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                                           APRESENTAÇÃO 

      O ano de 1971 ainda era um ano de incertezas e de poucas expectativas para o 

movimento estudantil. Eu fazia parte do grupo encarregado de fazer panfletagem e 

distribuir material de propaganda contra o governo, material que o governo chamava de 

subversivo. No dia em que tomamos conhecimento que Rosa da Fonseca iria debater na 

Televisão Verdes Mares com o então ministro da Educação, Jarbas Passarinho, eu e 

meus colegas ficamos muito tensos e felizes, apesar de sabermos pouco sobre Rosa, que 

na época era conhecida como Rosa Maria - só quando deixou a prisão em 1973, passou 

a ser a Rosa da Fonseca. A Rosa de tantas lutas. 

        Rosa da Fonseca se saiu tão bem no debate que, claro, para nós estudantes foi a 

vencedora e serviu para revelar uma nova liderança na Universidade Federal do Ceará 

(UFC). Nós estávamos na época carentes de liderança, porque os antigos líderes 

estavam presos ou escondidos. Existia um vazio muito grande no ambiente dos 

estudantes, e Rosa veio preencher essa lacuna nos enchendo de orgulho e esperança. 

Orgulho, por um momento provisório de vitória, já que nos últimos anos vimos nossos 

congressos e organizações serem desfeitos pelo governo autoritário. Esperança, de 

presenciarmos o surgimento de uma nova liderança qualificada, representando com 

tanta clareza e consciência política o pensamento rebelde e as lutas dos estudantes 

universitários contra a ditadura. 

        Como contemporâneo de Rosa da Fonseca, procurei junto aos meus colegas saber 

melhor sobre a pessoa dela e sua formação política, pois eu também era militante 

estudantil e, como Rosa, estava sempre tendo problemas com a polícia. Essa curiosidade 

foi o suficiente para descobrir que essa moça lá do sertão de Quixadá tinha na vida o 

dom de ser líder, de lutar junto com as comunidades, com os favelados, com essa gente 

sempre ignorada pelos poderes públicos municipais, estaduais e da luta pelos direitos 

dos operários e dos professores. A Rosa que eu agora conhecia melhor enchia-me de 

orgulho, mexia com a minha consciência, como a me dizer que um dia eu ainda haveria 

de prestar-lhe uma homenagem como estou fazendo agora com simplicidade e prazer. 

        Ao construir essa ideia de fazer um livro reportagem perfil sobre a vida de Rosa da 

Fonseca, o faço ciente do reconhecimento pelo o brio da história de vida dessa cearense 

ser amplamente discutido no âmbito universitário, nas comunidades e na sociedade em 
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geral. Duvido de que um cearense ou uma cearense com mais de 60 anos, com algum 

grau de educação e conhecimento, não saiba da história, o que aconteceu com a vida de 

Rosa, os estudos na UFC, a prisão e a tortura nos porões da ditadura, a luta por 

liberdade política, liberdade sindical, pela anistia e contra a extradição de inocentes. 

Narro com emoção a trajetória da vida dela pelas causas mundiais, pela justiça e por um 

verdadeiro e novo socialismo.  

        Certa vez, conversando com a companheira de ideias e lutas de Rosa desde os anos 

de 1970, Maria Luiza Fontenele, ela me confidenciou o seguinte: “Rosa da Fonseca é 

como aquela semente que brota do chão árido para dar bons frutos que alimentam as 

vidas necessitadas e sofridas do nosso Ceará”. Nos dias atuais, vejo uma Rosa 

esclarecida, firme nas propostas, que acredita na própria militância na Crítica Radical. 

Vejo-a mais feliz, mais solidária, mais voluntária e terna. Rosa não chegou a se casar, 

ser mãe, ter um lar, por causa das ideias políticas e da prisão. Mas sabemos que age em 

alguns casos como se fosse mãe daquela sobrinha portadora de deficiência, a quem 

ajuda e dar carinho constantemente, como uma verdadeira mãe. Esta é a Rosa na qual 

acredito, admiro, respeito e narro: “Rosa da Fonseca – a Rosa que Fala e Luta”. 
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INTRODUÇÃO 

      O sambista do morro carioca Cartola, certa vez, em uma de suas famosas 

composições, escreveu que “as rosas não falam”. Com a devida vênia ao saudoso 

compositor, apresento nesta obra uma Rosa brotada do árido chão do sertão central 

cearense, especificamente, em Quixadá. Uma região banhada pelo açude Cedro e 

cercada dos monólitos que enfeitam a dura realidade da vida sertaneja. De agora em 

diante, vai ser preciso contar muitos causos reais, para se entender o passado, o presente 

e futuro dessa mulher rosa, cearense, nordestina, a Rosa que fala e luta, sem trégua. O 

filme “a morte comanda o cangaço”, rodado em Quixadá, no final da década de 1960, 

prova o quanto a realidade sertaneja é fruto de uma vida de secas, pedras, xiquexiques e 

fé. Assim é o sertão central, o sertão onde Rosa foi brotada. 

      Foi na terra dos monólitos que nasceu Rosa Maria Ferreira da Fonseca Nascimento, 

no dia 24 de abril de 1949. Quis o destino que a menina interiorana, focada no desejo de 

aprender numa cidade ainda pequena e sem expressão na busca do conhecimento, viesse 

para Fortaleza, para ingressar na Universidade Federal do Ceará (UFC), orgulhando os 

familiares e conterrâneos. Não era fácil naqueles anos, um estudante do interior 

ingressar na universidade. Ela vem pra cidade grande em busca do sonho de vencer na 

vida, mas já com gosto de luta e tempero de liberdade (os irmãos e os amigos dela já 

estavam na luta), que faz dessa jovem menina do interior enveredar por caminhos 

espinhosos, na batalha por justiça, respeito, igualdade e tantas coisas mais, em sua 

caminhada de mulher e revolucionária. 

       Assim foi. Concluiu o curso normal pedagógico, sociologia e mestrado em 

Educação da UFC.  Além da formação profissional, Rosa da Fonseca, combativa e 

elucidativa, embrenhou-se na luta contra a ditadura militar (1964-1985). Justamente em 

1968 presta vestibular para ciências sociais na UFC, considerado o ano de ouro das lutas 

dos estudantes, no Brasil e no mundo, desde Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Nova 

Yorque Paris. O ano de 1968 é tido como “o ano que nunca acabou”, por críticos, tanto 

de direita como de esquerda. Parte dos jovens daquela época vivia com sujos cabelos 

longos e ouvia Beatles, Rolling Stones, Caetano Veloso, Chico Buarque, G. Vandré, e 

viam os filmes de Glauber Rocha, Jean-Luc Godard e o teatro revolucionário de J. Celso 
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Martinez Corrêa. Tinham uma alma inserida de uma forte paixão revolucionária, 

messiânica até, onde a política comandava: o amor, a cultura, o comportamento, o sexo.  

      No início de sua luta estudantil, foi diretora do DCE/UFC, que funcionava 

clandestinamente na época da ditadura militar. Após participar de um debate na TV com 

o então ministro da Educação, Jarbas Passarinho, em 1971, foi presa (por dois anos e 

dois meses) e torturada. O sonho utópico baseava-se no experimento de inúmeros 

desafios: sexuais, políticos, existenciais, cujo ideário era uma luta para unir todos, com 

um só objetivo – a liberdade, o combate às ditaduras na América Latina, uma resposta 

aos que cantavam em 68 “não confiar em ninguém com mais de trinta anos”, já que 

parte dos que lutavam, também, tinha até mais de trinta anos. A luta era de todos: 

jovens, adultos, velhos. 

      Participou da fundação do Movimento Feminino Pela Anistia, da União das 

Mulheres Cearenses (1979), da Associação dos Sociólogos do Estado do Ceará e 

Central Única dos Trabalhadores (CUT), da qual integrou a Direção Nacional e 

Estadual; foi do PT, PSB e PSTU; foi vereadora entre 1992 e 1996; professora do 

município de Fortaleza, participou da fundação do Sindicato dos Trabalhadores e 

Entidades de Classe do Ceará Sintec e do Sindicato Unificado dos Trabalhadores em 

Educação do Ceará Sindiute. A luta daquela época não era só por uma revolução 

cultural, mas por uma revolução total, tamanho era o desempenho de todos, arriscando a 

vida pela política ética, pelas conquistas de classes, contra os direitos humanos violados 

por tiranos fardados, enfim, a luta era universal. Rosa da Fonseca está, portanto, inserida 

nesse contexto das lutas revolucionárias mundiais, semelhante à outra rosa, a Rosa de 

Luxemburgo, a mais completa revolucionária da Europa. 

     Na Rosa que fala e luta narro o perfil histórico e atual que tem por fim toda uma vida 

da mulher cearense envolvida nas lutas de classes desde os tempos da ditadura militar 

até a luta atual na era da globalização. O que aconteceu a partir de 1968 tem de ser visto 

numa ampla visão imaginária, de fatos, sonhos, mentalidades, sentimentos, como a 

necessidade de narrar algo que está dando uma espécie de nó na garganta. Tem de ser 

assim. Nem tanto muito claro, nem tanto muito escuro. Nos dias atuais, lutar por 

trabalho digno, paz e modernidade faz parte do dia a dia desse grupo da Crítica Radical.  

Grupo que rompeu com a política e as práticas de partidos e de entidades que querem 
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administrar a crise de um "sistema capitalista fracassado”.  

     Esse é um novo viés da vida revolucionária de Rosa da Fonseca. Mesmo fora da 

política e dos políticos, não hesitou em participar da campanha para soltar o 

companheiro revolucionário italiano Césari Batiste, de forma contundente e radical, o 

que acabou na liberdade dele. Aliás, nos dias atuais é uma das organizadoras das lutas e 

discussões do movimento que ajudou a fundar, a “Crítica Radical”, que prega e defende 

que o capitalismo acabou. A luta do momento é: ampliar o debate, cujos fundamentos 

foram encontrados nos rascunhos deixados pelo próprio Karl Marx (grundrisse), 

reconhecendo que a tecnologia, a automação, está vencendo a força do trabalho operário 

produtor da riqueza, ou seja, agora, o que vale é o acúmulo do dinheiro, dispensando-se 

milhares de trabalhadores, substituídos por máquinas automáticas, novas produtoras de 

riquezas. 
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PARTE I 

 

Infância e nascimento em Quixadá 

 

“O primeiro sentimento do homem foi a sua existência; seu primeiro cuidado, o de sua conservação”. (J. 

J. Rousseau) 

 

        Foi em 1949, precisamente no dia 24 de abril, que nasceu em Quixadá - a 

conhecida e querida região dos monólitos, ou seja, (lugar onde predomina as grandes 

pedras) a bela menina Rosa da Fonseca, (futura revolucionária) filha de um 

português,  Manoel Fonseca, com a cearense dona Rosilda Ferreira. Naqueles tempos 

longínquos, as coisas eram muito difíceis, mas a vida era levada num ritmo de muito 

trabalho, alegrias, esperanças, de uma família do interior, que crescia de forma 

organizada, prosperando, diante dos desafios. Naquela  época, os invernos eram longos 

e chuvosos. A natureza, ainda não estava tão judiada pelo homem. Ouviam-se cantos 

dos pássaros, bichos e cachoeiras abundantemente. A chuva era sinônimo de 

prosperidade. A terra era enfeitada de verde e os coloridos das plantas e flores tropicais. 

       Quixadá já tomava à frente, como líder do sertão central. As belezas naturais 

saltitavam aos olhos de todas as pessoas, moradores ou visitantes. A paisagem monólita 

mostrava-se real e encantadora com a “galinha choca”. A construção do açude Cedro, 

nos tempos do Império, ajudou, em muito a popularizar a “galinha choca” 

nacionalmente por engenheiros vindos do sul do País, até de Portugal e Inglaterra, 

dizem os guias turísticos  nos dias atuais. A cidade desenvolvia ainda um vasto campo 

agrícola, centrado no cultivo de frutas e verduras, (devido à fartura de água) e o 

cultivo de algodão, feijão e milho. Os tempos de sofrimentos por causa da seca eram 

lembrados apenas quando se lia o livro 1915 da cearense Rachel de Queiroz. Nos 

meados da década de 1920, o sertão se infestou de jagunços e cangaceiros. 

Fico agora imaginando com os meus botões, se Rosa da Fonseca fosse 

contemporânea de Virgulino Ferreira (Lampião), de Maria Bonita, de Corisco e Dadá. 

Tenho quase a certeza de que ela teria sido a “Rosa bonita” do cangaço. Cangaceiro não 

é a mesma coisa que jagunço. Jagunço é aquele cabra que mata covardemente por 

aluguel. Certo coronel fazendeiro querendo multiplicar as suas terras, ou então tomar as 
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arrendadas que prosperam, contratam jagunços para matar moradores dessas terras. Foi 

o que aconteceu com os pais de Lampião. Muitas vezes falamos das causas e 

esquecemos os efeitos e motivos. As terras lá de Olho d’água, em Serra Talhada, 

Pernambuco, onde moravam Virgulino e sua família, tinham virado um oásis no 

deserto. Lá dava de tudo, por causa da água. Por isso receberam o ultimato do coronel: 

tinham de devolver as terras arrendadas. Não devolveram. Então morreram. 

Essa questão do cangaço no Nordeste brasileiro nunca  foi discutida corretamente 

pela sociedade. Sempre a mídia colocava no mesmo bornal: volante, jagunço e 

cangaceiro. Quando digo que Rosa seria uma “Rosa bonita” do cangaço, é porque sei 

que vida dela é sedenta de justiça social. Se até nos dias de hoje, o Brasil é visto como 

um País sem lei, que dirá naqueles tempos de atraso e poder dos coronéis? Dizem que 

um erro não justifica o outro, mas, em se tratando de paternidade, a coisa muda. A 

família Ferreira era ordeira, unida e trabalhadora. A violência dos coronéis os 

transformou em feras, principalmente Virgulino, que virou Lampião, rei do cangaço. É 

bom lembrar, que a volante, no caso a polícia, combatia cangaceiros, mas deixava 

impunes os jagunços, que eram protegidos pelos coronéis latifundiários em suas 

fazendas. O governo oligárquico federal combatia cangaceiros e temia os coronéis. 

        A menina Rosa crescia, no meio de toda essa efervescência interiorana, já 

demonstrando uma grande aptidão pelos estudos, as artes, as leituras infantis, as 

brincadeiras inocentes da época, que faziam da vida simples do nosso sertão um orgulho 

e um prazer de existir como pessoa, pois a vida oferecia a todos, crianças, jovens e, 

adultos, uma realidade pautada nas coisas da nossa região, nosso país, nossas riquezas 

culturais, nossos sonhos. Nesse contexto, Rosa tinha o privilégio de iniciar os estudos 

no melhor colégio da cidade, o colégio das freiras. Como pai já tinha um padrão de vida 

mais ou menos organizado no seu trabalho, na sua padaria “Estrela do Norte”, suas 

economias davam condições para que os filhos estudassem na melhor escola da cidade. 

Mas Rosa já se preocupava com as desigualdades. 

        Rosa foi evoluindo. Fez os estudos primários de forma brilhante, começando, a 

partir daí, a revelar a grande diferença dos demais alunos: a fala era firme, forte, 

pronúncia clara, de fácil percepção, com uma expressão doce, ao mesmo tempo sempre 

envolvente, despertando aos demais colegas de classe sua liderança, fruto de atenção, 

clareza e compreensão nas discussões dos pequenos problemas de salas de aulas, nos 

primeiros anos do ensino ginasial, junto a professores, coordenadores e diretores. Tudo 
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se resolvia com Rosa à frente. Ela não fugia ao debate, ao diálogo, era alegre e firme 

nos pontos de vista. Naqueles anos, o próprio estudo também era pautado de 

conservadorismo e pelas normas muito rígidas, notadamente em colégios religiosos, que 

seguiam as normas educacionais à base dos princípios cristãos ortodoxos. 

