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Resumo: 
Análise da memória de um militante da esquerda armada brasileira sobre a experiência 
chilena, sobre a tentativa de criação de um regime socialista, por via pacífica e nos marcos do 
estado de direito; a memória do militante de um projeto de insurreição armada sobre a 
tentativa de construção de uma sociedade socialista pelas vias e em moldes até há pouco 
desprezados por esse segmento das esquerdas: o voto, a organização de massas, o respeito aos 
preceitos legais e constitucionais vigentes; a memória da derrota da experiência chilena; a 
crítica e o permanente fascínio da via armada. Analisar os silêncios e a revelações de Bona 
Garcia, sob a perspectiva de que a memória é campo de batalhas e disputas políticas e sociais 
e fundamento da identidade humana é o mote desse trabalho. 

Palavras-chave: luta armada,  autocrítica. 
 

 João Carlos Bona Garcia é gaúcho, de Passo Fundo, nascido em 1946. Foi militante do 

movimento estudantil secundarista, do Partido Comunista Brasileiro (PCB), do Partido 

Operário Comunista (POC) e da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). Preso em abril de 

1970, em Porto Alegre, foi banido do País, em 1971, em troca da libertação do embaixador 

suíço. Recebeu exílio no Chile, na Argélia e na França. Retornou ao Brasil em 1979. Na 

década de 1990 foi nomeado Juiz do Tribunal Militar do Estado do Rio Grande do Sul, função 

que ainda hoje exerce. Foi, também, Presidente da Comissão de Indenização a Ex-Presos 

Políticos do Rio Grande do Sul e da Comissão do Acervo da Luta contra a Ditadura.  

 Em 1989, lançou, em parceria com Júlio Posenato, um livro de memórias cujo título é 

Verás que um filho teu não foge à luta1 Nele, Bona Garcia narra suas memórias de militante 

legal e clandestino durante o regime militar implantado em 1964, da prisão, da tortura, do 

banimento, do exílio no Chile, na Argélia e na França, do retorno ao Brasil e da retomada da 

militância política legal, após 1979. 

 Os caminhos percorridos, narrados e lembrados por Bona Garcia parecem remeter às 

narrativas autobiográficas de outros tantos militantes da esquerda revolucionária2 surgidas 

após 1979, a promulgação da Lei de Anistia e o retorno de exilados. Há, no entanto, traços 

peculiares que chamam a atenção e são capazes de provocar  questionamentos: a memória de 

um militante da esquerda armada brasileira sobre a experiência chilena, sobre a tentativa de 

                                                 
∗ Mestranda. 
1 BONA GARCIA, João Carlos; POSENATO, Júlio. Verás que um filho teu não foge à luta. Porto Alegre: 

Posenato, Artes e Cultura, 1989. 
2 Cf. REIS FILHO; SÁ, 1985. Segundo Reis Filho, a leitura dos documentos dos grupos de esquerda armada 

brasileiros evidenciam o sentido revolucionário e ofensivo de suas propostas. 
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criação de um regime socialista, por via pacífica e nos marcos do estado de direito; a memória 

do militante de um projeto de insurreição armada – derrotada e aniquilada - sobre a tentativa 

de construção de uma sociedade socialista pelas vias e em moldes até há pouco desprezados 

por esse segmento das esquerdas: o voto, a organização de massas, o respeito aos preceitos 

legais e constitucionais vigentes; a memória da derrota da experiência chilena3; a crítica e o 

permanente fascínio da via armada. 

 Analisar as revelações e silêncios de Bona Garcia, até então, partidário da tomada do 

poder estatal pela força das armas e da vontade de uma vanguarda revolucionária, sobre a 

experiência chilena, na perspectiva de que a lembrança precisa do presente, porque, como 

assinalou Deleuze a respeito de Bergson, o tempo próprio da lembrança é o presente: isto é, o 

único tempo apropriado para lembrar e, também, o tempo do qual a lembrança se apodera, 

tornando-o próprio. 4  , de que a memória é um campo de batalhas e disputas políticas e 

sociais e fundamento da identidade humana é o mote deste trabalho.  

