
Vera Silvia Magalhães (1948 -2007)

Vera Silvia Magalhães “poderia ter desfilado a beleza de seus vinte anos pelas calçadas

de Ipanema, no Rio de Janeiro, onde nasceu. Poderia ter sido uma garota que amava os

Beatles e os Rolling Stones, no embalo da liberação de costumes que varreu o mundo na

década  de  60.  Ou  poderia  ter  concluído  o  curso  de  Economia  e  levado  uma  vida

burguesa, beneficiada pelo "milagre brasileiro" que fez o país crescer “dez por cento” ao

ano  no  período  mais  repressivo  dos  governos  militares”.  Este  texto  de  abertura  do

programa Memória Política, produzido pela TV Câmara, define bem o que poderia ter sido

a vida de Vera Sílvia Magalhães. Mas ela optou pela revolução e, como tantos jovens de

sua época, não admitia viver sob uma ditadura implantada por um golpe de estado a partir

de 1964. Desde então, Vera já participava do movimento estudantil no Colégio Andrews.

Em 28/03/1968,  a  morte  do  estudante  Edson  Luiz  incendiou o  movimento  estudantil,

culminado com a “Passeata dos 100.000” (26/06/1968).

Após o Congresso da UNE, realizado em outubro do mesmo ano, em Ibiúna – SP, e da

promulgação do AI-5 (13/12/1968),  Vera e outros estudantes se convenceram de que

somente com a luta armada seria possível derrotar a ditadura. Pegou em armas, assaltou

bancos,  trocou tiros  com forças de segurança e sequestrou,  junto com a Dissidência

Comunista da Guanabara e a ALN/MR8, o embaixador dos Estados Unidos da América,

Charles  Eubrick,  em  07/09/1969.  Viu  seu  companheiro  tombar  a  seu  lado,  quando

tentavam escapar  de um cerco policial.  E  a peruca que usava para se disfarçar  nos

assaltos a transformou em personagem de primeira página nos jornais populares: era a

loura  noventa,  que  empunhava  dois  revólveres  calibre  45.  Acabou  baleada,  presa,

torturada e banida do país que queria libertar. Em 06/03/1970 foi  presa. Na prisão da

Polícia do Exército, foi a única pessoa torturada naquela Sexta-feira Santa de 1970. 

"Fui a única torturada na Sexta-Feira Santa na Polícia do Exército. E eles me disseram:

'Você vai ser torturada como homem, como Jesus Cristo'".

Em 15/06/1970, foi uma das 40 pessoas trocadas pelo embaixador alemão sequestrado

Von Hollebem.

No exílio, passou por Argélia, Cuba, Tchecoslováquia (hoje República Tcheca), França e

Alemanha. Viu a queda de Allende no Chile, em 1973. Foi para a Argentina, depois Suécia



e novamente França. Voltou para o Brasil em 1979. Viveu em Recife e retornou ao Rio de

Janeiro, em definitivo, em 1983. 

Virou personagem de um filme que concorreu ao Oscar, “O que é isso, companheiro?”,

1997. 

Vera Sílvia Magalhães passou o restante de sua vida a procura de seu lugar no mundo.

Carregava no corpo e na alma as marcas da violência. E se perguntava “o que fazer

agora depois de tanta ousadia e tanta generosidade, de tanta coragem e tanta ternura”.

Trabalhou  para  os  excluídos,  como  ela  mesmo  dizia,  ministrando  aulas  de  história,

sociologia e cidadania. 

                    
                                                       Vera após sua saída da prisão, 1970.

                            Vera e o grupo de presos políticos que foram trocados pelo embaixador alemão. 



   Vera sendo amparada por um companheiro por não conseguir se manter de pé devido às torturas. 

                                         Vera no programa Memória Política, da TV Câmara, em janeiro de 2004.
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