        Nesses tempos de infância, os pais de Rosa proporcionavam a ela, aos irmãos e aos 

amigos as delícias das coisas da época, como andar de bicicleta, todo o tipo de 

brincadeiras, entre as mais preferidas, o teatro, brincadeira de roda e trapézios. O pai 

fazia empanadas na sala, com um lençol, e chamava os vizinhos e amigos próximos para 

a representação, sempre ao anoitecer. Tudo era organizado para que os pequenos atores 

e atrizes representassem bem seus papéis, histórias das coisas de infância, que podiam 

ser da literatura infantil dos contos de fadas, das travessuras do dia-a-dia, em casa ou na 

escola, coisas comuns na vida de meninas e meninos jovens da época. “Tudo era muito 

bonito, tinha figurino e tudo, adequado a cada história a ser representada”, relembra 

Rosa com brilho nos olhos. 

        No início da década de 1960, a televisão que era um privilégio somente do sudeste 

e do sul, contaminava a todos. A telinha chega ao Nordeste através da rede Tupi dos 

Diários Associados, de Assis Chateaubriand. Nessa época o público do interior 

começava a gozar dos privilégios de ter programas e filmes de TV, sem sair de casa. 

Mas aí tinha um porém. A televisão era um produto de luxo, pouca gente tinha poder 

aquisitivo para comprar uma, o cinema também era caro e o que é que acontecia? Rosa 

da Fonseca chamava os coleguinhas, meninos e meninas para ver TV na casa dela. Seu 

Manoelzinho, (como era carinhosamente assim chamado por vizinhos e amigos), de 

pronto organizava a garotada toda, sentadinha, ali no chão, silenciosamente encantada 

com os desenhos animados, os programas ao vivo e os filmes. A casa de Rosa acolhia 

vizinhos e amigos com a bondade do coração dos Fonseca. Rosa sempre procura ser 

justa em suas atitudes. 

        Quem é do interior sabe da importância da Igreja Católica na vida das pessoas, das 

festas que a Igreja organiza para angariar fundos para reformas, manutenção e 

conservação de imagens. Por isso as quermesses eram fundamentais nessas épocas e, 

dona Rosilda e os filhos e as filhas não poupavam esforços andando município afora, 

nos povoados, ao sol quente, pedindo prendas,  carneiros, porcos, galinhas, ovos, frutas 

em geral, tudo, para ser leiloado nas festas das quermesses. Todo esse esforço servia de 

exemplo na comunidade e , de repente, todas as pessoas, vizinhos e amigos estavam 
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irmanados e envolvidos nessa causa religiosa. Rosa aprendia muito com isso, e até se 

destacava entre irmãos e amigos, fluindo já então o carisma de jovem estudante e futura 

líder revolucionária. 

        Rosa foi em frente. Concluiu o ginásio e deu início ao ensino normal.  E as 

normalistas, por terem todo esse encantamento poético, eram inspiração para artistas e 

compositores, com canções, do tipo “normalista linda”, e tantas mais. Também 

representavam um espelho de comportamento social, pois a maioria vinha da nova 

classe média que surgia naqueles anos, justamente nas cidades que mais cresciam no 

interior dos estados, em todo o País. Foi assim, que Rosa da Fonseca chegou à direção 

do grêmio no colégio das freiras. Não era fácil. Para chegar a essa condição ela teve de 

ser uma aluna brilhante, batalhadora, e, sempre à frente dos acontecimentos do colégio. 

Era só o início de tudo que veria a acontecer na vida dela, dali em diante. A futura 

professorinha foi à luta. 

        Algo é digno de registro no meado dos anos 1960. Quando eclodiu o golpe de 64, 

Rosa da Fonseca estava em clima de debutante, coisa normal na vida de toda menina 

bem de vida, inclusive do interior. Porém, em Quixadá e redondezas, o clima era de 

medo e terror. Perseguiam-se camponeses principalmente aqueles ligados aos sindicatos 

rurais, engajados na luta por reforma agrária, pelo que até hoje lutam os sem terra. 

Tinha um vereador na cidade muito famoso e combativo, José Bento, envolvido com as 

ideias das Ligas Camponesas chamado de comunista. Foi o primeiro a ser preso, 

torturado e humilhado na cidade. Talvez Rosa nem saiba disso, por conta das mentiras e 

das crueldades da ditadura. Rosa era debutante, portanto, inocente ainda. Nessa época 

nem a advogado um preso tinha direito. Nunca se soube o destino de seu José Bento.  

        Em Banabuiú, na época município de Quixadá, aconteceu um fato muito 

semelhante, que Rosa também não deve ter tomado conhecimento. Um funcionário do 

DNOCS, de nome José Gomes, tinha dois filhos na Marinha, lá no Rio de Janeiro. Os 

cabrinha da peste eram membros da famosa Associação dos Cabos e Marinheiros, 

liderados ainda pelo futuro traidor, José Anselmo dos Santos, o Cabo Anselmo. (A 

Associação é acusada até hoje, de ter provocado o golpe de 64). João Ataide e José 

Ataliba eram eles. João era cabo e José primeira classe. Fugiram do Rio de Janeiro pra 

não morrer, perseguidos que foram pelos oficiais direitistas da Marinha. Mal chegaram 

a Banabuiú, foram denunciados por políticos que apoiavam o golpe. Foi montado um 

grande esquema militar para prendê-los. Mas os soldados do Exército não sabiam nadar 
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e os marujos atravessaram o rio Banabuiú cheio até a tampa, deixando os soldados do 

Exército a ver navios. Eles nunca foram encontrados pela ditadura e hoje são oficiais 

aposentados da Marinha do Brasil. E Rosa continua lutando. 

 

Brincadeira de atriz 

 

“Angelina Jolie é atraente, mas nada inteligente. Ela é tão estúpida que perguntaria a Steve Wonder a cor 

favorita dele”. (Joan Rivers) 

 

        O cearense sempre teve essa forte aptidão pela arte o humor a literatura de cordel, 

por essas coisas de representar a vida, de banalizar as dificuldades com a alegria como 

resposta. Rosa assimilava isso. O interior do Ceará sempre foi marcado por muitas 

dificuldades na vida das pessoas que de um modo geral acabam por criar um clima de 

solidariedade na vida dessa gente simples. Quem não se lembra daquelas  invasões das 

cidades, nos tempos da seca, os chamados retirantes, que causavam pavor e medo, 

principalmente em crianças. As crianças gostavam de brincar de ator e atriz, muitas 

vezes contando e representando essas histórias tristes, nos fundos dos quintais, e depois 

acabavam por representar nos colégios. Pequenos teatros. Era o retrato fiel da miséria 

no sertão, causado pela seca. 

        Rosa fala da vontade que sempre teve de representar, incentivada pelos pais, tinha 

também uma grande paixão pela música e gostava muito de cantar nas peças teatrais. 

Lembra, desde os tempos de criança, quando chegava o circo na cidade, o palhaço saia        

nas ruas com a criançada em volta, convidando todos, para as seções da tarde e noite, 

não sem antes parar nas principais praças do centro para piadas e brincadeiras com a 

garotada. Tudo era muito divertido, não havia luxo nem riqueza, os artistas dos circos 

eram na sua maioria pessoas muito simples, mas alegres e contagiantes, os palhaços 

eram de um humor à flor da pele, a dramaturgia contaminava a vida nacional, com 

Oscarito e Grande Otelo em grande estilo. Ser palhaço era o orgulho da criançada. 

        Essa formação que Rosa teve em casa, incentivada pelos pais que ajudavam a 

organizar as representações teatrais foi criando em sua mente um sentimento de 

liderança e convivência em grupo, com os irmãos, os amigos e as amigas, que acabaram 

por lhe colocar numa situação de líder, para o resto da vida. Sempre lhe davam papeis 

principais e Rosa se destacava como se aquele momento fosse o único, esforço que 
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escondia uma liderança nascendo ali, a qual o Ceará e o Brasil, um dia haveriam de se 

orgulhar. Dizem que Rosa é dura, como as pedras de sua própria cidade, mas a 

considerar o que afirma a irmã Cristina, “Rosa era interessada em tudo, estava sempre à 

frente do seu tempo, não esperava que alguém lhe desse uma tarefa, corria atrás”. 

Sempre alegre. Dura, porém terna. 

        O tempo de Rosa era também o tempo de Ziraldo, as coisas e as brincadeiras do 

“menino maluquinho”. Eram travessuras de quem não concorda com as coisas do seu 

tempo, como também o próprio Ziraldo já representava com os desenhos de protesto, 

quem sabe, o mesmo protesto que Rosa iria abraçar na vida: a mulher combatente, 

organizada, solidária, o lado bom das maluquices do menino travesso de Ziraldo. Vale 

dizer que mestre Ziraldo, poeta de crianças e adultos, foi um dos intelectuais mais 

perseguidos na época da repressão, justamente porque, as palavras dele eram de ternura, 

rebeldia, paz e justiça, ao contrario do que faziam os milicos com a vida do povo em 

geral. Todo esse contexto fez parte da formação rebelde da jovem Rosa. 

        Algo mais importante ainda na vida de Rosa foi ter formado sua consciência de 

estudante, lendo os sonhos e as coisas da vida real, contadas por Monteiro Lobato e 

Jorge Amado. “De escrever para marmanjos já estou enjoado. Bichos sem graça. Mas 

para crianças um livro é todo um mundo”. (M.Lobato) Era assim que o escritor que 

retratava como ninguém a realidade do seu tempo criava na mente de Rosa o jeito 

sertanejo de interpretar. Era Peter Pan, O Saci, Sítio de Dona Benta, tanta coisa para 

peças das brincadeiras, que Monteiro Lobato virou mania nacional anos depois com o 

“Sítio do Pica Pau Amarelo”. Virou o precursor da literatura infantil, tempos da infância 

de Rosa da Fonseca, brincadeiras que levavam as crianças ao mundo consciente de sua 

época. 

        Com Jorge Amado foi mais além. Com ele, iniciou de vez o contato com a 

literatura popular, as coisas do dia a dia do povão, as nuances e dificuldades da vida, a 

exploração dos ricos contra os pobres que Jorge contava de forma bem humorada. Era o 

início da conscientização dele. Jorge Amado foi na época um escritor comunista 

admirado e respeitado em todo o País. Seus livros eram os mais lidos e procurados no 

Brasil e muito lido nos países socialistas. O livro “O Cavaleiro da Esperança”, que fala 

da vida de Luiz Carlos Prestes, o mais importante líder revolucionário de todos os 

tempos no Brasil, era o grande best-seller da época, mesmo tendo sido censurado por 
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vários governos, o livro era sucesso nas escolas e universidades de todo o País e mundo 

afora. 

        O cinema estrangeiro e nacional eram marcas profundas na vida das pessoas, que 

se encantavam com as histórias, os romances, os westerns. O brilho dos atores e atrizes 

influenciavam os jovens da época, o comportamento, as roupas, tudo era motivo de 

imitação e a moda já dava seus primeiros sinais de que ia ser uma realidade na vida da 

gente. O cinema nacional era motivo de orgulho de todos. Rosa observava todo esse 

movimento brasileiro das artes: tinha os filmes românticos, a pornochanchada, os 

musicais. Os artistas nacionais mais conhecidos eram Cyl Farney, Odete Lara, 

Francisco Carlos, Ankito, Grande Otelo, Oscarito e tantos mais. Nas escolas fervia arte. 

As meninas montavam suas peças teatrais inspiradas nesse momento de glamour dos 

nossos artistas. Cantores e atores populares da época também eram líderes nacionais e 

ajudavam a eleger governantes. 

 

A Líder no Colégio das Irmãs 

 

“Nós jogamos as achas de trevas no fogo, nós quebramos as fechaduras enferrujadas da injustiça, homens 

e mulheres virão que não mais terão medo de si mesmos, porque eles tem confiança em todos os homens 

e mulheres, porque o inimigo com rosto de homem e mulher desapareceu”. (autor desconhecido da 

Revolução Russa) 

 

        Falar da vida de uma líder mulher parece ser uma coisa muito simples, ainda mais 

se essa mulher foi uma estudante lá do interior do Ceará, por onde está incólume uma 

famosa galinha choca, Quixadá, chocadeira de sonhos e contos dos poetas de cordéis do 

nosso sertão central. Rosa nasceu ali, entre as pedras, com um dom tão forte para 

expressar seu pensamento e suas ideias, com convicção e harmonia, conta Cristina, sua 

irmã, com a naturalidade e firmeza de quem tem o mesmo sangue e conhece a pessoa. A 

história da vida das mulheres revolucionárias no Brasil e no mundo são motivos de 

reconhecimento e orgulho de todos. No passado tivemos as lutas  de Anita Garibaldi, 

Pagu (apelido de Patricia Redher Galvão, que foi poeta, tradutora, jornalista, desenhista 

e influente na Semana de Arte Moderna, de 1922) e Olga Benário Prestes. Mais 

recentes, tivemos as lutas de Irmã Dulce, Leyla Diniz, Maria Luiza Fontenele e Rosa da 

Fonseca. La fora foram, Rosa de Luxemburgo, Dolores Ibárruri (la pasionária), Eva 

Peron e na década de 60  Jane Fonda e Indira Gandhi. 
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        Todas essas mulheres revolucionárias, algumas mais outras menos, influenciaram e 

muito a formação ideológica de Rosa da Fonseca. Tomar conhecimento da luta de uma 

Anita Garibaldi em terras gaúchas é motivo de orgulho para toda clã feminina. 

Conhecida como a “heroína de dois mundos”, por ter lutado ao lado do marido, 

Giuseppe Garibaldi, no Brasil e na Itália. Aqui lutou na Guerra dos Farrapos, até mesmo 

quando estava grávida de forma heroica, sempre à frente dos combates. Essa catarinense 

de Laguna, não se contendo em lutar por causas justas contra o domínio externo, partiu 

para a Itália e foi junto com Garibaldi vencer a Batalha de Gianicolo. Dessa união de 

amor e guerras ao lado do guerrilheiro Giuseppe Garibaldi, Anita ainda lhe deu o prazer 

de conviver e criar seus três filhos.  

        E mais mulheres maravilhosas marcaram a vida de Rosa da Fonseca. Como não 

lembrar, de uma Pagu, que quebrou todas as correntes conservadoras contra as 

mulheres, quando sua participação e fala foram motivos de orgulho na “Semana de Arte 

Moderna”, do final da década de 1920, em São Paulo. De Olga Benário Prestes, a bela 

revolucionária alemã, que unida ao “cavaleiro da esperança”, acabou num monte de 

ossos nos campos de concentração alemã,  depois de dar a luz à primogênita, Anita 

Leocádia Prestes, viva até hoje. Falar de Irmã Dulce para Rosa, tem o sabor e o tempero 

das coisas que aprendeu com os padres progressistas, de lutar pelos pobres e 

injustiçados, como fez a Irmã Dulce. Falar de Leila Diniz para Rosa, é o mesmo que 

gritar contra todo o tipo de violências e discriminação que se praticou contra as 

mulheres desde sua existência. Leila apenas deu o ponta pé inicial, na quebra dos 

diversos tabus contra as mulheres no Brasil. Morreu em acidente aéreo nos arredores de 

Paris quando ia para uma conferência sobre a mulher. 

        Outras mulheres importantes haveriam de marcar a vida e as ideias de Rosa da 

Fonseca. Qual o jovem dos anos 1960 que não tomou conhecimento do pensamento de 

Rosa de Luxemburgo, conhecida como a bela rebelde que já pregava o fim do 

capitalismo. E de Jane Fonda, que fez fila, tirou a roupa, foi presa, espancada, mas não 

desistiu de lutar contra a guerra do Vietnam. De Eva Peron, (a amada) que de tanto 

cobrar do marido presidente por justiça social, acabou conseguindo, com as leis 

trabalhistas que Peron implantou. Dolores Ibárruri que foi chamada de a madame 

marxista. (lá pasionaria). De Indira Gandhi, que fez a Índia desistir de liquidar com o 

Paquistão, obedecendo aos pedidos do rei da paz, Mahatma Gandhi e do pai Jawaharlal 
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Nehru. E em Maria Luiza Fontenele, sua guru, companheira, amiga de todos os 

momentos por toda a vida. 