A análise está centrada nos capítulos 12, Chegada no Chile; 13, Autocrítica da luta 

armada; 20, Golpe no Chile; 21, Clandestino no Chile e 22, Na embaixada da Argentina.5  

No capítulo 12, Chegada ao Chile, são narradas as primeiras impressões e, também, os 

primeiros choques e incompreensões entre os exilados brasileiros e o governo chileno: 

Chegando no aeroporto de Pudahel, em Santiago, uma pequena multidão nos 
aguardava, com o Thiago de Melo à frente. (...) 
O governo Allende nos recebeu como companheiros, mas a polícia, igual em 
qualquer parte do mundo, nos fazia sentir uma contradição: interrogatórios, 
quem era e quem não era, o que tinha feito, o que deixara de fazer. Para nós 
um desconforto pela analogia com os interrogatórios sob violências, mas 
hoje entendo, é praxe, é o trabalho deles. (...) 
Chegamos como heróis para o governo, para a imprensa e para o povo 
chileno. Uma atração no país: os que foram trocados pelo embaixador. 
Muitos passavam pelo Hogar Pedro Aguirre Cerda, curiosos para nos ver. 
(...) 
Mas cometemos dois erros graves: não entender nossa condição de banidos e 
exilados em outro país, nem a situação dos chilenos e seu processo político. 
Provocamos vários embaraços, por falta de amadurecimento, e também, 
algumas vezes, magoamos aquele povo que nos acolheu com tanto carinho. 
Vários grupos de operários e sindicalistas chilenos foram nos encontrar, 
queriam discutir com os revolucionários brasileiros. Nosso pessoal achava 
que, por serem da Unidade Popular, eram ou reformistas, ou pessoas que 
trabalhavam para um governo reformista, e que nós, revolucionários, não 

                                                 
3 Por experiência chilena compreendemos a tentativa do governo do Presidente Allende de assentar as bases de 

um regime socialista, no Chile, no período compreendido de sua eleição, 1970, a sua derrubada pelo golpe 
militar de setembro de 1973. 

4 SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo: Companhia das Letras; 
Belo Horizonte: UFMG, 2007, p. 10. 

5 As citações de trechos do livro são necessariamente longas, pois a obra teve circulação praticamente restrita ao 
Rio Grande do Sul. Todas as citações do livro de Bona Garcia estão contidas nos capítulos nomeados. 
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íamos discutir com eles em posição de igualdade. Como revolucionários, nos 
considerávamos superiores. (...) 
Nós numa análise a priori, sem entendermos o processo de luta e a história 
do povo chileno, catalogamos o governo Allende como reformista, porque 
tinha ganho as eleições num processo democrático. Para nós isso era 
pejorativo, burguês, não ia dar em nada.  
O constrangimento era duplo: difícil conseguir gente para falar com eles, e 
depois esses chilenos conheciam a história e a política brasileiras melhor que 
nós. Para falar sobre o Chile, então, a distância ficava maior ainda. O 
movimento tem história, tradição, nós não tínhamos nem história e muito 
menos tradição de luta. (...) 
Na época, o Allende tinha transferido o governo para Valparaíso e nos 
convidou para uma audiência. Uma audiência com o presidente duma 
República que nos tinha acolhido com carinho, assumido a responsabilidade 
sobre nós, e nos sustentava. O Ministério de Desenvolvimento Social 
contratou dois ônibus para nos levar lá. Eu era um dos encarregados em 
arregimentar o pessoal, e não consegui mais que 20 dos 70 e tantos 
brasileiros. Para lotar um ônibus, precisei levar funcionários chilenos que 
trabalhavam lá no parque Cousiño. 
O Allende nos recebeu no Palácio em Valparaíso com um carinho imenso. 
(...) Declarou: sei que muitos não querem ficar aqui no Chile. Aos que 
quiserem ficar nós vamos nos empenhar e conseguir trabalho. Quem quiser 
ir para Cuba ou outro país, não faremos restrição, daremos passagens. Agora, 
aos que ficarem, por favor, não criem problemas com o governo brasileiro, 
porque problemas já tenho de sobra. Preciso comprar os ônibus que o Brasil 
produz, mesmo sendo uma ditadura. 
 

Essa narrativa de Bona Garcia mostra o apontado por Dominique Schnaper: En la vida 

política, la memória cumple funciones necesariamente políticas.6 

Política é a abordagem, em 1989, da dissonância entre os exilados brasileiros e o 

governo de Allende. Indica atitude autocrítica e crítica diante das posturas e dilemas de 

parcelas das esquerdas armadas brasileiras frente a uma tentativa de estabelecimento de um 

estado socialista por meio de reformas institucionais, negociações e pactos sociais, ao invés 

do confronto direto e militarizado.  

Aponta, sobretudo, o choque entre visões de mundo e de processo revolucionário que 

ocorria no seio das esquerdas, especialmente as latino-americanas, nos anos de 1970: a 

possibilidade de construir um novo mundo e um novo homem, uma sociedade socialista, por 

meio da vontade de uma vanguarda revolucionária e o poder das armas e a possibilidade de 

construção de uma sociedade também socialista nos marcos de um regime democrático e 

segundo os ditames de um regime democrático ou, no jargão e concepção de parte dessas 

esquerdas, liberal e pequeno-burguês.  

                                                 
6 SCHNAPPER, Dominique. La memória em la política. In: In: Barret-Duroc, Françoise (org.). Por qué 

recordar?, Memória e Historia. Barcelona : Academia Universal de las Culturas, 1998. 
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Bona afirma que dois erros graves foram cometidos pelos exilados brasileiros – 

melhor dizendo, pelos setenta brasileiros trocados pelo embaixador suíço: não entender a sua 

própria condição de banidos e exilados e não compreender o processo político chileno. 

Essa rejeição ao diferente, ao ideológica e culturalmente distinto, à posição em que se 

encontravam social e politicamente - banidos de seu próprio país, recebidos em país alheio, 

derrotados na luta e marcados para sempre pela tortura – busca o reforço e os fundamentos de 

uma identidade grupal: a de revolucionários que entregaram tudo em prol de uma revolução, 

ainda que derrotada, em oposição aos reformistas que buscam mover-se no terreno legalidade 

e, portanto, sujeitos a conciliações, concessões, avanços e recuos calculados. Responde, 

assim, à necessidade de manutenção da coesão interna e das fronteiras daquilo que o grupo 

tinha em comum – a luta armada pelo socialismo – remete à necessária construção de quadros 

e pontos de referências comuns, ao processo de construção do que Henry Rousso denominou 

memória enquadrada.7 

O processo e o esforço de construção e manutenção de referências comuns, suas 

tensões e mesmo, ao fim, suas impossibilidades, dadas às reinterpretações do passado postas 

pela dinâmica social e pelas novas condições de vida e de luta política, torna-se mais claro no 

capítulo 13 – Autocrítica da luta armada. 

Chegando ao Chile, tentamos reorganizar os grupos de novo, manter 
contatos com o Brasil, formar grupos no Chile que aceitassem voltar para 
continuar a luta. 
Naquela época começamos a questionar a questão da ação pela ação em 
si. Cada um a sua maneira, internamente, ninguém tinha a coragem 
política de externar que aquele militarismo não levaria a nada. Havia 
como que um juramento tácito entre as pessoas para manter sua fé 
revolucionária de que aquele tipo de ação armada pudesse mudar a 
política brasileira. 
A grande síndrome do exilado era o medo de ser chamado de 
desbundado, aquele que desistia da luta armada. Então era preciso 
quase que uma profissão de fé, reafirmar antes os outros.8 

 
Bona explicita aqui o temor de um grupo que, frente a mudanças de direção e em sua 

auto-imagem, receia o esfacelamento e a dissolução. Teme o abandono de velhas bandeiras e 

volta-se, em processo ao mesmo tempo consciente e inconsciente, para a reafirmação de 

valores, atos e comportamentos comuns e unitários – a fé na luta armada, a definição da 

identidade de revolucionário, o papel de suas organizações no processo revolucionário. 

Michel Pollak define e explica com propriedade essa necessidade de uma memória 

enquadrada dos agrupamentos humanos:  

                                                 
7 POLLAK, Michel. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n 3. p. 13-15. 
8 Grifos nossos. 
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Toda organização política, por exemplo – sindicato, partido, etc. – 
veicula seu próprio passado e a imagem que ela forjou para si mesma. Ela 
não pode mudar de direção e de imagem brutalmente, a não ser sob risco de 
tensões difíceis de dominar, de cisões e mesmo de seu desaparecimento, se 
os aderentes não puderem mais se reconhecer na nova imagem, nas novas 
interpretações de seu passado individual e do grupo. O que está em jogo na 
memória é também o sentido da identidade individual e do grupo. Temos 
exemplos disso por ocasião de congressos de partido em que ocorrem 
reorientações em que ocorrem rachas.9 

 
O Chile, a convivência com um processo diferente de busca do socialismo foi um 

momento foi crucial no esfacelamento dos grupos de ação armada brasileiros.  

