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A preocupação com o outro é marca da 
•  sempre-luta por um mundo mais justo

Pensamentos e sentimentos de Inácio Arruda, desde 
cedo, atravessados pela dignidade humana e postos sob 
o signo do outro.

e nos fosse possível capturar, em palavras, a 
impressão digital de Inácio Arruda, 41 anos, 
deputado federal mais votado do Ceará na última 
campanha(98), leríamos,em garrafais: povo, gente.

Em todas as etapas deste trabalho, ratificamos esta 
marca, desde o convite, quando, sem qualquer ostentação, 
conversou pela primeira vez com aprodução, atéaentrevista 
em si, ainda passando por uma pré-entrevista realizada na 
casa de dona Francisca Arruda, sua mãe, no indefectível 
bairro D ias Macedo, à qual chegou, ele próprio na d ireção 
de um gol prateado anos 90, com a esposa, a médica 
Terezinha Braga Monte, 44 anos, e os filhos pequenos 
Nara, Vítor e Clara.

Mas nesta entrevista, Inácio muito mais do que se deixa 
entrever: revela-nos, em particular, episódios desuainfancia, 
de suaj uventude e de sua personalidade, detalhes certamente 
inéditos aos tradicionais veículos de comunicação, mas que 
concorreram na construção do ideário e do imaginário deste 
que é certamente o maior nome da esquerda cearense.

Por estas passagens, notará o leitor que Inácio teve 
umameninice intensa, vivida, difícil em alguns momentos,

mas bem distante do que hoje se concebe como infância, 
quando as crianças passam a maior parte do tempo digerindo 
enlatados televisivos, presas às exigências de um curto e 
empobrecedor espaço urbano. O menino Inácio estudava, 
trabalhava - desde os 5 anos - no roçado do pai, seu Lopes, 
tinha espaço pra correr, brincar e tempo pra tirar mel de 
arapuá. Escrevia, já  cedo, a poesia do viver.

Já na adolescência e juventude, ficam patentes a 
constante busca pelo outro, pela socialização e o potencial 
de liderança, virtudes estampadas nas escolas por onde 
passou (Jenny Gomes, Liceu do Ceará, Escola Técnica 
Federal), todas públicas, e nas promoções, aventuras e 
leituras do Centro Social Padre Guilherme Waessen e de 
sua biblioteca Nela, aliás, lhe surgiram as primeiras sementes 
comunistas, convenientemente plantadas pelo padre 
Raimundo Lorry. Sementes que, regadas à base de intensas 
leituras e questionamentos, germinariam fartamente, mesmo 
no adverso clima da ditadura.

Ora, mas Inácio queria justamente a intensidade, a luta, 
acontestação. O primeiro emprego formal, coincidênciaou 
não, foi numa metalúrgica. N a Indústria de Móveis de Aço 
Ângelo Figueiredo, final dadécadade70, sentiu os dissabores 
do operário brasileiro: horários rígidos, trabalho pesado, 
salário curto. Almoçavam, ele e uma pá de gente, em meio 
às moscas e à poeira. Depois de 6 meses de trabalho, 
mudou de função, mas não quiseram aumentar-lhe o 
salário. Ele, claro, pediu demissão.

Foi trabalhar, concursado, no Tribunal de Justiça do 
Estado. Concluindo a Escola Técnica, foi fazer Matemática 
na Universidade Federal do Ceará (UFC), “querendo ser 
cientista”. No entanto, àépoca, início dos anos 80 j á  estava 
defmiti vamentecontaminado pelo vírusdapolítica: o mesmo 
grupo de jovens do Centro Social Padre Guilherme Waessen, 
do qual era diretor, estavapor se transformar na Associação 
de Moradores do Dias Macedo. Entre a exatidão e a  razão 
da Matemática c as dúvidas e emoções da luta, a opção 
certeira foi a últim a

O contexto daépoca fez adelíciade nosso personagem. 
Politicamente, o início dos anos 80 fervia mais que o maior 
dos caldeirões em ebulição. Os ingredientes eram a briga 
pelaredemocratização, as greves dos metalúrgicos, o programa 
governamental de desfavelamento, o Movimento Contra a 
Carestia, a clandestinidade do Partido Comunista do Brasil 
(PC do B), passeatas e manifestações. Inácio estava lá.

Da Associação de Moradores do Dias Macedo, veio a 
Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza. Ele foi o 
primeiro presidente. As pelejas foram muitas e duras. No 
meio tempo, travava acirradas discussões com seu professor 
de FilosofiadaFacuIdadede Direito naUFC, curso até hoje 
inconcluso, em função da dedicação ao outro.

Bom, aí acontece a legalização do PC do B (l 985), a 
candidatura teste à Câmara Federal (1986), a Câmara de 
Vereadores (1988), o mandato de deputado estadual (1990), 
a primeira eleição como representante nacional (1994) e 
sua recente e esmagadora reeleição. Mas isto já  está 
contado e recontado nas revistas e jornais.

As novidades você lerá nas páginas seguintes. 
Novidades que confirmam, sem qualquer demagogia, a 
opção de Arruda, desde cedo, pelo crescimento do ser 
hum ano, pela busca por dias melhores a todos, 
indistintamente. E, se para tanto for preciso luta, não se 
engane: ele estará lá.
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O contato para a reali
zação da entrevista foi 
após um debate na Es
cola Técnica, cujo tema 
era a política económi
ca do governo Fernan
do Henrique. Inácio era 
o mediador.

Depois do debate, so- 
íicitoe sorridente. Inácio 
atendeu prontamente a 
equipe de produção. Na 
ocasião, recebeu núme
ros anteriores da revista 
Entrevista.
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Entrevista - Pra gente começar 
essa nossa conversa, gostaria que 
você nos falasse um pouco da sua 
infância, que você trouxesse e 
relembrasse a sua infância. Ouem 
era o menino Inácio?

Inácio - Tínhamos aqui (apontan
do para uma área em frente à casa 
dos pais dele) quatro pés de pau-brasil 
e um pé de algodào. Isso aqui, numa 
hora dessas, fazia uma sombra total. 
Claro que não tinha nada, O que havia 
aqui na frente era areia e muitas plan
tas. A gente brincava, jogava bola e 
exatamente aqui ao lado - isso era um 
terreno só. As três quadras próximas, 
os três terrenos próximos, os três muros 
atuais, era um terreno só. E era aqui 
vizinho exatamente que agentejogava 
bola, e era uma areia solta, lembro que 
fazia uma poeira infernal, com três ou 
quatro anos de idade, eos vizinhos todos 
eram amigos nossos. Nessa fase de 
criança, a gente tinha que brincar e 
também tinha que trabalhar, não 
tinhanegócio de moleza não. Acho 
que desde muito pequeno, a gente 
tinha regras da casa que todo mun
do tinhaque ajudar.

Então, nós puxávamos aágua 
na cacimba - você tinha um balde 
de maisou menos 5 litros-, agente 
puxava água todo dia para encher 
os potes e pra, também, lavar rou
pa. Todo diatinha roupa pra lavar, 
então todo dia tinha que puxar 
água pra lavar roupa. E nós aguá
vamos todas essas plantas, todas 
as que tinham por aqui, e tudo era 
cerca, não tinha muro. Nós tínha
mos também um pé de pitomba que 
cobria todo o terreno, de lado a lado. E 
a pitombeira, não sei se vocês conhe
cem, alguém conhece? Então, o pé de 
pitombaagente tinha facilidade, por
que ele era.. Fechava até o chão. 
Subia aqui pelo tronco e depois agente 
descia pelas pontas dos galhos. Tudo 
isso era uma grande diversão. E brin
cávamos de latas, fazíamos carrinhos 
de lata de leite, não sei se alguém deve 
ter acompanhado essa época, a gente 
fazia os nossos próprios carrinhos de 
lata de leite, fazia de madeira, usava a 
imaginação pra poder aproveitar o 
máximo. Agora, era uma vida assim 
ótima, a infanciaera uma coisa del ici- 
o sa  Tinha espaço pra correr. De vez 
em quando, tinha umas corridas de 
cavalo aí na frente também. E a mais 
engraçada foi uma corrida de cavalo 
disputada com um carro. Acho que era 
no tempo daquele Gordini, né? E o 
cavalo deu um bule (deu de lambuja, 
com muita vantagem) no Gordini, por
que cra um arcial,então daqui apouco 
o carro tava enganchado no areial, e o 
carro ainda capotou (rindo).

Entrevista - Inácio, e como fo i a 
sua infância junto com o trabalho, 
ao mesmo tempo? Como era o tipo 
de trabalho que você fazia e como 
fo i trabalhar enquanto criança?

Inácio - Acho que ao mesmo 
tempo você tinhao trabalho e a obriga
ção de trabalhar, porque era, digamos 
assim, regra, mas era uma curtição 
muito grande. Acho que, desde os 5 
anos, eu e meu irmão, o Enéias, íamos 
para o roçado. Então, meu pai era 
funcionário da Aeronáutica, e os fun
cionários civis queriam plantarem fren
te à Base civil, um terreno para os 
funcionários trabalharem, plantarem, 
e o papai plantava. Então ele tinha um 
roçado grande e nós, toda tarde, quan
do chegava da aula, almoçava, fazia o 
dever de casa, quando terminava o 
dever de casa, a turma ia pro roçado. 
Então nós íamos pro roçado pra limpar, 
tá  certo? Na cpoca de colher milho e

feijão, a gente tava lá colhendo milhoe 
feijão, melancia, jerimum, plantando 
até gergelim também. A gente gosta
va muito de fazer fubá de gergelim, 
com castanha também ficava melhor 
ainda. Tínhamos um roçado próprio, o 
nosso era bem aqui vizinho, naquela 
mangueira lá (apontando adiante 
da casa), um roçado que esse cra, 
digamos assim, acurtição da curtição. 
A gente trabalhava... Trabalhar era 
no roçado do pai, e o outro a gente 
fazia, eram separados. Isso durou um 
bom tempo, acho que agente aprovei
tou bem.

A Base Aérea tem um apelido 
aqui na região. Da Serrinha até a 
Aerolândia (são bairros de Fortale
za) ela tem um apelido, tá certo? En
tão, às vezes, a gente dizia o seguinte: 
“Onde é que tá fulano?” “Foi pra 
mãe”. Então, a  Base Aérea de Forta
leza era a mãe dessa região. Por quê? 
Porque na Base Aérea você plantava, 
na Base Aérea você colhia as frutas, 
então você tinha tudo que você 
imaginar aí de fruta - você tinha jaca, 
vocêtinha caju, você tinha m anga,

“(Criança,) a gente tinha 
que brincar e também 

tinha que trabalhar, não 
tinha negócio de moleza 

não. (...) a gente tinha 
regras da casa que todo 

mundo tinha que ajudar.”

você tinhagoiaba, você tinha sapoti. 
A gente fazia uma verdadeira festa 
dentro da Base. Então, quando você 
ouvia “alguém desapareceu”, deve 
estar na mãe. A mãe era a Aeronáu
tica, a gente curtia bastante.

Entrevista- Agora, Inácio, como 
era a sua relação com os irmãos, já  
que as idades são muito próximas? 
Você sempre fo i muito ligado a eles, 
andavam juntos, tinham as brinca
deiras...

Inácio - Nessa fase de infância, 
nós éramos muito j untos. Nós brigáva
mos juntos e brincávamosjuntos. Por
que aqui a turma brigava bastante, 
sempre aparecia uma arenga (intriga, 
mexerico). A relação com meus ir
mãos era sempre boa Briga sempre 
tinha, porque um dia você tinha de 
estar puxando a água, então ele tam
bém revezava, né? Então, um d ia  eu 
puxava a água e o Eliézer aguava. 

Outro d ia  o Eliézer puxava eu 
aguava. Então essas confusões 
sempre surgiam quando um dizia: 
“Não, não vou aguar não”. “Tem 
de aguar”. Então começava uma 
confusão infernal... A briga às 
vezes, era no jogo também. Então, 
nós éramos assim... Arengáva
mos muito, mas brincávamos mui
to juntos e saíamos muito juntos, 
principalmente eu e o Enéias.

Então, da infância na Aero
náutica além de trabalhar lá, a 
gente também caçava. A gente ia 
fazer fogo pra pegar preá (animal 
mamífero roedor parecido com 
um rato, muito comum no Nor

deste). Isso era uma outra coisa que 
divertia a gente, mas também era o 
momento da alimentação mesmo. Por
que o salário do meu pai era o quê? 
Acho que devia ser um salário, dois 
salários, era algo parecido com dois 
salários mínimos, nesse período em 
que agente era criança. Então, arenda 
familiar era complementada com a 
mamãe, que era uma espécie de auxi
liar de enfermagem do bairro-ela que 
aplicava injeção, orientava pra com
prar os remédios. Isso rendia porque 
cada aplicação da injeção era tanto. 
Criavam-se galinhas, chegamos a cri
ar muitagalinha, vendia ovos. E pega
va o preá na base.