        Da união de seu Manoel Fonseca com dona Rocilda Ferreira, nasceram onze 

irmãos e quis o destino, ali no colégio da Imaculada Conceição, em Quixadá, que só 

Rosa Fonseca tivesse o viés que teve, o da liderança, (nasceu líder) que num futuro 

muito próximo seria local, do Ceará e do Brasil. É por tudo isso, que um líder ou uma 

líder se conta nos dedos. A história da humanidade é assim: conta-se nos dedos quem 

foram os grandes líderes de fato. Quando falo da liderança de Rosa penso na menina do 

interior, da sertaneja nem sempre valorizada, sofrida, despojada, dos tempos que não 

existia escola para todos, de uma vida regada, ora por um inverno abundante, ora por 

uma seca horripilante. Rosa foi praticando seu destino de líder normalista, de certa 

forma privilegiada. Mas Rosa já pensava e muito, na vida e nas dificuldades do 

próximo. 

        Nesses tempos de colégio das freiras, Rosa foi aprendendo coisas dos grupos, 

como dar ordens, como fazer reuniões, como saber escolher auxiliares, as coisas que só 

uma líder é capaz de demonstrar. Essa base da Rosa normalista lá em Quixadá seria o 

alicerce a ser construído pela grande líder mais adiante, na Universidade Federal do 

Ceará. Cristina fala da obstinação de Rosa por ver as coisas organizadas, como lidar 

com o conservadorismo das irmãs maristas, formadas pelo sistema ortodoxo da Igreja 

Católica de séculos passados, comprometida com castigos e rigores internos, quem 

sabe, resquícios da inquisição, esse tormento até hoje, na vida de padres, bispos e até 

papas. Como explicar aos fiéis que o castigo era tanto, que chegava a mandar queimar 

vivas as pessoas. (caso Joana Darc) Como explicar esse horror na Igreja Católica aos 

milhares de cristãos? 

        Quando Rosa foi ser presidenta do Grêmio do Colégio Imaculada Conceição, pôde 

reunir dezenas de jovens sobre o seu comando para lhes dizer e orientar nas questões 

discentes da escola, as alunas internas e semi-internas. Existiam questões desde o 

comportamento na sala de aula, relacionamento comportamentais com professores, 

coordenadores e diretores. Havia as chamadas paixões recolhidas de alunas por 

professores, leituras, brigas internas, fofocas, coisas normais quando estão juntas muitas 

mulheres, tudo, para Rosa demonstrar toda sua capacidade de liderança. E conseguiu. O 

Estado do Ceará e o Brasil estavam vendo nascer a mais expressiva militante 

revolucionária da década de 1960 em diante. Rosa da Fonseca: “A Rosa que fala e luta”. 
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 A Normalista do sertão 

 

“Vestida de azul e branco, trazendo um sorriso franco, no rostinho encantador, minha linda normalista 

rapidamente conquista meu coração sem amor” (Benedito Lacerda e David Nasser) 

 

         A maior riqueza na vida de um estudante é fazer um bom aproveitamento dos 

estudos primário, ginasial e colegial. Com a condição que os pais  ofereceram a Rosa da 

Fonseca de poder estudar num colégio de freiras, sempre respeitado, duro, eficiente com 

os ensinos, naqueles tempos em que até o latim fazia parte da gama de conhecimentos, 

os estudantes eram sabatinados em português, matemática, história, geografia, ciências, 

línguas e religião. Estudar não era uma obrigação e, sim, um prazer, inclusive, no ensino 

público, o que não acontece mais, nos dias de hoje, face o desmantelo com que parte da 

coisa pública é tratada, cuja decepção, os contemporâneos de Rosa podem comprovar 

com a educação como um todo. 

        Quem não se lembra da conclusão do ensino primário. Existia o chamado exame 

de admissão. O aluno ia para o ginásio embasado de conhecimentos básicos, o mini 

vestibular de sua vida, um passo firme rumo à absorção dos estudos que só tinha a 

enriquecer sua base de aprendizado. Com isso, o aluno chegava ao ginásio confiante e 

estimulado para enfrentar desafios mais complexos, “os ensinamentos eram mais 

eficientes e objetivos em todas as escolas sem exceção”, explica Rosa. Daí até chegar ao 

colegial e normal, era fruto de prazer e conhecimento, quão grande era alegria de uma 

normalista, a futura professora primária no País. Era por isso que Quixadá representava 

liderança de ponta no sertão central. Educar era prazer, era futuro, era nação. Todos 

pensavam assim. A cidade e Rosa evoluíam. 

        Os bons estudos no ginásio representavam um “porto seguro” para o aluno chegar 

ao normal ou colegial com uma gama de conhecimentos que lhe dava condições básicas, 

nesses três últimos do curso normal para entrar na universidade. Não existiam na época 

os tais cursinhos do pré-vestibular, essa concorrência maluca entre os grandes colégios 

em detrimento dos colégios menores e do ensino público. O aluno tinha de estudar de 

verdade; a concorrência não era de colégio e sim de dedicação, esforço, prazer e 

vontade de aprender. “Alunos pobres ou ricos estavam no mesmo patamar de igualdade, 

tamanha era a eficiência dos ensinamentos em todas as escolas do Brasil”, enfatiza 



20 

 

Rosa. “Isso aconteceu comigo, quando fiz bem feito o primário, o ginásio, rumo ao 

normal em Quixadá”. 

        A postura de Rosa da Fonseca estudante do curso normal do colégio das freiras 

aconteceu como presidenta do Grêmio, e foram os primeiros passos de uma vida de 

estudante pautada em muita polêmica, da surpreendente liderança, de uma moça do 

interior que chamava a atenção pelas ideias e colocações de proposta de cunho 

administrativo, até a questão que envolvia a própria disciplina interna do colégio 

religioso. Rosa era uma moça que lia muito, costume de família, estando em condições 

de manter um diálogo franco com as irmãs superiores, essas, bastante conservadoras. 

Naqueles tempos, a Igreja Católica caminhava lentamente rumo a ideias mais 

progressistas, diante de um mundo envolto a conflitos, sendo o mais grave a guerra do 

Vietnam. Surgiam os primeiros passos da “teologia da libertação”.  

        Foi na condição de presidenta do Grêmio que a iniciante normalista Rosa da 

Fonseca conheceu os padres Moacir e Tarcísio Santiago, os dois ligados à “ação 

católica”, que no futuro seria a “teologia da libertação”. Esses padres da “AC” ficaram 

conhecidos por seus longos sermões aos fiéis, denunciando ora, a perseguição a padres e 

operários, ora principalmente a estudantes. Rosa acompanhava essa turbulência política 

no mundo, buscando respostas junto aos padres progressistas, aos livros à leitura de 

jornais e revistas. A década 1960 era muito rica em transformações, tinha a questão da 

guerra fria entre o Ocidente e o Oriente. No Brasil, o debate gerava em torno das 

reformas de base, principalmente na educação e na reforma agrária. O golpe encerrou 

esse debate em 1964. Por fim, chegávamos a meados da década de 60, e Rosa agora era 

de fato, a professorinha “normalista do sertão”. 

        Ter se formado normalista pelo Colégio Imaculada Conceição foi para Rosa e a 

família motivo de orgulho e contentamento. Afinal, ali no Colégio Imaculada Conceição 

estudara, para orgulho de todos, Raquel de Queiroz. Conhecida como a maior escritora 

cearense de todos os tempos, apesar de ter nascido em Fortaleza, Raquel adotara 

Quixadá como a verdadeira terra dela. Assim, como Rosa, foi na juventude uma 

“comunista”. Era também bela e rebelde e até foi eleita rainha do colégio. Carregava 

ainda o dote de ser prima longe de José de Alencar. Rosa foi talvez mais política, 

partindo para a direção do Grêmio, onde pôde pela primeira vez expressar aos colegas 

de classe seu pensamento crítico, e, ao mesmo tempo, dentro das normas cristãs, livre 
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do conservadorismo religioso que os padres progressistas ensinaram-na a não se 

influenciar. 

        Embora hoje o destino de Rosa da Fonseca possa ter alguma semelhança com o de 

Raquel de Queiroz, ela continua rebelde, só que longe da política e dos políticos, e até 

fala que: “Só uma revolução diferente salva o mundo”. Raquel de Queiroz, ao contrário, 

viveu os últimos dias de vida, pautada por ideias conservadoras, e de maneira infeliz 

apoiou e deu guarida aos generais do golpe de 1964. Como tinha grande carisma e 

respeitabilidade no Ceará, Brasil e no mundo, talvez por isso, foi pouco cobrada e 

criticada por essa atitude infeliz que causou aos seus companheiros de profissão 

escritores, tanta perseguição por parte da ditadura que ajudou a legitimar. Essas duas 

mulheres importantes na cultura, na política e na vida dos cearenses, agora são motivo 

de estudo, pesquisa, exemplo e luta das mulheres do Ceará. 

        Raquel de Queiroz partiu para o infinito, deixando o grande legado de ter sido a 

primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Não por acaso uma 

cearense, essa mulher letrada de voz mansa, que o Ceará, o Brasil e o mundo, nela, 

viriam, a grande fé e esperança no Nordeste que tanto amou na vida, e, como ninguém 

narrou tão bem em seus livros e romances. Raquel adotou Quixadá como  terra natal, e 

foi, talvez, para que Rosa da Fonseca, uma quixadaense e revolucionária de verdade, 

continuasse com o ideal na luta por justiça, igualdade e dignidade total na sociedade, 

ideia essa, que já praticamente na terceira idade Raquel abdicou. Rosa ao contrário, 

chega à terceira idade mais revolucionária ainda. Agora, luta radicalmente contra todos 

os sistemas políticos fracassados. 

        Formada normalista  Rosa da Fonseca daria os primeiros passos como professora 

do Estado, dando aulas na cidade de Quixadá. Foi o primeiro aprendizado e de uma 

importância fundamental para o melhor e  maior contato com as pessoas. Nesses anos 

Rosa aproveitava os momentos de folga para ler e aprimorar ainda mais seus 

conhecimentos. O mundo buscava conhecimento. E Rosa lia muito. Havia ainda 

indícios de muitos conflitos mundiais. O Brasil começa a descobrir que existiam outros 

modelos de sociedade diferentes dos modelos ocidentais. Todos os jovens da época 

entravam em contato com a literatura e os ideiais socialistas, e, o mundo iniciava a 

guerra fria e a divisão em blocos. Os modelos de vida sociais de russos, chineses e 

cubano, eram comparados antagonicamente com os modelos americanos, ingleses e 

franceses. 



22 

 

        E foi influenciada por uma série de conhecimentos literários que Rosa da Fonseca 

foi tomando partido por suas futuras convicções ideológicas, que mais adiante se 

definiram como socialistas. Muitas bandeiras naqueles tempos só eram defendidas por 

jovens tidos como socialistas. Eram as lutas por liberdades de organizações sindicais as 

mais frequentes, e outras mais. Os capitalistas modernizaram o mundo com suas 

máquinas e indústrias, mas esqueceram de legalizar toda essa riqueza. Havia uma 

quebra de braço constante entre empregador e empregado. E foi aí que entraram firme 

nessa briga, as ideias de Karl Marx. Só quem oferecia uma solução possível para 

resolver as disparidades nas hostes trabalhistas era a organização do operariado, ideias 

propostas por Marx. E Rosa já estava dentro dessa luta, pensando deixar sua querida 

Quixadá, para continuar os estudos em Fortaleza. 

        Agora já era uma nova situação: A “normalista do sertão” queria buscar na cidade 

grande o que na época a ainda pequena Quixadá não podia lhe oferecer. A jovem que 

acabara por se definir como socialista tinha um longo caminho de lutas acima do 

juramento da normalista que prometera ser, ou seja, ensinar as crianças do interior. Suas 

ideias e ansiedades por um mundo melhor e mais justo eram, a partir dali, seu principal 

objetivo. Rosa almejava agora mudar não só sua querida Quixadá, mas o Ceará, o Brasil 

e o mundo. Para isso acontecer era necessário ter mais preparo ir para a universidade, 

adquirir conhecimento, ter o diploma, para ser reconhecida como tal. E foi o que Rosa 

fez. Embora saudosa dos pais, irmãos e dos amigos, da padaria “estrela do norte”, de 

sua casa próxima a Igreja, tudo, a professorinha se foi: fazer a “revolução”. 

        Como era revolução que Rosa da Fonseca queria? O pensamento e a revolta contra 

as injustiças sociais foram primeiras iniciativas políticas dela. Ainda refletiam em seu 

pensamento os sermões dos padres Moacir e Tarcísio Santiago, nas missas dominicais, 

denunciando aos fieis os atos cruéis da ditadura militar contra operários e estudantes. A 

vida no interior também marcava para Rosa, por suas contradições. Muita gente pobre, 

sofrida, vitimada pela seca e pelas desigualdades. A própria Rosa tinha uma vida 

estável, estudava em bom colégio; seu futuro estava de certa forma, garantido. Mas 

então pensava: por que tenho tudo isso, e vejo a maioria dos meus semelhantes sem 

nada? Então queria mudar essa situação. Mas como? Quando? Onde? 

        A resposta aconteceu é claro com a vinda para Fortaleza, mas acima de tudo pela 

disposição e vontade de mudar toda essa exploração e desigualdade do povo de sua terra 

natal, de seu País. Do mundo. E a luta não parou mais. Rosa se envolveu de corpo e 
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alma junto aos movimentos sociais da capital cearense, que eram muitos. Nas horas 

vagas buscava resposta para as dúvidas e aprendia com pessoas mais experientes, com o 

irmão mais velho, por exemplo, as formas de luta e atuação. O movimento repressivo 

após meados de 1964 era muito forte. As polícias civil e militar eram bem treinadas e 

equipadas para reprimir as investidas dos estudantes. As lutas dos movimentos sociais 

atuavam como em cadeia no Brasil e no mundo. E Rosa lia muito, se informava, 

participava de debates, reuniões, e aí, virou a líder de Fortaleza. 

        A normalista, que agora é uma revolucionária militante, teria grandes desafios pela 

frente  chegando enfim na Fortaleza também efervescente. Não é à toa que a capital 

cearense é tida como uma das cidades mais politizadas do Brasil. Quem chega aqui, 

nota logo no humor consciente do fortalezense, algo de esclarecido e terno. E quem é do 

interior sente isso. Até nos dias de hoje, vemos pessoas que chegam do interior, cobertas 

de timidez e inocência. Com Rosa foi assim, nos dois primeiros anos de convivência na 

capital cearense, sentiu que para passar no vestibular tinha de se preparar melhor, sem 

contudo deixar de participar dos movimentos políticos, nos quais irmãos mais velhos já 

estavam engajados. E foi com essa vontade, que chegou a Fortaleza, para fazer 

vestibular para ciências sociais. 

        “A loira desposada do sol”, como é conhecida a capital do Ceará, está, de agora em 

diante inserida definitivamente na vida de Rosa da Fonseca. E Rosa não se tornou uma 

revolucionária em vão, pois lá mesmo pertinho onde nasceu, Quixeramobim, outro 

grande revolucionário fez história no País. Foi Antônio Mendes Maciel, o Antônio 

Conselheiro, da Guerra de Canudos, Bahia. Morreu por justiça e igualdade. Só que em 

Fortaleza, grandes revolucionários do passado são lembranças históricas das mais 

sublimes. E Rosa se orgulha disso. Os rebeldes da “Confederação do Equador” no 

Ceará, nos idos de 1825, foram fuzilados, ali, na Praça dos Mártires, hoje Passeio 

Público, a mando dos monarquistas de Dom Pedro I. Padre Mororó morreu, quando 

proclamou a República de Quixeramobim, juntamente com Pessoa Anta e Azevedo 

Bolão, no governo de Tristão Gonçalves. É por isso que Rosa da Fonseca é a mulher 

que é, pois nasceu em berço revolucionário.  

        A sequência que vou narrar na parte II deste livro reportagem é o momento em que 

apresento uma mulher, vinda do interior cearense, para marcar definitivamente a 

memória e o orgulho do Ceará e do Brasil, a maioria ainda, vivendo de forma precária, 
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mesmo sem ter como tomar consciência para mudar essa situação, como Rosa Fonseca 

teve para ir à luta, pois ela é: “A Rosa que fala e luta”. 

       

PARTE II 

Rosa, Fortaleza e a UFC 

        “Bate outra vez| com esperanças o meu coração| pois já vai terminando o verão, enfim| Volto ao jardim| na 

certeza que devo chorar| pois bem sei que não deves voltar para mim| Queixo-me às rosas| mas que bobagem, as rosas 

não falam| simplesmente as rosas exalam| o perfume que roubam de ti”. (Cartola, cantor e compositor) 

 

        A narração desse trinômio histórico por parte deste humilde e anistiado aluno 

concludente é motivo de alegria, aprendizado e uma infinita forma de expressão que, 

talvez, o verbo e a minha inocência na competência de como narrar fatos e causos, (que 

só os grandes mestres da escrita são capazes) que não falte com perdão o meu labor. 