Bona narra o processo e os embates, muitas vezes dolorosos, de autocrítica e 

desarticulação desses grupos no exílio chileno, a mudança de imagens e paradigmas que se 

forjava. 

(...) Lá no Chile eu sentia necessidade de ter o meu dinheiro. Procurei o 
Partido Socialista e consegui um emprego no Ministério de 
Desenvolvimento Social. Abandonei o resto porque neste meu trabalho devia 
me deslocar para o interior.(...) 
Para os outros minha atitude não caiu bem. O pessoal da VPR achava que 
não podia ligar ao Chile para não perder o vínculo com o Brasil. Eu 
considerava este ponto de vista nem prático, nem científico. 
Meus companheiros de organização me criticaram: você vai trabalhar e vai 
ganhar salário. Você vai pecar duas vezes: primeiro, por trabalhar por um 
governo reformista, e segundo, porque ganhando salário você acaba 
mercenário. 
Houve gente que propôs minha expulsão da organização porque eu fui 
trabalhar. Por aí se vê a imaturidade: não entender o processo político nem 
brasileiro nem chileno.(...) 
Eu disse: pouco me importa ficar na organização ou não, tenho consciência 
de estar com a razão. Se vocês acham que estou perdendo meu tempo 
trabalhando e que seria melhor que eu fizesse um curso de guerrilha em 
Cuba ou na Coréia do Norte, respondo que com meu trabalho estou 
aprendendo a fazer política. O curso de guerrilha iria me ensinar a dar tiros. 
Isso eu sei, o que todos nós precisamos é aprender a conhecer o povo, a fazer 
política, o que é muito mais complicado e difícil que manejar armas.  
(...) 
Optei por permanecer no Chile com minha mulher. (...) 
Outra coisa que eu ponderava: para voltar ao Brasil, do Chile estávamos 
mais próximos do que de Cuba ou de qualquer outro país. Todos os que 
foram solto pelo seqüestro do embaixador suíço sentiam uma obrigação de 
retornar, em homenagem, em reconhecimento aos companheiros que 
continuavam aqui dentro. Esse sentimento criava em nós uma auto-
afirmação, fazia que a pessoa contentasse a si mesma e ao grupo. (...) 
Mesmo que, por dentro, cada um de nós estava sabendo que cada vez ficava 
mais distante do Brasil e que, no íntimo, se fosse dada liberdade de escolha, 
pensaria de outra maneira, não arriscar a vida, como muitos arriscavam em 
algo sem retorno político.(...) 
 

                                                 
9 POLLAK, Michel. Memória, esquecimento, silêncio. Op. Cit. 
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O horizonte da revolução se distanciava, a comunidade de crenças e valores se 

desarticulava e os imperativos do presente – sobrevivência, novos processos, diferentes 

experiências, vivência de outras formas de luta política – se impunham, embora a memória e a 

fidelidade aos companheiros e ideais passados ainda mantivessem coesas as amarras do 

grupo. 

Nesse mesmo capítulo, Bona manifesta uma visão sombria sobre o que Hugo Vezzetti 

denominou “crença irredutível no peso da construção subjetiva da vontade revolucionária”10, 

ao voluntarismo das esquerdas armadas. 

O que havia era uma utopia, um romantismo de se sentir um Robin Hood, 
dizer que vinha aqui dar o sangue, dar a vida pelo povo, quando o povo não 
estava nada vinculado à nossa luta. Era uma visão pequeno-burguesa nossa 
achar que aquilo que nós gostávamos e analisávamos, eram o interesse, o 
gosto e a tendência do povo brasileiro. (...) 
Uma das coisas mais difíceis é amadurecer para respeitar as convicções dos 
outros, entender o que as outras pessoas querem e dar o direito a elas de 
pensarem diferente de você, terem desejos e satisfações que não são os teus. 
(...) 
No Chile aprendi a ter humildade. Entendi que nosso movimento de luta 
armada era isolado do interesse das massas. (...) Entendi que o processo 
social não se mede pelo período de uma vida, e se eu quero transformar a 
sociedade, devo entendê-la, mergulhar nos seus problemas, participar junto 
com ela. 
Aprendi a humildade de não me presumir o herói, o salvador do país. Ou 
participo do movimento social com meu trabalho e com a paciência de quem 
entende o processo político, a perspectiva histórica, ou fico à margem, num 
grupo fechado onde vou me sentir completo, mas incapaz de mudar o 
comportamento da sociedade.  
(...) 
Alguns poderão dizer: o Bona Garcia agora está tripudiando, mas a realidade 
é que nossa luta não poderia se transformar num movimento social. Num 
país ocupado existem condições, aí o povo se une, o povo se organiza contra 
o invasor. Não era o caso do Brasil, em pleno “milagre econômico” (cuja 
conta agora se paga). Fomos uma força minúscula lutando uma maiúscula. 
Perdemos. 
 

Essa talvez tenha sido a crítica, e autocrítica, de mais difícil absorção pelos militantes, 

na medida em que o componente da vontade revolucionária era fundamental para a coesão e 

adesão ao grupo, para definição de seus modos de operação política e de vida. Difícil, 

também, porque à derrota, por força da violência, da tortura e dos equívocos políticos, seguiu-

se o desmonoramento de uma concepção de mundo. 

Segundo Vezzetti,  

(...) essa visão romântica e heróica, fechada à experiência, nascia de uma 
verdadeira retificação guevarista do pensamento marxista, e exaltava a tal 

                                                 
10 VEZZETTI, Hugo. Passado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina. Buenos Aires: Siglo 

veintiuno editores, 2003. 
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ponto os alcances ilimitados da decisão de uma vanguarda convencida, que a 
definição mesma da situação revolucionária ( e, portanto, da guerra) 
dependia da força de sua vontade. Assim, acabava justamente com aquilo 
que, na tradição marxista, havia sido (ou ao menos pretendido ser) uma arma 
fundamental da esquerda, a saber, isso que se chamava a análise racional das 
‘condições objetivas’ e que, em geral, situava a causa da esquerda 
revolucionária em direta oposição às tradições irracionalistas do culto à 
coragem, ao heroísmo e à morte. 11 

 
Apesar da visão crítica, o relato e a análise de Bona sobre o golpe no Chile, capítulo 

20, ainda deixam transparecer vestígios da concepção voluntarista. 

Quando um povo se organiza, há grupos que puxam, como em tudo na 
sociedade: um grupo dinâmico, motor. Só que no Chile, em relação ao 
Brasil, o avanço em todos os níveis de mobilização, de organização, de 
consciência política, de consciência comunitária era muitíssimo mais 
avançado. 
(...) 
Por isso tudo o golpe no Chile foi mais violento do que o daqui de 1964: no 
Chile mataram 40 mil pessoas, no Brasil não. Tiveram que tomar Santiago e 
o país de modo sanguinário, porque lá a consciência de organização do povo 
era muito maior. Os militares estavam preparados para matar muito mais 
gente do que as que foram mortas. Esperavam uma reação muito mais 
forte que não veio porque o Allende não quis12, disse que ele derramava o 
sangue dele, não precisava derramar o sangue do povo. 
(...) 
Penso que o maior erro do Allende foi não ter aceito a proposta do 
General Prats. Pode ser um autoritarismo meu, mas ele próprio deveria 
ter dado um golpe branco: dissolver o Congresso13. Não havia mais 
opções: ou aprofundava o processo ou sofria um golpe. Ele contava com o 
comandante-em-chefe do exército, o general Prats, e os soldados estavam a 
favor da Unidade Popular, também os sargentos, até parte do oficialato. 
 

Em última instância, o relato de Bona afirma que a vontade de Allende poderia ter 

virado o jogo a favor do governo da Unidade Popular; o golpe militar poderia ter sido evitado 

se Allende  enfrentasse a crise militarmente, fechasse o congresso, mudasse – pela força – as 

regras estabelecidas. 