Entrevista -E o  arapuá (colméia 
de abelhas agressivas, dependurada 
em árvores)?

Inácio - Arapuá era um episódio à 
parte, porque nós, jáem  plena ditadura, 
tínhamos uns 10 anos de idade. E tinha 
uns primos que eram de Mossoró (se
gunda maior cidade do vizinho es
tado do Rio Grande do Norte), que 
sempre vinham passar as férias aqui. 
E como a gente conhecia toda a área,
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a gente sempre entrava na Base para 
fazer o que queria. E, em plena ditadu
ra, nós resolvemos botar fogo na Ae- 
ronáutica(róos). A gente tirava muito 
arapuá, entendeu? Era pouco mel, eles 
faziam uma casa enorme...

Entrevista - Mas o fogo, em 
compensação...

I nácio - O mel era pouco. Agora, 
pra tirar um arapuá, o que a gente 
fazia de fumaceira, não era brincadei
ra! Que era para as abelhas não te 
morderem. Então, a gente já  tinha 
tirado muitos arapuás, mas, numa 
dessas, acho que mais ou menos uns 
800 metros aqui na frente, nós fomos 
tirar um arapuá, que era mais ou 
menos num período desses, assim no 
mês de novembro, bastante seco. 
Então o arapuá era alto demais, a 
gente tinha que botar o fogo, uma 
vara, era de palha com sacos de corda 
que agente faziaaqui. Então, quando 
estava só fumaçando, a gente 
subia com uma vara e tacava lá 
na boca do arapuá. Só que aí, pá, 
despenca o tacho. Aí, começa a 
pegar fogo e incendiou tudo. 
Quando a gente tentou fugir, na 
verdade a gente ficou cercado 
peio fogo, não tínhamos escapa
tória, corremos pra dentro do ro
çado, mas aí o fogo também já  
tinha fechado esse lado. N a única 
brecha que tinha, foi abrechapor 
onde entrou a famosa PA, a Po
lícia da Aeronáutica. Então nos 
pegou ali. Uns escaparam, outros 
foram presos, 4 ou 5 foram pre
sos nessa época. Eles levaram a 
gente lápro comando. No comando, 
conversamos ali com o oficial (e ele 
perguntou): “O fogo tá sob controle?” 
(Ao que responderam:) “T á sob 
controle do Corpo de Bombeiros” . 
Que era aqui da Aeronáutica tam
bém, o pessoal dos bombeiros eram 
soldados da Aeronáutica “Então, pode 
liberar” . A gente saiu pra querer vol
tar por dentro da Aeronáutica, que 
era o nosso caminho natural. Aí, ele 
disse: “Não, não. Vai lá, solta lá fora”. 
Lá n a ... Onde é a (avenida) Borges 
de Melo. A vergonha nossa era imen
sa  Por quê? Todo mundo de calção, a 
pivetada toda de calção, saindo pela 
Aerolândia pelo lado de lá e não que
riam, maseles diziam: “Não, volta por 
lá”. Aí, terminamos voltando por lá...

Entrevista - Quer dher que, 
embora novo, com apenas 10 anos, 
você pode dizer que fo i preso pela 
ditadura? frisos)

Entrevista - Inácio, outra coisa, 
quando era pequeno, não tinha 
vontade de trabalhar na Base, não?

Inácio - O que foi que ocorreu? 
Acho que o meu pai, ele adorava os

m i 1 itares da Aeronáutica. Eu acho que 
foi o último emprego dele, tá certo? Foi 
a Aeronáutica. Esse trabalho dele na 
Aeronáutica começou em plena guer
ra, durante a Segunda Guerra Mundi
al. A mudança um pouco de compor
tamento em geral nossa é que o meu 
pai sempre quis que alguém daqui fos
se ser m i 1 itar da Aeronáutica. Era um 
sonho do pai: “Alguém vai ser militar 
aqui da Aeronáutica”. E na alça de 
m ira estávamos eu e o Enéias, eram os 
dois da fila que estavam ali já, esperan
do: “Tem que sair um militar daqui” . 
Mas, em 64, durante o golpe, nósouví- 
amos pelo rádio e o meu pai tava na 
Aeronáutica Quando o meu pai che
ga, o que acontece? Vários amigos 
nossos, amigos do meu pai - capitão, 
major, oficial, sargento, principalmen
te sargento, porque a vila dos sargen
tos e dos oficiais era toda aqui -, o 
pessoal foi preso, aturmada Aeronáu-

“Era um sonho do pai: 
'Alguém vai ser militar 
aqui da Aeronáutica'. E 

na alça de mira 
estávamos eu e o Enéias 
(...) esperando: 'Tem que 
sair um militar daqui'.”

ticaque, na época, era ligada ao presi
dente, ligada ao João Goulart. Mas 
essa era a turma que era amiga nossa.

O grande negócio do golpe era que 
tinha uma baderna geral no país, e 
precisava resolver o problema da 
baderna. M as, de repen te , os 
baderneiros eram as pessoas mais 
amigas nossas, que agente conheciae 
não eram baderneiros, tá certo? Eram 
pessoas que tinham opiniões e apoia
vam o governo do João Goulart. Foi 
todo mundo preso, não teve negócio 
não. Então, os nossos amigos todos 
foram, foi umachoradeira, uma confu
são, porque os filhos ficaram, a esposa 
ficou no quartel, enquanto o resto do 
povo foi todo embora. Aí, criou um 
sentimento, principalmente o sentimen
to das crianças de 7 anos, 6 anos, 8,9, 
era a turma toda que andava junto. 
Todo sábado agente iapro cinema da 
Aeronáutica. Todosestudavam no (co
légio) Jenny Gomes e todos curtiam 
um pouco essa vidaaqui dessa imensa 
fazenda juntos. E essa turma ficou 
separada dos pais, porque os pais fo
ram presos como baderneiros e sub

versivos, terrorismo, o diabo, enten
deu? Então, isso criou um clima muito 
de comoção no meio das famílias. E 
mesmo os outros que não foram pre
sos, ficou aquela coisa... Ninguém 
abriaa boca, ninguém falava, ninguém 
se comunicava. E  nesse período tam
bém, passou a ser perseguida aqui uma 
vizinha nossa, aNilma, que cra a pri
meira professora nossa, que era vizi
nha nossa, a gente tinha uma convi
vência muito grande... Na hora que 
tava a situação muito difícil, (a situa
ção) económica, agente fazia troca de 
favores, muitas vezes o almoço nosso 
vinha da casa dela, da casadaNilma. 
E muitas vezes, a Nilma e os irmãos 
comiam do que a gente mandava de 
comida pra lá. Então, essa época de 
barra pesada, a gente tinha uma apro
ximação muito grande. Além do episó
dio que nós tivemos aqui, da Aeronáu
tica, tinha gente muito amiga nossaque 

foi presa. As vezes não tinha nada 
de baderneiro, não estava metido 
em movimento nenhum, o único 
problema é que apoiava o gover
no. E, quando veio a ditadura, os 
caras foram em cima e em segui
da, aNilma passou a ser persegui
da, e era a nossa primeira profes
sora. Eu disse: “Bom, mas se os 
militares querem resolver o pro
blema da baderna, só nos criam 
problemas, prenderam os nossos 
amigos lá. Prende aqui a menina 
que foi nossa primeira professo
ra". Aliás, ela não foi nem presa, 
foi preso o esposo dela, o Messias 
(Messias Pontes, jornalista que 

hoje trabalha na Assem bléia 
Legislativa). O Messias foi presiden
te do Sindicato dos Jornalistas (em 
verdade. Messias Pontes não fo i 
presidente, fo i diretor do sindica
to), ele foi preso, aNilma, não sei se foi 
presa, mas teve que fugir aqui do 
bairro. E a gente sempre ficou questi
onando: “Pô, quer dizer que essa dita
dura veio pra salvar o Brasil, aí o 
pessoal que trabalha, que pensa, que 
diz alguma coisa...”

Entrevista - Esses aconteci
mentos deixaram marcas na tua 
formação?

Inácio - Isso foi criando um clima 
entre todos nós. Isso era uma coisa 
instintiva. Instintiva, mas em cima de 
fatos concretos. Foi criando um clima 
de que nós deveríamos fazer oposição 
aos m ilitares. Nós não tínhamos, diga
mos assim, consciência e isso não cra 
nada organizado. Nada, nada, nada. 
Era apenas uma relação que nós tínha
mos com as pessoas que passaram a 
ser perseguidas pela ditadura. Como 
nós continuávamos estudando dentro 
da Aeronáutica, a gente continuava

A produção bateu ani
mado papo com Pati
nhas. presidente do PC 
do B. Chico Lopes, de
pu tado  estadual, e 
Franciner Cunha, as
sessor de Inácio. O as
sunto foi Inácio Arruda.

Pedro Dantas. 907 A 
casa é simples, mas é 
de todos Sempre abri
gou murta gente. Iná
cio tem ó irmãos. O bair
ro é o Dias Macedo.
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O muro da casa do Dias 
Macedo trai a preferên
cia política da família: a 
marca da última cam
panha de Inácio está 
láf grande, de uma 
ponta à outra.

O pai de Inácio, seu Lo
pes. 85 anos. acompa
nhou. atento, a exposi
ção que a esposa, dona 
Francisca. 63. fez à pro
dução sobre o filho. Mas 
eie preferiu não falar
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indo por aqui, atravessando a pista, 
neste percurso, até chegar no Jenny 
Gomes: foi, saiu daqui de dentro, saiu 
de dentro do quartel e foi pra fora do 
quartel (faz gestos indicando o ca
minho). Entào, nessas idas e vindas, 
nós sempre parávamos nos cassinos 
de oficiais, cassinos de sargentos, dos 
cabos, e tanto no cassino de sargentos 
como no cassino de cabos, que era o 
que a gente mais frequentava, você 
tinha cartazes enormes, cartazes gran
des, maiores do que o tamanho único, 
com as fotos dos procurados, militares, 
civis, estudantes etc. O nome grande 
em cima: "‘Procurado -  fulano de tal, 
terrorista”. Era aquelacoisa ruim, aque
le clima ruim. E dentro do Jenny Go
mes tinha um outro problem a-que os 
filhos dos militares que foram presos 
estudavam dentro do Jenny Gomes e 
eram amigos nossos. Entào, isso ia 
criando... I sso teve pegas depois, quan
do a gente já  tava com 13 anos, 14, 
teve pegas nossos com o frei 
Ambrósio (Manoel Andrade So
ares, ex-diretor do Colégio 
Jenny Gomes), que era o capelão 
da Aeronáutica e era o principal 
nome da comunidade escolar do 
Jenny Gomes, sempre foi diretor 
daescolapormuitosemuitosanos. 
Então, isso deu confusão, porque 
os filhos dos militares que foram 
perseguidos, normalmente, se tor
naram também os alunos mais re
beldes da escola. Por isso, acabou 
o negócio de ir pra Aeronáutica.
Eu fui lá, tá certo, me inscrevi, aí o 
papai disse: “Ah, ele vai servir na 
Aeronáutica e tal, não sei o quê”. Aí, 
na última hora, saí do Jenny Gomes, 
entrei na Escola Técnica (Federal do 
Ceará), e pedi lá ao diretor da Escola 
Técnica pra me dar o atestado solici
tando que nós fôssemos liberados, nós 
estávamos estudando na Escola Téc
nica, era um regime de muitaaula, o dia 
inteiro, se eu saísse, perderia o curso e 
tal. E o meu irmão também foi pra 
EscolaTécnica, também pediu a mes
ma liberação. Todos nós caímos fora 
da Aeronáutica. Só mais tarde é que 
um irmão meu, Egberto, por uma ques
tão de sobrevivência, já  no curso de 
Agronomia- também tinha feito Esco- 
laTécnica, na Escola Técnica pediu a 
liberação, saiu do alistamento, adiou - 
no segundo ano de Agronomia, ele 
disse: “Eu tô precisando ganhar algum 
dinheiro”. Aí, tem uma seleção para 
sargento da aeronáutica, na Escola de 
Especialistas. “Então, vou fazer esse 
concurso aí” . Aí, fez o concurso da 
Escola de Especialistas, é sargento da 
Aeronáutica até hoje. Quer dizer, sal- 
vouaqui a safra,saiu um militar, afinal. 
Por outras vias e por outras razões.

Entrevista - Ouanto à presença 
dos pais na sua formação, como é 
que você analisa?