Falo da figura de uma Rosa terna e rebelde lá do nosso sertão central, que agora, na sua 

terceira idade nos premia com uma luta incansável. Do barulho das centenas de carros, 

grandes ou pequenos, novos ou velhos; pedestres, crianças, adultos, pobres ou ricos, aos 

milhares, no dia a dia intenso da quinta capital do País. Do entra e sai de moças e 

rapazes, ricos ou pobres, pretos, pardos ou brancos, todos, buscando a realização do 

sonho de uma vida digna, nessa que é exemplo de ensino superior no Norte e Nordeste, 

a UFC. Assim é hoje, a Fortaleza que Rosa vive. 

       Agora, com atenção e clareza, busco narrar nuances da parte dois deste livro-

reportagem, que de forma ansiosa espero a análise final, da mesa julgadora. 

Transparente como a própria vida de Rosa da Fonseca, foi o que busquei nas pesquisas, 

junto aos fatos contemporâneos, aos amigos, aos parentes, às pessoas mais próximas. 

Tudo. Como frisei na parte um, Rosa encerra o período de convivência na terra natal, 

Quixadá, mas de agora em diante a vida é toda Fortaleza e na UFC, uma história de 

amor, luta, derrotas, vitórias e conquistas. Para a vida de uma mulher consciente e 

convicta, um início de lutas não poderia deixar de ser tão promissor. Mesmo porque, 

agora, ela teria contra si um forte esquema repressivo que jamais imaginava ser de dias 

tão obscuros, cujos patrocinadores arautos preparam-lhe o bote certeiro que só as 

grandes serpentes o fazem. 
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        Os primeiros passos de Rosa da Fonseca em Fortaleza são marcados pela 

curiosidade e pelas dificuldades de quem chega à cidade grande em busca de estudar e 

vencer na vida. Fazer novos amigos e amigas. De conhecer o mar, as praias, os parques 

e as praças de uma cidade que cresce bela, e o progresso iria tornando-a engrandecida. 

Tudo é surpresa desde a adaptação e os costumes com uma nova realidade. Mas Rosa é 

esperta, já bastante esclarecida e ciente de que as coisas seriam muito mais difíceis e 

diferentes já que vai viver numa cidade grande. Fortaleza já crescia em ritmo acelerado 

para se tornar uma grande metrópole, e Rosa entrou como que de mansinho nesse ritmo 

para nunca mais sair.  O forte que virou cidade aportava pelo Mucuripe charque, 

algodão e escravos vindos da África, que um dia Chico da Matilde o (Dragão do Mar, 

líder abolicionista dos jangadeiros do mucuripe, Fortaleza) recusou desembarcá-los 

ou embarcá-los. Nascia a partir daí, em 13 de Abril de 1726 a Fortaleza de Nossa 

Senhora da Assunção futura capital de todos os cearenses. 

        Fortaleza e o Ceará que Rosa passa a conhecer melhor já marcavam história e 

influência na vida nacional, sendo os primeiros a libertar os escravos, antes mesmo da 

Lei Áurea promulgada pela Princesa Izabel, em 13 Maio de 1888 (Princesa Izabel, era 

filha do Imperador D. Pedro II). Atos de coragem como o de  Chico da Matilde teriam 

ajudado a influenciar a consciência da Princesa cujo poder e luxo imperial eram 

bancados em partes pelo trabalho escravo e desumano a que os negros eram submetidos 

em todo o Brasil. Senzala nunca mais. Na Vila de Acarape, hoje Redenção, aos gritos de 

viva o Dragão do Mar, uma multidão recebia cartas de alforrias das mãos de José do 

Patrocínio e Joaquim Nabuco, (líderes abolicionistas) em 1881, portanto, quatro anos 

antes do decreto da Princeza Izabel. Por tudo isso em Fortaleza, Rosa passa a participar 

e conviver com os problemas da cidade que são muitos, e lutar pela continuidade de 

suas conquistas.  

        Rosa foi, com passar do tempo, participando mais e mais da vida da cidade. 

Sempre curiosa e esclarecida, ficou sabendo que nos tempos antigos os bondinhos 

circulavam como seres vivos na praça que o boticário Antônio Rodrigues Ferreira fez 

imortalizar, dando os primeiros passos e planejando praças, ruas e avenidas. E na praça 

que hoje tem o nome dele transpirava harmonia e fulgor. A Rosa agora moça iria viver 

intensamente, lutar e defender a cidade que naqueles tempos antigos Ferreira idealizou 

para ser próspera e feliz. Buscou integrar-se aos estudos e preparativos para fazer o 
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vestibular na universidade onde agora, também, queria estudar, conhecer e admirar. 

Rosa tomava conhecimento que a Universidade Federal do Ceará (UFC), fora criada em 

junho de 1955, tendo como fundador e primeiro reitor, Antônio Martins Filho, e já era a 

melhor escola de ensino superior de todo o Norte e Nordeste. 

        Faço aqui um lembrete aos mais jovens e curiosos: quando Rosa chegou a 

Fortaleza após meados dos anos de 1960, aqui ainda se vivia, apesar do regime de 

exceção, os tempos das tertúlias. Sempre nos finais de semanas, um grupo de jovens se 

reunia, munidos de vitrola e discos de cera e vinil e a festa rolava das sete às dez da 

noite no mais esplendor dos romantismos. Não havia briga nem baderna, os casais 

jovens dançavam de rostos colados, sendo namorados ou não. Não existiam bandas de 

forró e só alguns conjuntos musicais como Os Brasas Seis, Canhoto e Conjunto, 

Ivanildo e seu Conjunto. Mas eram boas e prazerosas as festas. No sertão central, 

dançava-se ao som dos sanfoneiros Bandeirinha, Chico Maneiro e Dedé do Acordeon.  

Tudo era muito tranquilo, mais Rosa tinha deixado uma cidade do interior de dez ou 15 

mil habitantes, para uma já quase metrópole de 300 mil habitantes. A mudança foi 

radical. 

        Para entrar na UFC Rosa da Fonseca teve de se preparar bastante e ainda passou 

quase um ano revendo todas as matérias que tinha aprendido no curso de normalista em 

Quixadá, português, matemática, geografia, história e línguas. Tomara conhecimento 

através de parentes e amigos que a concorrência era muito grande e os critérios de 

seleção bem diferentes dos dias atuais. Mesmo assim se preparou e fez o vestibular para 

“ciências sociais” no final da década de 1960, tendo sido aprovada. Rosa entra para a 

universidade com a cabeça cheia de sonhos e esperanças, mas já bastante disposta e 

convicta de que tudo aquilo era só o início de uma vida de lutas. E passaria a tomar 

conhecimento dos inúmeros problemas internos que o corpo discente estava passando 

naqueles dias difíceis, da já existente queda de braço entre estudantes e o regime militar. 

        No final dos anos 1960, a UFC, mesmo sendo considerada uma entidade superior 

de ponta e uma das melhores do Norte e Nordeste, tinha problemas diversos na  

estrutura de funcionamento. Rosa participava e se inteirava de tudo. O setor de 

humanidades onde ela estudava estava repleto de problemas desde a falta de material 

escolar, como carteiras e cadeiras, e, às vezes até giz, sem contar o velho caso do 

restaurante universitário, palco de muitos conflitos entre estudantes e a reitoria, por 

causa da má qualidade da comida que era servida. Os estudantes tomavam 
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conhecimento também da péssima situação dos professores, e Rosa observava e discutia 

o problema com os companheiros. Os professores reclamavam sempre dos baixos 

salários e das mínimas condições para preparar melhor as matérias, pois tinham de dar 

aulas complementares em outros cursos, para completar a renda e ter uma vida mais 

digna. 

        Rosa da Fonseca ia a cada dia se envolvendo mais e mais com essa situação, porém 

ainda tinha pela frente a questão mais grave, que era o caso político da universidade. 

Naqueles tempos, as reivindicações dos estudantes eram policiadas pelo regime de 

exceção de forma dura e intransigente. Qualquer reivindicação, como melhoria nas salas 

de aulas, por exemplo, era tida como ato de subversão pelas autoridades, que foram 

criando, à medida que os anos iam se passando, mais leis repressivas contra os 

estudantes e, de tabela, professores e funcionários. Rosa foi contemporânea do (AI-5 e 

do decreto 477), dois torpedos na vida dos estudantes, professores e do povo em geral, 

a partir de 1968. Foi nessa situação que ela, recém-chegada à UFC, passou a conviver 

com toda essa gama de problemas, surgidos depois do golpe de 1964 na universidade 

brasileira. Mas Rosa parecia está ali, há anos, tamanha a identificação com toda essa 

situação. 

        O ano de 1968 foi o mais importante da geração de Rosa da Fonseca, por tudo o 

que aconteceu no Brasil e no mundo. Rosa acompanhou e participou dos movimentos 

sociais dos quais não só os estudantes mais toda a sociedade em geral participava e 

queria mudanças. Tudo começou, quando uma multidão de estudantes lideradas por 

Daniel Cohn-Bendit (líder estudantil da França, maio de 1968) ocupou as ruas do 

Quartier Latin, Paris, na França, governada por Charles de Gaulle. A universidade mais 

importante da Europa, a Sorbonne, também foi ocupada e transformada em território 

livre de França, uma espécie de Comuna de Paris dos tempos da revolução francesa. Por 

causa disso tudo, o mundo se rebelou. No Brasil, o governo inconstitucional estava 

acuado por manifestações de estudantes e operários. Teve a greve da COBRASMA de 

Osasco, (fábrica de eixos) São Paulo, e os estudantes tentavam reaver a UNE e os 

DCEs. Aqui, o governo endurecia o jogo. Na França, convocava eleições. 

         Foi no meio de todo esse turbilhão político que Rosa da Fonseca aprimorou as 

ideias, participando dos mais variados debates, de cunho social e estudantil. Maio já 

havia sido declarado o ano “internacional dos direitos humanos” pela ONU, para alívio 

do mundo, enquanto aqui o regime baixava o “ato institucional número cinco”, (AI-5 - 



28 

 

13 de dezembro de 68), para reprimir o povo em geral, mas principalmente os políticos 

e os estudantes, que não se intimidavam diante das diversas ameaças ditatoriais. Mesmo 

com todos esses problemas radicais, notícias boas eram divulgadas com grandes 

manchetes, como o primeiro transplante de coração realizado com sucesso em São 

Paulo, pelo Dr. Euclides de Jesus Zerbini, (médico cardiologista brasileiro). [Lá fora o 

mundo estava mergulhado em conflitos, os mais diversos. Nos Estados Unidos, guerra 

do Vietnã e assassinato do pastor negro Martin Luther King, (líder e pastor evangélico 

americano). Do lado Soviético, a invasão da Tchecoslováquia, derrubava Alexandre 

Dubcek, (presidente Tcheco), que ficou conhecida como a “Primavera de Praga”]. 

        Para muitos analistas, o ano de 1968 pode ser comparado em termos de mudanças 

à revolução francesa à revolução russa e até mesmo à revolução industrial. A luta era 

por igualdade dos direitos civis, liberdade sexual, reconhecimento da luta dos estudantes 

e da diversidade cultural. Essa era também a luta de Rosa, já tendenciada fortemente 

pelas ideias socialistas, de que falarei adiante. Na tarde de 28 de março de 1968, Rosa 

tomara conhecimento da pior tragédia do movimento estudantil, onde estava engajada 

diuturnamente: a notícia da morte do estudante Edson Luís Lima Souto no Rio de 

Janeiro. Fora um golpe muito duro contra os estudantes, e a prova de que os militares 

não estavam para brincadeira. Naquele fim de tarde os estudantes faziam como de 

costume, uma manifestação no restaurante “Calabouço”, por uma melhoria na refeição, 

quando foram atacados por soldados fortemente armados, efetuando disparos, cuja das 

balas atingiu mortalmente Edson Luís Lima Souto. (estudante secundarista) 

        Rosa da Fonseca viu nos jornais do dia seguinte, 29 de março, o caixão do corpo 

do jovem secundarista enrolado com a bandeira do Brasil ser velado por uma multidão 

só mesmo comparada com o enterro de Getúlio Vargas, em meados da década de 1950. 

Era muito repúdio e luto pela violência praticada contra um jovem indefeso. Rosa 

acompanha tudo pelo rádio, pelos jornais e pela televisão, aumentando ainda mais a 

revolta contra o sistema, ela, que também era praticamente iniciante política, e já sabia 

que a luta não podia parar. Ouvia, através do noticiário, que milhares de pessoas 

chegavam sem parar ao velório do jovem morto: eram crianças, jovens, velhos, 

professores, gente até da direita, artistas, intelectuais, se comoviam de forma imponente, 

envolvente, como se fosse uma grande corrente agindo em cadeia. Essas pessoas 

cantavam a todo o momento o hino nacional; muitas estavam enroladas com a bandeira 

do Brasil. 
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        Mas Rosa da Fonseca não estava só nessa luta sem trégua dentro da universidade. 

Era difícil ter de enfrentar uma situação de desconforto, fazendo parte dos conselhos 

universitários, órgãos criados pelo governo golpista em substituição à UNE. Sempre 

orientada pela experiente e já militante revolucionária Ruth Cavalcante, Rosa aprendia 

como lidar com colegas, professores e funcionários da UFC. Lembra que no dia 13 de 

dezembro de 1968: “estavam participando de um curso no Colégio Paulo Freire, ela e 

Ruth, justamente sobre o método revolucionário do professor Freire (método de ensino 

coletivo), repudiado e visto pelo governo como comunista, quando nesse mesmo dia, já 

por conta do AI-5, (que dava poderes ao governo) Ruth Cavalcante fora presa e levada 

para lugar ignorado”. Naquele dia, houve uma debandada em diversas faculdades, que 

mantinham os estudantes sobre a mira dos órgãos de informações. Rosa estava 

assustada, mas consciente das dificuldades. Ela foi ser vítima do AI-5, depois. 

        Como Rosa da Fonseca era nova na universidade e não fazia parte da turma da 

UNE, ficou de fora naquele ano que se findara, mas os anos seguintes não seriam nada 

fáceis para suas atividades estudantis, que estavam só começando. Depois que saiu da 

prisão, Rosa voltou a se infiltrar nos movimentos sociais de Fortaleza, e nessa luta 

participou do movimento que criou o jornal “Mutirão”, (jornal de esquerda, 1977) que 

era um órgão de esquerda alternativo que informava e lutava por melhorias nos diversos 

bairros e favelas de Fortaleza. No ano de 1969, Rosa ampliou a participação dela no 

conselho universitário, sendo indicada como delegada e podendo participar de reuniões 

importantes dentro da universidade. Nos intervalos das aulas e nos tempos de folga, 

procurava ler e estar a par de tudo o que acontecia no curso de ciências sociais, pois 

tinha acompanhado o ano turbulento de 1968, talvez o mais importante de sua época no 

Brasil e no mundo. 

        Um fato era claro para o governo ditatorial: tinha como inimigo número um os 

políticos oposicionistas e os estudantes de todo o país. A luta dos jovens universitários 

foi crescendo a partir do momento que o governo endurecia mais e mais o regime. Logo 

depois do golpe de 1964, criou uma leia para punir os estudantes, conhecida como lei 

Suplicy, (Lei nº 4.464 de 11 de Março de 1964) que apesar de muito dura com os 

alunos, não intimidou a classe. Essa lei não tem nada a ver com o Senador Eduardo 

Matarazzo Suplicy do PT de São Paulo. Rosa começou a se inteirar das dificuldades que 

os estudantes teriam de enfrentar no dia a dia, principalmente nas questões políticas de 

suas organizações, como UNE e DCEs. Rosa ficou sabendo que junto com o AI-5, (que 
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punia principalmente os políticos da oposição) o governo criou mais dois decretos leis 

para punir estudantes e fechar as entidades estudantis. O decreto 228 tratava de fechar 

as portas e colocar as organizações dos estudantes na clandestinidade. O decreto 477 

cuidava mais da parte ideológica, buscando identificar quais alunos estavam mais à 

direita ou à esquerda do regime ditatorial. Os que estavam mais à esquerda eram 

perseguidos, presos e expulsos. 

        Esse momento para Rosa da Fonseca foi de grande reflexão e a certeza de que a 

luta seria longa e desigual. A prisão da amiga e guru Ruth Cavalcante a deixou muito 

abatida, mais foi motivo para se organizar e planejar as diversas formas de luta e 

estratégias do movimento estudantil. Para os estudantes de uma forma geral, esses 

instrumentos de repressão emitidos pelo governo arbitrário não atingia só os estudantes, 

mas sim toda a instituição universitária. A partir daí ficou estabelecido um clima de 

terror e medo dentro da UFC, e Rosa passou a viver também esse clima de 

desconfiança, entre alunos, professores e funcionários. O governo infiltrara espiões nas 

salas de aulas e recrutara alguns professores que apoiavam o regime; foi quando 

começou a atuar o pessoal do CCC (comando de caça aos comunistas), que causou 

mais ainda um clima de desconfiança entre os corpos discentes e docentes da 

universidade cearense.  

        O governo divulgara uma lista de estudantes proibidos de estudar, todos expulsos e 

colocados na clandestinidade por conta do AI-5 e outros decretos, que enquadraram 

toda a liderança de estudantes universitários, e também a liderança secundarista, tida 

como mais radical, por ser considerada bagunceira, e outros termos mais, de como os 

militares eram informados por seus agentes. Com a liderança toda encurralada, só 

restava aos estudantes mais atuantes, sendo Rosa uma das principais, o “conselho 

universitário”. Era lá que se discutiam todos os problemas de ordem interna, com 

exceção da política, e os estudantes foram obrigados a conviver com essa situação por 

todos os anos seguintes até o início da década de 1980, quando houve a anistia política. 

Os líderes universitários punidos na época foram: José Genoino Neto, Ruth Cavalcante, 

João de Paula, CarlosTimoshenko Soares Sales, Bergson Gurjão, Fabiani Cunha, Maria 

Quintela Almeida e outros mais. O líder secundarista punido e mais procurado era o 

Carlos Augusto Lima Paz (Conhecido como Parangaba do LICEU). (estes foram os 

principais líderes estudantis do final da década de 1970). 
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        Foi nesse clima político que Rosa foi assimilando e praticando o grande dom de 

futura militante política. Com os chefes do movimento estudantil na clandestinidade um 

grande vazio tomou conta do ambiente universitário, que, de uma hora para outra, ficou 

praticamente sem comando, justamente o que queria o governo com o uso dos 

instrumentos repressivos contra eles. Nesse período, Rosa começou a participar das 

reuniões clandestinas que a liderança cassada promovia. O governo não sabia, mas os 

estudantes estavam se organizando secretamente, onde uma nova forma de luta buscava 

um contato direto com a população de Fortaleza. E a população apoiava o movimento 

estudantil, dando guarida e até, em alguns casos, escondendo e ajudando alguns líderes 

procurados pela polícia. Muitos retratos dessa liderança foram espalhados pelas ruas da 

cidade, procurados como subversivos e agitadores. A situação ficou difícil. 

        Rosa da Fonseca dá detalhes desse momento em que os estudantes clandestinos 

intensificaram as diversas formas de luta. No período da noite, sempre pela madrugada, 

um grupo era encarregado de pichar locais estratégicos da cidade, com dizeres como: 

“abaixo a ditadura”; “ditadura fascista”; “o povo armado e unido jamais será vencido”. 

Tinha outra forma de luta “eram os discursos dos estudantes nos transportes coletivos, a 

forma mais direta do contato com a população, os chamados discursos relâmpagos. 

Conscientizando”. “As pessoas aplaudiam e aprovavam esse tipo de manifestação dos 

estudantes. No início da década de 1970, já apareciam os primeiros sinais dos 

estudantes que optavam pela via armada, seja a guerrilha urbana ou mesmo a guerrilha 

no campo, como aconteceu com o pessoal do Araguaia, guerrilha organizada por líderes 

estudantis e os membros do PCdoB”. (guerrilha do Araguaia, movimento armado 

pela esquerda brasileira, que eclodiu a partir de l972). 

 

Leitura dos Clássicos Políticos 

        “A riqueza das sociedades onde rege a produção capitalista configura-se em imensa acumulação de 

mercadorias, e a mercadoria, isoladamente considerada, é a forma elementar dessa riqueza”. (Karl Marx, 

o Capital) 

        Num desses dias de intensos debates sobre os problemas internos da UFC, Rosa da 

Fonseca ouviu da sua amiga mais próxima Ruth Cavalcante a seguinte frase: 

“Companheira Rosa, para melhorar seu desempenho e liderança, tens de ler muito e se 

tornar uma revolucionária mais bem preparada pra luta”. Rosa foi com sede aos livros. 

No final da década de 1960, todo e qualquer estudante estava, a maioria, envolvido com 
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as questões políticas. Ninguém ficava em cima do muro, ou estava à direita ou à 

esquerda, e os estudantes discutiam e liam tudo o que acontecia no Brasil e no mundo. 

No caso dos estudantes universitários, predominava a literatura dos escritores de 

esquerda, desde cientistas, sociólogos, filósofos, economistas e líderes políticos. Foi 

nesse ambiente bastante híbrido de ideias, que Rosa iniciou os conhecimentos literários 

rumo aos próprios ideais. 

        Para que um estudante ficasse politizado de verdade, e assumisse posições de 

liderança, tinha, na época, de dominar conhecimentos diversos da história da 

humanidade. Rosa aprendeu nessas leituras, que a direita se interessava por leituras 

conservadoras, enquanto os esquerdistas tinham mais conhecimento de cultura geral 

queriam saber de tudo, por isso existiam dois conceitos muito cobrados: um chamado de 

alienado (da direita) e outro de esclarecido (da esquerda). Vale lembrar que no Brasil, 

predominava um regime de direita, cuja censura era atuante e radical. Tudo era vigiado, 

desde jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão, teatros, músicas, livros. Mesmo 

assim, conta Rosa, a censura não conseguia evitar que revistas e livros proibidos 

chegassem às mãos dos estudantes, principalmente a chamada literatura subversiva, que 

era bastante procurada no ambiente universitário, onde predominavam e circulavam 

esses livros, muitos pela editora “Vozes”. 

        Rosa da Fonseca iniciou os conhecimentos literários, pela antiguidade, lendo 

Sócrates, Platão e Aristóteles (filósofos que existiram antes de Jesus Cristo). Com 

Sócrates, aprendeu que a rebeldia faz parte da vida humana desde o início da existência. 

Sócrates, a exemplo de Rosa, tinha ideias renovadoras para sociedade grega, e com isso 

atraiu a atenção e o reconhecimento dos jovens atenienses. As ideias dele, bastante 

avançadas para a época, lhe custaram o sacrifício da própria vida, condenado que foi a 

tomar um veneno de nome “cicuta” em 399 (a.c.), por não pedir perdão às autoridades 

governamentais, renovando o pensamento e as críticas à ordem social e religiosa. Vale 

lembrar que Sócrates não deixou nenhuma obra por escrito, sendo lembrado apenas por 

frases e discursos polêmicos. Uma de suas principais frases foi: “Quatro características 

deve ter um juiz: ouvir cortesmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente e 

decidir imparcialmente”. 

        Em Platão, Rosa da Fonseca encontrou o alento de quem já naqueles tempos 

defendia os direitos iguais entre homens e mulheres, tão desiguais até os dias de hoje. 

Rosa aprendeu que é através do debate das ideias que o ser humano evolui e cuida bem, 
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com justiça, do ambiente em que vive. Platão foi o mais fiel guru e seguidor 

intransigente do pensamento de Sócrates, que tinha na moral e na educação o principal 

alicerce. A principal obra de Platão, a República, cobrava dos governantes o zelo 

constante pela cidadania, razão da vida; fazer da política um instrumento de bem servir 

à sociedade, de forma transparente e voluntária; da visão de que a convivência leal entre 

as pessoas só é possível, se regida por um código de ética imparcial e probo. Platão 

deixou um legado de ensinamentos na retórica, no debate, na educação, na música, na 

geometria, na astronomia e nas atividades militares. Rosa hoje representa muito as 

ideias de Platão. 

       Para completar conscientemente esse conhecimento do pensamento moderno tão 

antigo desses três gênios humanos, Rosa da Fonseca encontrou em Aristóteles o 

verdadeiro sentido entre a lógica e a verdade como guias da vida em geral. O filósofo 

grego que viveu até os anos 322 (a.c) tinha seus conhecimentos científicos herdados do 

pensamento quase que conjugal entre Sócrates e Platão. Aristóteles idolatrava os dois. 

Foi assim, juntando todo esse conhecimento filosófico que Aristóteles criou em Atenas 

a instituição de ensino mais importante do mundo, o LICEU, (escola pública grega 

criada por Aristóteles) nos anos 335 (a.c). A mais famosa obra dele foi a “metafísica”, 

que, embora cuidando da natureza, dos fundamentos da realidade e do ser, nunca foi 

reconhecida como ciência e, por isso, foi um tormento em na vida. No LICEU, ensinou 

lógica, política, moral, ética, teologia, pedagogia, metafísica, retórica e física. 

Imortalizou o que chamou de “algo” como: “material, formal, eficiente e final”. 

        Embasada nas ideias desses três importantes filósofos gregos, Rosa da Fonseca, foi 

em busca da literatura e de novos conhecimentos de pensadores que mudaram a história 

da humanidade com seus pensamentos e propostas, principalmente os pensadores 

comunistas. Rosa leu os manifestos e os livros de Karl Marx, Frederick Engels, 

Wladimir Lenin, Leon Trotsky e Antônio Gramsci. A leitura desses revolucionários era 

mais que necessária para a formação ideológica de quem pretendia lutar pelas 

transformações sociais, de um mundo tão desigual e contraditório politicamente. Quem 

era da esquerda na época buscava o sonho utópico das mudanças de um sistema 

capitalista por um socialista, e Rosa se preparava para conviver com uma sociedade 

socialista no Brasil, como queriam os estudantes, se derrubada a ditadura militar.  

        O socialismo era para os estudantes dos tempos de Rosa da Fonseca o principal 

viés na busca por mudanças na sociedade mundial. A luta para pôr fim ao capitalismo 
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funcionava em concordância com os jovens como a globalização dos dias atuais. Todo 

jovem, principalmente os universitários em sua ampla maioria, achava que o mundo 

mudaria do capitalismo para o socialismo, como favas contadas. Quem iniciava lendo 

Karl Marx (K. Marx, foi o fundador do socialismo científico) como Rosa, passava a 

conhecer e discutir melhor os principais problemas que afetavam todas as classes 

sociais, inclusive os universitários, que se colocavam à frente das discussões dos 

principais problemas nacionais, muitos desses problemas e soluções que o marxismo 

apontava, principalmente os das classes trabalhadoras em geral. Quase todos os 

estudantes da época, buscavam nos ensinamentos de Marx o caminho, somente por ele 

especificado. 

        Foi nesse contexto, que Rosa da Fonseca foi conhecendo outros seguidores de Karl 

Marx, como Frederick Engels, por exemplo, (F. Engels, foi o principal amigo e 

auxiliar de Marx). Esse contato com Engels foi muito importante, por ele ter dado 

prosseguimento na divulgação da obra científica de Marx (O Capital), principalmente 

apontando o que fazer e tirando dúvidas de muitos estudantes, que assim como Rosa, 

queriam conhecer e debater todas as questões da época. Os estudantes lutavam por 

soluções definitivas nas áreas trabalhistas, educacionais, sociais e encontravam nos 

líderes e filósofos esquerdistas a resposta para os anseios idealistas. Rosa sabia que o 

Brasil passava por grandes dificuldades com leis ditatoriais que prejudicavam operários 

e estudantes. Do lado operário, os patrões eram protegidos por inúmeros instrumentos 

repressivos, entre os quais a proibição de greves, criação de sindicatos e organizações, 

direitos de horários extras e insalubridades violados e muitas conquistas trabalhistas que 

os militares endossavam aos patrões.  

        Na politização e agitação política, Rosa da Fonseca encontrou nas obras de Lenin, 

Trotsky e Gramsci o conteúdo para sua conscientização e atuação política (Wladimir 

Lenin foi o líder da revolução russa de 1917, juntamente com Leon Trotsky. Antônio 

Gramsci foi jornalista e fundador do partido comunista italiano). O estudante que lia 

esses três autores na época estava bem preparado para o debate não só no meio 

universitário, como fora dele. Era por isso que Rosa já participava das discussões 

internas na UFC,  embasada por ideias avançadas que buscava, lendo nos ensinamentos 

das principais lideranças revolucionárias mundiais. Falando sobre Rosa da Fonseca, o 

atual integrante da “Crítica Radical” Jorge Paiva, que é também contemporâneo de 

Rosa, falou o seguinte desse momento de leitura e lutas: “Eu militava no movimento 
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estudantil em São Paulo, ano 1968, muito divulgado, acentuado, muito radicalizado. 

Aqui em Fortaleza encontrei a Rosa que era conhecida lá no sul como Rosa 

Passarinho”. Ela já era culta e bem informada para a época, conta. 

        Para Jorge Paiva, Rosa é a companheira com características raras, que contribui na 

luta tanto no campo prático como no teórico, “não tem limite pro tempo, não tem 

problemas para a atividade, é uma pessoa disposta 24 horas por dia”. É nesse empenho, 

que ela se envolve com a elaboração do material, da construção teórica de suas ideias, 

aprendido no contato literário com os principais líderes revolucionários mundiais. Foi 

assim na Ação Popular (a AP, (ação popular), movimento esquerdista clandestino) e 

no PCdo B, (PCdoB, (partido comunista do Brasil), também clandestino) onde 

demonstrou estar preparada para colocar sua luta por uma nova ordem mundial numa 

pauta constante. Não foi compreendida nessas duas organizações, por isso buscou 

outros caminhos, como faz até hoje. Por todas essas coisas que aconteceram Rosa não 

tinha outro caminho senão o da continuação da luta e o ideal constante de concluir o 

curso de “ciências sociais”, prejudicado pela própria rebeldia. 

        Foi ainda nas leituras de Karl Marx que Rosa da Fonseca, juntamente com o 

pessoal da “Crítica Radical”, tomou conhecimento, através de alguns rascunhos, dos 

chamados (grundrisses), onde Marx reconhece que o acumulo do capital poderia vir em 

pouco tempo substituindo aos poucos a força do braço operário gerando riquezas afins, 

agora, por máquinas modernas e automáticas como produtoras de dinheiro. Nessa 

discussão, os aliados da esquerda agora atuam como rivais desconfiados. Aconteceu o 

desmonte da União Soviética (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) e seus 

aliados do Leste europeu, um montante de mais de 300 milhões de pessoas governadas, 

por aquelas que seriam supostamente as ideias de Karl Marx. Para Rosa, que defendera 

nos anos de 1960, com unhas e dentes, que o socialismo, inclusive o de Moscou, seria a 

solução dos principais problemas da humanidade, uma grande e radical decepção a fez 

buscar novamente em Marx um novo caminho: nem capitalismo, nem socialismo. Uma 

sociedade sem dinheiro, de um ser totalmente emancipado. 

        Ainda segundo Rosa da Fonseca, o sindicalismo, uma herança trabalhista do 

marxismo, se fortaleceu na América Latina, especialmente nos de 1970, no ABC 

paulista, onde os metalúrgicos liderados por Luis Inácio Lula da Silva (líder 

metalúrgico do ABC paulista) eram perseguidos pelos militares, a mando dos 

empresários. Nessa época, o trabalhador ainda era tido como uma categoria ontológica, 
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produtor da mais valia, da distribuição de mercadorias, dos lucros. Todo esse complexo 

gerador de riquezas fruto da mão de obra era discutido e debatido numa lógica 

acadêmica, mas também no âmbito popular e fetichista, que considerava o dinheiro 

como a principal lógica, ou seja, o resultado final das riquezas produzidas pelos 

trabalhadores no Brasil e no mundo. Era nessa luta, diz Rosa, “que os estudantes 

universitários, tinham como aliados os trabalhadores e juntos estavam engajados em 

defesa dos seus direitos”. “O governo ao contrário, rejeitava e até reprimia tais direitos”, 

diz Rosa. 

         Foi a partir também do final da década de 1960, que as mulheres iniciam um 

processo de integração social e coletivo, ora trabalhando fora, e ora ainda cuidando dos 

afazeres domésticos. Para Rosa da Fonseca, era o início da lógica, da mulher que 

trabalha para garantir sua sobrevivência e porque não, usar biquíni, calça comprida, 

blusa decotada, que eram discriminados na época. Nesse novo processo que se inicia em 

1970, a sociedade, mesmo bloqueada e intimidada por diversos instrumentos 

repressivos, mesmo assim, é autônoma, coletiva e consciente do seu papel “nessa 

engrenagem produtiva”, conclui Rosa. Foram os movimentos de revolta e reivindicação 

que aquele momento exigia das mulheres se fizeram presentes. O movimento feminista 

era uma realidade tanto nos Estados Unidos como na Europa, e como não podia deixar 

de ser, no Brasil. Aqui as mulheres do teatro, da música, do cinema, da produção e até 

da burguesia tinham pensamento homogêneo, quando se tratava de causas e direitos 

femininos. 

        Foi nesse momento histórico que se iniciara a partir de 1968, quando o mundo não 

seria mais o mesmo, quando a pressão popular tomou fôlego nas ruas de todo o mundo e 

não só da revolta dos estudantes de Paris, (maio de 1968) foi que Rosa da Fonseca 

sentiu que todo esse engajamento ideológico, resultado dos dias de leituras profundas 

madrugadas a dentro, fazia dela uma mulher do seu tempo, engajada em ideias de 

transformações não só de suas vidas, mas das pessoas em geral, tamanha era a crença, o 

envolvimento e cumplicidade de que a sociedade seria mais justa e de que o “o 

capitalismo estava com os dias contados”, era a luta de Rosa e da maioria dos estudantes 

dos idos de 1970. Esse sonho utópico dos tempos de Rosa não aconteceu, como também 

foi se desintegrando com o passar dos anos, frutos de uma confusão e divergências de 

ideias, correntes antagônicas, de pessoas com o mesmo objetivo que era o de fazer 

justiça e lutar pelo o socialismo.  
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        Rosa da Fonseca acompanhava no Brasil um movimento literário e artístico, talvez 

o mais importante a partir de 1968, no teatro, na música e na literatura. No teatro, José 

Celso, usando escritos de Chico Buarque, montou a peça “Roda viva”, a mais 

importante obra popular de protesto e símbolo do momento tropicalista perseguido 

naqueles tempos, em que um artista popular envolto às engrenagem do consumismo, 

deixa que seu empresário cuide de sua carreira, como quem coloca a raposa no 

galinheiro. A música “roda viva” de Chico era pano de fundo da peça mais censurada 

daqueles anos. A Revista Civilização Brasileira, dava o tom nas questões literárias, 

divulgando à revelia do sistema tudo o quanto era considerado divulgação proibida, 

como peças de teatro, músicas, mas, principalmente, a revista divulgava artigos dos 

principais intelectuais e escritores brasileiros. Rosa estava plenamente inserida nesse 

movimento literário e artístico, que era bastante ativo aqui em Fortaleza. 

        As editoras Vozes e Brasilienses publicam obras dos diversos escritores 

censurados no Brasil, como Fernando Moraes, Florestan Fernandes, Gilberto Freire, 

Nelson Werneck Sodré, Darcy Ribeiro, Celso Furtado. Todos esses mestres da escrita 

faziam parte da leitura de Rosa da Fonseca. Fernando Moraes (jornalista e escritor) 

teve o livro a “Ilha”, censurado, em 1970, e virou leitura obrigatória dos estudantes 

esquerdistas da época, por enfocar problemas, defeitos e virtudes da Revolução Cubana. 

Florestan Fernandes (sociólogo) teve suas principais obras censuradas – Mudanças 

Sociais no Brasil 1960 e Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento 1968. Esses livros 

eram tidos como de influência socialista, no ambiente universitário. Darcy Ribeiro 

(antropólogo) teve seus livros proibidos – O Processo Civilizatório 1968 e Os 

Brasileiros – teoria do Brasil 1972. Nelson Werneck Sodré (marxista) um dos mais 

censurados com sua obra História da Cultura Brasileira 1970. E por fim o economista 

Celso Furtado censurado em suas obras – Formação e Economia do Brasil 1959 e Um 

Projeto para o Brasil 1968.  Ele era socialista. 

 

A Estudante de Ciências Sociais 

        “E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de 

poderdes discernir qual a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito”. (Epístola aos Romanos, de 

São Paulo) 

        Rosa da Fonseca entra para a UFC em 1969, para se tornar uma das personagens 

mais importantes dos estudantes e da Universidade Federal. Logo que entra para o curso 
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de “ciências sociais”, depara com um ambiente tenso em virtude do AI-5, que entrara 

em vigor no início de 1969, para punir principalmente políticos e estudantes que 

culminou com o fechamento do Congresso Nacional. Rosa já era politizada e sabia que 

os estudantes só tinham aquele caminho no momento: aceitar ir para os “conselhos 

universitários se esconder abandonar o movimento e a universidade ou serem presos. 

Rosa foi para os “conselhos universitários” iniciar sua militância política e ao mesmo 

tempo fazer as cadeiras obrigatórias do curso de “ciências sociais”. A sua turma incluía 

Ruth Cavalcante, Helena Serra Azul e a própria Rosa, todas da “AP” (ação popular) 

que era repudiada pelo governo ditatorial. 

        De uma forma inteligente, os estudantes usavam os órgãos do governo para se 

organizar, como os “conselhos universitários” e a “fuce”, da área dos esportes, ocupada 

pelos alunos de forma estratégica para continuar a luta. O pessoal da “Ação Popular” 

era bastante ligado aos ensinamentos do Professor Paulo Freire, muito combatido pelos 

militares, porque esse método ensinava política de grupos, conscientização coletiva de 

crianças, alunos universitários e até operários. Os ensinamentos coletivos de Paulo 

Freire foram implantados em Cuba e até reconhecidos pelas Nações Unidas, sendo um 

grande sucesso em toda a América Latina, com exceção do Brasil. Por isso, os 

estudantes universitários passaram a ler e aprender os métodos do professor Freire, para 

colocar em prática na luta diária por conquistas específicas na área da educação e no 

convívio com a população e até mesmo como instrumento de defesa. 

        Rosa da Fonseca fala que só chegou à direção da FUCE em virtude da prisão de 

Ruth Cavalcante, logo após o AI-5, um grande golpe na turma das “ciências sociais” 

que Ruth liderava com grande carisma e determinação, sendo logo de início a sua 

principal orientadora, companheira e guru do movimento estudantil. “Em 1969 quando 

entrei na Faculdade de Ciências Sociais, a gente descobriu uma brecha na universidade, 

através dos conselhos e associações esportivas, para darmos início a nossa luta, que era 

a única forma legal que se podia reivindicar ou lutar por alguma coisa, sem ser 

perseguido”, confessa Rosa da Fonseca. Independentemente de tudo isso, corria paralelo 

na clandestinidade o trabalho da panfletagem, dos discursos nos ônibus, a gente 

denunciando a população que dezenas de estudantes estavam sendo presos e torturados; 

principalmente as lideranças dos estudantes universitários e secundaristas.  

        Nessa queda de braço constante entre a gente e a polícia, a luta era muito desigual, 

porque o governo dizia não ter dinheiro para investir na educação, ao passo que a 
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polícia era bem equipada e treinada para nos reprimir, conta Rosa. “Às vezes a polícia 

chegava, tomava e rasgava nossos panfletos, prendia alguns de nós, sempre nos 

perseguindo”, confessa. “E foi nessa condição que toquei meus estudos, conciliando a 

sala de aula com reuniões e discursões internas sobre todo o tipo de problemas que 

estávamos engajados, sem motivo para recuar. A União Nacional dos Estudantes estava 

fechada quando cheguei na UFC, mesmo assim, com o movimento estudantil na 

clandestinidade, participei de reuniões nos arredores Fortaleza, com muitos colegas já 

confiando na minha militância e me atribuindo funções de reorganização do nosso 

movimento, por causa da minha luta na “ação popular”, com os padres Moacir e 

Tarcísio Santiago, e na “juventude estudantil católica”. Era o começo”. 

        Nessa época “minha vida era repleta de sonhos, esperanças, mas rebeldia por 

justiça”, diz Rosa da Fonseca. Em 1970, totalmente integrada com o convívio 

universitário, mais conhecida e experiente Rosa passa a conquistar nos “conselhos 

universitários” a primeira oportunidade de dirigir uma entidade do governo, mesmo 

sendo vigiada e correndo o risco de ser presa e expulsa da universidade, por conta de 

seus contatos com os estudantes clandestinos. Rosa era cautelosa e bastante respeitada 

por professores e funcionários da UFC, e isso facilitava seu trâmite livre em todas as 

áreas que frequentava. Esse foi um dos motivos por que foi indicada para presidir a 

“fuce”, derrotando, inclusive, estudantes mais experientes e com mais tempo de 

universidade que ela, e por isso considerada uma vitória importante entre os estudantes 

que conheciam Rosa, pois sabiam que o plano contra o governo estava dando certo.  

        Uma das lutas que Rosa da Fonseca estava empenhada dentro da universidade era 

uma reivindicação antiga dos estudantes, que tinha a ver com o número de vagas, 

limitadas sempre aos 100 primeiros colocados, havendo assim, todos os anos a questão 

dos excedentes. Essa questão era o seguinte: às vezes o aluno tirava boas notas no 

vestibular, mas como o número de vagas era limitado, ele não tinha lugar garantido pelo 

critério de notas e isso gerava todo o ano o movimento dos excedentes e era mais uma 

pauta de reivindicação de tantas que os estudantes pleiteavam. Rosa se envolveu com 

essa questão, apesar de não ser de sua área, pois estava no setor esportivo, mesmo 

assim, tomava a frente do problema e reivindicava pra valer, e com isso ganhava 

confiança e força no meio dos estudantes, sendo a esta altura incontestável sua 

liderança. O ano de 1970 foi dessa forma, o que consolidou o nome de Rosa no 

“conselho universitário”. 
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        Todos os anos aconteciam os jogos universitários, e o governo apostava muito 

nesse evento, uma forma de aproximar os estudantes, porém sem fins políticos, e Rosa 

da Fonseca sabia disso, pois era a presidente da “FUCE”. Ela tratava de organizar os 

jogos e a participação do pessoal identificado com a liderança clandestina era muito 

discreta. As competições se realizavam no mesmo clima de rivalidades: engenharia e 

medicina, direito e economia, filosofia e letra e as demais. Só quando havia reuniões 

com o pessoal mais conhecido é que se abordavam questões políticas, e ninguém era 

descoberto ou dedurado. E Rosa foi tão bem num dos jogos que organizou que 

conquistou de vez a confiança dos coordenadores da UFC, sendo mantida no cargo até 

1971, quando seu comportamento e desempenho tomaram rumos de uma liderança 

sólida e confiante no ambiente universitário tão complexo e até mesmo perigoso. 

        Rosa da Fonseca já está cursando o terceiro ano de “ciências sociais”, no auge de 

sua confiança numa carreira que abraçara com fervor, pois o social seria o seu 

verdadeiro destino. Cristina Fonseca, irmã, fala sobre ela. “A revolução é o grande 

sonho da vida dela; desde jovem ela coloca o ideal revolucionário à frente do seu tempo, 

na luta para que as pessoas possam viver com felicidade e não exploradas como vivem”.  

Foi embasada nesse pensamento de mudanças, que Rosa desenvolveu na UFC, sua 

capacidade de sintetizar as coisas, a capacidade de compreender questões complexas e 

de relacionamento em face de ideias e críticas que buscam a verdade e a justiça. Sempre 

pronta a discutir todo o tipo de ideias, inclusive, as mais polêmicas, faz de Rosa uma 

pessoa à frente do seu tempo, porque luta incansavelmente por seus ideais, nunca 

deixando margem para desconfiança ou receio aos seus comandados.  

 

A Militante Política Revolucionária 

        “Havia alguém mais fascinante na praça, um pensador sintonizado com os ares do tempo. Um 

alemão de setenta anos, exilado nos Estados Unidos, ia ser o guru da geração de 1968 em quase todo o 

mundo: Herbert Marcuse”. (do livro de Zuenir Ventura - 1968, o ano que não terminou) 

        O ano de 1971 foi um dos mais importantes na vida e na atuação política de Rosa 

da Fonseca. Ela havia se inteirado das principais pautas de reivindicações dos 

estudantes, não só de Fortaleza, mais de todo o Brasil, que se organizavam para tentar 

de algum jeito enfrentar e até derrubar o governo militar. Tudo começou a partir do 

congresso de Ibiúna, pequena cidade a 70 km de São Paulo. Um grupo de estudantes e 

jornalistas se reunia lá, em 16 de outubro de 1968, para aquele que seria o 30º congresso 
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da entidade para eleger o novo presidente dos estudantes. Na época o presidente da 

UNE, (União Nacional dos Estudantes) Luís Travassos apoiava Jean-Marc van der 

Weid, moderado, e Wladimir Palmeira e Marcos Medeiros PCRB estavam com José 

Dirceu, (líder estudantil fundador do PT e condenado por participar do mensalão) da 

turma radical. Num total de 920 pessoas reunidas no sítio São Sebastião de Ibiúna para 

eleger o novo presidente da UNE, e claro, traçar novos rumos na luta contra o regime. 

Todos acabaram presos por causa de uma denuncia anônima. O congresso fracassou. 

        O pessoal do Ceará tinha se dirigido para o congresso, e boa parte também foi 

presa, entre eles José Genuino Neto, João de Paula e Ruth Cavalcante. Rosa da Fonseca 

que estava prestando vestibular na época, nem por isso deixou de se inteirar de tudo, 

porque já fazia parte do movimento de resistência ao regime, mesmo não sendo ainda 

universitária, já se preparava politicamente para os momentos de lutas que haveria de 

participar. Ibiúna foi só o início na vida daquela que iria fazer história na UFC, e ao 

mesmo tempo ter seu curso interrompido em virtude de seu envolvimento com as 

questões e dos debates internos em busca de soluções inscrtas, mas que Rosa já estava 

envolvida mesmo sendo nova na universidade, e, sabendo dos perigos advindos do 

exemplo de Ibiúna, cuja repressão o governo não dava trégua. E Rosa acabou por se 

envolver totalmente com essas questões, no curso de “ciências sociais”. 

        Os estudantes da turma de Rosa da Fonseca brigavam por questões políticas, mas 

havia uma luta interna por diversos tipos de melhoria que os alunos reclamavam 

constantemente, como o caso da comida do restaurante universitário, de péssima 

qualidade, Rosa foi com uma comissão de alunos para irem ter audiência com o Reitor 

e, sempre nunca se resolvia essa questão. Rosa não desistia e isso lhe dava a cada dia 

mais crédito e liderança perante os estudantes que nela depositavam uma confiança que 

só os grandes líderes são capazes de adquirir. Outra grande reivindicação dos estudantes 

e que Rosa se empenhava muito, era a melhora das salas de aulas, como carteiras mais 

confortáveis, ventilação e dos bebedouros que quase não existiam, era com a água de 

péssima qualidade. Os estudantes reclamavam ainda do mau atendimento nas 

coordenações, e, orientação e informação sobre notas, matrículas e férias.   

        Apesar de ser do “conselho universitário” diferente da UNE, Rosa da Fonseca 

passou a atuar não só no setor de esportes como em várias outras atividades dentro da 

UFC. Sempre buscando o diálogo e firme nos interesses dos estudantes, Rosa surge 

como uma cara nova cuja aluna, o governo não imaginava ter formação revolucionária, 
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(marxista) e que tinha contato e comum acordo com a liderança clandestina. Por isso, 

foram lhe confiando várias tarefas, reuniões, coordenações dos jogos universitários e 

inclusive, todo o tipo de reivindicações internas. Rosa só teve a crescer com tudo isso, 

até poderia ser escolhida para debater com o pessoal mais graduado da UFC. Existia a 

questão interna de professores e funcionários (várias reivindicações) e Rosa, sempre 

bem informada, estava a par das dificuldades dessas duas categorias importantes, para o 

bom funcionamento da universidade. 

        Na conversa com os professores, nos intervalos, Rosa da Fonseca ouvia diversas 

reclamações da categoria, principalmente dos baixos salários e das condições de 

preparar melhor as aulas. A mesma coisa acontecia em conversas com funcionários que 

trabalhavam nas coordenações. Rosa sempre argumentava está ciente de que todos 

deviam tentar se reorganizar, reabrir os sindicatos que estavam todos fechados. Aí vinha 

a pergunta: como enfrentar essa situação sem ter que ser descobertos e punidos? Muitas 

vezes, Rosa ficava horas com essas pessoas debatendo a situação, aconselhando e 

buscando encontrar o caminho correto para estudantes, professores e funcionários, 

demonstrando de vez que a sua liderança dentro da UFC já era uma realidade, num 

esforço voluntário para ajudar em qualquer causa, por qualquer motivo, ela estava junto 

dos companheiros qualquer que fosse a hora ou dia. 

        Num certo dia do ano de 1971, Rosa da Fonseca foi informada de que o Ministro 

da Educação Jarbas Passarinho faria uma visita ao Ceará para conversar sobre os 

diversos problemas que a UFC atravessava e que, possivelmente seria ela que iria 

debater com o ministro, num local que ainda estava para ser escolhido pela reitoria e os 

assessores do ministro. Rosa então procurou se preparar da melhor maneira possível, 

elaborando uma extensa pauta de reivindicações, que inclusive o pessoal da 

clandestinidade ajudara a elaborar. Mas Rosa não sabia ainda que se tratava de um 

debate na televisão, proposta que partiu do próprio ministro da educação (que narrarei 

no cap. III), interessado em abrir um canal de diálogo e negociações com os estudantes, 

porque o governo, apesar dos atos de força que criou, não intimidou os estudantes, pelo 

contrário, os estudantes, reagiram também com violentas manifestações, atos de 

terrorismo, e preparação para a luta armada.  

        Rosa da Fonseca organizou muitas manifestações dos estudantes contra o governo, 

aqui em Fortaleza. Depois do AI-5, os jovens foram bastante influenciados pelas ideias 

radicais e agitadoras de três figuras importantes dos anos de 1968, em todo o mundo. 
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Ernesto Che Guevara (guerrilheiro argentino e amigo de Fidel Castro). Juntos, 

desceram a Serra Maestra e derrubaram Fulgêncio Batista e implantaram o comunismo 

na ilha de Cuba. Os estudantes do ano de 1968 em diante, andavam com o livro de 

“Che” Guerras e Guerrilhas, debaixo do braço, como quem carrega uma bíblia. O livro 

ensinava tudo. Regis Debray (jornalista e filósofo francês era companheiro de 

Guevara). Guerrilheiro urbano, dizia sempre aos jovens que “o dever do revolucionário 

era fazer a revolução”. Debray acompanhou Che Guevara nas guerrilhas de vários 

países africanos e por fim esteve com “Che”, na campanha da Bolívia. (Guevara morreu 

em combate com o exército boliviano em 8 de outubro de 1967). Deixou centenas de 

artigos, pregando a revolução permanente. A revolução que Rosa lutava e queria ver 

concretizada no Brasil. 

        E por fim Herbert Marcuse, (filósofo alemão marxista radicado nos Estados 

Unidos). Foi o principal mentor revolucionário da revolta dos estudantes de Paris, em 

maio de 1968. Aqui no Brasil influenciou quase que totalmente os estudantes, inclusive, 

Rosa da Fonseca. Marcuse foi o principal teórico da “Revolução Permanente”, 

considerado radical demais, próximo do anarquismo. Foi acusado ainda de apoiar atos 

de terrorismo, praticados pelos jovens em todo o mundo, até mesmo nos Estados 

Unidos, onde vivia exilado. Rosa lia Marcuse, e como os jovens de sua época, era guru 

de suas ideias radicais. Herbert Marcuse escreveu muitos livros pregando a revolução 

comunista a qualquer custo. Os livros mais lidos, conhecidos e divulgados pelos 

estudantes foram: “Razão e Revolução – 1941- e Marxismo Soviético – 1968”. Os dois 

mostravam formas de lutas estratégicas de exércitos populares de libertação, defesa e 

ataques surpresas ao inimigo. 
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PARTE III 

O debate na TV com Passarinho 

        “Eu vinha de um processo de luta muito divulgado, muito acentuado, muito radicalizado: o 

movimento estudantil de 1968. Entrei na universidade antes, mas eu peguei os momentos mais 

importantes do movimento estudantil. Nós tomamos conhecimento da Rosa, que ficou conhecida como 

Rosa Passarinho”. (Jorge Paiva, Crítica Radical) 

       Quando Rosa da Fonseca iniciou as atividades de estudante de ciências sociais em 

1969, encontrou uma universidade sob ameaças de intervenção federal, um dos piores 

climas entre estudantes e governo. Rosa tinha aprendido antes, meados da década de 

1960, lendo os clássicos da esquerda nacional e internacional, que a luta não só era 

desigual com os militares, como sem data para terminar, já que os militares implantaram 

a ditadura com começo e meios, mas sem fim determinado. Sabia que, mesmo com a 

resistência dos estudantes, dos operários, da Igreja e da sociedade em geral, o governo 

era forte, tinha um aparato militar bem treinado, montara órgãos repressivos como 

DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) e DOI-CODI (Destacamento de 

Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna). Conviver com 

essa situação era muito difícil para os estudantes, os quais não podiam aceitar a tutela 

imposta pelas baionetas dos generais de 1964. 

       O governo criara dentro da universidade normas de controle e repressão, 

substituindo as entidades históricas dos estudantes, como a UNE e os DCEs, por 

conselhos universitários esportivos, longe de atividades políticas, impondo normas 

conservadoras, autoritárias, que afastavam os estudantes das principais questões do 

ensino superior federal, uma situação constrangedora que os estudantes se recusavam a 

aceitar. Ao criar os conselhos universitários, o governo pensava atrair alunos sem 

formação política, voltados mais para os esportes, que se aliassem ao governo nas 

questões internas da universidade. Por isso, nesse caso, buscavam em alunos como Rosa 

da Fonseca aliados para as pretensões ditatoriais. Sentindo-se cada vez mais acuado pela 

resistência dos universitários, o Ministério da Educação abriu diálogo com a categoria e 

o próprio então ministro Jarbas Passarinho saiu em campanha por todas as 

universidades, debatendo com estudantes dos conselhos universitários. 

        Os estudantes sabiam que o Ministro da Educação era um coronel do Exército 

falastrão, durão e conservador e era “pau mandado” dos generais golpistas. Passarinho, 
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antes de chegar em Fortaleza, fez vários debates nas universidades de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Esses debates foram pautados por vários 

tumultos entre estudantes, seguranças e a polícia, tamanha era a rejeição que o ministro 

Jarbas Passarinho tinha no ambiente universitário. Rosa da Fonseca foi informada dessa 

conduta do ministro pelos orientadores clandestinos dela. As notícias que rolavam nas 

conversas entre os estudantes eram de que o ambiente caminhava para uma guerra entre 

governo e estudantes. O ministro era questionado por essas notícias e ficava irritado, e 

os debates sempre terminavam em confusão, com vaias, brigas e confrontos com 

policiais e seguranças do ministro. 

        Nessa questão do debate na televisão com o Ministro da Educação aqui em 

Fortaleza, Rosa da Fonseca fez esta observação. “Em 1969 quando eu entrei na 

faculdade de ciências sociais, a gente descobriu uma brecha na universidade, através dos 

conselhos e das associações esportivas, para darmos início a nossa luta, que era a única 

forma legal que se podia reivindicar ou lutar por alguma coisa, sem ser perseguido”. 

Rosa foi nomeada dirigente da FUCE, um órgão criado pelo governo ditatorial que 

substituiu as entidades estudantis UNE e DCEs (na ilegalidade), voltada muito mais 

para o esporte do que para as verdadeiras necessidades que os estudantes reivindicavam. 

Rosa diz que não tinha outra forma legal para que os estudantes tivessem vez e voz, a 

não ser os conselhos universitários. Por isso, de forma estratégica aceitou dirigir a 

FUCE em comum acordo com os companheiros clandestinos.  

        Quando aconteceu o golpe militar de 1964, o então coronel Jarbas Passarinho foi 

nomeado interventor no Estado do Pará pelo presidente Castello Branco, tendo ficado 

conhecido por intervir na Universidade do Pará e perseguir e prender os estudantes. Em 

1969, período no qual o endurecimento do regime começa a ficar mais forte, foi 

nomeado Ministro da Educação por outro presidente, Emílio Garrastazu Médici. Nesse 

período, implantou com mão de ferro o sistema de ciclos básicos na reforma 

universitária, que ficou conhecida como MEC-Usaid, de influência americana. Desse 

momento em diante, as universidades do País passaram por grandes turbulências, 

pipocaram greves dos estudantes e, em todas elas, o governo agiu com rigor, fechando 

as entidades estudantis, prendendo e cassando as principais lideranças dos estudantes, 

colocando na ilegalidade a UNE e os DCEs, com a aquiescência do ministro Passarinho. 

Rosa da Fonseca sabia que ia debater com uma pessoa autoritária. 
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        Como frisei no capítulo dois, os dirigentes da UFC não sabiam que Rosa da 

Fonseca tinha ligações com os movimentos estudantis clandestinos (já que era dos 

conselhos universitários), postos na ilegalidade por ocasião da implantação do Ato 

Institucional número cinco (AI-5). No dia 13 de dezembro de 1968, o Presidente da 

República Artur da Costa e Silva editou o AI-5, para fechar o Congresso Nacional e 

cassar o deputado federal Márcio Moreira Alves, por causa do discurso que ele fez na 

Câmara, criticando o militarismo e pedindo Democracia. Rosa conquistara a confiança 

do pessoal da universidade, tornando-se uma nova liderança, surgida em virtude de que 

os principais líderes dos estudantes em todo o País estavam presos ou perseguidos pelo 

governo. Mas Rosa não esperava ser indicada para um encontro na televisão e ao vivo 

com o próprio Ministro da Educação, num momento tão delicado entre governo e 

estudantes. Embora alguém já lhe tivesse dado um toque, de que seria ela a escolhida 

para o tal debate; por isso, preparou com os amigos clandestinos um pacote de 

reivindicações numa pauta com cobranças de vários problemas dos universitários. Rosa 

foi a escolhida. 

        A pauta de reivindicações que Rosa da Fonseca elaborou com os companheiros na 

clandestinidade era ampla e tratava desde os problemas das péssimas condições das 

salas de aulas, do restaurante universitário, da falta de manutenção dos prédios, das 

fossas, dos salários de funcionários, professores e, por último, a questão da liberdade 

política, a mais complicada. Em apoio à participação de Rosa no debate com o ministro, 

os estudantes fizeram uma grande movimentação, com uma parte sendo contra e outra a 

favor, isso teve uma grande repercussão, sendo que o debate seria ao vivo para todo o 

Nordeste. Como não tinha corte, os estudantes viram naquele momento uma grande 

oportunidade para que a pauta que eles queriam ver discutida fosse levada por Rosa, que 

resolveu participar do debate aceitando a ideia da maioria dos estudantes favoráveis à  

participação dela, ou seja, o grupo mais moderado. 

        Nessa época existia somente a UFC como uma grande universidade, e só depois, 

1973 e 1975, surgiram UNIFOR e UECE, para formar o grande tripé de ensino superior 

no Estado do Ceará. [Quando iniciou o debate com Rosa da Fonseca, o ministro 

Passarinho foi logo usando o velho argumento de que]: “Vocês estudantes só sabem 

falar mal do governo, que não era isso, que o governo já tinha resolvido a questão dos 

excedentes, uma das mais antigas e principais reivindicações”. Educadamente, Rosa 

respondeu ao ministro dizendo que, além do caso dos excedentes, havia ainda o caso do 



47 

 

perfil que o estudante era obrigado a alcançar e sempre faltavam vagas, todo ano era 

essa mesma confusão, “a gente sendo obrigado a acampar em frente da reitoria, não é 

bem assim como o senhor está dizendo, ministro”. Ele foi ficando nervoso e irritado, e 

começou a fazer ameaças, pedindo mais respeito dando murros na mesa. 

        Mais uma vez, Rosa da Fonseca respondeu pedindo calma ao Ministro da 

Educação, dizendo que ele estava mal informado, que na prática não era o que estava 

acontecendo, não eram só essas questões, ainda havia muita coisa para ser reivindicada, 

havia o problema dos baixos salários dos professores e funcionários, o caso da liberdade 

dos estudantes, que muitos tinham sido presos, torturados, sumidos, as organizações, 

como a UNE e os diretórios acadêmicos, estavam fechados. Tudo isso irritou 

profundamente o ministro Passarinho, que passou a ameaçar não continuar o debate. 

Segundo ele, estava sendo afrontado por uma “estudantezinha” _ dizia para reitores e 

professores que assistiam ao debate, a essa altura já bastante furioso e fora de controle. 

“Esse é o tipo de diálogo que o senhor diz que está fazendo com os estudantes?_ 

perguntou Rosa? “O senhor está nos ameaçando e fugindo das questões que queremos 

debater”. 

        Rosa da Fonseca, a essa altura do debate, parecia muito mais tranquila que o 

ministro Passarinho, e cobrou, já que o debate era ao vivo para todo o Nordeste, uma 

posição do ministro sobre a situação da UNE e dos DCEs. Os estudantes, a partir de 

1970, já não reivindicavam as mesmas pautas de 1968, pois muita coisa havia mudado, 

como o endurecimento do regime, com os sequestros, a guerrilha urbana, a preparação 

de guerrilha rural e todo tipo de subversão atribuído aos estudantes e às organizações de 

esquerda. Quando Rosa tocou na questão da volta à legalidade da UNE e dos DCEs, a 

irritação do ministro foi a prova de que ele não estava ali para dialogar com os 

estudantes e, sim, impor condições, que eram as mesmas do governo, de submeter os 

estudantes à obediência dos atos institucionais e de manter a  ilegalidade das 

organizações. 

        Nesse instante, com o debate se transformando em bate-boca, Passarinho disse para 

Rosa da Fonseca que a questão da UNE e dos DCEs era de segurança nacional, que ele 

queria “discutir os problemas dos estudantes, não era dessa organização comunista, de 

baderneiros, subversivos, que querem derrubar o governo”. Em reposta, Rosa fez 

lembrar ao ministro, solicitando mais respeito com os estudantes, que a UNE existe 

desde o dia “11 de agosto de 1937, participara das principais campanhas nacionais, 
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como “O Petróleo é Nosso”, Segunda Guerra Mundial, contra a ditadura de Getúlio 

Vargas, a renúncia de Jânio Quadros, o golpe de 1964, enfim, todos os momentos 

históricos, que o senhor e seu governo não querem nos reconhecer”. O ministro disse 

poucas palavras, resmungando, olhando para o relógio, pedindo água, dizendo que 

naqueles termos não dava para conversar, que não sabia o que estava fazendo ali; 

“vocês só reclamam da falta de liberdade”. 

        Como o debate já estava numa situação bastante tensa, Rosa da Fonseca fez 

lembrar ao ministro que “as coisas não eram como ele estava dizendo, não era só a falta 

de liberdade, ali mesmo próximo da Reitoria havia uma fossa estourada, uma fedentina 

danada, que o reitor alegava não consertar porque não havia verba”. Nesse momento, o 

ambiente ficou muito tenso e todos que ali estavam ficaram nervosos. O ministro ficou 

furioso e disse em alto tom que “fora ali para tratar de questões dos estudantes, que ele 

era Ministro da Educação que não tinha nada com essas questões de construções, de 

fossa, como é que pode ele ser questionado daquele jeito”. Rosa foi mais além, 

cobrando, já que a fossa não era problema dele, como ficava o caso da verba para 

educação, já que as Forças Armadas recebiam 40%, 

 enquanto a Educação recebia só quatro por cento. 

        Nesse momento, o ministro, mais uma vez ameaçando encerrar o debate, dizia que 

“o caso das Forças Armadas não tinha nada a ver com o debate, que elas não estavam 

praticando subversão, que faziam a segurança do Brasil, enquanto os estudantes faziam 

agitação, queriam derrubar o regime e implantar uma ditadura comunista”. Rosa da 

Fonseca rebateu o ministro dizendo que o que se via era o caos na universidade, falta de 

liberdade, intervenções, prisões, professores e funcionários sem a mínima condição de 

trabalho, migalhas eram reservadas para a universidade, enquanto os militares tinham 

verbas para tudo. O ministro ficou muito mais alterado, dizendo que estava sendo 

provocado, que o debate era para abrir um diálogo com os estudantes, que ele estava ali 

como prova da intenção do governo, sempre dizendo que “você é que representa os 

estudantes radicais”. Mesmo tensa, Rosa da Fonseca se mantinha firme no debate. 

        Por último, Rosa da Fonseca interrogou o ministro. Se ele queria mesmo dialogar 

com os estudantes, estava convidado para uma assembleia na Engenharia logo após o 

debate, que ele seria bem vindo, lá não tem polícia nem segurança para atrapalhar. Ele, 

muito nervoso, respondeu: “Eu vou lá fazer o quê? Para vocês jogarem casca de banana 

em mim, me vaiar, fazerem bagunça”? Rosa replicou dizendo que, se os estudantes 
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tinham essa bronca toda dele, era porque “alguma coisa de errado o senhor deve estar 

fazendo”. Durante todo o debate o “senhor se omitiu de discutir as principais questões e 

reivindicações dos estudantes, como mais verbas para a universidade, mais liberdade e a 

legalidade das entidades estudantis”, relembra Rosa. O ministro Passarinho em nenhum 

momento do debate demonstrou sensibilidade para solucionar os principais problemas 

das universidades, junto aos estudantes.  

       Sentindo-se acuado no debate pela firmeza pelas propostas de Rosa da Fonseca, o 

ministro continuou fazendo ameaças e não assumiu nenhuma proposta concreta sobre as 

reivindicações. Jarbas Passarinho jamais poderia imaginar estar diante de uma jovem 

esclarecida, principalmente, um membro do Conselho Universitário, que foi criado pelo 

governo justamente para tentar alienar os estudantes, calando-lhes a voz e a forma de 

resistir ao regime, o qual queria fazer da universidade e dos estudantes um instrumento 

a serviço dos militares golpistas. Rosa não parou de questionar e disse: se ele queria 

mesmo dialogar em nome do governo, por que é que o governo havia baixado atos 

contra os estudantes, como o AI-5 e o decreto 477? Se esse era o tipo de diálogo, os 

estudantes não iam se intimidar, levando o debate para uma situação insuportável. 

        A partir desse momento, o ministro Passarinho passou a fazer um longo discurso 

em defesa dos militares, tentando justificar o motivo por que os generais derrubaram um 

governo legítimo, eleito pelo povo, rasgando a Constituição com o pretexto de que o 

governo de João Goulart e as esquerdas queriam implantar no Brasil um regime 

comunista, a serviço de Moscou. Rosa da Fonseca foi praticamente impedida de rebater 

ao ministro. O que o seria um debate virou um monólogo, uma explanação autoritária 

de uma autoridade da Educação em defesa de uma ditadura militar, para decepção dos 

estudantes e todos que estavam ali presentes. Reitores e professores de todas as 

universidades do Nordeste passaram por esse constrangimento inédito. Um grupo de 

estudantes que protestava em frente ao prédio do Sistema Verdes Mares de 

Comunicação foi disperso e alguns até presos pela polícia. 

        Quem define muito bem a atuação de Rosa da Fonseca no debate com o ministro 

Passarinho é Jorge Paiva, que conheceu Rosa logo depois que ela saiu da prisão e assim 

se expressa: “Acho que ele (ministro) ficou meio enraivecido com a pivetazinha, a 

estudante cobrando decisão do ministro soberano, fruto de um regime militar, que não 

aceitava contestação. Estava inaugurando o Sistema Verdes Mares. Preparou um debate, 

o ministro veio para uma cena de demagogia, talvez inusitada no País, porque tinha 
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acontecido um congresso em Ibiúna, São Paulo, que tinha sido reprimido e mais de mil 

jovens presos”. Rosa foi fruto desse processo de reorganização do movimento 

estudantil, que o governo não aceitava e ela entrou nesse debate como representante do 

esquema do governo, os conselhos universitários, e saiu vista como sendo aliada dos 

estudantes clandestinos, do pessoal da UNE e dos DCEs, que em Fortaleza tinham 

muita liderança e já eram cotados para dirigir a UNE. Por tudo isso, Rosa foi presa e 

torturada por mais de dois anos. 

        Essa postura equilibrada de Rosa da Fonseca nesse debate se deve ao fato de que 

os órgãos de repressão do regime não conseguiram neutralizar os contatos dos líderes 

clandestinos, com os estudantes que estavam na legalidade, como era o caso de Rosa. 

Ela tinha vínculos muito sólidos com o pessoal da Ação Popular (AP), a turma da UNE, 

das UEEs e dos DCEs, e o governo e seus informantes não sabiam desse detalhe, o que 

enfureceu os assessores do ministro Passarinho, gerando uma confusão e quase uma 

grave crise após o debate, que o próprio ministro reconheceu décadas depois em 

depoimentos para a imprensa. Ele confirmou nessas entrevistas, que se as autoridades da 

área de Educação, naquela época (1971), tivessem sido mais tolerantes, buscado um 

melhor entendimento, “governo e estudantes de todo o País não teriam vivido tantos 

anos de conflitos, o que desgastou muito mais as autoridades da área de Educação que 

os rebeldes discentes e feitos novos líderes, como Rosa da Fonseca e outros”. 

        Rosa da Fonseca relata que, independentemente das truculências do ministro Jarbas 

Passarinho, o debate foi tido como uma grande vitória dos estudantes, notadamente pelo 

comportamento ético e firme dela, que em nenhum momento faltou com respeito 

demonstrando na prática a diferença de quem está na universidade, para quem sai 

formado por uma academia militar, cuja doutrina por certo não é fundamentada pelo 

diálogo. [Para os telespectadores o grande derrotado no debate foi o governo federal, 

representado e defendido ali pelo ministro coronel]. Com certeza, ele esperava 

encontrar no debate uma estudante alienada que fosse lhe dizer sim senhor e não a 

postura firme e consciente da representante do Conselho Universitário. Talvez tenha 

sido por isso que o governo resolveu dar o troco, prendendo e torturando Rosa da 

Fonseca, por mais de dois longos anos de vida. Aliás, “essa era prática mais comum do 

governo, quando não tinha mais argumentos para o diálogo com os estudantes, e sim o 

chamado diálogo das baionetas, uma prática comum do regime. Os estudantes de hoje 

precisam pesquisar e conhecer melhor os dois decretos (AI-5 e 477)”, conclui Rosa.  
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        Sobre o AI-5, criado pelos militares, o artigo 4º diz o seguinte: “O Presidente da 

República, tendo ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem limitações previstas 

na Constituição, pode suspender os direitos políticos de quaisquer pessoas por 10 anos e 

cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais”. No artigo 5º, a suspensão 

dos direitos políticos, significa: cassação de privilégio de foro por prerrogativa de 

função; suspensão do direito de votar e ser votado nas eleições sindicais; proibição de 

atividades ou manifestação sobre assuntos de natureza política; aplicação, pelo 

Ministério da Justiça, independentemente de aplicação pelo poder judiciário, das 

seguintes medidas: a) liberdade vigiada; b) proibição de frequentar determinados 

lugares; c) domicílio determinado. Rosa da Fonseca foi por várias vezes advertidas pelo 

ministro, com ameaças que se concretizaram após o debate. 

        O decreto- lei nº 477 – de 26 Fevereiros de 1969 – define infrações disciplinares 

praticadas por professores, alunos, funcionários ou empregados de estabelecimentos de 

ensino público ou privado, e outras providências, determinadas pelo Presidente da 

República. Artigo 1º - Comete infração disciplinar o professor, aluno, funcionário ou 

empregado de estabelecimento de ensino público ou particular que: 1) – alicie ou incite 

a deflagração de movimento que tenha por finalidade a paralisação de atividade escolar 

ou participe nesse movimento; 2) – atente contra pessoas ou bens, tanto em prédios ou 

instalações, de qualquer natureza, dentro do estabelecimento de ensino, como fora dele; 

3) – pratique atos destinados à organização de movimentos subversivos, passeatas, 

desfiles ou comícios não autorizados, ou dele participe; 4) – conduza ou realize, 

confeccione, imprima, tenha em depósito, distribua material subversivo de qualquer 

natureza; 5) – sequestre ou mantenha em cárcere privado diretor, membro do corpo 

docente, funcionário de estabelecimento de ensino, ou aluno. Rosa da Fonseca disse ao 

ministro Passarinho que esses dois instrumentos repressivos, foram feitos 

principalmente para punir estudantes. O ministro ficou calado. 

        Rosa da Fonseca, fazendo um pequeno balanço da atuação dela à frente da FUCE, 

lamenta não ter tido condições de realizar um melhor trabalho por causa das 

dificuldades e da falta de compreensão e diálogo das autoridades da UFC. “O que havia 

era um clima de medo e terror, quando certos coordenadores e alguns professores 

resolveram atuar como informantes da ditadura, criando o pior clima entre estudantes e 

a universidade. O chamado CCC (Comando de Caça aos Comunistas) estava atuando 
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em todas as universidades brasileiras, e foi assim até o fim do regime no ano de 1985. 

Por causa desses informantes, muitos líderes estudantis foram presos, perseguidos e 

torturados em todo o País”. 

A prisão e a tortura 

        “Mesmo na prisão, Rosa foi sempre uma pessoa muito forte, alegre, sempre movida pelos sonhos, 

pela liberdade; até chegou a aprender violão na prisão, ao mesmo tempo em que organizava a luta em 

favor da anistia aos demais companheiros presos, e era uma luta também em defesa da democracia e pela 

emancipação humana”. (Cristina Fonseca, irmã de Rosa da Fonseca) 

        Rosa da Fonseca saiu do debate na TV, com o então ministro Jarbas Passarinho, 

consciente do dever cumprido, porém jamais imaginaria que a vida dela iria passar por 

momentos terríveis de dor e sofrimento dali em diante. Rosa, que tinha como arma o 

doce sorriso, não imaginava que lidava com um tipo escória. Para Célia Zanetti, 

companheira na Crítica Radical, “Rosa na verdade é um ícone”. O tempo de Rosa 

jamais será esquecido na história da humanidade, como um tempo de lutas em todo o 

mundo. De 1968 pra frente o Brasil e o mundo jamais seriam os mesmos, de Paris a 

Nova Iorque, de São Paulo e Rio de Janeiro a Fortaleza. Rosa estava inserida nesse 

contexto de lutas por uma vida livre das amarras construídas por mandantes armados ou 

não. Geraldo Vandré, (cantor e compositor contemporâneo de Rosa) já dizia em suas 

canções gris: “Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”. 

        Até nos dias atuais Rosa da Fonseca se pergunta, quando fala da prisão seguida de 

tortura por dois longos anos e dois meses; que crime tão grave havia cometido no dia do 

debate com o Ministro da Educação, para tão dura e cruel pena? Alguém pode imaginar 

o que significa a tortura física ou psicológica, de quem está indefeso ou algemado pelas 

mãos de mentes insanas? Agora, quando vivemos em pleno estado de direito, ouvimos o 

mesmo Passarinho coronel torturador defendendo, em entrevistas, as mesmas regras dos 

generais de 1964. Com certeza ele ainda pensa, já que nunca foi punido por ter mandado 

prender, maltratar e surrar uma jovem estudante, que o venceu com ideias, propostas e 

não com falso diálogo e mentiras. Ele não teme nem respeita, mesmo com mais de 80 

anos, mas sabe que agora existe um pacto na sociedade brasileira que diz: TORTURA 

NUNCA MAIS! 

        Por isso, para os menos informados, culpados e não punidos como o coronel 

Passarinho, Rosa da Fonseca manda o seguinte recado do grupo TORTURA NUNCA 



53 

 

MAIS: “O grupo TORTURA NUNCA MAIS, Rio de Janeiro, solicita que, em caráter 

de urgência, sejam convocados para depor perante essas comissões – que têm poder 

para tal – todos aqueles agentes da repressão que foram identificados por ex-presos 

políticos e familiares de mortos e desaparecidos ao longo dos últimos 40 anos. É preciso 

que toda a sociedade conheça e entenda nosso passado recente”. Até hoje, Rosa nunca 

foi reparada pelos danos sofridos nos porões da ditadura, embora, para atos dessa 

natureza, não existe indenização que repare esse fato, a não ser com a punição dos 

culpados por essa barbárie.  

        A prisão de Rosa da Fonseca causou um vazio muito grande no meio de 

estudantes, amigos e familiares. De repente, aquela pessoa muito forte, de fibra, 

sensível, não convivia mais com os entes queridos, e todos sentiam a falta de sua 

amorosidade e dedicação. Rosa é dessas pessoas que não passam ao semelhante 

somente ideias de revolução, rebeldia; ela transmite sempre 24 horas de dedicação e 

bem que quer às pessoas como uma devoção divina de quem veio ao mundo para lutar 

por justiça, liberdade e fraternidade, sempre. Leia o que diz emocionada a irmã Cristina 

Fonseca. “A revolução é o grande sonho e a vida de Rosa; desde jovem ela coloca o 

ideal revolucionário à frente do seu tempo, na luta para que as pessoas possam viver 

com felicidade e não exploradas como vivem”.  

        Um dos fatos mais importantes quando Rosa da Fonseca foi declarada presa, foi a 

luta da mãe dela, dona Rosilda Ferreira, pela liberdade de Rosa. Ela estava presa na 

Polícia Federal, incomunicável, sem advogado, sem acusação formal. Dona Rosilda, 

durante todo o tempo em que Rosa esteve presa, perambulava de quartel em quartel 

buscando ver ou saber notícias da filha, diuturnamente. Durante uma das sessões de 

torturas, os torturadores ameaçavam matar os pais de Rosa e sempre batiam em todas as 

partes do corpo. Rosa ficou tão mal que eles tiveram de esconder o rosto da estudante, 

por causa dos hematomas, e, mesmo de longe, dona Rosilda não podia vê-la. Quando 

dona Rosilda tomou conhecimento de que Rosa havia sido torturada fez um grande 

movimento junto à sociedade, com cartazes, manifestações em praças, igrejas, até que 

os militares amedrontados pelo apoio popular amenizaram as torturas em Rosa. 

        Todo esse castigo a que Rosa da Fonseca foi submetido foi porque o ministro ainda 

não estava satisfeito por ter sido derrotado no campo das ideias, no debate na TV. “Eles 

estavam com bronca de mim por causa do debate, questionando o ministro, e eles 

também queriam informações a respeito da eleição clandestina do Honestino Guimarães 
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e Jorge Paiva (da USP) para presidência da UNE, que tinha vindo pra cá. Aí eu ia pras 

sessões de tortura, os espancamentos eram por todo o corpo, queriam que eu dissesse 

onde estava o pessoal da UNE, né? E só não sofri mais por causa da luta de minha mãe 

ao tomar conhecimento das torturas comigo”, conta Rosa. Houve um dia em que tanto 

foram as sessões de tortura que Rosa chegou a desmaiar. Quem batia mais em mim era 

o tal de “doutor Martineli e outro que eu não sei o nome. Eles batiam fortemente no 

meu rosto e resto do corpo, faziam o telefone, que é bater com as duas mãos abafando 

os ouvidos; é um barulho muito forte e dói muito”.  

        É muito importante relatar esses fatos graves que aconteceram com Rosa da 

Fonseca, para que o jovem de hoje possa refletir sobre a tortura. Por coisas das mais 

simples submetiam as pessoas ao sofrimento e à dor sem direito de defesa. Ainda tem 

gente hoje dizendo (órgãos importantes de informação) que a ditadura era branda, 

porque às vezes batia e batia até o desmaio, próximo da morte, como aconteceu com 

Rosa. Para essa gente mórbida, torturar um ser humano até deixá-lo à beira da morte 

pode ser considerado como brando, como aceitável. Como contemporâneo de Rosa, 

também sofri tortura psicológica por motivos políticos (eles ameaçavam matar meus 

pais e irmãos) por muitos anos tive insônia, crise de choro, pensava em suicídio. