumiu o  
codinome Daniel.

Nasce um dramaturgo

A entrada na Faculdade de Medicina da UFMG fez 
florescer não só o revolucionário, mas também o dra-
maturgo. Ali, Daniel iniciou um romance com o teatro, 
que permaneceu suspenso durante um tempo, em es-
pecial no período em que ele participou da luta contra 
a ditadura, e reavivou-se no retorno do exílio. 

Ele escrevia os roteiros e codirigia os espetáculos 
do Show Medicina, uma tradição teatral anual fun-
dada por José Geraldo Dangelo, em 1954, que reunia 
os talentos artísticos dos estudantes de Medicina  
da UFMG.

nheceu Jorge Nahas, Dilma Rousseff, Maria José de 
Carvalho (a Zezé), Maria Auxiliadora Lara Barcelos (a 
Dodora), Erwin Duarte e outros. 

Apaixonou-se por Erwin Duarte, um calouro do cur-
so de Medicina, alto, atlético e ativista de esquerda 
também afiliado à Polop. Green cita um episódio des-
crito pelo próprio Daniel no livro Meu corpo daria um 
romance: uma narrativa desarmada (Rocco, 1984), em 
que ele afirma ter caído em profunda depressão por-
que Erwin não correspondia ao seu amor. 

Nesse período, Herbert havia confiado seu segredo 
a, ao menos, três companheiros – Ângelo Pezzuti, um 
dos líderes da Polop, Dilma Rousseff e Dodora –, que 
o amparavam nos momentos de tristeza devido ao 
coração partido. 

O intenso envolvimento com a resistência à dita-
dura, entre 1967 e 1968, levou Herbert a abandonar 
a faculdade de Medicina e culminou em assaltos a 
dois bancos na região metropolitana de Belo Ho-

Como as apresentações consistiam em esquetes hu-
morísticos e sátiras políticas, eram constantemente 
vetadas pela ditadura. James Green conta que “os 
censores exigiam um ensaio especial antes da noite 
de estreia para se certificar de que a apresentação 
estava de acordo com o roteiro”.

No retorno do exílio, Daniel e Cláudio Mesquita, 
seu companheiro, ficaram amigos de Almir Martins, 
ator, e Christina Montenegro, psicóloga e atriz. Ela 
relembra o espetáculo As três moças do sabonete, 
que estreou em 1984, com texto de Herbert Daniel, 
baseado no seu livro As três moças do sabonete: 
um apólogo sobre os anos Médici (Rocco, 1984), di-
reção de Milton Gonçalves e coreografias criadas 
por Rainer Vianna. 

Almir Martins, marido de Christina na época, fez o pa-
pel de Tiago. Dividiram o palco com ele Lina Fróes, 
Clemente Viscaíno, Jaime Leibovitch, Ademilton José 
e Fernando Furtado. Todos do grupo teatral Infinita 
Metragem. “Eu não estava na peça, mas estava pre-
sente ao longo do processo inteiro, nos bastidores, 
por motivos óbvios: amizade com o Daniel e com o 
Cláudio, casada com Almir e vizinha do querido e ma-
ravilhoso Milton Gonçalves”, explica Christina. 

A peça ficou em cartaz por dois meses no Teatro Del-
fin, no Rio de Janeiro, e não agradou a crítica, o que 
entristeceu, mas não desestimulou Daniel. Christina, 
que também integrava o Infinita Metragem, conta que 
logo montaram um espetáculo novo. 

Adaptada do texto “Cegonha boa de bico”, de Marilu 
Alvarez, entrou em cartaz a peça Cegonha?!... Que ce-
gonha!..., que abordava temas como sexo, sexualida-
de e gênero para crianças e adolescentes. Segundo 
Christina, com autorização da autora, “Daniel fez vá-
rias interferências no texto que remetiam à questão 
de gênero, não mais de sexo, mas de gênero, pon-
tuando as questões de masculinidade”.

A trilha foi criada pela banda de pop rock Espírito da 
Coisa, cujas letras são conhecidas pelo tom satírico. 
Um de seus maiores sucessos foi a música “Ligei-
ramente grávida”. Christina cantarola um versinho 
de uma das músicas compostas para o espetáculo: 
“Meu nome é pênis, não me confunda com Dênis”.

Christina relembra que toda a parte gráfica, os car-
tazes, as camisetas, o cenário, os figurinos ficaram a 
cargo de Cláudio. “O desenho do figurino do esper-
matozoide e de todos os outros personagens – a va-
gina, o pênis, o útero – foram criados pelo Cláudio.” 

Elenco espetáculo Cegonha?!... Que cegonha!... 
Foto cedida por Christina Montenegro
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Diferentemente do primeiro, esse espetáculo ficou 
em cartaz dois anos e chegou a ser indicado pelo 
Jornal do Brasil como um dos cinco melhores do 
ano. De acordo com Christina, a encenação não fi-
cou restrita ao teatro. “A gente fez em escolas, em 
clínicas. E um dos maiores eventos que a gente fez 
foi no Morro Dona Marta. Lá a gente viu homens e 
mulheres assistindo à peça e chorando. Uma coisa 
emocionante.”

Para a inauguração do Grupo Pela Vidda, fundado no 
Rio de Janeiro em 1989 por Daniel e alguns amigos 
para apoiar pessoas que vivem com HIV/Aids e seus 
familiares, conceberam a animação em vídeo Aids 

“O importante era a disposi-
ção revolucionária”

A primeira participação de Daniel em uma ação ar-
mada foi no dia 14 de janeiro de 1969 para substituir 
um camarada em dois assaltos a banco. Em seu livro 
Passagem para o próximo sonho: um possível romance 
autocrítico (Codecri, 1982), ele afirmou que se sentia 
entusiasmado e alegre, apesar do despreparo. 

Pelo texto, Daniel aparentava estar extremamente sa-
tisfeito com o fato de experienciar a práxis, colocando 
em prática a teoria marxiana: “O importante era a dis-
posição revolucionária”.

Liderados por Ângelo Pezzuti (1946-1975), 11 membros 
do Comando da Libertação Nacional (Colina) adentra-
ram dois bancos em Sabará, Minas Gerais, e levaram 
25 mil dólares. Zezé era a única mulher nessa ação. 
Ela e Daniel portavam revólveres, com a diferença de 
ela ser mais experiente que ele com as armas. Em en-
trevista a James Green, Zezé contou que, após essa 
primeira experiência do amigo, ela estava com sede e 
tomou uma Coca-Cola; ele estava bastante nervoso e 
roeu as unhas. 

No dia seguinte, Ângelo foi preso e torturado. Poucos 
dias depois, outros dois membros também. E, no dia 
31 de janeiro, os integrantes do Colina foram surpreen-
didos no aparelho – nome dado aos esconderijos – e 
trocaram tiros com a polícia. Um policial e um guarda 
civil morreram. 

Alguns integrantes do Colina conseguiram escapar; 
outros foram presos, entre eles Zezé. Daniel esca-
pou porque não tinha ido à reunião da noite ante-
rior, que se estendeu até a madrugada e obrigou os 
participantes a dormirem no local. Agora, os mem-
bros do Colina que fugiram eram procurados pela 
polícia da ditadura por violação à Lei de Segurança 
Nacional. Cartazes da polícia com fotos deles foram 
espalhados pelo Brasil. 

Por conta disso, muitas pessoas da organização pre-
cisaram entrar na clandestinidade, usando codinomes 
e obtendo identidades falsas. Várias saíram da cidade. 
Uma delas foi Dilma Rousseff, que usou o feriado de 
carnaval daquele ano para ir para a casa de uma tia no 
Rio de Janeiro. 

Mais tarde, Herbert e outros 19 companheiros junta-
ram-se aos “deslocados” na cidade maravilhosa. Ele 
adotou vários codinomes, porém era procurado como 

para crianças de rua. Roteiro de Daniel, desenhos 
de Cláudio e direção do antropólogo Flávio Braune 
Wiik. “Eu fiz a voz da Beth, que era uma prostituta que 
orientava as crianças que viviam ali na área onde ela 
batalhava”, conta Christina. 

“Uma das coisas fascinantes do Daniel era 
que o discurso e a prática dele andavam 
abraçadinhos, coerentes e abraçadinhos. 
Ele foi um educador. Ele botava as pessoas 
para pensar o tempo todo.”

Christina Montenegro

Daniel e Tampinha. Com estatura baixa, biotipo cor-
pulento, óculos grossos, uniforme escolar e vários li-
vros, assumiu uma aparência mais jovem. 

No início dos anos 1970, Daniel e outros 18 revolu-
cionários, incluindo Carlos Lamarca (1937-1971), ex-
-capitão do Exército brasileiro e líder da Vanguarda 
Popular Revolucionária (VPR), passaram dois meses 
e meio em um intenso treinamento de guerrilha no 
Vale do Ribeira, interior paulista. Com a descoberta 
do grupo pelo exército, ele se dispersou e Daniel fugiu 
para o Rio de Janeiro, onde reencontrou alguns com-
panheiros de luta. 

Em junho de 1970, no Rio, participou do sequestro2 do 
embaixador alemão Ehrenfried von Holleben e, em de-
zembro, do sequestro3 do embaixador suíço Giovanni 
Enrico Bucher. Com essas ações, o grupo conseguiu a 
libertação de uma centena de presos políticos. 

A, aparentemente, paradoxal participação de Daniel no 
combate à ditadura, inclusive pegando em armas, se-
gundo a amiga Christina, foi um ideal de vida motivado 
pela busca por justiça. “Eu me lembro que a única coisa 
que ele falava com real tristeza era do rapaz que morreu 
no sequestro, o segurança. A única coisa.”

Em fuga, Daniel foi viver em Niterói. Nessa ocasião, 
conheceu Cláudio, que viria a ser seu companheiro 
até sua morte, em 1992. 

Companheiros até o fim 

O mineiro de Poços de Caldas, Cláudio Alves de Mes-
quita Filho, nasceu em 17 de junho de 1949 e cresceu 
no Rio de Janeiro. Era considerado um garoto lindo, 
introvertido, calado, criativo, que adorava desenho, 
línguas, teatro e música. Quando estudava para o 
vestibular, em 1967, conheceu Diana Goulart. Meses 
depois, casaram-se no civil e ficaram juntos apenas 
um ano. 

A essa altura, já na Faculdade de Letras da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF), Cláudio relacionou-
-se com José Carlos de Medeiros Gondim, esquerdis-
ta e diretor do grupo teatral do qual fazia parte. Nessa 
época, em uma viagem do Rio para São Paulo, ele leu 
o Manifesto do Partido Comunista (1848), de Friedrich 
Engels e Karl Marx. À medida que ele se aproximava 
mais da teoria marxiana, também crescia o controle 
dos próprios impulsos sexuais. 

Herbert Daniel e membros do partido, no Encontro 
Regional do PV do Estado de São Paulo, em Guarulhos, 
1989 - Carlos Marx Alves
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Desse modo, começou a se relacionar com Maria Elisalva 
Oliveira, colega do curso de Letras, e acabaram no altar. 
Ele desenhou os trajes roxos dos noivos e a mãe dele os 
costurou. Entre 1970 e 1971, Cláudio passou a integrar a 
Dissidência da Vanguarda Armada Revolucionária Pal-
mares (DVP) por influência de seu primo Leonardo Va-
lentini. Mais tarde, Elisalva também integrou o grupo. 

Em meados de 1971, o primo Leonardo saiu da DVP 
e, junto com João Belisário de Sousa, outro dissiden-
te, criou o Movimento de Resistência Popular (MRP). 
Nessa época, ele escondeu Daniel em seu aparta-
mento em Niterói após a fuga do Vale do Ribeira.

Cláudio e Elisalva foram convidados a cuidar de Da-
niel enquanto o primo estava fora do país para resol-
ver assuntos da organização. Exatamente no dia 28 
de novembro de 1971, há 30 anos, Daniel e Cláudio se 
conheceram, no entanto só tiveram a primeira relação 
sexual em 24 de maio de 1975, segundo relatou Daniel 
em Passagem para um sonho.

Em 1972, os dois trabalharam na agência de publicidade 
de Magaly Mesquita, irmã de Cláudio, que era o designer 
gráfico. Daniel era roteirista. Para passar despercebido 
no centro comercial do Rio, onde ficava a agência, ele 
adotou um estilo hippie que destoava completamente do 
perfil divulgado pela mídia e pelos militares.

Na biografia de Green, ele apresenta uma carta escrita 
por Daniel no exílio, datada de junho de 1975, destinada a 
Lúcia Velloso, namorada de Alex Polari – os dois dividiram 
esconderijo com Daniel e também integraram a VPR. 

Em um trecho da missiva, Herbert explicitou como enxer-
gava o casal Elisalva e Cláudio: “Gente mesmo, de carne e 
osso, com opiniões próprias e voz pra responder. Era um 
casal recém-formado. Em vários sentidos. Como neófitos 
no mundo encantado da esquerda, curtiram pacas 
guardar em casa um medalhão que falava feito uma 
araponga, e contava casos, e fazia teorizações sobre tudo”.

Logo Cláudio e Daniel estabeleceram amizade. Pas-
savam longas horas conversando. Geralmente, o as-
sunto era política. À medida que sentiram segurança 
e intimidade mútuas, emplacaram conversas sobre 
sexualidade, monogamia e promiscuidade. 

“As diferenças entre Daniel, o intelectual 
político, e Cláudio, o artista sensível, pa-
reciam complementar um ao outro e unir 
os dois. Forjaram uma amizade íntima que 
perdurou por duas décadas.”

James Green

Em 1973, Daniel foi para um novo aparelho. Nessa 
época, vários estudantes mineiros ligados à DVP 
foram presos no Rio, obrigando Cláudio, Elisalva e 
Daniel a ficarem um tempo escondidos. Já próximo 
ao carnaval, tudo parecia ter voltado ao “normal” e 
eles retomaram suas rotinas. Entretanto, Magaly e 
Elisalva acabaram detidas e torturadas pela polícia 
no próprio apartamento da irmã de Cláudio. Elisalva e 
Cláudio se separaram após a prisão das duas. Mais 
tarde, Leonardo e outros revolucionários também 
foram presos. A Daniel e Cláudio agora só restava 
fugir. Resolveram ir para Minas Gerais.

Banido no e do Brasil

No carnaval de 1973, Daniel voltou para Minas Gerais 
com Cláudio para se esconder na casa de parentes 
em Barbacena. Nessa época, chegaram a abrir uma 
boate na cidade.  

Segundo familiares, Cláudio e Daniel também fica-
ram cerca de três meses escondidos na casa do ir-
mão Hamilton, recém-casado com Lenice Leandro de  
Carvalho, em Belo Horizonte, aguardando a emissão 
de identidades e passaportes. 

Nesse período, além do pai famoso e policial, o 
irmão Hamilton havia acabado de entrar na polí-
cia militar, o que pode ter salvado Herbert de ser 
preso, pois os policiais cercaram a casa da família 

Carvalho e só não entraram por se tratar da resi-
dência de colegas de corporação. 

Familiares descrevem a tensão que sentiram quando 
vizinhos contaram a história, já que, se a polícia tives-
se entrado na casa, apesar de não encontrar a família 
ou Daniel, porque haviam saído, acharia os pertences 
dele e de seu companheiro Cláudio.

A família acredita que Bete não foi preso e torturado 
como muitos de seus camaradas porque, além de 
ser filho e irmão de policiais, a foto que os militares 
divulgaram dele no cartaz de “terroristas procura-
dos” espalhado pelo país não era realmente ele. 

Na biografia, Green afirma que, “em seu livro de me-
mórias [Passagem para um sonho], Daniel escreveu 
que a imagem nos cartazes não se parecia com ele; 
no fim das contas, estava certo”. E levanta a hipóte-
se de que, “provavelmente em 1970”, por engano ou 
não, alguém “trocou a imagem de Herbert Eustáquio 
de Carvalho (Daniel) pela de Irani Campos (Olympio), 
outro militante do Colina” – que estava preso e, de-
pois de um ano na cadeia, foi libertado no sequestro 
do embaixador suíço. 

O biógrafo também pontua que a “competência para 
ocultar sua homossexualidade tenha sido útil para 
evitar a prisão”. Como Herbert havia se tornado um 
perito em esconder seus desejos sexuais, Green 
acredita que o talento de salvaguardar informações 
e ações como revolucionário foi conferido a ele pela 
sua “clandestinidade sexual”.

Herbert Daniel 
e seu companheiro 
Cláudio Mesquita

Herbert Daniel durante seu exílio em Paris, 1979

Imagens cedidas pela 
família de Herbert Daniel
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Embora escondido, o casal de revolucionários não fi-
cava o tempo todo em casa. Segundo parentes, ge-
ralmente, Cláudio resolvia as coisas na rua, mas Bete 
sempre saía. E eles, assim como Elisalva, não sabem 
ao certo como ele nunca foi pego, pois era bastan-
te descuidado – chegava a debochar dos cartazes de 
procurados – e não usava disfarces.  

Talvez a resposta para esse comportamento – arriscar-
-se a sair mesmo sabendo que era um dos homens mais 
procurados do país – esteja diretamente relacionada ao 
sentimento de clausura e de sítio que ressaltou Green 
na biografia: “Daniel reconheceu que, embora tivesse se 
exilado no exterior em 1974, dois anos antes já se con-
siderava banido, no Brasil, pois estava separado da es-
querda, da sua família e do trabalho político”. 

Daniel era, então, um dos homens mais procurados do 
Brasil e teve de se retirar daqui sob perigo de ser pre-
so, torturado e morto pelos militares. Daniel e Cláudio 
só conseguiram deixar o país na condição de exilados, 
em setembro de 1974, com destino a Paris e escala em 
Buenos Aires. 

Em outubro do mesmo ano, foram viver em Portugal. 
Retornaram à França em janeiro de 1976, onde ficaram 
juntos até início de agosto de 1981, quando Cláudio 
precisou voltar ao Brasil para resgatar bens enviados 
em maio. Devido a problemas para emissão de seu 
passaporte, Daniel teve de ficar em Paris. 

Esses problemas para emissão do passaporte deve-
ram-se, especialmente, ao fato de que Daniel, diferen-
temente de muitos de seus camaradas, não foi absol-
vido pela Lei da Anistia (Lei nº 6.683, de 28 de agosto 
de 1979). Assim, ele teve de aguardar até 1981 a pres-
crição dos crimes de que foi acusado pelos militares. 

Segundo a biografia de Green, “numa carta à mãe, em 
que a parabenizava pelo quinquagésimo aniversário, 
[Daniel] expressou suas frustações [diante da partida 
do companheiro]: ‘A solidão me transtorna, e eu tento 
conservar o maior sangue frio. Paciência, porque eu sou 
paciente. Não é assim que eles vão me fazer quebrar’”. 

“Seriedade, compromisso  
e vanguardismo”

Daniel ficou na Europa até 9 de outubro de 1981, quan-
do embarcou em um voo rumo ao Galeão, no Rio de 

Green destaca que uma possível explicação para a 
alegada preguiça era, no fundo, a vergonha de exibir o 
corpo, expressa pelo próprio Daniel no livro Meu corpo 
daria um romance (p. 124): “Minha feiura tomou minha 
pele – virei gordo, empapuçado, encapuzado, rígido, 
deselegante, de difícil motricidade, e de uma timidez 
animal e selvagem, natural e urbana, que não me ad-
mitia exposto em público”. 

Janeiro. No dia seguinte, há 40 anos e após sete de 
exílio, pisou novamente em seu país. Segundo a famí-
lia e os amigos, foi recebido com bastante entusias-
mo e celebração. 

Entre 1981 e 1992, ele emplacou lutas muito importan-
tes para a sociedade brasileira. Do combate à ditadu-
ra militar, associou-se a amigos e a desconhecidos 
que se tornaram amigos em prol do aperfeiçoamen-
to da democracia recém-reconquistada, com causas 
bastante inovadoras para a época, como o reconheci-
mento dos direitos de pessoas que viviam com HIV/
Aids e a preservação ambiental. 

Influenciado pelo movimento verde francês, foi um 
dos pioneiros no combate à destruição do meio 
ambiente. Com Fernando Gabeira, Alfredo Sirkis,  
Domingos Fernandes, Lucélia Santos, Carlos Minc, 
John Neschling, Luiz Alberto Py e Guido Gelli, entre 
outros, fundaram o Partido Verde em janeiro de 1986.

Christina Montenegro, que conviveu com Daniel 
quando ele voltou do exílio, acredita que o amigo não 
recebe hoje o devido respeito e valor. “O Daniel de-
sempenhou um papel importantíssimo na história do 
país no sentido de ter colocado a pauta da homos-
sexualidade com seriedade, compromisso e vanguar-
dismo. Ele foi um vanguardista. Cadê os livros dele? 
Se você for ler os livros do Daniel, vai ver que ele já fa-
lava de bioética, questões de gênero, ecologia. Quem 
falou ‘vamos abrir a porta pra falar disso’? Foi o Da-
niel! Isso merece respeito, isso merece aplauso, isso 
merece um lugar que eu não vejo ser dado. Cada vez 
que eu vejo ele ser esquecido, é uma facada emocio-
nal que eu tomo.”

“Meu corpo daria um  
romance”

Herbert usava óculos, tinha um biotipo corpulento e 
estatura baixa. Ele também foi descrito como muito 
articulado, de raciocínio rápido, falante, inteligente, 
afetivo e generoso. A aparência e o hábito de leitor 
voraz o deixavam com ar de nerd. 

Segundo seu biógrafo, o irmão Hamilton descreveu o 
jovem Bete como “preguiçoso” por não ter a menor 
disposição para a prática de esportes. Nem uma ca-
minhada. Nada que exigisse esforço físico. 

A amiga do casal, Christina, confessou que, “supos-
tamente, o lindo era o Cláudio. Eu não só achava os 
dois bonitos como, confissão pública, se fosse para 
ter uma paixonite, a minha seria o Daniel, porque meu 
lance é mais de sintonia, de papo. Ele abria a boca e 
eu ficava babando, completamente abestada”. 

Também em Meu corpo daria um romance, Daniel con-
tou algumas de suas secretas experiências sexuais, 
ainda que com poucos detalhes, segundo Green. A 
primeira delas foi aos 16 anos com um soldado alea-
tório que conheceu na rua. Operando na lógica da 
heteronormatividade, também relembrou que, apesar 
dos encontros sexuais casuais e às escondidas com 
homens, ele se mantinha como “ativo” no ato sexual. 

Herbert, como a maioria das pessoas naquela época, 
acreditava que, no sexo entre homens, apenas o su-
jeito penetrado podia ser considerado homossexual, 
já que, nas palavras dele citadas por Green, “não ha-
via relações homossexuais; havia relações com ho-
mossexuais”. 

Percebe-se, nessa afirmação, um dos fundamentos 
do patriarcado, ainda tão forte hoje em dia:  a submis-
são e a objetificação do outro. Ser mulher ou ser gay, 
nesse cenário, significa ser penetrada ou penetrado. 
Ser homem significa penetrar.

“Não tenho nada contra 
você. Sou contra é a homos-
sexualidade”

Os hábitos e sentimentos de Daniel somados ao seu 
perfil intelectual levaram muitas pessoas a questionar a 
participação dele na luta armada contra a ditadura mi-
litar. Os ditadores também aproveitaram o estereótipo 
de masculinidade hegemônica – homens são heteros-
sexuais, fortes, resistentes, viris, não expressam senti-
mentos ou sensibilidade –, responsável pela castidade 
autoimposta a Daniel, para reafirmar o poder masculino 
na sociedade em contínua transformação. 

Alguns dos que combatiam a ditadura (1964-1985) 
também foram algozes nesse processo, pois parte 
da esquerda partilhava – e em alguma medida ainda 
partilha – o estereótipo cis4 heteronormativo. Assim, 
para ser aceito nas atividades políticas da esquerda, 
Daniel, que sentia atração por homens, precisou ca-
muflar sua sexualidade.  

Herbert Daniel e sua mãe, dona Geny
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Ele só falou publicamente sobre sua homossexualidade 
em 29 de maio de 1979, em um debate intitulado “Ho-
mossexualidade e política”, na Casa do Brasil em Pa-
ris. Green relata que a escolha dessa temática dividiu 
opiniões e, para Daniel, essa foi uma explicitação do 
preconceito de militantes da esquerda em relação aos 
homossexuais. 

A amiga Christina conta que, sobre isso, Daniel co-
mentava que um dos camaradas contrários ao debate 
do tema chegou a bater a mão na mesa e gritar que 
se recusava a acreditar que havia sido comandado por 
um “viado”. 

Ela não citou nomes, mas, pelo que se lê na bio-
grafia de Herbert Daniel, esse camarada pode ter 
sido Valneri Neves Antunes, o Átila, que participou 
do treinamento no Vale da Ribeira.  “Não tenho 
nada contra você. Sou contra é a homossexualida-
de. Quero discutir isso”, teria dito Valneri naquele 
debate, segundo escreveu Daniel em seu livro de 
memórias Passagem para um sonho. É importante 
ressaltar que Green pondera na biografia de Da-
niel que nem todos os entrevistados recordaram-se 
com muita clareza desse episódio.

Duas ideias vanguardistas e emblemáticas de Daniel 
a esse respeito são a homossexualidade como polí-
tica – “O assunto é um assunto político”, escreveu em 
carta enviada a Lúcia Velloso – e o silêncio da pró-
pria esquerda acerca da homossexualidade – “O 
silêncio é a forma do discurso duma certa parcela da 
esquerda sobre a homossexualidade. É uma forma de 
exilar os homossexuais. A forma mais sutil da censura 
consiste na imposição da autocensura”.

Ainda hoje, 36 anos depois da queda do regime dita-
torial no Brasil, há um imaginário construído e reforça-
do pelos militares a respeito de seus opositores. Para 
isso, utilizaram a educação, a propaganda, implantan-
do ideais “patrióticos” de ódio, submissão, ordem e 
medo; não de amor, liberdade, ética e respeito, como 
Daniel e seus companheiros almejavam.

Quase 40 anos não foram suficientes para apagar 
os estragos políticos, históricos e sociais que a di-
tadura militar causou ao Brasil. Mesmo após a re-
democratização do país, os conceitos distorcidos 
sobre cidadania, direitos, deveres, golpe, política, 
sexo, DSTs, meio ambiente e outros implantados 
nas mentes brasileiras naquela época, ao custo de 
muita repressão, retornam ao centro da cena, es-
candalizando, em especial, os que resistiram e com-
bateram o então regime opressor. 

“Vida antes da morte”

De acordo com o psicólogo Veriano Terto Jr., doutor 
em saúde coletiva e vice-presidente da Associação 
Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia), ao retornar 
do exílio, Daniel aproximou-se do movimento gay, via 
literatura, pelo grupo carioca Somos Auê, onde se co-
nheceram. 

Veriano conta que não havia uma organização ins-
titucional do grupo como hoje, nem uma sede. Eles 
se encontravam nas casas dos integrantes para reu-
niões de estudo e festas. Assim, passou a frequentar 
bastante a casa de Daniel e Cláudio, o que os apro-
ximou. 

Quando conheceu Daniel, aos 22 anos, ficou bastan-
te impactado com a forma como o amigo relacionava 
muito bem temas aparentemente paradoxais – como 
a luta contra a ditadura, a busca pela democracia 
e pelo respeito aos direitos humanos e o direito ao 
exercício pleno da sexualidade. Para Veriano, era im-
pressionante a visão macro de Daniel ao relacionar 
todas essas lutas à “luta maior contra o capitalismo 
e seus abusos”. 

Segundo ele, o amigo não tinha um pensamento tão 
voltado para a afirmação de identidade, mas para a 
constituição de uma identidade homossexual política. 
E essa identidade era, para Daniel, o caminho para o 
respeito aos direitos sexuais e ao exercício pleno da 
sexualidade, para a afirmação dos direitos humanos 
e para a cidadania plena. “Era um pensamento muito 
interessante na época”, conclui Veriano.

Anos depois, em maio de 1989, o amigo participou 
da fundação do Grupo Pela Valorização, integração e 
dignidade do doente de Aids (Grupo Pela Vidda), no 
Rio de Janeiro, ao lado de Daniel e outros militantes, 
para apoiar pessoas que vivem com HIV/Aids e seus 
familiares. 

“Ter acesso a essas ideias foi muito impor-
tante para minha formação política, acadê-
mica e como pessoa também. Isso eu devo 
muito ao Daniel, por essa convivência, por 
essa possibilidade de aprofundar e de co-
nhecer ideias relacionadas a sexualidade, 
saúde, gênero, à luta contra o capitalismo, 
e como essas questões poderiam ser 
incorporadas na chamada esquerda.”

Veriano Terto Jr.

A essa altura, em 8 de janeiro de 1989, Daniel tinha 
descoberto a infecção pelo HIV e já detinha certa ex-
periência com a temática, pois, desde dezembro de 
1987, trabalhava na Associação Brasileira Interdiscipli-
nar de Aids (Abia), criada em 1986 por um grupo de 
ativistas, Daniel entre eles, liderados pelo sociólogo 
Herbert José de Sousa (1935-1997), o Betinho. 

Segundo o antropólogo estadunidense Richard 
Parker, atual diretor-presidente da Abia, Betinho foi 
uma espécie de presidente de honra da instituição, 
enquanto “Daniel foi o escritor principal de todos os 
textos na época. Então, com o passar do tempo, ele foi 
indicado como vice-presidente e diretor-executivo da 
Abia pelo Betinho”.

Parker conheceu Daniel em 1985 por ocasião de sua 
pesquisa de doutorado na Universidade da Califór-
nia. Após ler um ensaio do ativista no livro Jacarés e 
lobisomens: dois ensaios sobre a homossexualidade 
(Achiamé, 1983), escrito em coautoria com Leila Míc-
colis, o pesquisador resolveu procurá-lo. 

“Dois olhares se cruzam 
numa noite suja”

Em 1988, Richard Parker mudou-se para o Brasil e 
assim ele e Daniel iniciaram uma parceria intelectual 
que durou até os últimos dias de vida do amigo. Um 
dos frutos dessa parceria foi o livro Aids, a terceira 
epidemia: ensaios e tentativas (Iglu, 1991; Abia, 2018), 
que analisa os vários aspectos da epidemia de HIV/
Aids, incluindo aspectos culturais e políticos. 

O conhecimento sobre as dimensões políticas e cul-
turais da Aids e a leitura crítica sobre as insuficientes 
e precárias políticas públicas do governo brasileiro 
para o enfrentamento da epidemia de HIV/Aids que 
Daniel tinha somados às experiências de Parker com 
essa temática nos Estados Unidos levaram-nos, por 
sugestão de Daniel, a criar o subtítulo dois olhares se 
cruzam numa noite suja para o livro, em referência à 
peça do escritor estreante Plínio Marcos (1933-1999): 
Dois perdidos numa noite suja.5 

De acordo com Parker, “dois olhares se cruzam” signi-
fica a interlocução e a interligação das ideias de “dois 
homens, ambos abertamente gays e com um olhar 
sobre a sexualidade diferenciado do olhar comum por 
nossa posição dentro da cultura sexual”. Duas pes-

soas de países e culturas diferentes olhando para a 
mesma temática: a epidemia de HIV/Aids e seu en-
frentamento político. 

Já o termo subsequente “numa noite suja” explicita 
uma ácida crítica ao fato de as pessoas vivendo com 
HIV/Aids sofrerem duplamente: além de infectadas 
com um vírus que, naquela época, ainda era desco-
nhecido, também sofriam, e sofrem até hoje, com 
crenças e atitudes estigmatizantes em relação a sexo, 
doenças, grupos, comportamentos e morte. 

“Naquela época, governo Collor, era um desastre o 
programa de Aids, campanhas horrorosas de preven-
ção. ‘Se você não se cuidar, a Aids vai te pegar’ foi o 
mote da publicidade da época. Era uma resposta go-
vernamental muito ruim”, pontua Parker. 

Como militante do Partido Verde e ativista pela demo-
cracia e pelos direitos humanos, Herbert Daniel tinha 
uma leitura muito crítica dessa situação política, e a 
situação das pessoas vivendo com HIV/Aids, naquela 
época mais do que hoje, ainda era muito precária devido 
ao desconhecimento a respeito do vírus e da Aids. 

A ideia, então, foi usar “noite suja” para ironizar cren-
ças e discursos vigentes sobre Aids e tentar fazer uma 
avaliação bem crítica da situação, apontando manei-
ras de melhorar as respostas governamentais com 
uma perspectiva baseada no ativismo da sociedade 
civil organizada, com um papel de liderança muito 
grande de Daniel, segundo Parker. 

Sentença de vida

Em um programa do Jô Soares de 1990, Daniel fala 
sobre Aids e vida: “Há um ano, eu vim aqui dizer uma 
coisa que parecia um paradoxo: eu tenho Aids e estou 
vivo. Eu disse isso porque o pior preconceito contra as 
pessoas doentes de aids é essa condenação sumária 
à morte, essa condenação à morte civil. Estou voltan-
do aqui hoje para dizer não que estou vivo ainda, que 
estou vivo sempre e vou gritar sempre viva a vida”.

Herbert Daniel morreu em decorrência de doenças 
oportunistas que se aproveitam da imunodeficiência 
de pessoas que têm Aids, no dia 29 de março de 1992. 
Sua partida afetou muito todos que o conheceram e 
com ele conviveram, em especial e profundamente 
seu companheiro de vida, Cláudio Mesquita, que não 
havia sido infectado pelo HIV. 

https://www.youtube.com/watch?v=lc_sbLoqgRE&ab_channel=lmtanabe
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“O Daniel pediu para ela preparar um 
 ki-suco e botou em duas taças lindas.  
E nós brindamos a despedida”

“Como eu me despedi do Daniel? Como nós nos despedimos um do outro? 
Dias, talvez umas duas semanas... Você sabe que nós perdemos a noção de 
tempo real, não é? Mas foi bem pouco tempo antes de ele partir. Fui fazer uma 
visita quando ele já estava em casa no final – porque, inclusive, nós tivemos 
muito cuidado com isso para não sermos invasivos, porque não era só uma 
questão de ser um momento de dor. Era um momento muito íntimo, principal-
mente entre o Daniel e o Cláudio. Então, nós tivemos muito cuidado. 

Mas chegou um dia que combinei com o Cláudio de ir lá visitá-los e ele, estra-
tegicamente, saiu. Foi fazer sei lá o que na rua e deixou a gente, eu e o Daniel, 
sozinhos com a moça que trabalhava lá. Uma moça muito legal que trabalhava 
na casa deles e era gente finíssima. Eu até pouco tempo me lembrava do nome, 
mas, infelizmente, não me lembro mais. Então ficamos eu, Daniel e essa moça, 
que estava na cozinha. 

O Cláudio cobrira a casa inteira com uma espécie de colchonete, porque o 
Daniel praticamente se locomovia se arrastando pelo chão no final. Então, o 
Cláudio fez isso. Forrou a casa inteira com colchonete para o Daniel se loco-
mover. Sabe aquela tal frase do Daniel, que chegou inclusive a ser publicada 
num libreto, ‘vida antes da morte’? Pois é. É a cara do Daniel isso, não é? O 
Daniel levou o ‘vida antes da morte’ literalmente. Ele não abria mão de tudo o 
que conseguisse fazer. O que ele conseguisse fazer, ele fazia. ‘Ah é? É para se 
arrastar no chão? Só dá para se locomover se arrastando no chão? Perfeito!’ 
Ele se arrastava no chão. 

Obviamente, nós entrávamos sem sapato e ficávamos no chão com ele. Foi como 
eu fiquei nesse dia em que, finalmente, o visitei e rolou a despedida. O que o Daniel 
fez? Evidentemente, devido às medicações, ele não podia beber. Então, chamou a 
moça e pediu para ela preparar um negócio lá para nós, que eu não vi o que era na 
hora que ele pediu. [Depois], nós estávamos conversando, e a moça veio com duas 
taças lindas, com uma coisa vermelha dentro. Obviamente, não era vinho, porque 
não podia ser vinho. O Daniel pediu para ela preparar um ki-suco e botou em duas 
taças lindas. E nós brindamos a despedida. Nessas taças... 

É difícil… Como eu vou dizer para você… Se eu me emociono até hoje, imagina 
no dia. Toda vez que eu penso nisso é porque ele continua me fazendo falta. É 
muito raro, ao longo da vida, nós termos bons interlocutores, não é? E o Daniel 
era o melhor dos interlocutores. Pelo menos para mim era. Então foi isso. A 
nossa despedida foi isso. Foi esse brinde que o Daniel pediu para a moça fazer, 
assim, meio discretamente, que eu só fui ver na hora de tomar. Nós brindamos 
no chão, naquele chão todo cobertinho de colchonete azul. E foi isso. Depois, 
nunca mais o vi. São papos com o Jim ou papos com você [Caroline Cardoso, 
jornalista colaboradora da Fundação Verde] que me fazem reviver aquele mo-
mento e outros momentos muito melhores, anteriores, de trabalho, de debate, 
de carinho e tudo o mais.”  