Entrevista - Você tinha falado 
que chegava do colégio, almoçava, 
fazia o dever de casa e aí que ia 
trabalhar. Se era uma coisa dos 
pais mesmo, “só vai trabalhar de
pois que fizer o dever de casa", 
ficava no pé...

Inácio - É, ficava. Quer dizer, a 
minha mãe, apesar de serautodidata, 
porque nunca foi à escola, mas elaé 
que ensinava a gente. Era aquela 
complementação da casa e ela acom
panhava ali, digamos assim, no pé. 
Todo mundo tinha que fazer as obri
gações da escola quando chegasse 
em casa. O dever de casa tinha que tá 
feito, ela acompanhava, ela olhava e 
examinavae só depois de tudo pronto 
é que você tava liberado. Era uma 
turma assim próxima, porque eram

quatro próximos, a Lúcia, o Inácio, o 
Enéias e o Egberto (todos irmãos de 
Inácio). Então, era uma barra meio 
pesada de cuidar, porque dava muito 
trabalho, fazia muita confusão, mas 
ela sempre acompanhou ali no pé. 
Nós tínhamos a educação como uma 
questão central da vida, nós saímos 
pra trabalhar, porque até aí, até fazer 
vestibular, até chegarno segundo grau, 
tanto a mamãe como o papai, ele 
preferia tudo o que eles pudessem 
fazer, mesmo numa situação dramá
tica de sobrevivência... Porque o sa
lário que tinha nacasaerao salário do 
meu pai e a complementação era feita 
pela mamãe, vendendo ovos, venden
do isso, vendendo aquilo, fazendo rou
pa, costurando, pra poder melhorar a 
renda familiar.

Então, nós saímos da escola com 
uma questão central, na hora em que 
nós não aguentávamos mais ver os 
amigos pagando a conta, entendeu? 
Terminava sendo um custo você ter a 
sua conta bancada pelos amigos. En
tão, você tinha que estudar mais, você 
tinhaqueensinaros amigos, você não 
pod ia se negar a dar um a au la com ple-

“O dever de casa tinha 
que tá feito, ela (a mãe) 

acompanhava, ela 
olhava e examinava e só 
depois de tudo pronto é 
que você tava liberado.”

mentar de graça. Então, na prática, a 
gente tinha muita aula complementar 
em casa e na casa dos amigos. Quer 
dizer, a gente se redobrava nos estu
dos, tá certo, pra dominar completa
mente aqueles assuntos na Matemáti
ca, no Português, na História, na Geo
grafia, naBiologia, naQuímica. agen
te dava um duro danado pra ser... Não 
era pra ser o primeiro aluno da classe, 
nunca disputamos pra ser o primeiro 
da classe, mas a gente sempre tratou 
de ser um aluno que conheciae domi
nava todas as matérias. Pra quê? Pra 
você poder ensinar. Era uma forma 
também de você ampliar os seus re
cursos, porque toda festa que a gente 
ia, a entrada era bancada pelos ami
gos, a bebida era bancada pelos ami
gos, quer dizer, a farra era bancada 
pelos outros. Porra, tem que parar, e aí 
nós mesmos decidimos que tinha que 
parar, acabou. Eu disse: “Não, tenho 

que estudar de noite” . Quer dizer, 
isso aí já  era um drama aqui em 
casa, porque achavam que estu
dar de noite era muito tarde, mas 
nós tínhamos que estudar de noite. 
Transferimos o curso da Escola 
Técnica para a noite, em seguida, 
os irmãos foram transferindo tam
bém para a  noite, todo mundo co
meçou a trabalhar, a ter emprego 
mesmo, de ganhar o seu dinheiro e 
botar seu dinheiro no bolso, que era 
o que a gente queria, ter o domínio 
da grana no bolso, cada um.

Entrevista - Inácio, a sua 
formação estudantil se deu toda 

em escolas públicas, no Jenny Go
mes, no Liceu, na Escola Técnica e 
mesmo na UFC. também. Eu queria 
saber como é que isso influenciou 
na sua visão de cidadão e na sua 
atuação política. Como isso fo i  
marcante pra você?

Inácio - N a verdade, eu comecei 
a estudar aqui no bairro, na escola do 
bairro, que é essa atual Escola Antôn io 
Dias Macedo, mas tinha outro nome 
na época, que eu não tô lembrado. Foi 
a primeira escola nossa, nós estuda
mos aí uns 6 meses, aí fomos pro Jenny 
Gomes.

As escolas eram de grande quali
dade. Na época, dizia-se que se ensi
nava também por vocação e, às vezes, 
por amor. A escola era de altíssima 
qualidade. Muito, muito, muito boa. A 
formação do pessoal do Jenny Gomes 
era excelente e era uma escola híbri
da. Ela tinha recursos do Estado, o 
Estado nosso aqui. a unidade da fede
ração, e tinha recursos da União. A 
grosso modo, ela era mantida mesmo 
pela Aeronáutica, e o Estado entrava 
como complementação. Então, era 
uma escola de grande qualidade.
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Do Jenny Gomes, eu saí direto pro 
(colégio) Liceu (do Ceará) e fiz o 
curso de complementariedade em 
Mecânica de Máquinas (Na Escola 
Técnica Federal do Ceará). Nessa 
época, o Liceu tava, digamos assim, na 
descendente. Eram as últimas turmas 
acompanhando ainda professores de 
grande qualidade no Liceu. Como eu 
tava na Escola - esse curso de Mecâ
nica era já  na Escola Técnica, era 
Liceu e Escola Técnica então, eu 
resolvi fazer um curso de Eletrotécnica. 
Aí, fiz um novo exame pra Escola 
T écnica, fui fazer o curso  de 
Eletrotécnica No Liceu, você tinha 
ainda gente organizada, que eram os 
últimos remanescentes do movimento 
secundarista nosso. Turma que ainda 
vinha do que era o primeiro grau. Na 
época que eu entrei, também acabou o 
primeiro grau no Liceu, passou a ter 
apenas o segundo grau. Então, os últi
mos alunos, que iam terminando 
as séries finais do primeiro grau, 
estavam entrando, e esses é que 
pegaram ainda a existência de al
gum movimento estudantil. Os 
outros nunca nem ouviram falar. 
Quem entrou em 73, 74, o movi
mento estudantil secundarista já  
tinha sido aniquilado. Você tinha 
remanescentes do movimento es
tudantil, do segundo e terceiro ano 
do segundo grau do Liceu, que 
essa era uma turma assim m uito...

Pelo menos no Liceu, toda 
quarta-feiratinhahasteamento da 
BandeiraNacional. E todaquarta- 
feira, o diretor do Liceu levava 
uma personalidade pra hastear a ban
deira. Então, o que que acontecia? É 
que o diretor do Liceu sempre levava 
um coronel. Mês em mês, ele dizia: 
“Vai o comandante da 10 a Região 
Militar fazer o hasteamento da Ban- 
deiraNacionar. A revoltados alunos 
era contra o comandante da 103 Re
gião Militar. Quando ele terminava, 
norm alm ente se b a tia  um as 
palmazinhas. Quando era o coman
dante da 103 Região, agente começa
va logo as palmas antes de terminar, 
pá, pá, pá, a turma toda acompanhava. 
Dava tanto problema, dava tanta con
fusão, terminava a gente preso pelo 
Corpo de Bombeiros. A quarta-feira 
sempre era uma quarta-feira agitada 
no Liceu, porque era  o dia do 
hasteamento da BandeiraNacional e 
coincidia também que o diretor ofere
cia uma merenda para os alunos, por
que também tinhaacabado amerenda. 
A merenda só tinha no dia da quarta- 
feira, que era o dia do hasteamento da 
bandeira. Então, havia uma revolta, 
era a hora de protestar porque que a 
gente não tinha merenda todo dia. Por

que é que só tinha merenda no dia do 
hasteamento da bandeira, quando se 
trazia  o “ m ilico” pra fazer o 
hasteamento da bandeira? Então, isso 
era no Liceu, que era uma turma muito 
boa, uma escola ainda muito boa na
quela época, depois eu larguei pratica- 
mente o Liceu, fiquei só na Escola 
Técnica, e aí uma escola espetacular, 
a Escola Técnica

A Escola Técnica não tinha aque
la borbo leta pra você entrar na Escola. 
Aquilo não existia, passou aexistirpor 
conta de... Porque na Escola, todo 
mundo entrava e saía na hora que 
quisesse, tá certo. Essa era uma dife
rença enorme pro Liceu. O Liceu tinha 
inspetores, cada ala tinha inspetor, 
porque os alunos eram praticamente 
vigiados. A EscoIaTécnicanão tinha. 
Então, você entrava, saía, não tinha 
nenhum problema. O que que era a 
disciplina na Escola, essa disciplina

“Só que nós dissemos o 
seguinte: 'Nós só saímos 

se a gente levar a 
biblioteca e o que a 
gente acha que nos 

pertence'. Então, isso 
deu conflito."

mais rígida? Na sala de aula, tem que 
ter disciplina. Fora dela, você faz o que 
você quiser. Então, você pode ir lá pro 
campo de futebol, você pode ir pra 
quadra, você pode ficar na sala de 
jogos, você pode ficar onde você qui
ser, pode ficar no pátio lá embaixo, 
naquele hall, você pode ir tocar, você 
pode fumar, pode fazer o que você 
quiser. Agora, na sala de aula, você 
não pode fazer nenhum tipo de baderna, 
entendeu? Você não pode sacanear 
com a aula, porque aqui tá o pessoal 
que quer assistir aula Agora, você não 
quer, pode irembora, não tem problema 

Agora, nós entramos numa turma 
de 32 e terminamos 28. Nós tivemos 
apenas 4 que largaram o curso nesse 
meio docaminho, tácerto?Dificilmen- 
te se perdia uma aula, era impressio
nante. Ninguém perdiaumaaula Pou
cas, raras as pessoas que diziam as
sim : “Ah, vou largar, esse negócio não 
tá bom, esse professor não presta”. 
Chegou ao ponto de nós afastarmos 
um professor de uma cadeira, de Má
quinas Elétricas, mas nunca assim de 
perder aula. Tiramos um professor,

porque achamos que ele não tinha, não 
tava tendo condições de dar aquela 
cadeira. Mas faltar, nunca. Também 
era uma escola muito ligada, tinha 
muito esporte, você tinha muita arte, 
trabalhava muito com essa idéia da 
cultura, da formação cultural, do povo, 
da história, do país, entendeu? Havia 
muita interação, a formação cultural, 
artística dos alunos, corais, isso esti- 
mulavademais na Escola. Sempre foi 
de grande qualidade, o que permitia a 
todos nós da Escola salvo raras exce
ções quando você queria um curso 
mais concorrido... Essa turma toda 
entrou no vestibular na primeira vez 
que fez, e tudo queria ser gente impor
tante. Tudo queria ser cientista, eu 
mesmo achava que ia ser cientista ia 
ser um matemático famoso. Nós che
gamos na Universidade Federal, no 
curso de M atemática era assim um 
fosso enorme, entre a turma que erada 

Escola e a turma que vinha de 
outras escolas, dc outros cursos. 
O pessoal ficava até meio desani
mado: “Esse negócio aqui não vai 
funcionar não”. E mais na frente é 
que agente viu que o negócio não 
iafúncionar mesmo, porque agen
te começou a  descobrir que, pra 
sair cientista, não ia ser fácil, era 
uma disputa feroz no campo da 
Ciência no Brasil, tá certo? Ape
sar dos cursos de Matemática e de 
FísicadaUniversidade Federal, já  
nessa época, eles já  eram reco
nhecidos como uns dos melhores 
cursos da universidade. O Curso 
de Matemática, e a Física talvez 

até mais ainda. A Física era mais 
respeitada ainda, e o número de alunos 
grande, diferente de hoje.

Entrevista - Mudando um pou
co de assunto, a tua experiência no 
Centro Social Guilherme Waessen, 
fo i a primeira experiência política, 
fo i o que começou, o que te levou a 
fazer política?

Inácio - Eu acho que foi. Embora 
agente tenha começado em 74, fazen
do a campanha do Mauro Benevides 
(candidato do Movimento Demo
crático Brasileiro, o MDB, ao Sena
do Federal), uma campanha eleitoral. 
Umacampanhado Mauro porque nós 
enxergamos queeraaoportunidade de 
derrotar os militares. Acho que eu 
nunca tinha ouvido falar em Mauro 
Benevides, ninguém sabia que existia, 
mas ele foi o candidato, contra o can
didato dos militares. Ele fez uma gran
de campanha no bairro, durante a elei
ção de 74.

Então, isso criou uma motivação 
mais forte pra pol ítica, e naquestão da 
biblioteca (do Centro Social Gui
lherme Waessen), nós estávamos den-

Entre os irmãos, Inácio 
é o primogénito dos ho
mens. Antes dele. po
rém, veio Lúcia, hoje 
com 42 anos. Asimpati- 
císsima Lúcia, que tam
bém sempre esteve na 
luta, falou-nos boas mi
núcias da vida de 
Inácio.