A visão voluntarista e militarista, embora matizada pela vivência da organização 

popular chilena e do processo político em curso no Chile, permanece como ponto central e 

articulador lógico do relato de Bona sobre o golpe; ele permanece  atrelado à lógica de guerra 

que dominava a cosmovisão de parte das esquerdas latino-americanas na década de 1970. 

Aos poucos, aconteciam ameaças de golpe, insurreições isoladas. Um 
regimento blindado se rebelou, colocando os tanques na rua. Um tancaço, 
como o povo chamava. Por ironia da história, o próprio Pinochet sufocou o 
levante com suas tropas. Penso que assim agiu porque não era o golpe dele. 

                                                 
11VEZZETTI,  Hugo. Passado y presente ... Op. cit. p. 96. 
12 Grifo nosso. 
13 Grifo nosso. 
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O Allende convocou o povo para ir até o Palácio. Fui junto com a massa pela 
avenida principal de Santiago, até a praça junto ao palácio La Moneda. A 
multidão aumentava cada vez mais. Quando o Allende apareceu na janela, 
pela tardinha, o povo gritava pedindo um golpe branco, a dissolução do 
congresso. 
Guardo uma lembrança viva, até me parece enxergar o Allende respondendo 
no, não. Ele sempre afirmava que tinha sido colocado lá pelo voto, pela 
democracia, e que ele respeitava essa democracia e esse voto, continuaria 
dessa maneira até o final do governo, e só sairia de lá dentro de um caixão. 
O povo começou a gritar: que se asome el general, que apareça o General. O 
comandante do exército, General Prats, surgiu na janela, e o povo vociferava 
para o Prats apoiar o Allende com o golpe branco. Minutos antes, numa 
reunião, o Prats tinha de fato se proposto a sustentar um golpe branco, se o 
Allende o autorizasse. Ele garantia o apoio do exército. Como o Allende não 
quis considerar esta alternativa, o Prats renunciou, e o Allende terminou 
nomeando como comandante-em-chefe do exército o próprio Pinochet: a 
cabra para cuidar da horta. 
(...) 
Aos poucos a situação foi se agravando. Alguns dias antes do golpe eu 
estava participando de uma filmagem feita pela Chile Filme e já chegavam 
informações cada vez mais alarmantes. Aumentavam as insatisfações da 
classe alta, da pequena burguesia e da classe média. Aí ficava difícil, porque 
quem tem maior mobilidade no país, que forma a opinião pública, é a classe 
média. Cada vez mais aliada à democracia cristã, foi se criando uma base de 
sustentação política para o golpe, porque um golpe precisa de sustentação 
social, política. 
No dia do golpe eu soube das primeiras notícias pelas conversas na rua, e o 
rádio noticiava o bombardeamento do Palácio La Moneda. O povo foi 
apanhado de surpresa. Com o Palácio já incendiado, queimando, um ministro 
dizia: não é possível, isso é inconstitucional. 
A Unidade Popular adotou uma tática errada: pediu que os trabalhadores 
ficassem dentro das fábricas, que transformassem cada fábrica em um 
quartel. Um quartel sem armas, ou com armas ridículas frente às do exército. 
Aconteceu que as pessoas tornaram-se presas fáceis, encarcerando a si 
mesmas. Tiveram que se render desesperadas, chorando de frustração. 
Os partidos da Unidade Popular tinham muita experiência em luta 
política e social, e grande capacidade de mobilização, mas faltava o 
conhecimento de táticas militares, de luta revolucionária. Faltou 
também a distribuição das armas enviadas por Cuba. Se o povo quisesse 
mesmo brigar, que entrasse nas fábricas, mas ao mesmo tempo tivesse 
um poder de fogo capaz de enfrentar o exército.14 
(...) 
O Allende teve a nobreza de lutar até a morte. Manteve a palavra empenhada 
quando aconteceu o tancaço: só saiu do La Moneda num caixão. Honrou a 
confiança do povo chileno nele. 
O povo, por maior vontade que tivesse, morto o Allende, cercadas as 
fábricas, não tinha outra alternativa senão se render. Quase todos os líderes 
ou foram sumariamente mortos ou encarcerados no Estádio Nacional, 
transformado em campo de concentração. Fuzilaram os oficiais favoráveis à 
Unidade Popular. Se, por acaso, as fábricas resistissem, também seriam 
bombardeadas. A direita estava disposta a fazer tudo que fosse necessário 
para liquidar o governo Allende. Foi por isso que o próprio Allende, em seu 

                                                 
14 Grifo nosso. 
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último discurso, pediu que ao povo que entendesse e não derramasse seu 
sangue em vão. 
(...) 
No Chile, igualmente, faltou para os partidos a consciência da época em que 
viviam, do acirramento da luta de classes, que não ia respeitar a Constituição 
Chilena. Eles falavam na idiossincrasia chilena, a tradição democrática que 
impediria a ocorrência de um golpe de estado. Foi uma atitude ingênua 
frente à determinação do mundo do capital internacional. 
A democracia cristã cada vez mais passava para o lado da direita e se 
tornava mais golpista e acabou dando sustentação ao golpe militar. Como ela 
também tinha bases no meio do povo e nas vilas, essa gente aplaudiu o 
golpe. 
 

Em Clandestino no Chile, capítulo 21, e Na Embaixada da Argentina, Capítulo 22, a 

narrativa de Bona Garcia desloca-se para o terreno  que Beatriz Sarlo identificou, na 

literatura, como  “ a solidão social do militante, o vazio por onde ele se desloca com o 

automatismo de um desfecho previsto”. 15 

O golpe no Chile foi para mim uma desgraça dupla: assassinaram o Allende, 
uma pessoa a quem eu admirava muito, e acabaram com a esperança num 
governo democrático popular. Um governo socialista estava indo águas 
abaixo. (...) 
Os Latino-Americanos que eu conhecia, ou se refugiaram em embaixadas, 
ou tinham saído do país, ou estavam presos, ou executados. O Ângelo 
Pezzutti me pediu para dar uma procuração para ele agir em nome da ALN. 
Ele tinha mais condições de sair, enquanto eu, responsável pela organização, 
não sabia se poderia sair ou se iria morrer. Pediu também para esconder na 
minha casa um rapaz com o codinome João. Marcamos um encontro numa 
agência do correio, numa avenida perto da minha casa. Fui lá com a Célia e 
o Rodrigo no colo, várias vezes, em meio aos tanques e às balas, os soldados 
disparando pelas ruas. Como é meu feitio desde menino, eu cumpri com o 
que tinha assumido, mas o João e o Ângelo Pezzutti já estavam refugiados 
numa embaixada há muito tempo, fiquei sabendo depois. Eles tinham 
salvado a pele, enquanto eu fiquei cobrindo o ponto para ajudá-los. Então 
entendi  que toda pessoa, por mais que pertença a um grupo, deve ter sempre 
seu esquema particular, fora do esquema global, porque na hora da 
dificuldade são extremamente raras as pessoas que mantêm um compromisso 
assumido. Vivi esta experiência tanto na cadeia como fora dela, mas no 
Chile foi mais evidente: as pessoas colocam em primeiro lugar a si mesmas, 
e em segundo o seu compromisso. 
(...) 
A situação foi se tornando mais e mais crítica. 
(...) 
Pedi para um amigo mandar um telegrama para o Leopoldo, meu cunhado: 
venham busca a Célia e o Rodrigo. 
(...) 
Ele foi se aconselhar com um amigo padre, que logo se ofereceu: eu 
vou...Mas vê bem, vou não pela causa política de vocês. Não acredito nela. 
Vou pelo sentimento cristão de amor ao próximo. 
(...) 

                                                 
15 SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo: Companhia das Letras; 

Belo Horizonte: UFMG, 2007. p. 118. 
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Ele foi ao Chile e conseguiu sair de lá com a Célia e o Rodrigo. 
 

Aquilo que Beatriz Sarlo identificou como a solidão social do militante  é expressa por 

Bona, nos parágrafos acima transcritos,  pela lembrança dos companheiros que deixaram o 

país rompendo laços de compromisso político e solidariedade, na necessidade de contar com o 

outro, o que não acredita na sua opção política. Laços rotos e redes desfeitas, o sonho da 

revolução e do coletivo ficavam mais distantes. 

Prossegue a narrativa com mais   

(...) 
No dia em que se foram uma tristeza cruel tomou conta de mim. Ainda bem 
que a Célia é forte. Eu nem conseguia falar. Dei um beijo nela, outro no 
meu filho. Um até logo que poderia ser um adeus. Não sabia se ia conseguir 
sobreviver ou não, se ia sair vivo de lá, ou não. 
Chegando em casa, tudo fechado, a rua deserta, sem a família e sem os 
amigos, senti todo o peso da solidão e uma desmedida angústia se apossou 
de mim. 
(...) 
Precisava tomar uma decisão. Os vizinhos não suportavam mais me dar 
cobertura; eu colocava a vida deles em perigo e não havia a menor 
perspectiva de continuar escondido lá. 
Tomei um banho, vesti o melhor terno e gravata, peguei uma pasta. 
(...) 
Saí caminhando sem olhar para trás. 
(...) 
...Bona, falou o Jean Marc, abriram o portão da embaixada da Argentina, 
acho que o embaixador vai sair, aproveita e tenta entrar lá. 
(...) 
Andando no meio da rua, tinha uma certeza absoluta: ou entraria, ou seria 
baleado, ou preso e morto. 
Tinha chegado a hora. (...) Do meio da rua, quase num pulo alcancei o 
portão. (...) Sempre correndo, entrei, só parando quando bati na parede da 
embaixada. 
Salvo. Vivo. 
(...) 
A sorte premiou minha ousadia. Entrei na embaixada com o espírito 
consciente de quem procura salvar a vida, com medo de ser aprisionado e 
morto. Era outubro. 
(...) 
Lá aconteciam as coisas mais insólitas, reflexo do estado de espírito das 
pessoas. 
(...) 
Ali as pessoas sentiam-se como tendo nascido de novo, e cortavam todas as 
amarras trazidas de fora. 
(...) 
Em meio a isso tudo houve também manifestações eloqüentes de 
solidariedade, discussões políticas, estudos em grupo. 
Começou a circular a idéia de que deveríamos ir exilados para a Argentina. 
(...) 
Saí nas últimas turmas. O pessoal das Nações Unidas nos cadastrou lá, na 
embaixada mesmo, e nos deu um documento de refugiado. O governo 
argentino cedeu um avião militar, o exército chileno escoltou o ônibus que 
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nos levou ao aeroporto. Conosco foram funcionários da embaixada e das 
Nações Unidas, para evitar que o ônibus fosse invadido pelos militares 
chilenos. 
(...) 
Saí do Chile como entrei: só com a roupa do corpo. 
 

A derrota de Allende, o medo da morte e de um futuro incerto, a solidão no 

rompimento das redes de relações pessoais e políticas eram o universo naquele momento. 

Denise Rollemberg16 afirma que a queda do governo Allende foi uma ruptura 

impactante. 

A derrota emblemática da experiência chilena, agregada à derrota anterior das 

tentativas de insurreição armada, ao estranhamento e às incertezas do exílio, levou a que fosse 

colocada em dúvida a possibilidade de vitória de um processo revolucionário na América 

Latina – pelas armas ou pelo voto. 

Paul Ricoeur  alerta para o fato de que o esquecimento, a seleção do que lembrar e do 

que esquecer tem funções sociais e mesmo terapêuticas: “O que se pode dizer em favor do 

esquecimento se encontra resumido no que Nietzsche argumentou em sua ‘Genealogia da 

Moral’, quando diz: ‘dar lugar ao novo’. O esquecimento tem um efeito reparador, ninguém 

pode viver com chagas indefinidamente abertas, elas devem cicatrizar. Não é possível assumir 

todas as memórias; existe uma espécie de caráter seletivo de nossa capacidade de recordar.”17 

Na frase final do capítulo sobre o tempo em que viveu na embaixada Argentina, numa 

Santiago tomada pelo terror e pela violência, Bona diz: Saí do Chile como entrei. Só com a 

roupa do corpo. 

Silencia sobre algo mais que trouxe ao Chile e não leva ao exílio argentino: o sonho 

palpável da revolução. Silencia sobre o que leva do Chile: o desencanto. 

É preciso esquecer. 

                                                 
16 ROLLEMBERG, Denise. Nômades, sedentários e metamorfoses: trajetórias de vida no exílio. In:  O golpe e a 

ditadura militar 40 anos depois (1964/2004). p. 288. 
17 RICOUER, Paul. La memória contra el olvido. In: Barret-Duroc, Françoise (org.). Por qué recordar?... Op. 

cit. p. 20. 
 