Christina Montenegro

1 Segundo James N. Green, no livro Revolucionário e gay: a vida 
extraordinária de Herbert Daniel, pioneiro na luta pela democracia, 
diversidade e inclusão (Civilização Brasileira, 2018), no velório de 
Herbert Daniel, no Rio de Janeiro, antes de o corpo ser levado para 
Belo Horizonte, havia mais de cem pessoas. Algumas carregavam 
faixas homenageando o amigo. Em uma das faixas, estava escrita a 
frase que deu título a esta matéria. 

2 Esta matéria muito interessante de Lucas Fróes, intitulada “Um 
embaixador alemão em troca de 40 presos políticos” e publicada 
pelo DW Brasil em dezembro de 2020, apresenta mais detalhes 
sobre este sequestro.

3 A respeito deste sequestro, há um material, intitulado “70 são 
libertados no último sequestro”, no Memorial da Democracia.

4 “Cisgênero:  A Identificação do gênero de acordo com o determinado 
em seu nascimento.” Disponível em: https://pebmed.com.br/o-
sexo-biologico-a-orientacao-sexual-identidade-de-genero-
expressao-de-genero-conhecendo-para-cuidar-da-populacao-
lgbti/amp/. 

5 Na Enciclopédia Itaú Cultural, encontram-se informações 
completas sobre esta peça que marcou a estreia de Plínio Marcos 
no teatro.

Mesmo com a mensagem de vida deixada pelo seu 
grande amor, Cláudio sucumbiu e infectou-se delibe-
radamente. Na biografia, Green cita a fala de Cláudio 
no vídeo Homens (Abia, 1993), após a perda de Daniel: 
“Eu estou me sentindo cego de um olho quando vejo 
o mundo”. Cláudio Mesquita morreu de infarto dois 
anos após a partida de Daniel, no dia 30 de outubro 
de 1994, no Rio de Janeiro.

A infectologista Márcia Rachid, uma das cofundado-
ras do Grupo Pela Vidda com Herbert Daniel, enfatiza 
que o conhecimento sobre o HIV é muito maior e a 
mortalidade em decorrência da Aids é muito menor 
atualmente do que na década de 1980, quando come-
çou a epidemia. Entretanto, essa mortalidade poderia 
ser bem menor: “Quanto mais precoce o tratamento, 
maior o sucesso”.

Mesmo com todo o acesso à informação, ainda hoje 
muitas pessoas desconhecem totalmente as formas 
de prevenção e de tratamento, além dos direitos das 
pessoas vivendo com HIV/Aids e de suas famílias. A 
infectologista explica que existem vários fatores que 
contribuem para a mortalidade ocorrer, mas a falta 
de informação é o principal fator: “Falta informa-
ção sobre prevenção, testagem, disponibilidade de 
medicamentos, que são distribuídos gratuitamente 
pelo SUS”. 

Rachid trabalha com HIV desde 1984 e explica que 
“há várias situações hoje que, na prática, a gente 
sabe que o tratamento é eficaz, então impede que 
a pessoa que vive com HIV adoeça”. No entanto, ela 
insiste na necessidade de se promover o real aces-
so às políticas governamentais: “Por que ainda tem 
tanta gente que morre? Por falta de acesso, ou por 
medo, ou por uma situação de discriminação prévia. 
Pessoas trans, travestis, negras... Pessoas que têm 
vulnerabilidades prévias que impedem o acesso ao 
serviço de saúde”.

Em uma epígrafe do seu livro Sentença de vida: histó-
rias e lembranças – a jornada de uma médica contra o 
vírus que mudou o mundo (Máquina de Livros, 2020), 
Rachid homenageia o amigo Daniel com uma ideia 
concebida por ele – a morte civil.

“Quando eu morrer, que a morte me seja 
leve, mas não me vou deixar matar pelos 
preconceitos. Estes matam em vida, de 
morte civil, a pior morte.”

Herbert Daniel

Herbert Daniel 
em sua casa

Revista de debates da Fundação Verde Herbert Daniel

https://www.dw.com/pt-br/um-embaixador-alem%C3%A3o-em-troca-de-40-presos-pol%C3%ADticos-da-ditadura/a-55847693
http://memorialdademocracia.com.br/card/70-sao-libertados-no-ultimo-sequestro
https://pebmed.com.br/o-sexo-biologico-a-orientacao-sexual-identidade-de-genero-expressao-de-genero-conhecendo-para-cuidar-da-populacao-lgbti/amp/
https://pebmed.com.br/o-sexo-biologico-a-orientacao-sexual-identidade-de-genero-expressao-de-genero-conhecendo-para-cuidar-da-populacao-lgbti/amp/
https://pebmed.com.br/o-sexo-biologico-a-orientacao-sexual-identidade-de-genero-expressao-de-genero-conhecendo-para-cuidar-da-populacao-lgbti/amp/
https://pebmed.com.br/o-sexo-biologico-a-orientacao-sexual-identidade-de-genero-expressao-de-genero-conhecendo-para-cuidar-da-populacao-lgbti/amp/
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento399237/dois-perdidos-numa-noite-suja
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Eu conheci o Herbert por volta de 1965, 1966, mas nós 
nos aproximamos mesmo a partir de 1967. Éramos 
da mesma organização política em Belo Horizonte, a 
Polop [Organização Revolucionária Marxista Política 
Operária], e também depois, quando há a divisão da 
Polop e se forma a Colina [Comando de Libertação 
Nacional]. Isso foi em 1967. Naquela época, não éra-
mos clandestinos. Éramos estudantes que participa-
vam da vida política do país. Estávamos em plena di-
tadura militar, mas ainda não ocorrera o AI-5.

Era um momento no Brasil muito interessante, por-
que todas as características da ditadura estavam em 
andamento, com censura à imprensa, restrição ao di-
reito de manifestação, prisões de congressistas e de 
juízes, fechamento do Congresso, restrição de direitos 

músicas cujas letras eram revisitadas e tinham um 
cunho popular e político, contra a ditadura. Ao mesmo 
tempo, havia esquetes, pequenas falas. O Herbert era 
o produtor, o redator e, às vezes, era até um pouco 
o diretor. Dividia essas funções com outras pessoas, 
mas ele tinha um papel central no Show Medicina.  
É uma das primeiras coisas que eu me lembro de for-
ma muito forte quando penso nele. 

Depois, nós passamos a ter uma relação política mui-
to próxima. Eu frequentava a casa do Herbert. Ele vi-
nha de uma família classe média baixa, tinha um am-
biente familiar aconchegante, mas o pai dele era da 
Polícia Militar mineira e não entendia muito o que ele 
era. Estávamos naquela fase: “Não confie em ninguém 
com mais de 30 anos”. 

É toda essa época que vai desaguar em 1968, quando, 
no final do ano, no dia 13 de dezembro, tivemos o AI-5. 
E existia uma coincidência entre mim e o Herbert: fa-
zíamos aniversário na mesma data, 14 de dezembro. 
Lembro-me disso perfeitamente, não somente porque 
aniversariávamos no mesmo dia, como, também, por-
que no dia 13 de dezembro nós tivemos o AI-5, um 
momento de endurecimento pesado da ditadura. É 
quando se começa a montar todo um aparato repres-
sivo para além do Dops [Departamento de Ordem Po-
lítica e Social], quando o Exército, a Marinha e a Ae-
ronáutica entram na repressão direta aos movimentos 
estudantis e às organizações de esquerda, às organi-
zações de luta armada.

democráticos, toda uma situação que se tornará ain-
da mais forte em 1968. Mas esse período – em que a 
ditadura começa a se consolidar a partir de 1964 e 
que tem seu auge de consolidação com o AI5 – era 
contraditório porque, naquele momento, a sociedade 
vivia uma explosão de criatividade na música, no ci-
nema. Por exemplo, na música, nós temos o Caetano, 
o Chico, os festivais de música popular da TV Record. 
No cinema, temos a explosão do Cinema Novo,2 o Pa-
dre e a moça3, o próprio Deus e o Diabo na Terra do 
Sol (1964).4 No teatro, a mesma coisa. Temos Roda 
Viva5 e tudo o que o Teatro Opinião6 propiciou.

Havia, portanto, essa situação contraditória e eu me 
lembro bem do Herbert. Ele entrara na Faculdade de 
Medicina e organizava o Show Medicina, que unia 

Nesse momento, passa-se, também, a um fecha-
mento da sociedade. Muitas pessoas saem do Brasil 
e nós entramos na clandestinidade, mais ou menos 
no início de 1969, primeiramente em Belo Horizonte. 
Quando a repressão vai atingindo diferentes pessoas, 
elas começam a sair de Belo Horizonte e ir para o Rio 
de Janeiro. Durante 1968 até o AI-5, destacaram-se os 
movimentos de resistência à ditadura, que se expan-
diam, os estudantes nas ruas, a Passeata dos Cem 
Mil,7 a greve dos trabalhadores, tanto em Osasco, 
quanto em Belo Horizonte, na Cidade Industrial. Ha-
via, ainda, a explosão nas artes e a juventude vivendo 
intensamente. A juventude teve um papel central na-
quele momento, um papel de liderança nesses novos 
caminhos para o Brasil.

Descrença na democracia

Essa geração que viveu o golpe de 1964, apesar de 
nós termos em torno de 14 a 16 anos e estarmos nos 
colégios do ensino médio – no meu caso era o Colé-
gio Estadual de Minas Gerais; o do Herbert eu não 
me lembro –, nós tínhamos uma grande descrença 
na democracia. Um dos efeitos dos golpes militares 
sobre a juventude é induzir a uma enorme descren-
ça na democracia. Uma descrença na possibilidade 
de a democracia no Brasil ser viável, devido à própria 

Comíamos sanduíche 
de bolacha com goia-
bada e líamos Asterix 
e Obelix”

é economista, foi guerrilheira, presa política e ministra de 
Minas e Energia e da Casa Civil. Um dos maiores marcos 
de sua carreira é ter sido a primeira mulher a assumir 
a Presidência da República no país, permanecendo no 
comando do Brasil de 2011 a 2016. Atualmente, filiada ao 
PT, tem forte atuação política.1

Dilma 
Rousseff

“
Foto Roberto Stuckert

 Encontro com Movimentos de Mulheres, em agosto  
de 2016 - Fotos de Roberto Stuckert Filho

Iara Iavelberg, amiga de Dilma e de 
Herbert, morta durante a ditadura 
Samuel Iavelberg, acervo pessoal
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ocorrência dos golpes de Estado. Essa descrença é 
o pano de fundo que nos levará à luta armada. A de-
mocracia não durava, era muito frágil e o fato de ela 
nunca durar, de sempre haver no Brasil intervenções 
militares, criou essa percepção de forma muito acen-
tuada. “A democracia no Brasil não é possível. Eles 
nunca deixarão, porque continuarão arrochando salá-
rios”, era no que pensávamos.

Naquela época, havia o arrocho salarial e uma infla-
ção que nunca deixava de corroer os ganhos da classe 
trabalhadora, da classe média. E cada vez que havia 
uma possibilidade de avanço democrático popular, 
ele era estancado. Tudo isso, naquele período, funda-
va a crença de que a democracia não era possível. Ela 
sempre seria interrompida. Isso é uma das coisas mais 
danosas da ditadura. É talvez o efeito mais nefasto, 
dada a sua importância: sempre que houve demo-
cracia no Brasil, o povo ganhou; quando não houve, 
o povo perdeu.

Essa informação é importante para entender por que 
uma parte da juventude estudantil de classe média, 
e mesmo trabalhadora, foi para a luta armada. Nesse 
processo, nós compartilhamos crenças, convicções, 
sonhos, confidências. É uma época interessante. É a 
época da chamada Revolução Sexual também, mas 
ela ainda não tinha ganhado corpo no Brasil.

Confidências, jogos e sexua-
lidade

Eu fiquei muito amiga dele e vivi com ele no dia a dia, 
vi como ele se transformou de Herbert Eustáquio em 
Herbert Daniel. Nós moramos juntos, eu, ele e a Iara Ia-
velberg,8 no Rio de Janeiro, no Posto 1. Para nós, acredito 
que para a Iara também, porque éramos muito próximos 

nesse período, ele assumiu que era gay. Como todos os 
jovens, éramos amigos de confidências. Porém, social-
mente, ele não tinha ainda forças para assumir a sua 
identidade de forma generalizada. Até porque, nesse 
período, mesmo na vanguarda estudantil, eu acho que 
ainda havia um grande preconceito. 

Mas é importante que eu assinale o seguinte: o Herbert 
era uma pessoa extremamente inteligente. Ele tinha 
a capacidade de se interessar pelas mais variadas 
áreas do pensamento e sempre estava na liderança, 
com uma imensa e ilimitada curiosidade. Por exemplo, 
ele gostava de jogos. Uma das coisas que ele gostava 
muito de fazer era o que ele chamava “jogo do sinôni-
mo”. Dávamos uma palavra e precisávamos ver quan-
tos sinônimos conseguíamos para ela. Quem desse 
mais sinônimos ganhava o jogo. Nem sempre ele ga-
nhava. Às vezes, ganhava um; às vezes outro. Depen-
dia muito. Ele tinha um grande amor pelas palavras.

Havia outra proposta de jogo e nessa ele quase sem-
pre perdia. Era uma cópia de algo que existia na tele-
visão. Chamávamos de “a palavra é”. Por exemplo: a 
palavra é “pensamento”. Então, você tinha de cantar 
uma música com essa palavra. Havia um companhei-
ro nosso que conhecia de forma muito mais profunda 
a música popular brasileira, e, assim, o Herbert rara-
mente ganhava. Aliás, aprendi muito da música popu-
lar brasileira com esse jogo.

Existia, portanto, um vasto interesse por parte do 
Herbert, e ele tentava tecer assim as suas relações, 
também as suas relações amorosas. Acredito que ele 
tinha consciência de que, naquele momento, a luta 
política não lhe permitiria assumir a sua identidade 
abertamente.

Não me lembro do Herbert sofredor. Lembro-me dele 
muito alegre. Ele tinha uma imensa alegria de viver, fos-
se na clandestinidade ou fora dela, em quaisquer cir-
cunstâncias. E não éramos nem um pouco depressivos.  

O compartilhar e os cami-
nhos separados 

Gostaria de dizer que compartilhei justamente esse 
momento em que ele floresceu, em que ele se trans-
formou em um adulto, se transformou em Herbert  
Daniel. Foi isso o que eu compartilhei com ele. Até 
mesmo seu amadurecimento quanto à sua com-
preensão sobre o Brasil, até a nossa percepção da 
imensa desigualdade deste país.

Nós vamos para uma organização chamada VAR-Pal-
mares [Vanguarda Armada Revolucionária Palmares]. 

Dilma Rousseff na saída do Palácio da Alvorada, setembro 
de 2016 – Por Roberto Stuckert Filho

Encontro de Chico Buarque com Augusto Boal, que estava no exílio - Por Samuel Iavelberg
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1 Este texto foi produzido a partir de entrevista realizada por telefone 
pela equipe da Pensar Verde. 

2 “Fortemente influenciado pelo Neorrealismo italiano e pela Nouvelle 
Vague francesa, o movimento atingiu seu auge após o golpe militar 
de 1964 e foi marcado pelo descontentamento de um grupo de 
cineastas com relação às questões políticas e sociais do país.” 
Disponível em: <https://www.aicinema.com.br/cinema-novo/>.

3 O padre e a moça, de 1966, tem direção de Joaquim Pedro de Andrade 
e roteiro baseado em poema homônimo de Carlos Drummond de 
Andrade.

4 Dirigido por Glauber Rocha, “não apenas o mais influente [cineasta], 
como um dos mais prolíficos do movimento”. Entre seus filmes, 
encontram-se: Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), Terra em 
Transe (1967), O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro (1968) 
e Barravento (1962). Disponível em: <https://www.aicinema.com.
br/cinema-novo/>.

5 “Primeira obra para teatro escrita por Chico Buarque (1944), Roda 
Viva é uma comédia musical em dois atos, e título da canção que dá 
nome à peça. Estreia no Rio de Janeiro, em 1968, como uma crítica 
contundente à sociedade de consumo e à violência institucional.” 
Disponível em: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br>.

6 Também conhecido como Grupo Opinião, “centraliza, nos anos 1960, 
o teatro de protesto e de resistência, núcleo de estudos e difusão 
da dramaturgia nacional e popular”. Disponível em: <https://
enciclopedia.itaucultural.org.br/>.

7 Na manhã do dia 26 de junho de 1968, “estudantes, artistas, religiosos 
e intelectuais se concentram nas ruas do centro do Rio de Janeiro. Às 
14h, iniciam uma passeata com cerca de 50 mil pessoas. Uma hora 
depois, esse número já havia dobrado e os manifestantes ocupam 
toda a Avenida Rio Branco. O ato, que ficaria conhecido como a 
Passeata dos Cem Mil, foi a maior manifestação de protesto desde 
o golpe de 1964”. Disponível em: <http://memorialdademocracia.
com.br/>.

8 Morta em 20 de agosto de 1971, Iara foi psicóloga e professora 
universitária, integrou a Política Operária (Polop), a Vanguarda 
Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares) e a Vanguarda 
Popular revolucionária (VPR), tendo ingressado no Movimento 
Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), em abril de 1971.  Disponível em: 
<http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/mortos-desaparecidos/
iara-iavelberg>. A versão o oficial de que Iara tenha cometido 
suicídio sempre foi questionada. “Após uma longa batalha, a família 
pôde, em 2003, reiniciar um processo de investigação e realizar uma 
exumação de seu corpo. O legista Daniel Muñoz concluiu que a 
morte de Iara por suicídio era ‘improvável’ e seu corpo foi finalmente 
retirado da ala de suicidas do cemitério israelita. Mariana Pamplona, 
sobrinha de Iara, roteirizou o documentário  Em busca de Iara, no 
qual, além de um perfil da tia, busca desvendar as circunstâncias de 
sua morte.” Disponível em: <https://memoriasdaditadura.org.br/
biografias-da-resistencia/iara-iavelberg/>.

9 José Alberto Mujica Cordano, conhecido popularmente como Pepe 
Mujica (Montevidéu, 20 de maio de 1935), teve importante papel no 
combate à ditadura militar no Uruguai (1973-1985), foi presidente da 
República Oriental do Uruguai entre 2010 e 2015 e, após deixar a 
presidência, foi senador de março de 2015 até agosto de 2018. Nos 
enfrentamentos armados, foi ferido por seis tiros e preso quatro 
vezes e, em duas oportunidades, fugiu da prisão de Punta Carretas. 
No total, Mujica passou quase 15 anos de sua vida na prisão. Seu 
último período de detenção durou 13 anos, entre 1972 e 1985. Foi um 
dos dirigentes Tupamaros que a ditadura militar tomou como refém. 
Os reféns seriam executados caso sua organização retornasse 
às ações armadas. Nessa condição, pautada pelo isolamento e 
por duras condições de detenção, Mujica permaneceu 11 anos. 
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org>.