Durante a pré-entrevis- 
ta concedida á produ
ção, também na Pedro 
Dantas, os filhos de Iná
cio não desgrudaram 
dele. Enquanto brinca
va com os meninos. Iná
cio nos falava.
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Na pré-entrevista, a 
equipe de produção di
v id iu  a atenção de 
Inácio com o futebol. A 
tv. ligada sem o áudio, 
mostrava uma semifinal 
do brasileirão 98. entre 
Santos e Corínthians

A filha mais velha de 
Inácio, Nara. de 7 anos, 
disse, no meio da pré- 
entrevista. que gostaria 
que ele ficasse menos 
tempo em Brasília e mais 
em Fortaleza.
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tro da Escola Técnica, já. Nós tínha
mos que comprar livros, a Escolaexi- 
giamuito livro, livro de Química, livro 
de Matemática, e nós não tínhamos 
esses livros, mas na biblioteca tinha, e 
nós íamos pedir os livros. Mas agente 
foi começando a tomar gosto pela 
biblioteca, como um espaço não só de 
você ter a discussão. Assim, você 
tinha uma turmajáantiga que discutia 
muito livro, a biblioteca já  fazia um 
concurso literário, mas a gente foi 
começando a se aprox imar da bibliote
ca, participar ativamente do grupo de 
jovens. Então esse grupo de jovens 
tinha uma extensão, porque nós tínha
mos um outro grupo de jovens da 
Igreja Católica, aqui da paróquia de 
São Francisco de Assis. Você tinha o 
grupo dejovensde Iáe foi se formando 
um grupo de jovens bastante ativo na 
biblioteca Como agente tinhapartici- 
pado da campanha de 74, tinha um 
sentimento nosso já  de político. 
Então a gente começou a formar 
ali um grupo mais organizado pra 
debater os problemas também, 
vamos dizer assim, do País. De 
repente a gente se viu lá com o 
jornal O Movimento na mão, pá, 
afixava lá no flanelógrafo. Em 
Tempo, pá, bota no flanelógrafo.
O Pasquim (os jornais citados 
se contrapunham, como podi
am, ao regime ditatorial militar 
e formavam a imprensa alterna
tiva), bota também. Então, tudo 
quanto era jornal alternativo, a 
gente buscava pra oferecer aos 
nossos sócios e às pessoas que 
procuravam a biblioteca. Tinham re
vistas, fizemos um convénio com a - 
até hoje existente e muito atuante na
quela época - Biblioteca Circulante 
(projeto coordenado por Luís Cruz 
que leva livros às comunidades pe
riféricas em Fortaleza). Trouxemos 
pra cá porque tinham revistas, revistas 
da semana anterior, de duas semanas 
atrás, agente acumulavana biblioteca 
pra turma ler e se informar. Então, 
começou a se criar um movimento 
muito fortenabibliotecaeelafoitrans- 
formadade umabibliotecae um grupo 
dcjovensque cuidavasó da biblioteca, 
pra um grupo de jovens que cuidava da 
biblioteca, que cuidava do esporte, que 
passou a cuidar também de reivindica
ções do bairro. E isso começou a 
incomodar, também. Nós fomos con
vidados a nos retirar do ambiente, que 
funcionava no prédio do estado, no 
Centro Social Padre Guilherme 
Waessen.

Entrevista - Inácio, essa ques
tão da saída da biblioteca, puxe um 
pouco mais isso daí, porque a bibli
oteca fo i o centro de tudo...

Inácio - Foi...
Entrevista - Era ao lado do DOl- 

CODI(aparelho repressor e de tortura 
da ditadura).

Inácio - Aqui era um prédio do 
DOI-CODI. O que foi que aconte
ceu? Embora tenha tido eleição em 74, 
a gente tenha participado com muito 
entusiasmo, mas política mesmo, de 
começar a entender as coisas da polí
tica, da esquerda, do Brasil, o que foi a 
revolução de 64, entender o que ela foi, 
o que ela significava, nós só consegui
mos fazer isso a partir da biblioteca, a 
partir de 76, tá certo? Não só pelo 
contato com o Messias, que tinha 
retomado, tinharessurgidoaqui saindo 
do Maranhão, pela Mônica Martins 
(ex-presidente da Federação de 
Bairros e Favelas de Fortaleza), 
pelo Raimundo da Mata (Raimundo 
da Mata Evangelista, ex-diretor da 
Associação de Moradores do Dias

Macedo) e pelo padre Raimundo 
(Raimundo Lorry, pároco da Paró
quia de São Francisco, ligada à 
comunidade do Dias Macedo, de 
março de 16 a maio de 80), que 
passaram a atuar conosco junto com a 
biblioteca. Nessa questão de compre
ender a política, de entender, nós pas
samos parece que a entender demais. 
Então, nós não cabíamos mais no Cen
tro Social, que já  havia uma área de 
conflito com o governo, principalmen
te depois dos episódios da favela Zé 
Bastos (grande despejo, derrubada 
de casas, construção de muros em 
torno da favela -  fatos ocorridos no 
final de 78, início de 79) que a gente 
apoiou. Nós não tínhamos associações 
de moradores, nós não tínhamos con
selhos de moradores, nós não tínha
mos nada, nós tínhamos dois grupos de 
jovens (o da biblioteca eoda  Igreja).

Esses fatos todos, de realizar de
bate na biblioteca, debates sobre o 
governo, debates sobre a ditadura, 
então isso tudo foi criando... Porque 
tinhaum quartel aqui, do DOI-CODI. 
Era um quartel dentro do quartel, na

“Aqui (bairro Dias 
Macedo) era o 'mata- 

galinhá. No 'mata-galinhá 
não tinha energia, não 
tinha transporte, não 

tinha água, não tinha um 
posto de saúde (...)”

realidade, construído exclusivamente 
pra amparar o DOI-CODI. E esse 
pessoal todo participava, o pessoal à 
paisana deles, que era a turma do 
DOI-CODI, era tudo garotão, com 
cabelo como esse aqui (aponta para 
o aluno Alessandro, de cabelo lon
go). Nós também, era todo mundo 
cabeludo na época. E eles iam, iam pra 
missa, iam pro grupo de jovens, daqui 
apouco tavam participando das reuni
ões nossas, lá na biblioteca. Nós sem
pre achamos que tudo era muito natu
ral. Tava láaditadura, porque tinha um 
bocado de gente preso, um bocado de 
gente exilado, um bocado de gente 
torturado, mas nós não íamos correr 
não. Nós estávamos ali debatendo, 
tava discutindo. Então, não tinha nada 
demais. Mas tinha tudo demais. Esse 
pessoal ligado ao Exército começou a 
questionar nossas reuniões. E che
gou.. . Uma vez, eu lembro que tinha 

um menino aqui (que era o dono 
de O) Som dos Pneus. Era um bar 
vizinho ao Centro Social, era tudo 
montado à base de pneus, então 
era O Som dos Pneus. Então numa 
dessas conversas, nós levamos um 
cara que era do DOI-CODI para 
O Som dos Pneus. E nós levamos 
o cara pra lá pra dizer o seguinte: 
“Você não vai participar mais das 
nossas reuniões”. Por quê? Por
que tudo o que a gente falava nas 
reuniões, caía nos ouv idos do pes
soal lá da Secretaria de Desporto 
e de Ação Social, Secretaria de 
Desporto e Cultura, que era a 
secretaria que controlava o Cen

tro Social. Então, amulher que dirigia 
lá a secretaria, já  vinha em cima da 
assistente social que cuidava do Cen
tro, pra questionar: “Como é que tem 
esse grupo lá discutindo jornal Movi- 
mento, jornal Em Tempo, não sei mais 
o quê...” E nós fomos convidados a 
nos retirar. Só que nós dissemos o 
seguinte: “N ós só saímos se a gente 
levar a biblioteca e o que a gente acha 
que nos pertence”. Então, isso deu 
conflito. Nós praticamente tivemos que 
fazer o seguinte: num determinado fi
nal de semana, a gente já  tinha sido 
expulso praticamente do local, nós re
solvemos levar biblioteca, o material 
de esporte, porque a gente transava 
tudo, era voleibol, xadrez, ping-pong, 
tudo rolava nessa turma do grupo de 
jovens, bastante atuante, uma turma 
muito boa, nessa época.

Entrevista  - Só uma coisa, 
Inácio, você falou que o grupo de 
jovens da biblioteca levava as rei
vindicações do bairro. Eles chega
vam até vocês e (diziam) “ah, vamos 
conversar com eles ”? Como era essa 
intermediação?
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Inácio - Como era uma turma de 
jovens, a principal reivindicação era 
fazer festas (risos). Nós fazíamos as 
maiores festas no bairro. Eu tava con
versando com a turma que tinha os 
conjuntos famosos da época. Nessa 
época tinha os Brasas, que tavam 
começando, mas tinha um conjunto 
super famoso, que era os Faraós. En
tão, os Faraós tocaram não sei aonde, 
tocaram no (clube) Líbano, tocaram 
no (clube) Ideal, tocaram no (clube) 
Náutico (clubes sociais em Fortale
za frequentados pelas classes mé
dia alta e alta - o primeiro deles não 
mais funciona), quer dizer “Vamos 
contratar os Faraós”. Eu lembro a 
primeira vez em que fui contratar os 
Faraós, o cara que era o músico do 
conjunto, mas ele era o empresário, 
morava aqui na (avenida) Visconde 
do Rio Branco. Cheguei lá, apertei a 
campainha: “Queremos levar vocês 
pra tocar lá no Dias Macedo, no 
Centro Sociale tal...” O caraolhou 
assim... Na verdade, o cara me 
despachou, eu até sentei na sala e 
conversei, mas ele não acreditou 
que fosse ter uma festa no Dias 
Macedo com os Faraós. Ele nào 
acreditava nem que a gente fosse 
pagar (risos). Eu tentei ainda, pra 
ver se fechava esse contrato. 
Quando agente fechou o contrato, 
deu uma festa daquelas de arrom
ba, mas excelente festa. Tocavam 
m úsicas dos Beatles, eram  
excelentes.

Entrevista - Quantos jovens 
^participavam do grupo/?

Inácio - Era grande. Fixo assim, o 
pessoal que participava das reuniões 
de forma quase permanente, nós tí
nhamos 28 jovens. A gente tinha uns 
dias 50,60jovens, porque esse grupo 
aqui atraíao grupo dalgreja, porque lá 
era mais pra gente cantar, fazer a 
missa, mas aqui tinha muita agitação. 
Nas primeiras movimentações, quan
do eram muitos jovens, era muito em
balo, mas a coisa foi se alterando. Por 
quê? Porque o nosso bairro não tinha 
nada. Aqui era o “mata-galinha” (era 
uma espécie de apelido do bairro). 
No “mata-galinha” não tinha energia, 
não tinha transporte, não tinha água, 
não tinha um posto de saúde, as ruas 
todas eram sem pavimentação, com a 
pavimentação dependendo da eleição: 
vinha, fazia um quarteirão, o cara dei
xava as pedras e levava as pedras de 
volta. Então, começou a puxar pelo 
antigo conselho, que foi praticamente 
extinto com o famoso AÍ-5 de ontem 
(como a entrevista fo i no dia 14, ele 
faz uma referência à data do ani
versário do AI-5, 13/12/1968), tá 
certo?No AI-5 do dia 13 de dezembro

de 1968, foi embora nào só o movimen
to estudantil, o movimento sindical e 
qualquer movimento de mobilização, 
de política democrática, foi embora, 
assim de duas décadas, que existiam 
no Brasil, que eram as sociedades de 
am igos de bai rros -  mais no su 1 do País 
- e  os conselhos de moradores aqui na 
região Nordeste. E aqui no bairro tinha 
um conselho de moradores. Foi embo
ra. Sumiu com o tal do AI-5. Quando 
foi mais ou menos em 78, 79, nós 
fomos atrás dos amigos que moravam 
aqui no bairro, que eram diretores an
tigos desse conselho. Encontramos os 
livros de atas das reuniões do conse
lho, conversamos com eles pra saber 
por que que acabou, e eles foram bem 
claros: acabou porque não podia mais 
se reunir, não tinha mais direito de 
reunião. Fechou. Porque o conselho 
reunia 20, 30 pessoas, moradores do 
bairro, pra fazer uma reivindicação ou

outra ao prefeito, não podia mais ter 
reunião. Fecharam as portas, fecha
ram os livros de atas. Vamos, então, 
aqui, assumir as tarefas que eram do 
conselho, que erao quê? Era ir atrás de 
energia, era ir atrás da água, atrás de 
mais um chafariz, porque só tinha um 
chafariz no bairro, que na época da 
secaeraumaluta. A primeira reivindi
cação foi mais um chafariz. Então, 
espera o grupo de jovens. Depois, 
tivemos uma outra reivindicação que 
foi o posto de saúde - tinha que ter um 
posto de saúde no bairro pra atender 
aqui a juventude. Depois, os calça
mentos. O ônibus, também, pedimos o 
ônibus até aqui, depois até o outro 
bairro vizinho. Fizemos acampanha da 
lata vazia, que era o problema da água 
que não tinha, da água da Cagece 
(Companhia de Agua e Esgoto do 
Estado do Ceará) que a gente passou 
aexigir.

Entrevista - Nessa época, a As
sociação não existia, né?

Inácio - A Associação não exis
tia, não existia. Foi um grupo dejovens 
retomando um trabalho que tinha fica
do perdido lá atrás. E quando nós

fomos expulsos do Centro Social no 
Dias Macedo, alugamos uma casa ali 
na rua Saturno, e tá lá toda a turma de 
jovens. Mas, agora, como continuar? 
O grupo de jovens já  reunia não só os 
jovens, mas reunia os adultos. Comoé 
que éesse grupo dejovens? Aqui, uma 
senhora tem 60. o outro tem 70 e 
tantos, aquele ali tem 50... Não era 
mais um grupo dejovens, já  era maior 
do que isso. Então, o pessoal achou 
que podia formar a Associação dos 
Moradores, e fundamos a comissão 
pró-associação, que foi dirigida por 
uma brava mulher aqui do bairro, re
cém-chegada aqui no bairro, dona Rosa 
Bezerra, muito boa mesmo, uma mu
lher excelente, enfrentou muitas bri
gas aqui com a polícia da região, e ela 
foi a primeira dirigente dessa associa
ção. Depois, quando foi ter a eleição 
para escolher a diretória, é que eu fui 
ser o primeiro presidente, mas antes 

teve a dona Rosa, que foi, vamos 
dizer assim, uma ponta-de-lança 
da associação.

Entrevista - Nessa parte do 
embasamento teórico, o padre 
teve muita influência? Qual o 
embasamento que vocês tiveram ?

Inácio - Teve. Eu acho que a 
gente buscava até se amparar um 
pouco no padre Raimundo, sem
pre que a gente era questionado. 
Essa turma aqui do Exército era 
uma turma chata, eles queriam 
sempre tá fazendo questionário de 
tudo. A gente iafazerumaativida- 
de no bairro, qualquer debate... 

“Vamos fazer um debate convidando 
o grupo dejovens da Bela Vista”. A 
gente ia debater sabe o quê? Uma 
matéria do jornal O Movimento, que 
dava uma confusão. O sujeito vinha 
sempre perguntar a gente: “Sobre o 
que vai ser esse debate? Quem é que 
tá promovendo? Quem é que tá tra
zendo esse jornal pra vocês?” E, às 
vezes, agente dizia: “Não, éo  seguinte, 
foi o padre Raimundo que trouxe a 
gente para fazer esse debate. Vão se 
queixar lápro padre”. Então, agente 
se livrava um pouco desse problema. 
Mas o padre Raimundo, ele participa
va muito das reuniões, participava 
muito das coisas aqui do bairro, apoia
va o grupo dejovens. Eu acho até que, 
uma época teve uma espécie assim de 
ciumezinho entre o grupo dejovens da 
igreja e o grupo dejovens da biblioteca 
pra ver quem era que o padre gostava 
mais. Ele era ligado... Porque um 
grupo era ele que comandava pratica
mente, que era o grupo de jovens da 
igreja. Mas ele sempre estava lá nas 
nossas coisas, entendeu? A particula
ridade é que o padre Raimundo disse 
pra nós uma vez, numa reunião, o

“Então, eu entrei na
/ \

Móveis de Aço Angelo
Figueiredo e saí, assim,
rapidamente. Por que?

Porque eles não
toleravam reivindicação>

salarial.”

Inácio estava á vonta
de. trajando Dermudão 
jeans. camisa gola ca
noa, sandálias rider A 
pré-entrevísta ocorreu 
em clima de descontra
ção.

A entrevista aconteceu 
no alpendre da casa da 
Pedro Dantas. O íugar 
era claro e ventilado, 
mas o barulho de car
ros. ônibus e até de 
aviões foi frequente.

9
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Apôs a entrevista, Inácio 
rapidamente tomou um 
banho e vestiu o paietó 
-agora, o compromisso 
era a diplomação dos 
depurados eleitos.

Durante a entrevista, 
sempre que relembrava 
fatos vividos nas ime
diações da casa, 
apontava o local dos 
acontecimentos e ges
ticulava bastante.

10

seguinte: “Eu sou um padre da França, 
e na França, eu fui membro de 
carteirinhae tudo do Partido Comunis- 
ta Francês”. Ele dizia pra nós aberta- 
mente: “Se vocês forem militar, mili
tem no Partido Comunista. É o meu 
partido”. E ele pediu, então, já  em 7 9 -  
não sei se vocês lembram ai ou ouvi
ram falar que expulsaram os padres 
franceses (do Brasil), começaram a 
criar problemas com os padres france
ses, de 79 a 81... E o padre Raimundo, 
numa dessas reuniões, avisou pra nós 
que iriaembora, porque queria morrer 
na terra dele. Uma coisa que iria lhe 
causar profundo desgosto erao fato de 
vir a ser expulso do Brasil. Então, 
antes de ser expulso, ele iria pedir pra 
sair. Mas ele foi uma pessoa que teve 
assim uma passagem muito forte por 
essa turma de jovens.

Entrevista - Foi a primeira gran
de referência, em lermos formais, 
de comunismo?

Inácio - Acho que não, por
que tínhamos os jornais, mas esses 
jornais da época não refletiam o 
pensamento de uma corrente. 
Eram jornais, todos eles refletiam 
um pensamento de muitas corren
tes do movimento socialista, do 
movimento comunista no Brasil.
As divergências todas do movi
mento terminavam surgindo nas 
páginas desses jornais. Todo mun
do tinha esse contato já. Tinha 
essas referências, era a imprensa, 
a imprensa alternativa. Marcava 
muito a gente. Depois teve a pre
sença aqui vizinha, que era a Mô- 
nica, o Raimundo, que passavam a 
atuar no movimento, e tinha o padre 
Raimundo. A particularidade do padre 
Raimundo erao quê? É que essa turma 
toda era catól ica. Então você tinha um 
membro dalgrejaCatólicafalando pra 
você que o caminho era esse. Então 
isso tinha um peso muito grande pra 
todos nós naquela época.

Entrevista - Inácio, os movimen
tos que a associação encampou, 
teve a história da favela das placas, 
teve o movimento da carestia... Fale 
um pouco assim como é que fo i a 
parte mais ativa.

Inácio - Não, esse período era de 
muita agitação. Eu me lembro que o 
meu primeiro trabalho, meu primeiro 
emprego foi naMóveis de Aço Ângelo 
Figueiredo. Eu nunca perguntei a ne
nhum deles quantos operários tinham, 
mas pela multidão de gente que ia 
trabalhando, achavaque tinhamaisde 
duas mil pessoas que trabalhavam en
tre a Móveis de Aço e a Cibresme, que 
eram do mesmo grupo, que eram duas 
empresas também vizinhas. Então, a 
partir daí já  tinha muita movimentação.

O Sindicato dos Metalúrgicos, mesmo 
nessa época nas mãos dos pelegos, 
sempre realizava grandes assembléi- 
as, e a partir daí você teve, a partir de 
78, as grandes greves do ABC. Então 
tinha uma coisa assim que fervilhava. 
N a verdade, os operários reivindica
vam uma greve -  às vezes, não era 
nem uma greve pramelhorar as condi
ções de trabalho não, que eram péssi
mas. Péssimas: você trabalhava na 
Móveis de Aço Angelo Figueiredo, 
com ia fora nos m osqueiros. Os 
mosqueiros eram aquelas casas das 
famílias que moravam ali vizinhas e 
faziam almoço pros operários. Então 
tinha aquela multidão de operários sa
indo ali mais ou menos de umas 4 
fábricas, almoçavam tudo ali no trilho. 
Aí quando passava um trem levantava 
aquela poeira danada e você tá ali, 
comendo no meio daquela confusão e 
era mosca que não acabava mais. Por

isso, o local de comer, todos eram 
chamados de mosqueiros. Isso eram 
as condições de trabalho da época. As 
condições eram péssimas na hora de 
almoçar, eram péssimas dentro da 
fábrica. A fábrica era infernal, quer 
dizer, era uma caldeira infernal. D izem 
que melhorou bastante de lá pra cá. 
Então, eu entrei na Móveis de Aço 
Angelo F igueiredo e saí, assim, rapida
mente. Por quê? Porque eles não tole
ravam reivindicação salarial. Então, 
naprimeiraoportunidade, eujáfizlogo 
uma reivindicação: “Eu quero aumen
tar o salário”. Esse negócio de “quer 
aumentar o salário” pegava logo mal, 
você já  tá na lista pra ser demitido. 
Tudo bem, então, tô na lista, não tem 
problema

Aí, nessa época, tanto nas fábri
cas aqui, principalmente metalúrgicas, 
como fora você tinha muita agitação, 
muito movimento contra a ditadura. 
Tinha o Movimento pela A nistia que 
era um movimento mais geral, político, 
e surgiu o Movimento contra a Cares
tia  Esse movimento fez grandes mani
festações pelo Brasil afora e fez uma

“Eu lembro que a gente 
fez (...) queima de 

camês. O povo não 
podia pagar então vamos 

tocar fogo nos camês. 
Sem os camês, ninguém 

paga mais.”

mobilização intensa na cidade. Então 
eu me lembro de muitas mobilizações. 
Nós organizamos aqui no bairro luta 
contra a carestia, organizamos no 
Lagamar, Bela Vista, RodolfoTeófilo, 
Pirambu tinha uns 3 núcleos de Movi
mento contra a Carestia, no Papicu 
também tinha uns dois núcleos de 
Movi mento contra a Carestia. A gente 
faziaassim muito barulho. Tinhapou- 
ca força, mas fazia muito barulho. 
Tínhamos muitos encontros, né?Nós 
tínhamos encontros nacionais dentro 
do Movimento contra a Carestia. Esse 
movimento realizou grandes manifes
tações em São Paulo, na Bahia, Salva
dor. E o Movimento contra a Carestia 
foi fortalecendo o surgimento desse 
outro movimento que erao das associ
ações de moradores. Acho que foi 
assim ligando um ao outro: você teve o 
Movimento contra a Carestia, essas 
grandes mobilizações nacionais, esse 

movimento sejuntou também com 
o problema do desemprego -  aí já  
mais na frente, em 81, 82, 83. 
Terminou com umagrande mani
festação contra o desemprego no 
Palácio dos Bandeirantes, em São 
Paulo. Você teve outros movi
mentos fortes de bairros, esse 
movimento realizavamuitas mobi
lizações e o centro das mobiliza
ções do movimento de bairros foi 
o problema da política adotada 
pelo governo. Acho que era uma 
coisa mais ou menos nacional, fru
to da forte urbanização das cida
des, da concentração demográfica 
violenta nos principais centros, tá 

certo? E o governo, acho que era um 
programa nacional porque acho que 
todo canto que eu fui naquela época 
tinha esse problema da política de 
desfavelamento.

O desfavelamento quer dizer‘Va
mos retirar as favelas dacidade”, colo
car tudo na periferia da cidade, nos 
locais mais distantes de trabalho e por ai 
vai. Então, nós tivemos nessas grandes 
movimentações, nósti vemosno proble
ma da (avenida) Zé Bastos, em segui
da, nós tivemos na Favela das Placas 
(<despejo realizado em favela próxi
ma ao restaurante Sandra 's. no bair
ro das Dunas - depois de uma luta de 
3 meses, conseguiram um terreno do 
governo Virgílio Távora).

Então, essa política de desfave
lamento foi uma política de violência 
do governo do V irgílio, tá  certo? U m 
equívoco que ele manteve mesmo 
depois do episódio da Zé Bastos, e 
que a política que ele desenvolveu foi 
um forte instrumento pra, digamos 
assim, o fortalecimento do Movimen
to de Associação de Moradores de 
Bairros e Favelas de Fortaleza e que
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culminou, digamos assim, com uma 
das maiores movimentações popula
res de Fortaleza que foi em tomo do 
problemaaqui do conjunto que hojeé 
Tancredo Neves. Foi uma luta imen
sa, que envolveu a ocupação do con
junto, tá certo, e a tentativa de retira
da do Lagamar (ocupação de área 
no bairro Tancredo Neves em fun
ção do alagamento de várias casas 
do Lagamar devido a um temporal, 
durante o início do governo  
Gonzaga Mota).

Entrevista - Isso aí fo i o contex
to da génese da Federação de Bair
ros e Favelas de Fortaleza, né? 
Fale exatamente do nascimento da 
federação, como é que se deu, o 
primeiro presidente...

Inácio - Então, a Federação de 
Bairros e Favelas de Fortaleza, acho 
que a conjuntura que permitiu o seu 
surgimento era exatamente essa polí
tica do governo. Primeiro, asitua- 
ção caótica em que vi via a popula
ção . Nós tínhamos muito êxodo, o 
êxodo rural era muito mais intenso 
do que o de hoje. Esse êxodo fazia 
com que Fortaleza fosse se trans
formando numa das cidades com 
maior número de favelas. E isso 
permitiu assim o surgimento dc 
muitas associações. E a partir de 
81, nós tomamos a decisão de 
criar a Associação de Moradores 
de Bairros e Favelas. Então, co
meçamos a organizar associações.
O pessoal da Igreja Católica par- 
ticipavatambém muito ativamen
te desses movimentos, criavajun- 
to conosco muitas associações e nós 
decidimos então fazer o primeiro... 
Tinham cerca de 5 entidades gerais de 
bairros em Fortaleza: tinha o Conselho 
Geral de Bairros, Federação de Bair
ros da Região Metropolitana, tinha a 
Associação Inter-Baimos, tinhao Con
selho de Bairros da Grande Fortaleza, 
tinha uma outra equipe que eu não tô 
lembrado que era ligado mais ao MR- 
8... Tinham 5 entidades. Então nós 
começamos a reunir essas 5, tá certo? 
Digo: “Olha, nós tamo aqui num pro- 
blemacomum, então, vamo uniresfor- 
ços7\  Tivemos sucessivas reuniões, 
encontros durante o ano de 81 e, em 
novembro de 81, nós fizemos um pri
meiro Congresso, lá no Seminário da 
Floresta Congresso muito bom, gran
de, muita gente. E de lá nós resolve
mos tirar umacomissão provisória para 
formar uma Federação da Associação 
de Moradores de Bairros e Favelas de 
Fortaleza, que foi a comissão pró- 
federação. Então, a pró-federação 
durou quase um ano, de novembro de 
81 a agosto de 82. Nesse período 
também teve muitas lutas, porque você

tinhao programa de desfavelamento e 
tinhao problema que surgiu dos con
juntos habitacionais.

Os conjuntos habitacionais que 
eram oferecidos a  preços módicos pra 
população, quando você chegava nes
se conjunto, a prestação ficava lá em 
cima, então você não podia pagar. Eu 
lembro que a gente fez, durante esse 
período de pró-federação, queima de 
camês. O povo não podia pagar então 
vamos tocar fogo nos camês. Sem os 
camês, ninguém pagamais. Então isso 
deu um rolo desgraçado com a Caixa 
Económica, porque aCaixaEconômi- 
cadizia“não, eu forneci os camês, eles 
têm que pagar”. Só que não tinha 
camê, fazer o quê? Essa foi uma luta 
que durou bem uns 3 anose que permi
tiu o surgimento inclusive de uma enti
dade nova, dirigida pelo hojejuizeque 
era advogado trabalhista, o Inocêncio 
Uchôa, que dirigiu aentidade dos con-

“A gente lia 
compulsivamente, pelo 

menos eu lia 
compulsivamente, lia de 
madrugada. Como tudo 

era coisa de subversivo, só 
podia se ler escondido.”

j  untos habitacionais para cuidar exclu
sivamente desta parte jurídica com 
certo êxito. Certo não. com muito êxi
to, porque a maioria das ações na 
justiça, elas foram vitoriosas, nós ga
nhamos essas ações na justiça. E os 
camês que foram queimados ficaram 
mesmo e pronto. Então isso deu na 
federação. No primeiro congresso, nós 
formamos uma comissão com 9 pes
soas. Esses 9 tinham uma atuação, 
rapaz, era muito pauleira porque era 
muita coisa pra 9 pessoas, entendeu? 
Mas a gente distribuía bem e a turma 
toda era uma turma muito disposta 

Essa foi a pró-federação. Depois 
criamos a federação, elegemos a pri
meira diretória, isso tinha, digamos 
assim, m uita unidade porque se queria 
criar, mas também tinha muita luta. 
Então se criou a federação, na federa
ção o número de pessoas já  era maior, 
o número de associações já  era maior 
e as divergências já  eram maiores. 
Então já  tinha muito conflito também 
interno, mas a federação marcou acho 
que um período muito importante na 
nossa formação.

Entrevista  -  Chegaram a 
quantas associações -  A federação 
chegou a ter quantas associações?

Inácio - Mais de 400 associações 
filiadas em Fortaleza. Hojeo número é 
até maior.

Entrevista - Na época da fede
ração, Inácio, você já  era filiado ao 
Partido Comunista do Brasil?

Inácio - Na verdade, eu entrei no 
Partido Comunista do Brasil em 81, 
quando eu fui ser recrutado -  naquela 
época se falava isso. Eu fui recrutado 
por uma menina que já  era do bairro, a 
Betânia. Era do grupo de jovens, uma 
menina que é professora, excelente, 
participava junto com a gente. E a 
Betânia: “Eu sou do Partido Comunis
ta do Brasil. Você não quer entrar no 
Partido Comunista?” Eudissepraela: 
“Mas eu sou comunista”. Porque nós 
achávamos que já  éramos comunistas 
(risos). Não precisava entrar no par

tido. Mas aí era do Partido Comu
nista do Brasil, então... “Você 
querentrarno Partido Comunista 
do Brasil?” Disse “Então tudo bem, 
vamos. Vamos entrar no Partido 
Comunista do Brasil”.

E aí que a gente... descobriu 
quem eram as outras pessoas do 
Partido Comunista do Brasil -  
Messias era do PC do B, aMônica 
era do PC do B. Agora, desde que 
o Padre Raimundo falou que tinha 
que ser... Podia entrar no Partido 
Comunista, então eu achava que 
era do Partido Comunista Tinha 
tantos partidos, tantas correntes... 
Sempre agente ficava examinan

do, e a referência mais importante pra 
entrar no Partido Comunista foi o 
enfrentamento na época, que a gente 
tava vivendo como grupo de jovens, na 
Associação, Federação de Bairros. 
Então como o Partido tava muito pró
ximo ali daquelas refregas, o partido 
foi sendo referência. Eu entrei exata
mente em julho de 1981, o Partido 
Comunistado Brasil naclandestinida- 
de, tá certo? Então, quer dizer, não 
tinha efetivamente uma filiação, foi um 
recrutamento.

Entrevista - O que significava 
estar ligado ao PC do B na época?

Inácio - Bem, n aép o ca ... Acho 
que essa época foi sendo um pouco 
a época das definições porque você 
tinhao PC do B na clandestinidade...

Entrevista - Não eram filiados, 
eram ligados, né?

Inácio - Não eram filiados, são 
ligados ao partido. N ós éramos 
filiados ao MDB, depois foi PMDB. 
Aí nessa época surge também o PT 
em 80, 81. Então era a época que 
você tava exam inando porque tavam 
se formando essas correntes, se

A fala de Inácio é bas
tante coloquial. Ao con
tar fatos ocorridos, gos
ta de se pôr na vez do 
sujeito dos aconteci
mentos, atíotandoodis- 
curso direto

Inácio reportou-se al
gumas vezes ao profes
sor Ronaldo Salgado É 
que quandolnácio esta
va na Federação de 
Bairros e Favelas, Ro
naldo era chefe de re
portagem do Diário do 
Nordeste.
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Terminada a entrevis
ta, alunos e professor 
foram convidados a se 
servirem numa delicio
sa mesa com suco de 
caju, refrigerante e pão 
de queijo.

Numa mesa da saia, 
via-se um livro intitulado 
Governo M unicipal na  
América Latina - Inova
ções e Perplexidades. 
indícios do que virá?
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consolidando. E o PC do B era um 
partido que tava muito próximo des
sas lutas. Entào isso facilitou a nos
sa aproximação com o Partido Co
munista do Brasil. Na greve dos 
metalúrgicos, tava lá o PC do B, 
apesar da clandestinidade, distribu
indo panfleto.

N ossa gente não tava filiada a 
nenhum partido, nós éramos apenas 
do grupo de jovens -  a  gente foi só 
dar uma espiada na greve, dar o 
nosso apoio, mas lá tava o pafletinho 
do PC do B. Nos entregaram lá um 
jornal em mimeógrafo A Classe 
Operária, feito num mimeógrafo a 
álcool. Em 1978, 79, 80, então a 
gente sempre tinha materiais dos 
partidos. Foi só em 81 que nós en
tramos. Isso teve uma im portância 
muito grande porque a partir de 81, 
quando a gente entrou no partido, 
desde 78 que a gente lia tudo. A 
gente liacompulsivamente,pelo 
menos eu iiacom pulsivam ente, 
lia de madrugada. Como tudo 
era coisa dc subversivo, só po
dia se ler escondido. Então a 
gente ficava escondido dentro 
de casa. Com a luz acesa aqui 
na sala, que eu dorm ia exata
mente aqui na sala. A porta aqui 
em casa sempre ficou aberta, 
até uma hora, duas horas da 
manhã. Eu chegava tarde, e 
pegava os livros pra ler. Agora 
nesse tempo a gente lia tudo, 
sobretudo dos jornais. E a partir 
da entrada no partido, a gente lia 
tudo o que era obra do Marx, do 
Engels, do Lênin, do Stalin. Então 
isso obrigava você ler um conjunto 
grande de m ateriais pra poder, as
sim, entender o que tava acontecen
do, certo? A gente foi obrigado a 
entender, num processo político dc 
outro tipo, a questão da ditadura. 
Com a presença dos partidos de 
esquerda, principalmente, no meu 
caso o PC do B, nós fomos enten
dendo a ditadura como um modelo 
que tava se im pondo pra América 
Latina como um todo. O partido, ele 
nos proporcionava uma descoberta 
todo dia, de coisa nova e ia nos 
colocando num aoutra... Num outro 
contexto, num outro nível. Então a 
Federação cada vez era mais forte 
pra nós. M as o partido também era 
uma coisa m uito forte. Você tinha o 
partido e a Federação. O partido, a 
Federação e o curso de M atemática 
que nós já  tínham os acabado de 
largar. Ou seja, já  tinha descoberto 
que não ia ser cientista mesmo.

Entrevista - Dentro desse con
texto ai, como ê que surge o curso 
de Direito?

Inácio - Então, o Direito ele 
nasceu eu acho que dessa necessi
dade também dum embate político. 
Ele tava mais próximo dos embates 
sociais, entendeu? Eu acho que isso 
facilitou com que nós fizéssemos a 
opção pelo curso de Direito, o que 
exigiu um novo vestibular. Então 
nós começamos tudo do zero. Eu 
achei assim excelente ter feito Di
reito. Porque o Direito, ele permitia 
enxergar a área social, o Direito 
dentro dos seus primórdios, como 
ele se consolidou no Brasil, que Di
reito nós tivem os no Brasil. As in
justiças sociais eram debatidas mui
to no curso de Direito. E nós tínha
mos assim lutas importantes entre 
os alunos e os professores de Direi
to também. A batalhapolítica termi
nou indo pra dentro da sala de aula.

E depois no 2o ano, praticamen- 
te eu também fui largando. Fazia a

matrícula, depois trancava a matrí
cula, voltava, até chegar 85 quando 
teve a eleição pra Prefeitura, nós 
apoiamos o Paes (de Andrade, ex- 
deputado federal pelo PMDB-CE), 
foi eleita a Maria Luiza (Fontenelle, 
ex-deputada estadual e federal e 
ex-prefeita de Fortaleza). Em 86 
eu fui candidato à Constituinte, fui 
candidato à Câmara Federal. Por 
que que eu fui o candidato? Talvez 
o fato de eu ter sido candidato tenha 
sido marcado pela presença nossa 
na Federação de Bairros e Favelas. 
Então tinha uma base social, pra 
você se lançar. O fato de ter parti
cipado da coordenação da Campa
nha das Diretas. A Federação era 
umadas principais entidades da cam
panha das Diretas, de mobilização 
de massa popular, tá certo? E nós 
tivemos muitos atos pelas D iretas e 
participamos também da coordena
ção da campanha do Paes. Então 
isso foi dizendo o seguinte: ‘‘Bem, 
então o candidato vai ser o Inácio”. 
Mas eu não era, digamos assim, do 
núcleo da direção do PC do B. En-

“(...) nós batíamos forte 
nos coronéis, que eram 

os dominadores da 
política local. Isso criou 

uma simpatia muito 
grande com a 
população.”

tão eu não tive contato com o debate 
em torno de quem devia ser o candi
dato. Apenas foi colocada a tarefa, 
como tarefa mesmo. A disputapara 
a Câmara Federal era quase que 
impossível eleger. Então não era 
pra eleger. Era pra divulgar as pro
postas do PC do B na disputa eleito
ral, nossas propostas para a Assem- 
bléía Constituinte. Então nós está
vamos assim livres, leves e soltos na 
campanha eleitoral. Nós não tínha
mos a responsabilidade de ser elei
tos. E isso era muito bom pra quem 
tava disputando uma eleição. Você 
disputar sem nenhuma responsabili
dade de se eleger. Isso fez com que 
terminada a eleição no outro dia a 
gente tivesse como se fosse o dia 
anterior. Sem problem a nenhum. 
Nós não tivemos nenhum problema 
de derrota eleitoral. Talvez um ou
tro quadro tenha ajudado. É que 

participando da campanha ma
joritária junto da campanha pro
porcional, você teve uma vitória 
porque o nosso candidato ao 
governo foi o Tasso (Jereissati, 
hoje cumprindo o terceiro 
mandato como governador do 
Estado do Ceará, eleito que 
fo i em 1986, 1994 e 1998). O 
Tasso ganhou a eleição, tá cer
to, então você tinha aquela vitó
ria circunstancial, você não foi 
eleito mas a sua tarefa não era 
ser eleito, era divulgar uma men
sagem, você fez a divulgação. 
Essa divulgação ficou, teve uma 
marca, teve uma marca muito 

boa, de publicidade, na época. E aí 
saiu 19 mil votos. Não conseguiater 
assim uns 4 mil votos, aí teve 19 e 
isso nos obrigou a ir para a Câmara 
M unicipal como candidato em 88.

Entrevista - Como é que fo i 
isso Inácio, assim, encontrar 19 
mil votos na primeira campanha?

Entrevista - Você atribuiu a 
quê?

Inácio -T elev isão  forte, televi
são muito forte. Então nós batíamos 
fortes nos coronéis que eram os 
dominadores da política local. Isso 
criou uma sim patia muito grande 
com a população. Hoje, não. Hoje 
mudou. Hoje tá muito mais restrito, 
entendeu? N a época você tinha um 
espaço muito maior. E nós não tí
nhamos um espaço grande, o PC do 
B. Mas, na coligação, nós já  conse
guim os o nosso espaço. Então nós 
tivemos quase... N ós tivemos um 
exagero de televisão pra época. Era 
um minuto e vinte em cada progra
ma. Era dois e quarenta por dia. Um 
minuto e vinte na parte da tarde e 
um m inutoe vinte na parte danoite.
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Então você fez uma mensagem boa, 
uma marca boa. E no final você 
percebia que tinha funcionado. Você 
ia na rua, você sempre encontrava 
as pessoas fazendo referência às 
nossas campanhas. No caso na épo
ca era Inácio e Benedito (Bezerril, 
advogado trabalhista). O B ené 
ficou muito próximo de ser eleito, 
mas não foi. E o Inácio ficou m uito 
longe de ser eleito porque o últim o 
eleito na coligação teve 38 mil e... 
Quase 39 mil votos. Então 19 mil 
votos nossos eram a metade do que 
precisava pra ser eleito. M as nós 
saímos assim alegres, satisfeitos da 
eleição do ponto de vista do resulta
do da propaganda que a gente fez 
das nossas propostas. O resultado 
disso eu fui pra Assem bléia N acio
nal Constituinte, né?N ão com o de
putado federal, mas fui como repre
sentante da Federação de Bairros e 
Favelas e nós defendem os uma 
proposição, lá, do movimento po
pular na A ssem bléia N acional 
Constituinte.

Entrevista - Assim, ainda 
dentro disso: O PC do B apoi
ando o Tasso, a foice e o mar
telo bebendo a Coca-cola. 
Como é que fo i isso? Por que 
isso ?

Entrevista - Continuando 
um pouquinho, também eu 
queria saber a partir de que 
momento o PC do B decidiu 
romper com o governo do Tas
so. O que que precipitou esse 
rompimento?

Inácio  - Então a Coca-cola j á  é 
um a tragédia hum ana de longas da
tas. Muitos com unistas já  tinham 
sido contam inados pelo vírus da 
Coca-cola há mais tempo. M as o 
problema da ditadura no Estado teve 
a marca de enfrentar os coronéis. 
Então era o MDB, na época, era o 
PMDB versus os coronéis. E nós 
fizemos política esse período inteiro 
desde a . .. O início da ditadura em 
raras oportunidades em que a es
querda teve que participar do parla
mento foi no MDB. Quando nós 
retomamos, já  tinha tido aeleição de 
85. No caso, tinha sido a v ito riado  
PT com a M aria Luíza. E nós não 
participamos, nós ficamos fora des
sa área, desse bloco com o PT. 
Porque nós apoiam os o Paes. E em 
seguida teve as eleições de 86. N ós 
apoiam os o Tasso.

Uma das principais questões que 
a gente sempre levantava era o pro
blema da ampliação da democracia, 
uma dem ocracia em que nós tem os 
a oportunidade de colocar as nossas 
idéias e participar ativamente. Q uer

dizer, num regime capitalista, bur
guês, se você não briga por dem o
cracia, você não tem espaço, você 
não respira. Então nós queremos 
democracia, quer dizer, o compro
misso central com o Jereissati é 
democracia. Democracia com um 
componente de respeito ao movi
mento social organizado, tá certo? 
Quer dizer, essas eram duas ques
tões chave nossas com o galego 
(como o Tasso, às vezes, é chama
do coloquialmente). Agora chega 
a época da eleição. Logo em segui
da da eleição, devem ter passado 
uns 3 meses depois da eleição, toma 
posse o governador. Nós discuti
mos isso com o governador, mos
trando que nós não queremos ocu
par cargo do governo, tá certo? Nós 
queremos apenas o cumprimento de 
um compromisso que nós firmamos 
antes da eleição. Quando tom a pos-

“Reivindicar 
coletivamente e 

organizadamente pro 
governador Tasso 

Jereissati era coisa de 
organização atrasada, 
corporativista (...)”

se o Jereissati, surge aquelahistória 
do agentes de mudança.

Entrevista - O que é que você 
entende por isso?

Inácio  - Houve o lançamento 
do tal agente de mudança lá no 
Conjunto Esperança, tá certo? E eu 
fui lá também -  agente de mudança, 
deve ser com a gente, né? O agente 
de mudança era o seguinte: o gover
nador fez um discurso contra todos 
os políticos que existiam na face da 
terra. Q uer dizer, todos eram ruins, 
tavam apodrecidos, estrutura car
comida e atacou o movimento co
munitário. Disse que o movimento 
comunitário era contaminado pela 
velhapolítica, carcomida, num sei o 
quê, bá, bá, bá. Digo: “Não é possí
vel, esse movimento comunitário é 
novíssimo, não tem 5 anos aqui no 
Ceará. N ão sei como é que ele tá 
carcomido. Esse pessoal aqui é o 
pessoal da Zé Bastos, é o pessoal do 
Conjunto Esperança. Esse pessoal 
aqui é o pessoal do Tancredo N e
ves, esse pessoal aqui é o pessoal da 
luta. É esse pessoal que tá carcom i

do?” Então isso foi se tornando um 
conflito lá no Conjunto Esperança, 
lá no meio da esperança foi nascen
do logo um conflito. Em seguida aos 
agentes de mudança, tivem os ou
tros 3 ou 4 grandes conflitos nos 
primeiros dias do governo que eram 
os conflitos com o pessoal do movi
mento sindical. Quer dizer, o gover
nador foi demonstrando rapidamen
te que ele tinha aversão a coisa 
organizada reivindicando. Reivindi
car só se você tiver desorganizado, 
isoladamente. Reivindicar coletiva
mente e organizadam ente pro go
vernador Tasso Jereissati era coisa 
de o rg an ização  a tra sad a , 
corporativista, e portanto não deve
ria ser respeitada no governo. Bom, 
então, nós não temos mais o que 
fazer aqui, até logo, está encerrada 
a nossa conversa. Não nos demos 
bem com o governo nessa área de 

forma nenhuma, rompemos e, 
em 88, nós tínham os a eleição 
(pra prefeitura). N essa época 
nós apoiamos o Edson Silva (ra
dialista, ex-deputado federal 
pelo PDT, hoje fil ia d o  ao 
PSDB), a coligação que quase 
ganhou a eleição contra o Ciro 
(Gomes, ex-governador do 
Ceará, ex-ministro da Fazen
da, hoje no PPS), a disputa 
principal era  com o Ciro. E o 
Ciro foi eleito sem poder votar 
nele, diga-se de passagem, por
que o título dele era de Sobral.

Entrevista - Inácio. 19 mil 
votos na primeira candidatu

ra e agora 125 mil votos em 98. 
Como é que fo i isso, o que fo i que 
mudou no modo de fazer campa
nha, o que fo i  que evoluiu? E  
como é que fo i  ser o deputado 
federal mais votado no Ceará?

Inácio - Em seguida aos 19 mil 
votos, nós tivemos uma queda brus
ca. Foi exatamente pra 2434 votos 
para a Câmara de Vereadores. Mas 
só que os 2434 votos eram suficien
tes para não só eleger, m as eleger 
bem um vereador em Fortaleza. É, 
em seguida, em 90, eu já  fui eleito 
deputado estadual com 17 mil e pou
cos votos. N essa eleição eu fui o 
mais votado em Fortaleza. Em 94, 
eu fui eleito pra Câmara Federal, 
tive 91 mil e quebrados, quase 92 mil 
votos, eu fui o terceiro mais votado 
do Estado. E agoranós tivem os 125 
mil votos quase, 124 e uns quebrados.

Então o fator prim ordial que eu 
acho é que tá tendo um crescimento 
da esquerda no Brasil. N ós tamos 
consolidando essa estrutura de pon- 
ta da esquerda no País. N ós tivemos 
aqui, acolá, um revés mas o fato

Inácio tem n o  espo/te 
um a grande paixão. Em 
1978. foi um  dos di
retores de um time de 
fu te b o l d o  Dias 
Macedo, o Esporte Clu
be Social

Os políticos ofereciam 
camisas ao Esporte Clu
be. A  resposta de Inácio- 
"Vamos fazer b ing o  e 
com prar nossas cami
sas, pois não ficaremos 
devendo ne nhum  fa
vor a político"
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Mo Tribunal de  Justiça, 
Inácio indignava-se por 
ter de usar paletó em 
m eio ao calor. Surpre
e n d e n te m e n te , c o n 
venceu a presidência 
para que abolissem o  
paletó e a gravata

Inácio ingressou n o  cur
so de Direito da UFC 
em 83. Cursou 4 ou  5 
semestres, mas a luta 
contra o  desfavelamen- 
to  preencheu boa parte 
d o  tem po destinado ás 
aulas.
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forte tem sido de consolidação. Bas
ta ver que a votação do Lula é uma 
votação crescente. A esquerda tam 
bém ocupou muitas prefeituras no 
Brasil, tá certo? Assim nas 100 
maiores cidades do Brasil, a esquer
da tem mais de 70 prefeituras, inclu
indo aí o PDT, o PSB e o PT. E no 
Ceará, com o nós temos uma estru
tura muito pequena, mas tem uma 
tradição muito grande, especialmen
te em Fortaleza de a esquerda ocu
par grande espaço. É histórico isso.

Nós tivemos, digamos assim, um 
retrocesso com o problema da ad
ministração da Maria Luíza. tá cer
to? Houve aquelas dificuldades to
das, mas pelo cerco geral da adm i
nistração, pelo tipo de administrar 
na época, a forma de administrar na 
época. Porque a forma de adm inis
trar na época continuava a velha 
forma ditada pelos coronéis e pelos 
generais. Quer dizer, os prefei
tos eram biónicos e a adminis
tração municipal era mantida 
pelo governo estadual e pelo 
governo federal. Quando veio a 
eleição de 85, nas capitais, esse 
mecanismo manteve-se. Porque 
a constituição era anterior. En
tão  o m ecan ism o  era  de 
engessamento da administração.
O que não dissesse amém pro 
governador e não dissesse amém 
pro presidente da república, não 
administrava, tá certo? A Maria 
Luíza, como era do PT, nem 
apoiava o governo central nem 
apoiava o governo do Estado, 
também não tinha associados do 
ponto de vista de gerenciar a cida
de. E juntou-se a isso erros políticos, 
erros políticos nós poderíamos citar 
muitos. Mas acho que, grosso modo, 
uma adm inistração de grande res
peito, de grande transparência, mas 
inviabilizada do ponto de vista de 
administrar. E isso criou, digamos 
assim, um caos pra cidade e pra nós 
da esquerda.

Acho que nós fizemos entre es
colas de 2o grau, algumas poucas de 
1’ grau e universidades, nós realiza
mos mais de 100 debates políticos 
na campanha de 96. Eu não lembro 
nenhum que não tenha tido a per
gunta administração popular de For
taleza. Todos eu tive que responder 
sobre esse assunto. A felicidade é 
que nós tínhamos o Mário (Mamede, 
ex-diretor do hospital municipal 
IJF na administração Maria Luíza 
e ex-deputado estadual pelo PT) 
como vice e o Mário foi um secretá
rio bem sucedido da Maria Luíza. 
N ós ficamos assim com o sucesso da 
administração, era o Mário Mamede

que era o nosso vice. E uma pessoa 
também de grande caráter, o Mário, 
com grande capacidade de perceber 
o potencial que existia de fazer uma 
grande administração já, tá certo? 
Mas assim, mudou completamente (a 
forma de administrar o município) 
na constituição. Por quê? Porque foi 
feita uma mini reforma tributária na 
constituição de 88. E quem pegou a 
administração logo em seguida admi
nistrou numa outra condição total
mente favorável. Querdizer, no míni
mo aconteceu umatriplicação da recei
ta de transferências constitucionais, o 
que beneficiou omunicípio de Fortaleza 
enormemente.

Entrevista - Inácio, você tava 
falando que realizou mais de 100 
debates nas escolas, então, voltan
do um pouco a isso, é esse o modo 
de fazer campanha?

Inácio - E. Esse é o modo. Acho

que a grande marca nossa, eu acho 
que é uma marca da esquerda, e que 
nós, do PC do B, digamos assim, 
utilizamos com toda força, o máximo 
que a gente pôde, foi o debate. Numa 
sala de aula, pra 2 pessoas, 3 pessoas, 
tá certo? As vezes, você chegava 
num canto, você era convidado, aí só 
tem 4 pessoas. Tem muita gente. 
Porque 4 pessoas que se dispõem a 
sentar por 1 hora, 1 hora e meia, ouvin
do o que você tem a dizer, questionan
do sobre o que você tem a dizer... Se 
ela sair dali ganha para a sua campa
nha, ela multiplicaenormemente a sua 
campanha. Eu acho que a esquerda 
toda tem que fazer a campanha dessa 
forma. Se vocêtiver espaço natelevi- 
são pro debate, pradiscussão nos dias 
de hoje, ele entra dentro das casas 
com muita facilidade, tá certo? Ele 
coloca as idéias com muita facilidade. 
Então se você tiver esse instrumento 
ampliado pra o nosso campo e ao 
mesmo tempo você tiver um trabalho 
de debate desse tipo. Você tem que 
começar sempre antes da eleição. 
Não vou começar no dia da eleição,

“Nós tamos consolidando 
essa estrutura de ponta 

da esquerda no País. Nós 
tivemos aqui, acolá, um 

revés mas o fato forte tem 
sido de consolidação.”

uns 2 meses antes da eleição. Ele tem 
que ser frequente. Nesta eleição de 
98, foi a eleição que menos eu tive 
debate. Agora, logo depois da elei
ção, eu já  tive mais debate do que o 
que eu tive nos últimos 4 anos de 
mandato, quer dizer, explodiu de de
bate, explodiu exatamente porque 
quebrou-se também a unanimidade 
em tomo do Fernando Henrique. 
Abriu, quer dizer, o debate foi retido 
durante todo esse período. Segura
ram o debate. Quebrou-se a unani
midade em torno dele, o debate foi 
possível e você tem assim um sem 
número de debates sendo realizados 
no Brasil. Eu acho que os comunis
tas, os petistas, os socialistas, a es
querda tem que fazer debate. É, quan
to mais, melhor. Às vezes, as pesso
as dizem “pô, mas vamos ficar só no 
debate, só no blá-blá-blá, só no blá- 
blá-blá?” Mas o debate é que pode 

convencer ou não. Se não tiver 
debate, foi obrado divino Espíri
to Santo, não acontece, esse con
vencimento. Acho que é a marca 
muito grande nossa.

N a eleição, nós tivemos tam
bém umas coisas interessantes. 
Acho que o Diap (Departamento 
Intersindical de Assessor ia Par
lamentar) é um órgão importante 
no Congresso Nacional. Ele ava
lia os parlamentares de acordo 
com os interesses dos trabalha
dores. Pra não ficar dúvida. Por
que às vezes o pessoal diz: ‘‘Não, 
mas qual é a nota do Diap?” . 
“Como é que o diap fez isso com i- 

go?” Fulano que tirou zero, fulano 
que tirou 2. É porque ele analisa a sua 
presença no Congresso Nacional de 
acordo com o interesse dos trabalha
dores, tá certo? O grande empre- 
sariado tem os órgãos lá de avaliação 
que avaliam também os deputados. 
Tem 2 ou 3 institutos. Lá, a nossanota 
é péssima, deve tá de zero pra baixo. 
Mas na nota do Diap... E isso o Diap 
divulga pros sindicatos, divulga pros 
jornais, divulga pras entidades, pras 
ONGs, e espalhaaí pelo mundo afora. 
E isso tem um efeito muito grande que 
é a pontuação da gente e divulga a 
ligação da atuação parlam entar 
como... Se você é uma autoridade 
que está colocada efetivamente a 
serviço de causas populares, quer 
dizer, a causa do Brasil, os interesses 
daminhanação, do progresso do meu 
País. Mas isso tem que se materiali
zarem algum lugar. Ele se materializa 
é aqui na nossa aldeia, na luta, no 
cotidiano do nosso povo. Você usa a 
tua autoridade pra poder também co
locar como escudo dos interesses da 
população, inclusive em momentos de
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conflito mais aguçado. Isso é uma 
coisa que tem que se trabalhar mui
to bem, pra que os mandatos popu
lares sejam verdadeiros instrum en
tos de fortalecimento da organiza
ção popular.

Entrevista - Pra finalizar, todo 
mundo fala, todo mundo diz, do seu 
credenciamento para disputar a 
prefeitura de Fortaleza no ano 
2000. Como é que é isso? A gente 
pode esperar o Inácio candidato 
em 2000?

Inácio - Uma vez eu vinha saindo 
de um encontro, logo depois da elei
ção, lá no Centro de Convenções, 
numa solenidade, e eu encontrei, na 
porta de saída do Centro de Conven
ções, o Demócrito Dummar (empre
sário da área de comunicações, 
proprietário do jornal O Povo) que 
mc parabenizou pela votação. Ele 
estava com a esposa, nós íamos sain
do e ele disse: “Você está compe
lido a disputar a eleição para a 
prefeitura. Você não tem como 
fugir da disputa”. Eu acho bom 
que os eleitores e a cidade vão 
colocando essa questão como 
umaespécic deexigência: “Você 
tem que ser candidato’*. Nós te
mos discutido, dentro do PC do B, 
que o problem a é que o “você tem 
que ser candidato” tem que ser 
transformado na seguinte situa
ção: tem que ter uma unidade da 
esquerda, porque só ela é que 
garante aeleição, do Inácio ou de 
outro candidato nosso. É impossí
vel ganhar na situação da vez 
anterior, quando nós tínhamos dois 
candidatos no nosso campo (Inácio 
Arruda, PC do B, e Oscar Costa 
Filho, do PDT -  o que acabou por 
dividir a esquerda) e estávamos 
assim como se fôssemos adversários. 
Acho que o primeiro sintoma é estar 
unido. Estando unido, nós temos dito 
para os nossos companheiros do PT, 
do PSB e do PDT, que o PC do B quer 
disputar, tem um candidato, que é o 
Inácio, mas que nós não podemos ser 
obstáculo, em momento nenhum, ao 
surgimento de novos nomes, porque 
temos novos nomes e excelentes no
mes. O PSB tem nome, acho que se 
credencia também. O (deputado fe 
deral) Sérgio Novais com 46 mil vo
tos (na verdade, Sérgio Novais ob

teve 43784 votos). Um nom e 
credenciado. Você tem o PT com o 
Zé Airton (Cirilo, ex-prefeito de 
Jcapui, candidato a governador em 
98). Com os outros companheiros, o 
(deputado estadual) Artur Bruno, o 
(deputado estadual) João Alfredo. 
Você tem o PDT, que é um partido 
importante na disputa eleitoral. Acho 
que o primeiro problema nosso é esse: 
compreender bem aquestão da unidade 
na disputa eleitoral. Eu acho que nós 
devemos disputar a eleição para ga
nhar, tem possibilidades.

Também, ver a cidade. Ver a 
necessidade de nós, da esquerda, de 
compreendermos as transformações 
dos últimos 15 ou 20 anos da cidade. 
A cidade quase dobrou a população. 
Quase dobra, isso do ponto de vista da 
demanda de reivindicação, também 
muda tudo. A infra-estrutura da cida
de é totalmente outra. O trato da

“(•••) ele (jornalista e 
empresário Demócrito 
Dummar) disse: 'Você 

está compelido a 
disputar a eleição para a 
prefeitura. Você não tem 
como fugir da disputa'.”

cidade éoutro. Então, como conduzir 
uma administração ligada ao povo, 
mas que atinja toda a cidade? Não 
podemos achar que vamos fazer uma 
administração só para um lado da 
cidade, o que seria um equívoco brutal 
de qualquer administrador, nas cir
cunstâncias não só do mundo de hoje, 
mas também na realidade da nossa 
cidade. Acho que a gente tem que 
partir pra isso, acho que a gente tem 
que começar cedo. E um bom ponta
pé, não é? A gente já  começa aqui, 
nessa entrevista. Tem que começar 
cedo, pra gente não chegar na véspe
ra da eleição, como na última eleição 
(para a prefeitura, em 96), que a 
gente só decidiu o vice na última hora 
das decisões de convenção. Deixa

mos nossas convenções no último dia, 
e no último dia, aindaestavahavendo 
disputa de quem vai ser. Pelo amor dc 
Deus, é um sofrimento muito grande. 
Então, a gente tem que resolver as 
coisas mais cedo e examinar a cidade, 
trabalhar melhor o nosso programa 
para a  cidade, conversar mais com as 
comunidades, pra elas se engajarem. 
Se estivermos unidos na eleição, é 
possível ganhar a eleição, mas tem 
que ter uma ligação muito forte, por
que aquele corpo-a-corpo de debate 
pra uma eleição proporcional, diga
mos que ele resolva, mas pro embate 
majoritário não dá. Você tem que ter 
essa capacidade multiplicada em nú- 
merosmuitom aioresdoqueadisputa 
proporcional para a Câmara Federal. 
Então, você tem que ter o envolvimento 
de muita gente, e isso só acontece se 
essa gente estiver convencida. Nós 
não temos milhares de pessoas pra 

trabalhar na nossa campanha, as 
pessoas serão voluntárias, então 
têm que estar ganhas, convencidas 
de que estão fazendo a melhor 
opção para dirigir a nossa cidade, 
exatamente quando nós vamos 
virar o milénio. Acho que isso é 
um trabalho essencial que nós 
vamos ter que fazer e exige uma 
unidade muito grande e muito for
te, nossa com a esquerda e nossa 
com o movimento social organi
zado, seja ele de esquerda ou não.

E assim, também, aeleição do 
ano2000jogaum papel-chave numa 
virada histórica no Brasil. Nós 
estamos chegando, estamos acu

mulando forças. Estamos nos consoli
dando. Então, aeleição do ano 2000 é 
a porta de entrada para a esquerda 
chegar ao governo do Brasil. Qualquer 
historiadorque nós pegarmos, Gilberto 
Freyre, até agora o amigo do Fernando 
H enrique, T hom as Skidm ore 
(brasilianista americano), na Histo
riado Brasil, se nós pegarmos qualquer 
um deles, todos vão demonstrar a ati
tude brutalizadora da elite brasileira 
Você tem que dar uma virada pra nós 
chegarmos no novo milénio...

Entrevista - Receber o diploma 
(de deputado federal, num a soleni
dade no Centro de Convenções), né, 
agora?

Inácio - Agora tem que receber o 
d ip lom a senão alguém lev a  não é?

A  médica Terezinha Bra
ga Monte conheceu Iná
cio em meioaos protestos 
contra a política do des- 
favdamento de Virgílio. 
Casaram-se em dezem
bro de 83

Tem uma ligação pro
funda com  Fortaleza. 
Quandoépossívei, ele 
eTerezinha gostam de 
fazer coisas simples co
m o  ir à Praia de Irace
m a e passear com  os 
filhos.
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