Palmares deve-se à luta de Zumbi dos Palmares e, já 
naquela época, tivemos a percepção clara de que o 
povo brasileiro é preto e pardo. E uma percepção a 
respeito da necessidade de transformar o Brasil, pois 
havia uma exploração das classes dominantes, nacio-
nais e internacionais, sobre o país. Era um peso que 
carregávamos. 

Tudo isso nós compartilhamos, mas compartilha-
mos, também, as esperanças, os sonhos de felicida-
de, o encantamento com a literatura, com a música, 
com o cinema.

A memória é muito traiçoeira, mas é muito significa-
tiva ao mesmo tempo. É muito simbólica. Lembro-me 
fortemente de uma cena: nós dois sentados em uma 
rede, balançando, em um dos congressos da VAR, não 
foi o último, mas um dos últimos encontros. É noite, 
nós estamos conversando e percebemos que os nos-
sos caminhos se separariam. Ele iria para um lado e 
eu, para o outro. Ele iria para a VPR [Vanguarda Po-
pular Revolucionária], isso porque nós não éramos fa-
voráveis à visão militarista da luta armada. E, naquele 
instante, revíamos algumas coisas. Mas nós defendía-
mos, claramente, que, para além dessa divisão, per-
manecia a nossa amizade. Não foi somente com ele 
que isso ocorreu, mas comigo e com a Iara, que tam-
bém foi para a VPR. 

Uma vez, depois de ela ter ido, de a gente ter se se-
parado, ela me deu as últimas notícias dele. Isso antes 
daquele imenso período em que vou para a prisão e 
ele segue para o exterior, em que a gente se separa e 
só vou vê-lo novamente, falar com ele, quase perto de 
sua morte, em 1992. 

Existia uma loja chamada Sloper, onde vendiam umas 
caixas de lenços de bolsa, algo de um tempo mais an-
tigo, mais usado pela minha mãe. A Iara compra e me 
dá uma caixinha desses lenços, com um bordado dos 
naipes de ouros, de espadas e de copas. Ela me en-
trega e me diz: “Ele está bem. Está em São Paulo”. E, 
depois, somente o verei bem mais tarde.

“Toma cuidado”

Isso foi da metade para o fim de 1969. É pós-setembro 
de 1969. Creio que tenha sido novembro. A partir des-
se momento, apenas verei o Herbert novamente em 
1990, ou 1991, não sei precisar. Foi em um Natal que 
passei no Rio, na casa de minha mãe. Esse reencontro 

foi muito bom. Foi como se a gente não tivesse se se-
parado. Conversamos sobre tudo, sobre a vida dele, o 
que ele fez, o que deixou de fazer. Ganhei um de seus 
livros com dedicatória.

Ele me falou bastante de sua luta em prol das pessoas 
vivendo com HIV, mas eu não acompanhei esse traba-
lho, porque, nessa ocasião, eu morava em Porto Alegre 
e a minha filha tinha nascido em 1976. Ela tinha somente 
10 anos, 11, 12, e eu não saía muito de Porto Alegre. 

Herbert, infelizmente, não pôde acompanhar o mo-
mento em que estive à frente da Presidência da Repú-
blica, mas eu acredito que ele ficaria feliz e falaria para 
mim, como sempre fez: “Toma cuidado”. Ele sempre 
me falava isso. Mas eu não gosto muito de dizer “e 
se”. É muito triste, porque a coisa mais importante que 
as pessoas têm é o tempo de vida e eu sempre con-
sidero que ele morreu muito novo. Perdeu toda essa 
sua possiblidade riquíssima de vida e de contribuição 
para o país, para os amigos, para si mesmo. 

Hoje, neste momento, ele estaria resistindo, como cada 
um de nós, resistindo bravamente. Ele resistiu à ditadura 
e não foi preso. E por que ele não foi preso? Para essa 
pergunta eu dou a resposta do Mujica. Perguntaram: 
“Mujica, por que você foi preso?”. E ele respondeu: “Não 
corri o bastante”. E é muito difícil criticar uma resposta 
do Mujica,9 que ficou 15 anos na prisão, boa parte des-
se tempo em um poço. Quanto ao Herbert, foi sorte e, 
possivelmente, ele correu mais do que nós. Para mim, é 
sorte ele ter ficado tanto tempo aqui, na clandestinidade, 
e não ter sido descoberto. Ele também teve a decisão 
correta de sair do Brasil, porque a situação era muito di-
fícil e ele poderia ter sido morto.

O Herbert, sem dúvida alguma, foi pioneiro na luta pe-
los direitos de exercer a sua orientação sexual, foi uma 
personalidade política importante da minha geração 
e foi meu grande amigo.  Sabe, nós temos os amigos 
que fazemos ao longo da vida e a época em que so-
mos mais capazes de criar relações tão profundas é 
na juventude. Ele foi o meu amigo da juventude. 

A gente fazia uma coisa... Na clandestinidade, com-
právamos bolacha, não me lembro agora se era a de 
água e sal ou a de maisena, e goiabada. Comíamos 
sanduíche de bolacha com goiabada e líamos Asterix 
e Obelix, que tinha acabado de chegar ao Brasil. Nós 
adorávamos Asterix e Obelix. 

Se alguém disser que a única coisa que fazia naquela 
época era lutar, está mentindo. Faz parte da condição 
humana buscar momentos de felicidade, mesmo no 
meio das piores situações: tortura e morte. É a nossa 
condição de humanidade. 

Caetano Veloso na Final do III Festival de Música Popu-
lar Brasileira da Record, em 1967 – Arquivo Público

https://www.aicinema.com.br/cinema-novo/
https://www.aicinema.com.br/cinema-novo/
https://www.aicinema.com.br/cinema-novo/
https://enciclopedia.itaucultural.org.br
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/mortos-desaparecidos/iara-iavelberg
http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/mortos-desaparecidos/iara-iavelberg
https://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/iara-iavelberg/
https://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/iara-iavelberg/
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Um pensador original,  
libertário, com uma  
reflexão profunda”

é geógrafo, professor, ambientalista, político e ex-
guerrilheiro. Atualmente, está em seu nono mandato 
como deputado estadual (PSB-RJ) e é líder da 
bancada do PSB na Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj). Campeão de aprovação de 
leis na Alerj (mais de 250), é defensor da ecologia e 
do socialismo libertário.

Carlos 
Minc

a r t i g o

Fundação do PV, em janeiro de 1986, no Teatro Clara Nunes (RJ). Da esquerda para a direita: Fernando Gabeira, Lucélia 
Santos, Alfredo Sirkis, John Neschling, Luiz Alberto Py, Carlos Minc, Herbert Daniel e Guido Gelli - Acervo Alfredo Sirkis

“ Conheci o Herbert Daniel no exílio, em Lisboa. Ele tinha 
participado da guerrilha, estava exilado, e morava com 
seu companheiro Cláudio Mesquita. Nós tivemos uma 
convivência muito boa. Ele escrevia muito, refletia mui-
to sobre a temática do socialismo libertário, sobre a te-
mática LGBT. Começava a escrever textos que, depois, 
seriam seus livros, os quais tiveram uma importância 
fundamental.

De volta ao Brasil, nós nos reunimos em torno da ques-
tão do Partido Verde (PV), junto ao John Neschling, ao 
Guido Gelli, ao Gabeira, à Lucélia Santos, ao Luiz Alberto 
Py. Há uma foto histórica no Shopping da Gávea, no Tea-
tro Clara Nunes, durante a primeira assembleia do PV. 
Estamos todos nós com o Alfredo Sirkis nessa mesa.

Também participei muito com o Daniel da campanha do 
Liszt Vieira (PT), de 1982, eleito o primeiro deputado sob 
o teto, sob o apoio do PV na América Latina.1 Nós éra-
mos o PV libertário. O próprio Liszt, que não era gay, era 
chamado por setores da esquerda de “veado verde”. 

Junto ao Daniel e ao Cláudio, que era o grande parceiro 
dele, um grande artista plástico, nós pintamos murais be-
líssimos sobre cidades ecológicas, acesso a pessoas com 
deficiência, representando vivências de respeito à orien-
tação sexual e contra o racismo... Um deles nós pintamos 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Eu era 
professor de Geografia da universidade – aliás, ainda sou, 
mas, na época, eu dava aulas lá – e conseguimos um 
muro enorme. Pintamos, inclusive, na Praia do Arpoador. 

O Daniel produzia muito e víamos o talento dele, porque 
ele escrevia muito bem e possuía uma reflexão fora do 
normal. Ele ia na contramão, aprofundava, navegava nas 
contradições, colocava as suas utopias. E não só quanto 
à questão da sexualidade. 

Depois, o Liszt se elegeu, eu continuei dando aulas na 
UFRJ e o Daniel foi ser assessor do Liszt. Também fun-
dou o Observatório Nacional de Políticas de Aids (Abia) 
ao lado do Betinho, outro grande amigo meu, compa-
nheiro desde o exílio. 

Lembro-me quando nós, o Daniel e o Betinho juntos, 
colocamos um “camisão” de 18 metros no Obelisco da 
Avenida Rio Branco, o símbolo fálico do Rio, para criticar 
as campanhas moralistas da igreja contra a camisinha, 
simbolizando a discussão da prevenção – foi até uma 
iniciativa do meu mandato.

O Daniel e o Betinho deram-me uma ideia e eu fiz a pri-
meira lei que obrigava hotéis e motéis a darem três pre-

servativos gratuitos aos clientes.2 E a pedido do Daniel 
e da Lucinha, mãe do Cazuza, fiz uma lei que punia a 
discriminação de pessoas vivendo com HIV – isso foi 
depois que um menino com HIV foi expulso de um colé-
gio no Cosme Velho.

Então, a visão que eu tenho do Daniel é a de uma pes-
soa ótima de conversa, afetiva, criativa, inteligentíssima. 
Nós líamos todos os livros dele e nos juntávamos para 
debatê-los. Era um sucesso enorme. O Daniel juntava a 
afetividade, o talento, a discussão da sexualidade muito 
forte. Ele virou um símbolo de todo o movimento LGBT. 
Era um pensador original, libertário, com uma reflexão 
profunda. Lembro-me sempre dele e do Betinho. 

Quando nós falamos do PV, trazemos ele de volta – e 
recentemente tivemos essa perda tão grande que foi a 
do Alfredo Sirkis, meu querido companheiro, que, aliás, 
dia 8 de dezembro, faria 71 anos.

Este é o meu depoimento para o Daniel: um grande 
pensador, um grande companheiro, um guerrilheiro, 
uma pessoa que mostrou coragem, que se compor-
tou no exílio de uma maneira exemplar. Acompanhei a 
doença e a morte dele. Lembro-me de irmos visitá-lo, 
eu, o Liszt, o Guido, o Sérgio Pinho, outro grande amigo 
meu, e que era amicíssimo do Daniel. Ele já sofrendo 
muito, mas sempre mantendo a dignidade, sem entrar 
em processos autodestrutivos. 

É um companheiro de quem me lembro com muito ca-
rinho, com muito respeito, que foi um vanguardista em 
muitas coisas, e, como disse anteriormente, não só na 
questão da sexualidade, mas no pensamento dele, em 
seu socialismo libertário. E, claro, era um grande escritor.

1 O Partido Verde ainda não havia sido legalmente instituído em 1982. 
Sua fundação ocorreria somente em 1986. Liszt Vieira foi eleito pelo 
PT e teve o apoio do PV, ainda em formação, e de Herbert Daniel.

2 Lei nº 2.929 de 30 de abril de 1998. Disponível em:  
http://www.alerj.rj.gov.br/.

Herbert Daniel, Carlos Minc e Alfredo Sirkis 
durante evento que vestiu o Obelisco da Avenida 
Rio Branco, no Rio, com um “camisão”

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/6ab0f3c8a3e2d748032565fa007a1bb8?OpenDocument&Highlight=0,Lei,2929
http://www.alerj.rj.gov.br/
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a r t i g o

Jornalista, escritor e ativista Fernando Gabeira, um dos fundadores do PV - Por Marcos Veras

“Queria novos 
horizontes”

é jornalista, escritor e ativista ambiental. 
Foi deputado federal pelo Rio de Janeiro,  
de fevereiro de 1995 até 31 de janeiro de 2011, 
durante quatro mandatos consecutivos. 
Seu livro O que é isso, companheiro?, em 
que busca compreender o sentido de suas 
experiências – a luta armada, a militância 
em uma organização clandestina, a prisão, 
a tortura, o exílio –, venceu o Prêmio Jabuti 
de Literatura na categoria biografia e (ou) 
memórias, em 1980, e foi transformado em 
filme pelo cineasta Bruno Barreto, em 1997.

Fernando 
Gabeira

Foto Pedrinho Fonseca

No fim da década de 1960, o Grupo de Roma, formado por ex-estadis-
tas, lançou um manifesto advertindo que os recursos naturais iriam se 
esgotar e que, se a humanidade não mudasse seu modo de consumir e 
produzir, estaria condenada. 

Foi o princípio do debate sobre ecologia. A partir daí, novas evidências 
surgiram sobre a necessidade de mudanças para a própria sobrevivên-
cia da humanidade.

Herbert voltou do exílio e tinha alguns problemas com a esquerda que 
fez a luta armada. Queria novos horizontes e a questão ambiental, assim 
como uma visão progressista nos costumes, o atraíram.

O papel dos que vieram do exílio e dos que se encontravam no Brasil 
foi o de discutir o tema ambiental, preparar a formação de um partido e 
escrever uma espécie de grande programa de ação, o que foi feito pelo 
Alfredo Sirkis, naturalmente, levando em conta a opinião de todos.

A Fundação Verde foi uma escolha semelhante à dos outros partidos 
brasileiros: um espaço para reflexão teórica, para a formação de qua-
dros, enfim, um ambiente de estudo e de formulação que pudesse des-
cortinar horizontes e manter o partido sintonizado com a realidade.

Herbert Daniel participou de todos os debates. Era uma pessoa tímida e 
muito gentil e todos gostavam dele. Escrevia romances e chegou a ser 
cogitado, em 1988, a disputar a presidência pelo PV.

Posso dizer que ele se dispôs a competir por um cargo na assembleia 
do Rio [Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro]. Era muito 
interessado nas questões ligadas ao reconhecimento da união de pes-
soas do mesmo sexo.

Dificilmente no mundo político, você encontraria uma pessoa tão tran-
quila, bem-intencionada e não agressiva quanto ele.

O fato de ter dado o nome à Fundação Verde deve-se não somente ao 
seu papel intelectual, mas também por ter sido amado por todos que 
conviveram com ele no PV.
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a r t i g o

Eu achava o  
Herbert Daniel  
gigante e tenho  
imenso respeito  
por ele”

é atriz, diretora, produtora e ativista 
socioambiental com ênfase na Amazônia.

Lucélia Santos

É um flashback para mim. Anos 1980, mais precisa-
mente 1985. Fundação do Partido Verde. Começamos 
a nos reunir – Fernando Gabeira, Carlos Minc, Alfredo 
Sirkis, Liszt Vieira, John Neschling, Luiz Alberto Py, 
Herbert Daniel, eu, Guido Gelli. Espero não estar es-
quecendo de nenhum dos companheiros históricos... 
Gilberto Gil! Nós nos reuníamos aqui em casa e eu 
posso até afirmar que o Partido Verde nasceu aqui. 
Foram encontros incríveis, porque havia muita iden-
tidade entre a gente, entre todos desse grupo que se 
envolveu no debate socioambiental. Àquela altura, o 
debate era se nós construiríamos a estrutura de um 
novo partido, que veio a ser o Partido Verde, ou se 
nós seguiríamos com a defesa do meio ambiente por 
meio dos braços que havia em movimentos externos 
e braços dos partidos que já existiam. 

Eu me lembro que o grande protagonista do movi-
mento socioambiental era o Lutzenberger [José An-
tônio Lutzenberger],1 no Rio Grande do Sul, e nós nos 
reuníamos com ele – o Lutzenberger era uma das 
grandes estrelas do meio ambiente no Brasil, e quan-
do falo isso, eu estou me referindo a esse Brasil daqui, 
a esse Brasil do Sudeste, porque, logo a seguir, veio 
o encontro que mudou todas as expectativas e todos 
os rumos, o encontro com o Chico Mendes, esse, sim, 
estava criando os projetos de reservas extrativistas.  

“

Mas o que eu quero dizer [é que] me tornei amiga 
do Herbert Daniel. Ia com ele a algumas boates gay 
para me aproximar mais do movimento. E nós tínha-
mos muito afeto um pelo outro, muito carinho e muito 
respeito. Eu achava o Herbert Daniel gigante e tenho 
imenso respeito por ele e por todo o trabalho que ele 
desenvolveu neste mundo, na sociedade brasileira, 
desde a luta armada. Tenho muito respeito por ele, por 
tudo o que defendeu, o que fez, o que deu de si.

Ele teve uma morte muito extemporânea. O Herbert  
Daniel morreu muito novo, morreu muito cedo e eu sinto 

falta dele, sinto falta de pessoas com a abertura mental 
do Herbert Daniel no Brasil de hoje, sobretudo em um 
momento político tão conturbado, quando nós estamos 
vivendo o avanço da extrema-direita, em que, democra-
ticamente, foi eleito pelo voto um presidente fascista, 
genocida, detrator, que está desmontando todo um pro-
cesso de democracia que foi construído com muito suor 
e com muita gente. E o Herbert Daniel foi parte desse 
movimento de redemocratização do Brasil. É isso o que 
eu poderia dizer e [gostaria de] reforçar a ideia do afeto, 
do respeito e da imensa admiração que eu sempre tive 
pelo Herbert Daniel. 

Foto Rafael Mollica

1 “José Antônio Lutzenberger foi um engenheiro agrônomo, intelectual, escritor, paisagista e defensor da natureza. Fundador da primeira entidade 
ecológica do Brasil, a Agapan, liderou ativa luta pela conservação e preservação ambiental. É considerado um dos maiores ambientalistas do Brasil.” 
Disponível em: https://www.recantodasletras.com.br/biografias/5768873.

Nós fomos ampliando o 
debate, fazendo agita-
ção cultural. E aí entra o  
Herbert Daniel e toda a 
questão de comportamen-
to e atitude, porque ele foi 
uma das pessoas mais im-
portantes do movimento 
LGBT [atualmente, LGBT-
QIA+], ele foi um dos fun-
dadores no Brasil, um dos 
pioneiros, ele que, àquela 
altura, lá em 1985, já de-
fendia o movimento gay. O 
Herbert era um dos poucos 
que tinham uma posição 
social clara e definida e a 
defendia na sociedade. De-
fendia o comportamento 
livre e tinha atitude em re-
lação à sociedade conser-
vadora.  

Então, eu me identifica-
va profundamente com o 
Herbert Daniel, pois, nes-
se grupo, nós dois éramos 
os de gêneros diferentes. 
Ele era gay e eu, mulher. E 
éramos únicos, porque os 
outros companheiros ama-
dos, amadíssimos, queridís-
simos, doces a não poder 
mais, eram todos brancos e 
héteros. Na verdade, eu não 
vejo aqui também a presen-
ça de um negro no PV. 

https://www.recantodasletras.com.br/biografias/5768873
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O que pensa

JOÃO BATISTA 
DOS MARES GUIA

e n t r e v i s t a

Sociólogo e educador 
João Batista dos Mares Guia,
 amigo de Herbert Daniel

Pensar Verde: 
O senhor e o Herbert Daniel foram muito amigos, 
realmente muito próximos. Qual foi o contexto polí-
tico-social em que essa amizade começou?

João Batista dos Mares Guia: Nós estávamos sob a 
ditadura militar havia três anos, desde 1964. Vou nar-
rar aqui o ocorreu desde o início de 1967, quando in-
gressei na universidade. Logo, logo, eu tive um gran-
de destaque no movimento estudantil, embora fosse 
um calouro universitário de apenas 18 anos. Fui eleito, 
juntamente a outros, em uma chapa única de unidade 
política do movimento estudantil, para a diretoria da 
União Estadual de Estudantes de Minas Gerais. 

Naquela ocasião, os estudantes mais esclarecidos, 
mais politizados, mais engajados na luta política, fica-
vam muito atentos ao surgimento de novas lideranças 
e, naturalmente, se aproximavam dessas lideranças 
com vistas ao que nós chamávamos de um recruta-
mento partidário. Exatamente um ano antes, em 1966, 
havia ocorrido nas esquerdas brasileiras um conjunto 
de dissidências, de rupturas político-ideológicas mui-
to amplas. O Partido Comunista Brasileiro, que era 
muito forte até 1964, experimentou dissidências de 
sul a norte do país. [A partir de] muitas delas, mesmo 
aqui em Minas Gerais, por exemplo, surgiu a corrente 
revolucionária que, depois, se ligaria à Ação Liberta-
dora Nacional, liderada por Carlos Marighella.

Sociólogo, educador e consultor 
em educação, João Batista dos 
Mares Guia lutou contra a dita-
dura militar, foi preso, tortura-
do e exilado. De volta ao Brasil, 
ajudou a formar o Partido dos 
Trabalhadores (PT). Em 1982, 
foi eleito deputado estadual por 
Minas Gerais, depois, vieram 
muitos anos de política. Aqui, o 
resumo do resumo de sua tra-
jetória, porque nesta entrevista 
ele é o amigo de Herbert Daniel, 
não qualquer amigo, um de seus 
melhores amigos. 

Pensar Verde: 
A Polop era dessa época?

João Batista dos Mares Guia: 
Sim. Fundada em 1962, a Política Operária (Polop), da 
qual participava o Herbert, depois Herbert Daniel [nome 
adotado posteriormente], além de vários outros, entre 
eles, o Apolo Heringer Lisboa e o Ângelo Pezzuti. Eu en-
trei para a Polop no início de 1967, organização marxista-
-leninista Política Operária [Organização Revolucionária 
Marxista Política Operária – Polop]. Era uma organiza-
ção que tinha como projeto o socialismo a ser instau-
rado pela via de uma revolução socialista semelhante 
ao modelo da revolução russa de 1917, mas tinha uma 
perspectiva de construir um partido operário de massa, 
com forte atuação sindical no movimento operário inde-
pendente, organizado nas fábricas, e construir, também, 
a chamada Aliança Operário-Camponesa com vistas à 
revolução socialista.

Pensar Verde: 
Não existia, portanto, uma ideia de assalto ao poder?

João Batista dos Mares Guia: 
De fato, não era uma organização que tinha como 
projeto uma espécie de assalto ao poder, mais van-
guardista. Pelo contrário. A Polop queria se inserir na 
chamada luta de classes, organizar o movimento ope-
rário, o movimento camponês, obter apoio nos movi-
mentos de assalariados das classes médias, inclusive 
junto ao movimento estudantil. Depois, na ocasião 
propícia, havendo o que se chamava de crise revo-
lucionária, seria aberta uma crise pré-revolucionária. 
Corresponderia, então, a esse partido revolucionário 
a Política Operária – radicalizar a luta de classes e li-
derar o movimento operário e sindical, formar a Alian-
ça Operário-Camponesa, obter apoios, inclusive das 
Forças Armadas, com vistas ao desenlace do que se-
ria a revolução socialista, uma vez que a ditadura mi-
litar era vista como um braço armado do imperialismo 
norte-americano. E este, por sua vez, era interpretado 
como um momento de crise definitiva, porque se su-
punha que o capitalismo mundial estivesse em crise 
e sua ruptura se daria por meio de países capitalistas 
da periferia do terceiro mundo, os subdesenvolvidos, 
em especial, o Brasil.

Pensar Verde:
Por que essa ideia, esse projeto, não foi adiante?

João Batista dos Mares Guia: 
Era como se pensava na ocasião. Ocorre que, nesse 
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início de 1967, estava havendo uma radicalização muito 
grande da juventude universitária brasileira. Nós não 
éramos muitos. Éramos menos de 300 mil estudan-
tes universitários no Brasil, mas estava havendo uma 
franca radicalização em razão de a ditadura militar im-
posta em 1964 ter rompido a democracia iniciada em 
1945, sufocando o movimento operário, os sindicatos, 
os movimentos camponeses, as ligas camponesas, 
sufocando os três partidos políticos preexistentes – 
o Partido Trabalhista Brasileiro, o União Democrática 
Nacional (UDN), que era conservador, apoiara o golpe, 
mas fora sufocado por ele, e o Partido Social Demo-
crático (PSD). Os três grandes, afora outros partidos 
regionais, tinham sido dissolvidos pela ditadura que, 
além de prender e torturar e mandar para o exílio ope-
rários, líderes sindicais e camponeses, também líderes 

estudantis e políticos representantes desses parti-
dos, cassou, às centenas, mandatos de vereadores, 
de prefeitos, deputados estaduais, federais e senado-
res, inclusive de governadores. Faria até intervenção 
no Supremo Tribunal Federal.
Pensar Verde: 
Qual foi o resultado dessa radicalização?

João Batista dos Mares Guia: 
Essa radicalização pode ser descrita como um ca-
minho em direção a uma época em que havia uma 
espécie de fascínio pelas armas. Ou seja, fazer a re-
volução para derrotar a ditadura, que era vista como 
a contrarrevolução antipovo. O Partido Comunista ra-
chou de ponta a ponta no Brasil e a Polop também, a 
nossa Polop, que existia em Minas Gerais, no Rio de 
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Janeiro e em São Paulo, e um pouco em Goiás e na 
Bahia, e alguma coisa no Rio Grande do Sul, mas que 
tinha muito de elite, intelectuais e estudantes. Esse 
racha e essa divisão da Polop teve uma orientação: a 
orientação do fascínio das armas, ou seja, a revolução 
não pode esperar. A revolução é agora. Supunha-se 
que o capitalismo estava em crise mundial, que a di-
tadura no Brasil e em outros países da América Latina 
estaria expressando a decadência final desse capi-
talismo. Era como nós víamos essa realidade por um 
viés ideológico como desejávamos ver e, não neces-
sariamente, como ela era de fato. Então, fomos nessa 
direção ultrarrevolucionária na radicalização. 

Pensar Verde: 
E o Herbert Daniel nesse momento de radicalização, 
qual foi o posicionamento dele?

João Batista dos Mares Guia: 
Nessa ocasião, houve um racha da Polop em Minas 
Gerais e os líderes desse racha foram o Ângelo Pezzuti, 
o Apolo Heringer Lisboa, o Carlos Alberto Soares de 
Freitas, o Jorge Nahas e, também, o Herbert, entre vá-
rios outros. Embora o Herbert fosse jovem – ele estava 
na universidade no terceiro ano de Medicina quando 
eu ingressei –, ele era intelectualmente muito talento-
so e já era uma figura que se destacava, entre outras 
coisas, porque ele tinha muita cultura teatral, literária 
e filosófica, além de ser apaixonado por cinema, aliás, 
como toda a nossa geração. Mas o Herbert se des-
tacava inclusive como autor teatral. Esse racha veio 
a formar o que nós passamos a chamar, um pouco 
adiante, de Comando de Libertação Nacional (Colina), 
que viria a ser formado, de fato, no primeiro semestre 
de 1968. E uma das figuras de destaque era o Herbert 
Eustáquio Carvalho, depois Herbert Daniel, sendo  
Daniel o nome de guerra que ele vai adquirir no perío-
do da clandestinidade. 

Pensar Verde: 
Foi nessa fase que vocês se conheceram?

João Batista dos Mares Guia: 
Eu conheci o Herbert já no início de 1967 e nós nos 
tornamos amigos fraternos. Eu liderava o movimento 
estudantil em toda Minas Gerais, todas as passeatas, 
e o Herbert, embora fosse o líder de um grupo clan-
destino que seria o Colina, também participava do 
movimento estudantil, assim como todos esses outros 
que acabei de citar. Nós nos tornamos muito amigos 
desde então.

Pensar Verde: 
E após 1967?

João Batista dos Mares Guia: 
Éramos uma organização de vanguarda revolucioná-
ria, que não valorizava tanto, por assim dizer, a luta 
de classes, a organização molecular pela base, a ideia 
do partido político clássico, ao contrário, queríamos 
substituir a ideia do partido político clássico por uma 
organização radical de vanguarda, ideologicamente 
focada no socialismo e politicamente focada na revo-
lução socialista, em uma visão mais imediatista, mais 
guerrilheira, mais de luta armada já – tudo isso supon-
do que a sociedade estava em crise, não queria mais 
o governo; que o governo estava em crise e era mal-
sucedido; que, do ponto de vista estrutural, o capita-
lismo mundial estava em crise; que no Brasil, em es-
pecial, havia a crise da crise, segundo imaginávamos. 
A própria existência de uma ditadura militar mostrava 
a fragilidade da classe dominante da burguesia no 
Brasil, ao ponto de não serem capazes de manter um 
regime democrático sob o capitalismo, apelando à di-
tadura, como se as forças armadas fossem a garantia 
estratégica última da permanência do capitalismo.

Repressão policial à manifestação estudantil no Rio de Janei-
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Pensar Verde: 
Havia um equívoco nesse pensamento? 

João Batista dos Mares Guia: 
Estávamos completamente equivocados. Na verdade, 
a ditadura militar de 1964 a 1967 fez um período de 
fortíssima recessão econômica, reestruturou o apa-
relho de Estado, modernizou uma técnico-burocracia 
de Estado. De certo modo, estabilizou a moeda e pre-
parou o Estado, criando instituições para alavancar o 
que seria uma fase de crescimento acelerado com for-
te financiamento externo fundamentado em arrocho 
salarial, porque não havia mais sindicatos, movimento 
operário, liberdade política e partidária. Então, sobre 
o arrocho salarial houve a acumulação de capital, que 
seria muito acelerada e amplificada. O Estado, por sua 
vez, endividando-se com empréstimos externos, ga-
rantiria uma vertente de fortes investimentos públicos 
estatais em infraestrutura, em habitação, entrando, 
também, nas áreas de mineração e de petróleo, fo-
mentando o investimento privado.

Isso tudo proporcionou naquele triênio, até 1967, a for-
mação rápida de novas classes médias (médias e altas), 
que foram recrutadas pelas novas tecnocracias do setor 
privado e do setor público. Em 1968, o que houve foi uma 
luta intramilitar, uma luta entre duas facções militares, 
uma que imaginava uma ditadura de média duração e 
outra que queria uma ditadura eterna, em nome do com-
bate ao comunismo, em nome do combate à subversão, 
em nome de acabar com as velhas lideranças do que 
era chamado de velho populismo, de sindicalismo, isso 
teria de ser erradicado. Ou seja, erradicar a democracia 
e impor um período de desenvolvimento econômico, um 
crescimento econômico continuado, com arrocho sa-
larial, dar um salto na economia brasileira, mas em um 
regime ditatorial autoritário.

  
Pensar Verde: 
O senhor disse que em 1968 as ilusões de vocês se 
ampliaram. Por quê?  

João Batista dos Mares Guia: 
Primeiramente porque no Brasil as lutas sociais po-
pulares avançaram muito, porque havia muita opres-
são, mas avançaram com o movimento estudantil se 
espalhando por todo o Brasil, passando a liderar os 
intelectuais e a classe artística, professores públicos, 
passando, inclusive, a se aproximar dos movimentos 
sindicais dos bancários, dos professores. E em Minas 
Gerais, especificamente aqui em Belo Horizonte e em 
Contagem, acabamos tendo, também, condições de 
apoiar os operários e os sindicatos remanescentes, 

que fizeram a primeira greve operária desde 1964, em 
abril, e que teve uma enorme repercussão nacional, 
ao ponto de o ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, 
vir a Belo Horizonte e a Contagem. O arrocho salarial 
imposto pelo governo foi quebrado, tanto que teve 
um aumento, não recuperou a perda real, mas houve 
um aumento de 10% no salário dos operários do Bra-
sil devido a essa greve. Porém, a resposta militar foi 
a intervenção no sindicato e a prisão dos principais 
líderes.

Pensar Verde: 
Quais foram as consequências? O Herbert estava 
inserido?

João Batista dos Mares Guia: 
Nessa ocasião, a ditadura militar decidiu – naquela 
divisão interna que havia entre os militares, e os mais 
radicais acabaram prevalecendo – instaurar um in-
quérito em Belo Horizonte, conduzido por um coronel 
do exército chamado Otávio Aguiar de Medeiros, que 
depois viria a ser general, ministro-chefe do Serviço 
Nacional de Informações.  E esse inquérito policial mi-
litar instaurado em maio foi único, porque ele abran-
geu lideranças estudantis – uma vez que o movimen-
to estudantil em Minas era fortíssimo, organizado e 
unificado. A despeito das disputas político-eleitorais 
no movimento, [as lideranças] uniam-se politicamen-
te na luta contra a ditadura. E nós tínhamos nisso os 
líderes estudantis ligados à Colina, um papel muito 
proeminente e cada vez mais abrangente e decisivo. 
Isso deu muita visibilidade a todos nós e me apro-
ximou mais ainda do Herbert, que continuava tendo 
atuação no movimento estudantil, embora já na dire-
ção da Colina, que a essa altura estava organizada. 
O resultado líquido disso o que foi? Nós avançamos 
no movimento estudantil, no movimento operário, no 
movimento das classes médias.

Pensar Verde: 
E quanto à ditadura, esse foi o momento em que ela 
recrudesceu ainda mais?

João Batista dos Mares Guia: 
Esse quadro todo mostrava uma tendência à radicali-
zação da própria ditadura militar, ou seja, um recrudes-
cimento da violência ditatorial na própria ditadura, pois 
havia uma disputa entre dois blocos. Nenhum deles era 
liberal. Ambos eram militares e responsáveis pela im-
posição da ditadura e pela destruição da democracia. 
Mas havia um grupo que queria negociações com as 
classes dominantes e com as elites políticas conserva-
doras e, mais adiante, queria fazer, com muita filtragem, 

a volta de uma “democracia” consentida, controlada. 
A outra ala, que se tornou preponderante, com amplo 
apoio dos empresários internacionais e nacionais, impôs 
o AI-5, de 13 de dezembro de 1968, que foi uma espécie 
de ditadura na ditadura. Aí, acabou tudo, inclusive o STF, 
com ministros cassados, até o Superior Tribunal Militar 
teve ministros militares cassados. Total controle da im-
prensa, repressão brutal às artes, à música, ao teatro, 
ao cinema, à literatura, muita gente indo para o exílio, 
devido ao medo, à perseguição. A prática da tortura foi 
se disseminando no país e o medo predominou. 

Pensar Verde: 
Foi uma época de crescimento econômico. Como o 
senhor analisa esse fator? Como ficavam as classes 
operárias nesse cenário? 

João Batista dos Mares Guia: 
O crescimento econômico alcançava patamares altís-
simos, formando novas classes médias técnico-buro-
cráticas ligadas ao aparelho de Estado e, também, às 
grandes empresas que foram proliferando. É curioso 
porque durante muitos anos, alguns intérpretes, equi-
vocadamente, disseram que a ditadura militar teria feito 
um grande mal ao país, mas, por outro lado, no aspecto 
econômico, teria trazido benefícios. Esses intérpretes 
se esquecem que nós tivemos dois momentos de-
mocráticos após 1945, que caracterizaram um cresci-
mento econômico contínuo nunca visto: o período de 
Getúlio Vargas, de 1951 a 1954, e o período de Jusceli-
no Kubitscheck, que é um surto de crescimento e de 
desenvolvimento econômico na democracia e na ple-
nitude democrática. Então, não é verdadeiro que, para 
se ter um longo período de crescimento econômico 
vertiginoso, seria necessário o autoritarismo para im-
pedir o avanço das lutas populares operárias e o avan-
ço dos salários, portanto, de uma maior redistribuição  
de renda.

O que a ditadura fez foi impor a estabilização da moe-
da, uma política cambial e o arrocho salarial. E, de um 
lado, um padrão de acumulação plantado no arrocho 
dos salários; de outro, no endividamento externo. Isso 
não durou muito. Já em 1974, 1975, estavam visíveis os 
primeiros sinais de esgotamento dessa situação.

Pensar Verde: 
O senhor disse que estavam equivocados quanto a 
essa compreensão. Quais foram as consequências 
desse erro?

João Batista dos Mares Guia: 
Como disse anteriormente, nós imaginávamos o con-
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trário: que o capitalismo no mundo em geral estava 
em crise e, em especial, no Brasil, que era uma dita-
dura. Então, era a crise da crise, digamos, o elo mais 
fraco da cadeia da crise mundial do capitalismo. Nós 
estávamos completamente enganados: não havia cri-
se mundial e o Brasil não era o elo mais fraco. Então, 
nós ficamos completamente isolados em um momen-
to em que ou era o exílio, ou era um longo trabalho 
clandestino de acumulação para tentar, ao longo do 
tempo, refazer os movimentos sindicais, movimentos 
populares de bairros, de periferia, movimento operá-
rio, estudantil, e havia correntes que pensavam assim, 
mas o que predominou foi o fascínio pelas armas.

Pensar Verde: 
E a Colina, o que houve com a organização nessa época?

João Batista dos Mares Guia: 
A Colina, dirigida também pelo Herbert Daniel, teve 
um papel de destaque nisso. Foi a Ação Libertado-

ra Nacional, liderada pelo Carlos Marighella, foi a 
Vanguarda Popular Revolucionária, no começo li-
derada pelo ex-capitão do Exército Carlos Lamarca 
e outros, o MR8, no Rio de Janeiro, liderado por 
vários ex-líderes estudantis, e a Colina, que tinha 
presença em Minas, uma presença pequena no Rio 
de Janeiro e em São Paulo, um pouquinho na Bahia 
e em Goiás. Tudo muito molecular, mas essas or-
ganizações, logo em 1969, foram durissimamente 
golpeadas pela ditadura. 

A Colina, na verdade, começa a se desmanchar no 
dia 29 de janeiro de 1969, quando o chamado grupo 
de fogo, que era o pessoal de arma nas mãos, que vi-
nha fazendo os assaltos a bancos para obter dinheiro 
para financiar a guerrilha rural, que acabou não acon-
tecendo, foi fortissimamente torturado. 

Pensar Verde: 
Houve aí um erro estratégico das organizações re-
volucionárias?

Passeata Dia do Trabalhador 
Grupo Somos de Afirmação Homossexual
Foto de Fernando Uchoa

João Batista dos Mares Guia: 
O que aconteceu de fato é que essas organizações re-
volucionárias eram pequenas, formadas basicamente 
por estudantes universitários de esquerda, alguns ex-
-militares e alguns ex-sindicalistas. Basicamente isso, 
além de um grupo de ex-militantes do Partido Comunis-
ta Brasileiro e da Polop. Eram organizações pequenas, 
sem nenhum respaldo no movimento operário e popular, 
isolados das classes médias, isolados das instituições 
da sociedade civil, que estavam sob duríssima repres-
são. Foi no momento mais impróprio, mais inoportuno 
que partimos, com um impulso muito mais moral do 
que fruto de uma análise política mais esclarecedora, e 
partimos para a luta armada contra a ditadura militar. A 
partir de um dado momento, a resposta da ditadura foi 
sequestro, desaparecimento, tortura e assassinato.

Pensar Verde: 
O que ocorreu com as organizações revolucionárias 
a partir daí?

João Batista dos Mares Guia: 
A essa altura, em 1969, a Colina estava muito frágil, 
praticamente nos estertores, assim como a Van-
guarda Popular Revolucionária, que era liderada 
pelo capitão Carlos Lamarca. Então, foi feito um 
congresso no mês de junho ou julho, em Petrópolis, 
de unificação do que restava da Colina com o que 
restava da Vanguarda Popular Revolucionária. Esse 
congresso resultou na VAR-Palmares – Vanguar-
da Armada Revolucionária Palmares. E o Herbert  
Daniel teve um papel importante, embora não deci-
sivo, nesse congresso clandestino lá em Petrópolis, 
sob o risco de, se fossem descobertos, todos serem 
assassinados. 

Três meses depois, essa unidade mostrou-se frágil 
e houve um racha na VAR-Palmares. O resultado foi 
o ressurgimento da Vanguarda Popular Revolucio-
nária (VPR). E o Herbert Daniel optou pela VPR, ao 
lado de Lamarca. Daí em diante, foi uma espécie 
de crônica do isolamento e da liquidação, um a um, 
dos militantes da esquerda revolucionária, todos 
clandestinos, isolados, sem apoios sociais – porque 
não havia nem como obter apoio naquela época. A 
crônica da exaustão, da aniquilação das organiza-
ções de esquerda. 

Pensar Verde: 
Como o Herbert lidava com tudo isso? 

João Batista dos Mares Guia: 
É surpreendente. O Herbert mostrou nisso uma co-
ragem moral e física impressionante. Ele chegou a 
participar de dois sequestros de diplomatas e, em 
troca desses diplomatas, foram soltos, libertados 
algumas dezenas de presos políticos revolucioná-
rios. O próprio Herbert Daniel se recusava, ele não 
saía nessas trocas, ele permanecia na clandesti-
nidade e no comando da VAR. Ele foi dos últimos. 
Chegou um ponto em que ele olhava para um lado, 
não tinha ninguém; olhava para o outro, não tinha 
ninguém. 

Pensar Verde: 
Foi nessa fase que ele decidiu se exilar?  

João Batista dos Mares Guia: 
Sim, foi quando ele decidiu sair do Brasil, ins-
tado, inclusive, por companheiros. E se sal-
vou, mas isso foi no final de 1973, ou no começo  
de 1974. 
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Pensar Verde: 
Como ele conseguiu escapar?   

João Batista dos Mares Guia: 
Em grande medida, sorte. Literalmente, sorte. Acaso. Não 
havia como tomar mais cuidado. As pessoas eram presas, 
torturadíssimas. Uns resistiam, outros não. Os “aparelhos”, 
como eram chamados os lugares onde as pessoas fica-
vam na clandestinidade, eram de uma fragilidade total. 
Toda a vizinhança alarmada, com propaganda na televi-
são, intensíssima. O tempo todo, qualquer coisa diferente, 
o barulho do teclado de máquina de escrever, um movi-
mento diferente do habitual, as pessoas denunciavam isso 
para a polícia. Então, era altamente improvável alguém se 
manter vivo numa situação como essa. Não ter sido preso. 
Então, o Herbert foi uma situação de sorte com uma ação 
objetiva de isolamento total. E a única coisa a ser feita, para 
não morrer gratuitamente, por nada, foi ir embora para  
o exterior.

Pensar Verde: 
Ele nem sequer chegou a ser preso? 

João Batista dos Mares Guia: 
Não. Se ele tivesse sido preso, ele teria sido morto logo 

após uma sessão, ou várias sessões, de tortura, porque, 
a partir de certo momento, já a partir de 1970, 1971, o  
Herbert Daniel se tornou uma das pessoas mais procu-
radas no Brasil. O Lamarca morreu em 1971; o Marighella 
morreu em outubro de 1969; o sucessor do Marighella, em 
1970. Os grandes líderes das organizações revolucionárias 
haviam sido assassinados pela ditadura. O Herbert esta-
va na nova geração de revolucionários, que veio do auge 
do movimento estudantil, no período inicial da ditadura 
militar, e tornou-se, nessa circunstância, nos idos de 1972, 
1973, o principal líder guerrilheiro urbano no Brasil, e um 
dos mais procurados. 

Pensar Verde: 
E quanto à sua prisão?  

João Batista dos Mares Guia: 
Fui preso em 12 de outubro de 1968, passei por tudo, 
quartéis do Exército, fui torturado, fui condenado em Tri-
bunal Militar, cumpri um ano e meio de prisão. Quando 
saí da prisão, a VAR-Palmares tentou contato comigo, 
mas eu disse claramente que ajudaria em tudo o que 
pudesse, documentos, médico, dentista, dinheiro, tirar 
daqui, levar para ali, esconder e tal, mas eu não estava 

Teatro Ruth Escobar destruído em 1968 - Acervo Folha

vendo mais a via da luta armada como havíamos decidi-
do fazer, pois não levaria a lugar algum. A própria VAR-
-Palmares estava praticamente destruída naquele mo-
mento, havia sofrido uma queda enorme em São Paulo 
e no Rio de Janeiro, ainda em janeiro de 1970, quando a 
Dilma Rousseff foi presa, entre vários outros. 

Pensar Verde: 
Diante dessa realidade, como se desenvolveu  
a amizade de vocês?  

João Batista dos Mares Guia: 
As amizades que nós estabelecemos nos anos 1966, 1967, 
1968, o fato de termos vivido o movimento estudantil e 
operário de 1967 e 1968; o fato de termos organizado uma 
corrente, uma organização revolucionária armada; o fato 
de termos nos conhecido nessas circunstâncias, criando 
afinidades eletivas, intelectuais, político-ideológica muito 
fortes, isso fez com que essa amizade se tornasse para 
sempre. Consegui formar belas amizades ao longo do 

tempo, mas os grandes amigos, que residem no cora-
ção, são os amigos de 1967 a 1970. Até hoje. Fiz vários 
amigos vindos de outras trajetórias, mas as amizades 
profundas, aquelas do coração, que são para a vida intei-
ra, os camaradas, vêm daquele tempo. E um deles era o 
Herbert, tanto é que, depois de tantas andanças, quando 
retornou da França, ele veio a Belo Horizonte. 

Pensar Verde: 
Como ele era?  

João Batista dos Mares Guia: 
O Herbert parecia um anjo barroco e era uma pes-
soa agradabilíssima, muito irônico, muito brincalhão, 
divertido e muito culto. Então era uma mistura muito 
interessante, graciosa, de cultura com uma boa lin-
guagem, além das brincadeiras, das ironias. Mas o 
Herbert também era um pouco seletivo. As pessoas 
que conviveram mais com ele, e de quem ele mais 
se aproximou, gostavam-se muito, mas ele era muito 

Cartazes estudantis contra a truculência da repressão
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seletivo, talvez pela cultura, que podia intimidar um ou 
outro. Mas possivelmente, durante o período de clan-
destinidade, e pelo que conversei com ele depois, ele 
deve ter passado por mudanças muito interessantes, 
porque aí você não tem escolhas, não tem circunstân-
cias. Ao contrário. Você é prisioneiro de uma situação 
sombria o tempo inteiro e você convive com quem está 
ali como sobrevivente. Ele conviveu com quem pôde, 
porque ali do outro lado estava a morte.

Pensar Verde: 
E o retorno dele do exílio (1981)?  

João Batista dos Mares Guia: 
Eu me lembro bem. Ele chegou com o companheiro dele 
[Cláudio Mesquita]. E nós, a minha mulher Virgínia tam-
bém, nos encontramos na minha casa e depois fomos 
para um restaurante e passamos a madrugada conver-
sando. Ele falou muito da vida dele na França, o exílio, 
como ele e seu companheiro tinham se conhecido. Os 
dois estavam muito felizes um com o outro. Herbert sabia 
que a Aids não tinha cura. Ele tinha acabado de lançar o 
livro – o momento em que nós nos reencontramos foi o 
lançamento do livro dele aqui em Belo Horizonte.

Pensar Verde: 
O que ele contava da época em que ficou no exílio?

João Batista dos Mares Guia: 
De Portugal, eu não me lembro de quase nada, mas da 
França ele falou muito. Foi um momento de reencon-
tro com diversos exilados e, também, foi um momento 
fundamental, em que ele rompe consigo próprio, as-
sume a sua orientação sexual, primeiramente, de um 
modo anárquico e, em um segundo momento, de modo 
mais maduro, que é quando ele estabelece essa rela-
ção apaixonada com seu companheiro. Era tanta coisa 
para falarmos, recuperarmos a memória dos anos 1966, 
1967, 1968, a Colina, a VAR-Palmares, o racha na VAR-
-Palmares, ele na VPR... Eu queria ouvir como foi a vida 
na clandestinidade, de um sofrimento atroz.

Pensar Verde: 
E quanto à orientação sexual de Herbert Daniel, 
como foi vista durante os anos de luta armada, de 
revolução?

João Batista dos Mares Guia: 
Ele assumiu no exterior que era gay. Entre nós não haveria 
nenhuma repressão, nenhuma restrição, mas o Herbert, 
naquela ocasião, 1967, 1968, se reprimia, era muito conti-

do. Nenhum de nós soube que ele era gay, porque 
ele também se reprimiu, mesmo no meio de nós, de 
pessoas mais libertárias, liberais. Na clandestinidade 
também não. Ocorreu somente no exílio. 

Foi apenas uma situação que não se apresentou 
diante de nós. Não é que não houvesse entre nós 
um homossexual, ou vários. O ambiente geral, no 
interior das esquerdas, nas famílias, na sociedade, 
ainda não havia sofrido o impacto de movimen-
tos mais libertários que já estavam ocorrendo, por 
exemplo, nos Estados Unidos desde o início da dé-
cada de 1960. O feminismo nos Estados Unidos já 
era poderoso em 1968 e chegaria ao Brasil só tar-
diamente, em 1975. Os movimentos libertários dos 
homossexuais nos EUA, em Nova Iorque, datavam 
da década de 1950. No Brasil, isso vai acontecer 
apenas no final da década de 1970, até porque, 
compreende-se, vivíamos sob uma ditadura militar 
e todos estávamos focados na luta por liberdades 
democráticas, a partir de 1975, e em conquistar a 
anistia. É a partir da anistia, na década de 1980, que 
isso irá, por assim dizer, se naturalizar. 

Eu não diria que nas esquerdas, em geral, hou-
vesse uma mentalidade repressiva ou precon-
ceituosa. Não. Foi uma questão que não se co-
locou, que, diante de nós, não se apresentou 
uma situação de fato. Se você me perguntar: 
“Mas a organização de vocês admitiria um 
homossexual?”. Eu diria que, provavelmente, 
sim. Agora, era uma situação nova, que só se  
colocou depois.

O Herbert muito mais se autorreprimiu em função 
do contexto familiar, do contexto societário mais 
amplo, e do fato desse tipo de assunto não ser 
proposto entre nós – como não era proposto no 
teatro da época, na literatura da época, nas artes 
plásticas da época. Não era um tema que ocupas-
se o proscênio. 

Pensar Verde: 
Podemos dizer que ele se reprimiu de uma for-
ma cruel, talvez um exílio dentro de si mesmo?

João Batista dos Mares Guia: 
Mesmo nos momentos mais introspectivos, con-
versando com ele, falando sobre cinema, litera-
tura ou algo assim, eu não me lembro de, sequer 
de uma maneira enviesada ou sub-reptícia, ele 
introduzir o assunto. Eu percebia uma paixão pla-
tônica, intelectual, pelo Ângelo Pezzutti, ao mes-

mo tempo em que eu tinha uma vaga percepção de 
que ele sentia uma paixão erótica por outro militante, 
o Erwin Rezende Duarte. Sim, o Herbert se reprimiu 
dolorosamente. 

Pensar Verde: 
O senhor chegou a acompanhar o ativismo do Herbert 
Daniel em prol das pessoas vivendo com HIV?

João Batista dos Mares Guia: 
Não. Eu gostaria de até conhecer mais. Por que acabei 
não acompanhando? Naquela ocasião, eu estava na 
direção nacional do jornal Em Tempo, ao lado de ou-
tros companheiros, dirigia em Belo Horizonte o jornal 
De Fato, dirigia o Centro de Estudos do Trabalho, que 
era uma organização financiada pelos jesuítas para 
organizar movimentos de bairro associativos e o movi-
mento sindical, era conferencista nacional do jornal e, 
ao mesmo tempo, fazia luta política intensa. Logo em 
seguida, entrei para a formação, para a fundação do 
Partido dos Trabalhadores. Mas sei que o Herbert foi  
pioneiro.

Pensar Verde: 
E quanto à fundação do Partido Verde, o senhor 
chegou a acompanhar?

João Batista dos Mares Guia: 
Também não, porque estava já na origem como um dos 
fundadores nacionais do PT. Em 1982, fui eleito deputa-
do estadual e tudo isso ocupava muito tempo. Eu cui-
dava de movimentos dos camponeses, dos operários, 
estudantil, violência no campo, enfim, todos esses as-
suntos, além da redemocratização. Eu fui o coordenador 
em Minas Gerais da campanha pelas Diretas Já. Então, 
foram agendas paralelas, claro que, lá na frente, conver-

gentes, mas não tive como ter um engajamento nisso. 
Naquela ocasião também, por limitações nossas, o pró-
prio PT, muito focado em movimentos operário, sindical 
e sociais, ainda não tinha essa visão mais ampla. Isso 
virá com o tempo. É uma espécie de educação dos sen-
timentos que o Herbert nos proporcionou, assumindo 
uma posição de vanguarda social e cultural, colocando 
para a sociedade esse tema, que era novo. 

Pensar Verde: 
Como o senhor definiria o Herbert? 

João Batista dos Mares Guia: 
Olha, eu vou falar só uma palavra e uma palavra que 
ele não aceitaria. O Herbert agiu como um herói, com 
uma coragem moral, uma coragem física, uma força de 
convicções muito impressionantes, e nunca fez questão 
de que isso fosse salientado; a sua elevação civil, a sua 
cultura, o lutador em várias frentes e, ao mesmo tempo, 
uma visão antecipatória de futuro. O Herbert sempre 
teve uma mentalidade portadora de futuro e, para mim, 
um herói e um amigo fraterno que me faz muita falta.

Pensar Verde: 
Se ele estivesse vivo hoje...

João Batista dos Mares Guia: 
Se ele estivesse hoje no meio de nós, provavelmen-
te ele estaria na minha casa agora. Não duvido, não. 
Gostávamos tanto um do outro. Estaríamos, certa-
mente, muito amigos, muito próximos, fazendo coisas 
juntos, mesmo que ele não estivesse aqui em Minas. 
E, não tenho dúvida alguma, ele se somaria fortemen-
te à luta pela defesa, aprofundamento e reconquista 
de um governo democrático neste país. 

Passeata dos Cem Mil, Cinelândia, Rio de Janeiro, 1968  
Evandro Teixeira/Acervo IMS
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De Herbert Daniel 
aos dias atuais:  
uma proposta para  
o Brasil do futuro
Quase 15 anos após a sua criação,1 a Fundação Verde, 
que leva o nome do ativista,  revolucionário e pensador 
Herbert Daniel, prossegue em seu trabalho de gerar 
conteúdo, de levantar reflexões teóricas e de formar 
quadros políticos – seja promovendo seminários, even-
tos e cursos de formação; seja por meio de publicações 
como a revista Pensar Verde ou em  seu site e redes. 

Por isso, busca estar sempre à frente, com um pen-
samento revolucionário, visionário, assim como era o 
de Daniel, propondo temas e documentos de apoio 
à construção de um Brasil verde, mas de um Brasil 
verde que olhe para todo o seu povo, para todos os 
segmentos da sociedade e para todos os setores – o 
ambiental, o educacional, o da saúde, o da geração de 
emprego e renda, o do desenvolvimento com respeito 
ao regional, ao local, à natureza; o do direito à mora-
dia, à acessibilidade e a cidades sustentáveis; o do 
respeito aos direitos LGBTQIA+, dos negros e negras, 
das mulheres, da juventude, dos idosos.  

Foi com esse pensamento que a Fundação Verde  
Herbert Daniel (FVHD) lançou, em novembro, em even-
to online, o documento Propostas para um Brasil verde. 
Elaborado sob a consultoria do jornalista, escritor e am-
bientalista Fernando Gabeira, o caderno aponta cami-
nhos para que o país retome a preservação do meio am-
biente e restaure a imagem nacional no exterior. 

Pensar Verde

v e r d e s 
e m  a ç ã o
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Segundo o presidente do Conselho Curador da Fun-
dação Verde, Ivanilson Gomes dos Santos (PV-BA), 
“os eixos principais são exatamente a descarboniza-
ção da economia e o novo modelo de desenvolvimen-
to para o país e para o planeta”. E o diretor-executivo 
da Fundação Verde, José Carlos Lima (PV-PA), ressal-
ta “a importância de trabalhar o Brasil como potência 
ambiental”. 

Veja, a seguir, alguns dos principais pontos  
do documento:

Retrocesso Ambiental2 

Em documento produzido pela bancada do PT no Sena-
do, Greenpeace, MST e Terra de Direitos, foram levan-
tados os principais projetos que se destinam a destruir 
a legislação ambiental brasileira, tornando-a ineficaz. 
Esses projetos precisam ser combatidos por amplos se-
tores da sociedade, mesmo que muitos desses setores 
ainda ignorem seus alcances negativos. 

São eles: 

1) Licenciamento Ambiental - Aprovado na Câmara e 
em exame no Senado. O projeto relatado pelo depu-
tado Neri Geller (PL 3.729/2004) praticamente torna 
uma exceção o processo de licenciamento ambiental, 
sob o argumento de que é preciso destravar a eco-
nomia. Ambientalistas já demonstraram que o argu-
mento é falacioso visto que apenas um por cento das 
obras paralisadas o foram por motivos ambientais. Na 
verdade, é preciso aumentar a capacidade técnica 
e operacional da fiscalização para que ela seja mais 
eficiente, entendendo-se por eficiência resultados se-
guros para a sociedade no menor espaço de tempo. 

2) Outro campo em que o avanço do governo Bolsona-
ro se dá no sentido de destruir a legislação ambiental é 
o que diz respeito à grilagem de terras, sobretudo em 
florestas nacionais. O Projeto 2.633/2020 se destina a 
ampliar a área [grilada] passível de legalização, sem ne-
nhuma argumentação técnica. Isso legalizará a terra de 
grandes grileiros e estimulará um processo mais intenso 
ainda de grilagem, sobretudo na Amazônia.

3) No caso das terras indígenas, a principal ameaça 
vem do Projeto 191/2020, que prevê a possibilidade 
de mineração, construção de hidroelétricas e explora-
ção de gás e petróleo nessas terras. O que na Cons-
tituição só pode ser feito de forma excepcional torna-
-se uma atividade constante, rotineira, representando 
uma grande ameaça à sobrevivência das comunida-
des indígenas. 

4) Finalmente, merece um estudo à parte o Projeto 
6.299/2020, que foi chamado de “Pacote do Veneno”, 
que libera o uso de agrotóxicos, em uma grande ame-
aça à saúde da população e dos próprios trabalhado-
res rurais. Isso sem contar que [o Pacote do Veneno] 
é um tiro no pé do próprio agronegócio, uma vez que 
os produtos brasileiros correm o risco de ganhar tam-
bém essa marca [produtos com agrotóxicos], em um 
mundo cada vez mais cuidadoso com a qualidade da 
alimentação.Fotos Ana Vilela

https://issuu.com/pensarverde/docs/propostas_brasil_verde
https://issuu.com/pensarverde/docs/propostas_brasil_verde
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Liberação de Agrotóxicos 
Batendo seu próprio recorde, o governo Bolsonaro 
fez de 2020 o ano em que mais se aprovou o uso de 
agrotóxicos no país. A tendência é aprovar uma média 
de 500 novos produtos por ano e, hoje, um terço dos 
[agrotóxicos] comercializados no Brasil ganharam au-
torização no governo eleito em 2018. 

Há muitas razões para definir como tarefa a revisão 
da liberação quase geral desses produtos no Brasil. A 
primeira delas é a saúde de todos os consumidores; a 
segunda, uma defesa estratégica da própria produção 
nacional, que tende a perder mercados na medida em 
que se afirma como um processo de envenenamento 
gradual das pessoas. 

A legislação brasileira sobre agrotóxico foi modifi-
cada por decreto, uma vez que o projeto intitulado Pa-
cote do Veneno está parado no Congresso. Por meio 
dessa medida autoritária e unilateral, Bolsonaro libe-
ra agrotóxicos que provocam câncer, assim como 
apressa a tramitação dos processos de liberação de 
novos produtos. 

O retrocesso nesse setor é tão grave, que foram libe-
rados produtos que estavam proibidos há 20 anos. O 
Partido Verde deve encaminhar um trabalho conjunto 
para reverter esse processo por meio de um trabalho 
no próprio Congresso que foi, de certa forma, atrope-
lado pelo decreto presidencial. 

No entanto, dada a sua responsabilidade nesse cam-
po, também é preciso estudar medidas judiciais que 
possam deter a liberação acelerada dos agrotóxicos, 
porque o tempo, nesse caso, pode salvar vidas, ape-
sar de o processo de envenenamento não ser tão rá-
pido como a ação de um vírus. O direito à saúde está 
consagrado na Constituição e, sem aprovação do 
Congresso, as iniciativas do presidente nesse campo 
podem ser consideradas inconstitucionais. 

Naturalmente, o PV vai dialogar com seus aliados, 
mas deve reservar-se o direito de tomar a dianteira, 
pois esse é um tema especialmente importante para 
o partido. [Também tem especial importância] o estí-
mulo à produção orgânica e o esforço para que, por 
meio do aumento da oferta, os orgânicos tenham pre-
ços mais acessíveis. Nos parâmetros atuais, os mais 
favorecidos economicamente podem escolher o que 
comem, ao passo que os pobres são forçados a con-
sumir produtos prejudiciais à saúde. Isso, quando têm 
algum dinheiro para comprá-los, como mostramos no 
tópico segurança alimentar.

Aquecimento  Doenças  
Tropicais 
A pandemia revelou, em escala nacional, a impor-
tância do SUS, e abriu um caminho para a conscien-
tização sobre os perigos que a destruição do meio 
ambiente representa para a saúde humana. Há quase 
duas décadas, formou-se um consenso no Painel In-
tergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 
sobre a relação direta entre o aquecimento global e o 
aumento das doenças. 

No caso dos trópicos, os cientistas preveem um 
crescimento muito grande dos vetores, como mos-
quitos e carrapatos. Doenças como dengue, Zika e  
Chikungunya devem aumentar sua intensidade. No 
caso dessas três, o Brasil tem uma experiência de 
combate, mas um trabalho ainda imperfeito. 

A Zika percorreu o mundo como uma doença que 
apareceu com força no Brasil. A dengue reaparece 
em todas as estações mais quentes. E, finalmente, 
a Chikungunya tem uma capacidade de invalidar 
as pessoas para o trabalho, uma vez que as dores 
que provoca costumam perdurar por meses e, às  
vezes, anos. 

O Brasil precisa se preparar para essas ameaças, ao 
mesmo tempo em que é necessário registrar que os 
cientistas preveem a possibilidade de novas epide-
mias a partir do desmatamento na Amazônia. A pró-
pria volta da febre amarela, em algumas regiões do 
norte de Minas, se deveu ao desmatamento. 

Em razão dessas evidências, o Partido Verde propõe 
que se crie um setor especializado no Ministério da 
Saúde para tratar não apenas da segurança biológi-
ca, mas também para monitorar e propor medidas 
preventivas para as consequências do aquecimento 
global. É um tipo de trabalho antecipatório que pode 
poupar vidas, uma vez que, apesar do esforço inter-
nacional, algumas consequências do aquecimento 
global já podem ser consideradas irreversíveis. 

Segurança Alimentar 
A Ministra Carmem Lúcia, do STF, declarou que a 
fome é inconstitucional. Ela se referia à segurança 
alimentar, direito social garantido na Constituição e 
ponto indispensável em qualquer programa político, 
seja de partido, seja de frentes políticas que disputam 
o poder. 

A incerteza de que haverá comida em casa no 
dia seguinte é um índice de insegurança alimen-
tar partilhado por 116 milhões de brasileiros, mais 
da metade da população. Desses, mais de nove 
milhões passam fome. Esse índice foi agravado 
pela pandemia e pelo governo Bolsonaro, tendo 
sofrido uma atenuação precisamente nos me-
ses em que se distribuiu uma ajuda emergencial  
de R$ 600,00.

Se avaliamos as principais condições do termo se-
gurança alimentar – disponibilidade, instabilidade, 
acesso e utilização –, veremos que, em termos na-
cionais, o Brasil é um grande produtor de alimentos, 
no entanto mais da metade da população tem aces-
so precário a eles. 

O Partido Verde deve acentuar que as mudanças 
climáticas influenciam a produção agrícola nos tró-
picos e deve defender: a) distribuição de alimentos 
em crises humanitárias; b) projetos do tipo Bolsa 
Família para fortalecer o orçamento doméstico; c) 
fortalecimento da agricultura familiar; d) estímulo e 
proteção das produções locais e comunitárias e e) 
utilização de espaços públicos ociosos para a pro-
dução de alimentos. 

Os demais temas do texto Propostas para um Brasil 
verde são: produção de carne e soja; poluição do mar; 
elevação do nível dos mares; crise hídrica e energéti-
ca; preservação das espécies; novas formas de pro-
dução de energia; promoção da bioeconomia; cultura 
e ciência e defesa da democracia. 

Todos esses assuntos envolvem uma gama de outros 
que implicam bem mais que a defesa do meio am-
biente e da qualidade vida: tratam da sobrevivência no 
planeta. Difícil pensar o que diria e o que faria Herbert 
Daniel, caso ainda estivesse entre nós. Talvez acres-
centasse mais alguns pontos; talvez ampliasse outros. 

Mas algo é certo: ele não estaria parado, olhando, es-
perando, muito menos estaria pensando apenas em si, 
no próprio bolso, no próprio pedaço de terra, apenas em 
sua existência. Pelo que pesquisamos e ouvimos para 
a elaboração desta edição, Herbert Daniel era inquieto 
demais, engajado demais, comprometido e sério demais 
para se contentar com toda a tragédia anunciada para 
o futuro do Brasil e da humanidade. Ele estaria na luta, 
como sempre esteve, e ergueria a bandeirada da neces-
sidade de estabelecermos uma nova relação com a Ter-
ra. Que esta edição da Pensar Verde possa promover 
uma reconexão com a essência, com os ideais e com os 
objetivos primordiais do Partido Verde.

1 A Fundação foi criada em 25 de julho de 2007 e as suas  
operações tiveram início em fevereiro de 2008. Disponível em:  
https://fundacaoverde.org.br/quem-somos/.

“É preciso estabelecer vínculos entre as 
lutas pelo direito à posse da terra com as 
lutas que buscam ecologicamente definir 
uma nova relação com a Terra.” 

Herbert Daniel

Assista ao vídeo sobre a proposta no canal  
do YouTube da Fundação Verde: 
www.youtube.com/c/TVFundacaoVerde 

Leia o documento na íntegra:  
https://issuu.com/pensarverde 

2 Os trechos aqui citados trazem a íntegra dos três primeiros temas 
do documento Propostas para um Brasil verde.

https://issuu.com/pensarverde/docs/propostas_brasil_verde
https://issuu.com/pensarverde/docs/propostas_brasil_verde
https://fundacaoverde.org.br/quem-somos/.
https://www.youtube.com/watch?v=Bmp1jIGnSyk&list=PLxDGobOWJoRyvoNMyDFhgPj5UuvsYYJIF
https://www.youtube.com/watch?v=Bmp1jIGnSyk&list=PLxDGobOWJoRyvoNMyDFhgPj5UuvsYYJIF
http://www.youtube.com/c/TVFundacaoVerde
https://issuu.com/pensarverde/docs/propostas_brasil_verde
https://issuu.com/pensarverde
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Biografia de  
Alfredo Sirkis  
traz sua história  
de luta pela  
democracia e pelo 
meio abiente

Chegada ao Brasil pós-exílio - Acervo Alfredo Sirkis

Alfredo Sirkis  
no Museu do Amanhã  
Acervo Alfredo Sirkis

v e r d e s 
e m  a ç ã o

No dia 8 de dezembro de 2021, Alfredo Sirkis completa-
ria 71 anos, mas um acidente trágico em 10 de julho de 
2020, no Arco Metropolitano, em Nova Iguaçu, interrom-
peu a sua história de engajamento e luta pela demo-
cracia, pelo meio ambiente, pela sociedade brasileira. 
Porém, sua vasta contribuição para o Brasil não será 
esquecida. Está chegando a sua biografia, organizada 
pela editora Ana Borelli, esposa que o acompanhou 
durante 26 anos – ou melhor, a sua fotobiografia. “O 
livro tem muitas imagens, tem um texto muito bonito.” 

A obra – que tem o patrocínio da Prefeitura do Rio de 
Janeiro, do Instituto Clima e Sociedade, da Fundação 
Verde Herbert Daniel e do WWF – terá quase 500 pá-
ginas, com versão em português e em inglês. A meta 
era lançar a biografia, que fica pronta agora em de-
zembro, no dia do aniversário de Sirkis, mas não foi 
possível. Agora a ideia é lançar ao longo de 2022 em 
cidades como São Paulo e Brasília. “É muito importan-
te levar pessoas que escreveram o livro para falar um 
pouco da história do Alfredo”, ressalta Ana.

Para escrever, Ana convidou o jornalista Pedro Nogh, 
que trabalhou com Sirkis no livro Mangue Vivo, um 
projeto do Instituto Onda Azul.  Outro convidado foi 
o arquiteto Roberto Ainbinder. “Era amigo pessoal do 
Alfredo. Então, convidei o Roberto para escrever so-
bre o período dele na prefeitura, na Secretaria de Meio 
Ambiente e na Secretaria de Urbanismo.”

De acordo com Ana, Pedro Nogh entrevistou todos os 
amigos, todas as pessoas que trabalharam com Sirkis, 
que tiveram importância real na vida dele, a exemplo 
de Gilberto Gil, Carlos Minc, Fernando Gabeira, Guido 
Gelli e Lucélia Santos, além de pessoas que trabalha-
ram com ele mais recentemente e de Roberto Rocco 
(PV-RJ), que falou sobre o Partido Verde. “Também 
temos algumas apresentações, pessoas que escreve-
ram textos pequenos, que são introdutórios.”

Um livro obrigatório
Ana Borelli era sócia de Alfredo Sirkis na editora. “A 
gente tinha uma parceria. Eu fazia todas as capas dos 
livros dele e, no final, nos últimos livros, eu já era edi-
tora.” Viajavam sempre juntos e estaria ao seu lado no 
dia do acidente. “Quando o Alfredo foi viajar para o 
sítio, eu ia na viagem e desisti dois dias antes. E fiquei 
me perguntando, logo depois do acidente, o porquê 
de eu ter ficado. Acho que a gente sempre tem muitos 
porquês quando vivencia um luto, ainda mais da ma-
neira como foi.” 

Depois, Ana se deparou com os arquivos dele, tudo 
muito organizado e de uma imensa riqueza. “Tinha 
tudo, desde a década de 1970, desde a infância dele, 
organizado por ano. Acho que, inclusive, ele tomou 
essa iniciativa de deixar tudo muito organizadinho 
logo quando infartou, há 10 anos.” 

Ao mexer nos arquivos, segundo ela, começou a en-
tender por que não fora na viagem. “Eu tinha de regis-
trar a história dele, todos os feitos dele, todas as lu-
tas. O Alfredo sempre foi uma pessoa muito generosa 
e abraçava as causas com o coração. Acho que era 
muito parecido com o Herbert Daniel e com o Chico 
Mendes, por isso, eles foram amigos.”

Compreendeu, assim, a necessidade de deixar regis-
trado tudo o que ele realizou. “É um legado. Eu preci-
so fazer isso em português e em inglês para que as 
pessoas tenham conhecimento da história dele, do 
papel dele, da importância dele dentro do movimento 
ambiental, da sociedade brasileira, da cidade do Rio 
de Janeiro, que ele tanto amava.” 

Ana considera o livro obrigatório não apenas para 
quem quer conhecer a história de Sirkis, mas também 
o movimento ambiental brasileiro. Para ela, no entanto, 
tem sido bem mais que isso: “É um livro obrigatório, 
mas, ao mesmo tempo, foi, para mim, um livro que me 
fez superar um pouco a ausência dele. Eu acho que 
mexer com essas memórias é como se eu tivesse feito 
uma terapia; tivesse servido como terapia. E, para mim, 
é um dos livros mais bonitos que eu fiz até hoje”. 

Revista de debates da Fundação Verde Herbert Daniel
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Sonho 
de 
virgem

s o l o  f é r t i l

Esboço de roteiro inédito
de Herbert Daniel

Este esboço inédito de Herbert Daniel para o grupo de 
teatro Infinita Metragem foi um delicado e querido pre-
sente repassado por sua amiga Christina Montenegro, 
que foi uma grande parceira em diversas etapas de ela-
boração desta edição da revista Pensar Verde.  

Christina explica um pouco sobre o texto, que, aparente-
mente, está incompleto, falta alguma parte. Ela conta que 
os papéis foram datilografados, recortados com tesoura 
e clipados pelo próprio Daniel. Christina desenvolvia os 
capítulos, com diálogos, e eles, então, conversavam mui-
to sobre o que “ia saindo”. 

Mas não é somente isso que transmite ao leitor a sensa-
ção de um texto fragmentado. Isso se deve, também, a 
características do Infinita Metragem, um grupo que não 
objetivava passar mensagens, que preferia “deixar per-
guntas no ar”. Para eles, “o que importava era o gatilho 
da história e das personagens”. 

No salão do casarão. Solange recostada no sofá, 
abana-se com um leque do qual nunca se separa. 
A campainha toca insistentemente. Entra Eunice, 
arrastando os pés, com mal humor.

Eunice – Dione ainda não chegou? Já está demoran-
do muito. Fico preocupada, ela foi se encontrar com 
Altair, e nos dias que correm é muito perigoso...

Solange – Ai, não me fale disto!

Eunice – Como não te falo disto? Que espécie de mãe 
é você que fica aí molengando no abano enquanto 
seu filho corre perigo, perseguido pelos esbirros da 
ditadura por causa do seu idealismo revolucionário...

Solange – Pobre Altair, meu filho querido!

Eunice – Filho querido! Ah! Você só se preocupa com 
a sua queridinha Angélica. Enquanto isso a sua ou-
tra pobre filha vai se arriscar, encontrando o bom e 
idealista Altair, perseguido pelos esbirros da ditadu-
ra, que podem matar covardemente a infeliz Dione.  
Dione ainda não chegou?

Herbert Daniel em campanha - Acervo pessoal de Ricardo Orsi1

Primeiro 
Movimento
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(A campainha toca de novo. Entram Pedro Paulo e 
Paulo Pedro.)

Solange – Angélica está como sempre se desvelando 
à cabeceira do pai moribundo.

Eunice – É... Se não fosse ela, quem cuidaria do Domício? 
Você é incapaz de atender ao próprio marido.

Pedro – Não seja cruel, Eunice. Solange é fraquinha, 
adoentada...

Eunice – Uma pamonha, é o que ela é. Enquanto fica 
aí no abano que me abano, meu pobre irmão Domício 
está lá, morrendo com esse cruel câncer na garganta.

Paulo – Deixe sua cunhada em paz, Eunice. Nossa ir-
mãzinha é tão frágil.

Solange – Obrigada, Pedro Paulo.

Pedro - Eu sou Pedro Paulo, Solange. Ele é o Paulo 
Pedro. (Ambos gargalham)

(Há um escrito à mão: – resmunga Eunice.)

A campainha toca, enquanto os dois falam. Eunice 
pergunta, a cada toque: “Dione ainda não chegou?”

Finalmente a porta é esmurrada com uma vio-
lência espantosa. Entra Quique, sóbrio persona-
gem, ambíguo; é fisicamente um monstro, uma 
deformidade espantosa, mas fala uma lingua-
gem quase pedante de tão sofisticada. Henrique, 
que todos chamam de Quique – Menos Eunice 
– além de bem falante, é jovial, cordial e envol-
vente. Tira partido da sua feiura para seduzir  
as pessoas. 

Quique – Se não me engano, batem à porta.

Eunice – E o que você está fazendo, Henrique, que 
não atende quando batem na porta?

Quique (corrigindo) – Batem à porta.

Eunice – Vê, estafermo? Estão batendo mesmo na 
porta! Estão socando a porta! 

Estão esmurrando a porta! Estão violentando a porta! 
Estão arrombando a porta!

Vão arruinar a porta! Vão derrubar a casa!!!

Quique – Não seja histérica, Eunice.

Eunice – Deixa estar, jacaré, que a lagoa há de secar.

(Quique é abalado por um tremor ao ouvir estas 
palavras. Eunice ri, cruel.)

Pedro e Paulo (alternadamente, com muito medo) – 
Não vão derrubar a casa, não!

Estão apenas querendo que alguém abra a porta. Não 
tem perigo nenhum. A casa é sólida. Não é, Solange?

Solange – (Em pânico) Ela já foi! Ela já foi... Agora, 
Domício está à morte...

Angélica não sai da cabeceira dele... Altair está sendo 
caçado, pobre filho guerrilheiro...

Quique – Um terroristazinho.

Solange – Terrorista é a vaca da sua mãe! Oh, descul-
pe. Você me irrita, Quique. 

Um guerrilheiro...

Eunice – Perseguido pelos esbirros da ditadura. E 
onde está Dione?

Novas batidas, mais fracas, à porta.

Pedro e Paulo (com medo, alternadamente) – Meu 
Deus, vão machucar demais essa porta de tan-
to bater nela. A casa vai cair. Esta casa está de-
caindo na decadência mais decadentista do 
que a do Império Romano e o incêndio de Nero  
juntos...

Solange – Oh, não suporto mais tantos conflitos.

Pedro e Paulo – Quique! Quique! (Comandam que 
abra a porta) 

Quique – Não sou empregado. 

Pedro e Paulo – Não? Não? Não mesmo, capataz?

Quique – Não, jararaca e ratinho. Melhor, jararaca 
(aponta Eunice) e ratinhos...

Eunice – Você bem que se aproveitou, enquanto  
Domício era rico, tinha enormes propriedades em 
São Paulo e no Pantanal Mato-Grossense.

Quique – Eu o ajudei a criar sua fortuna!!!

(Batem à porta) Eunice – Deixa estar, Jacaré... (Qui-
que é de novo abalado.)

Pedro e Paulo começam a chorar. Solange tam-
bém. Desesperada, ergue-se com muita dificulda-
de, parece que vai até à porta, mas arrepende-se 
e sai.

Solange – Estou com enxaqueca. Vou me recolher 
aos meus aposentos.

Um breve silêncio. Todos se encaram, olham-se 
desconcertados. Novas batidas.

Pedro e Paulo soluçam mudamente. Eunice 
e Quique olham a porta. A luz apaga-se em  
resistência.

 

Do outro lado da porta. (A porta simplesmente se 
move, de tal forma que se vê, do lado de fora da casa, 
Frei Francesco...)

Frei – Como demoram hoje em dia...

O frei fala sozinho, resmunga um pouco. Tira de 
bolsos – e de toda a parte – relógios e ampulhetas, 
que consulta. O frei é relojoeiro. Seu hábito é con-
sertar velhos mecanismos de medida de tempo. É 
responsável pelos sinos do convento.

Comenta sozinho o passado glorioso daquela casa.

Frei – Pobre Domício! Tão cruelmente atingi-
do pela malignidade que corrói sua garganta. 
Ganhou fortuna com o café... também com a 
venda de couros de jacarés. Um dia acalentou 
o sonho de ser chamado o rei do couro de ja-
caré. Enquanto foi fazendeiro, enriqueceu. Mas 
foi atraído pelo canto da sereia da industrializa-
ção...Durante o período juscelinista, abandonou 
a fazenda e dedicou-se às atividades industriais. 
Acabou perdendo quase tudo. Era um homem 
adaptado às lides rurais e não soube agir como 
empresário nas fábricas que quis criar, de café 
solúvel – que teve que vender para uma multi-

nacional – e de confecções de couro, sapatos e 
bolsas de jacaré...

(Neste instante, Quique abre a porta e torna a 
fechá-la violentamente com um acesso. O Frei 
olha aquilo com tremenda paciência. Volta a dar 
umas pancadas brutais na porta. Angélica abre 
a porta)

Frei – Minha querida Angélica!

Angélica – Frei Francesco! Que bom que o senhor 
veio, estava aguardando-o ansiosamente. 

Frei – Eu também tinha certa ânsia, mas não me 
abriam a porta.

Angélica – Eu não podia deixar a cabeceira de papai. 
Venha. 

Angélica conduz o Frei até o quarto do moribun-
do. Seus gemidos são feios e apavorantes. Só a 
presença de Angélica parece acamá-lo da dor, e-
-quando ela fala com ele – ele ronrona como um 
gatinho. 

O Frei comenta com Angélica a volta da Europa 
de Arturo, que lá fora se especializar em ele-
trônica e informática, “graças à ajuda de Domí-
cio, que sempre me ajudou a criar Arturo, me-
nino que adotei, salvando de um triste destino 
nas mãos dos contrabandistas com os quais 
vivia quando menino”. Ao ouvir o nome de Ar-
turo, Domício resmunga: “remorso...remorso...” 
E além disso, sussurra tristemente: “Angéli-
ca...” Nenhuma outra palavra nítida conseguirá  
falar.

Fica evidente que Angélica está apaixonada por 
Arturo. O Frei adverte que tome cuidado com os 
ciúmes de Dione. Vê com bons olhos o namoro dos 
dois, mas sabe que Dione “nutre um amor passio-
nal e irracional por Arturo”.

Angélica diz que não pode se dedicar ao seu sonho 
de amor... 

“Sonho de virgem amantíssima” – comenta o Frei 

... enquanto não ver curado o pai e resolvida a trágica 
situação do irmão.

“Perseguido pelos esbirros da ditadura” diz em off, 
lugubremente, Eunice. 

2
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No salão do casarão. Dias depois. Solange recosta-
da. Toque de campainha. Entra Eunice.

Eunice – Dione ainda não chegou?

Solange – Quem deve vir hoje é Frei Francesco e seu 
enteado Arturo. 

Eunice – Não sei o que Dione vê nele. Neto de uma negra.

Solange – Mas a mãe era quase branca.

Eunice – Quase é muito faltar para se ser respeitável. 

Toque de campainha. Entram Pedro Paulo e Paulo Pedro. 

Solange – Eu adorava a velha Balbina.

Eunice – Gentinha sempre te atraiu.

Pedro e Paulo – Não fale assim com Solange, Eunice. 
Ela é fraquinha... Não pode sofrer contrariedades.

Solange – Obrigada, Pedro Paulo.

Paulo – Ele é que é Pedro Paulo. (Caem na garga-
lhada)

Eunice – Onde andará Dione?

Batidas violentas à porta.

Pedro e Paulo – Deve chegar para ver Arturo que 
deve vir daqui a pouco. Dione foi se encontrar com o 
irmão Altair...

Eunice – Perseguido pelos esbirros da ditadura...

Solange (quase chorando) – Ai de mim! Altair preci-
sa ser salvo. Ainda bem que Arturo está de volta. Gos-
to dele tanto quanto gostei de sua boa avó, nossa Ama 
de leite, a negra Balbina.

Eunice – Onde andará Dione? (Batidas à porta) Eu é que 
não vou ficar aqui ouvindo conversa sobre a negrada. 
Não sou de ficar ouvindo mexericos de Senzala. (sai)

Paulo – Não podíamos trazê-la para a cidade. Ela não 
se habituaria, porque mesmo tendo vivido quase toda 

a vida na intimidade da nossa família ainda conserva-
va hábitos bárbaros, direi mesmo africanos e escra-
vistas que iriam criar situações desagradáveis numa 
metrópole grande. Sinto o coração partir, quando me 
lembro da visão da velha Balbina, banhada em pran-
to, na porteira da fazenda vendo-nos sumir na estra-
da, no automóvel que nos levara para sempre para 
longe dela...

Solange – Eu me lembro do seu choro magoado. Dizia 
de todo amor que nos tinha. Dizia: o que será de mim 
agora? Isto que vocês estão fazendo comigo não se faz 
com um animal doente, com um bugre selvagem... Ocês 
tão me matando... Eu não sou jacaré. Meu couro já não 
presta, como prestou meu leite...(suspiro)

Foi muito triste. Adorava a velha Balbina...

Batidas na porta.

Do lado de fora da porta. Frei e Arturo.

O Frei comenta com Arturo que é natural ali que demorem 
muito para abrir a porta. Fala da astenia de Solange... E da 
família curiosa dela. A mãe de Solange teve sete filhos. Os 
dois primeiros gêmeos idênticos, José João e João José. 
Um ano depois nasceram as gêmeas Ana Maria e Mariana. 
Depois vieram Pedro Paulo e Paulo Pedro. Assim, Solange, 
que nasceu quando Pedros e Paulos já eram grandões, é 
a única sem duplicata. A mãe de Solange morreu logo de-
pois do parto da última filha. José e João morreram, sob a 
vista dos pequeninos Pedro e Paulo, afogados, num roda-
moinho traiçoeiro. Gritavam as mesmas palavras e foram 
encontrados enlaçados no mesmo lamaçal, entre juncos 
muito vedes. Nunca se pôde saber quem era um ou outro, 
já que nus nadavam e nada no corpo dos dois meninos 
mortos distinguia-os: eram exata reprodução um do ou-
tro. Mariana e Ana Maria, que foram as verdadeiras mães 
de Solange, morreram quando Solange era adolescente.  
Mariana morreu picada por uma jararaca, de manhã, um 
mês de agosto. Ana Maria morreu de pneumonia, num 
hospital, numa viagem que fazia a São Paulo, [dois anos] 
depois, em fevereiro, numa madrugada de carnaval.

3
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Eu sou favorável à censura. Acho que tem que ter, é 
uma coisa muito útil, dá um realce. A censura é uma 
grande contribuição das forças que nos governam 
para a manutenção do bom humor e para estimular a 
criatividade. Se não fosse a censura, muitos achariam 
que o Coriolano, ah, o Coriolano, era apenas uma tra-
gédia shakespeariana da era pré-vídeo e onde o jogo 
era outras cartas do destino.

Sou tão favorável, que nem fui na despedida da censu-
ra, no teatro aqui no Rio, primeiro porque odeio adeus, 
me dá um baita sentimentalismo, choro e tudo, eu não 
sou de ter saudade daquele tempo em que a censura 
era um dos esteios da nossa cultura, acho que aquilo 
tudo está muito presente, a censura está viva, graças 
a Deus. Em segundo lugar, porque acho que o teatro 

sempre contribuiu muito com a censura, sempre lhe 
ofereceu material de primeira grandeza, e num teatro 
não fica bem despedir a censura, ela devia se despe-
dir nos seus lugares favoritos, como cadeias e sana-
tórios mentais, e no teatro não fica bem vir o outro 
Coriolano, ah, o Coriolano, dizer que não vai mais usar 
a tesoura, coisa muito depreciativa do corte e costura 
que continua viva, graças a Deus.

Falando n’Ele, foi por Sua veneranda causa que o  
Coriolano, ah, o Coriolano, proibiu o TELEDEUM, uma 
peça que é uma coisa perigosíssima, que afronta até a 
Constituição – a que continua em vigor, Deus é gran-
de, desde os tempos em que foi montada a tesoura-
das, numa grande demonstração da utilidade do corte 
e da costura. Foi um padre quem disse que a Consti-
tuição garante a censura, por causa dos preconceitos 
religiosos, quer dizer, a Constituição é contra os pre-
conceitos, desde que religiosamente. Não me lembro 
exatamente dos termos, é uma coisa assim. O fato é 
que o argumento do religioso é que a censura é um 
grande bem para a democracia, como já desconfiá-
vamos.

Já sabíamos disso desde que não vimos, Deus nos 
perdoe, aquele filme de um francês que parece que 
punha um “jevu” no “salu”, não sei bem, mas era um 
perigo para a Civilização Ocidental e dava Aids. Aliás, 
como esta peça, também estrangeira, já se viu. Franco 
morreu por lá, eles podem aprontar a esbórnia que 
quiserem, mas aqui, francamente, a gente é de respei-
to, ninguém morreu, quem foi enterrado continua de 
olho vivo. O Coriolano, ah, o Coriolano, foi ver e ficou 
horripilado, disse que nunca viu uma “tamanha teme-
ridade”, cortou pra que a gente fique com a temeri-
dade aparada no tamanho certo. O Coriolano, ah, o 
Coliolano, só aceita temeridades pequenas e médias, 
exorbitou e zás! Ele poda.

Assim, não vamos ver, Deus é grande e a Globo, maior, 
TELEDEUM.  Mas Teletema pode. 

Deste modo, o Teatro está salvo, nós também, e po-
demos ficar em casa sonhando em levar a juíza para 
uma ilha deserta. Eu também gostaria muito de levá-
-la. E deixá-la por lá

Texto de 

Herbert Daniel
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c o l e t a  s e l e t i v a

Uma conversa com  
James N. Green 

Desta vez, nosso entrevistado é o historiador esta-
dunidense, brasilianista, especializado em estudos 
latino-americanos e ativista dos direitos LGBTQIA+  
James Green, professor da Brown University, em  
Rhode Island (EUA), e cocoordenador nacional da 
Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil. 

Ele é o biógrafo de Herbert Daniel, autor de Revolu-
cionário e gay: a vida extraordinária de Herbert Daniel, 
pioneiro na luta pela democracia, diversidade e inclu-
são (Civilização Brasileira, 2018). 

Em vídeo gravado para a Fundação Verde, Green 
conta como foi seu primeiro contato com a história de 
nosso personagem, que ele não conheceu pessoal-
mente. 

Para o historiador, “[Herbert] se manteve revolucioná-
rio até o último dia da vida dele e é bom que ele esteja 
sendo lembrado”. 

O vídeo está disponível no endereço:

/TVfundacaoverde

Herbert Daniel 
A Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia) 
reeditou os livros Vida antes da morte e Aids, a ter-
ceira epidemia: ensaios e tentativas, de Herbert 
Daniel, inicialmente publicados em 1989 (Jaboti) e em 
1991 (Iglu), respectivamente. Na nova edição, os pre-
fácios atualizados são do diretor-presidente da Abia, 
Richard Parker – com quem Daniel dividiu a autoria 
de Aids, a terceira epidemia. A ação teve o apoio do 
Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/
Aids (Unaids). As publicações estão disponíveis para 
download gratuito no site da instituição: https://
abiaids.org.br/categoria/acervo-abia/livros. Alfredo Sirkis

Pouco antes de sua morte, em 10 de julho de 2020,  
Alfredo Sirkis havia lançado Descarbonário, em que 
as mudanças climáticas são o pano de fundo. A redu-
ção de gás carbônico na atmosfera para desacelerar 
as mudanças climáticas, dinamizar a economia e ge-
rar empregos são o foco, entre outros temas. “É bes-
teira frequentemente repetida dizer que a mudança 
climática ameaça o planeta. O planeta propriamen-
te dito não está nem um pouquinho ameaçado. [...] 
Quem está seriamente ameaçado é o Homo sapiens 
habitante do planeta que, em meados do século 
passado, o fez ingressar na era do Antropoceno. [...] 
Quando falamos de mudança climática incontrolável, 
de efeito catastrófico, nos referimos a uma ameaça 
específica à humanidade.”

Em 1981, Sirkis havia ganhado o Prêmio Jabuti com 
Os carbonários, em que o autor escreve sobre um pe-
ríodo de 43 meses, entre outubro de 1967 e maio de 
1971. Um relato sobre o movimento estudantil de 1968 
e seu esmagamento pelo regime militar. Como um jo-
vem secundarista se torna um guerrilheiro urbano? A 
obra traz, também, os sequestros dos embaixadores 
da Alemanha e da Suíça e a libertação de 110 presos 
políticos, e muito mais. 

 Acervo Abia

Fernando Gabeira
Nossa quinta dica de leitura vai para O que é isso, companheiro?, de 
Fernando Gabeira, também ganhador do Prêmio Jabuti, em 1979, na ca-
tegoria biografia e (ou) memórias. No livro, o autor busca compreender 
o sentido de suas experiências – a luta armada, a militância em uma or-
ganização clandestina, a prisão, a tortura, o exílio. Também elabora um 
retrato autêntico e vertiginoso do Brasil dos anos 1960 e 1970. 

James Green - Brown University

https://www.youtube.com/watch?v=cQ-WYUw9BCM&list=PLxDGobOWJoRwJ5qX2fIgPG47AG1I5lUGT
https://www.youtube.com/TVfundacaoverde
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2018/12/VIDA_ANTES_DA_MORTE_LIFE_BEFORE_DEATH_site.pdf
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2018/12/aids_a_terceira_epidemia_web.pdf
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2018/12/aids_a_terceira_epidemia_web.pdf
about:blank
about:blank
https://abiaids.org.br/categoria/acervo-abia/livros
https://abiaids.org.br/categoria/acervo-abia/livros


Herbert Daniel
“É preciso estabelecer vínculos entre as lutas pelo direito 
à posse da terra com as lutas que buscam ecologicamente 
definir uma nova relação com a Terra.”
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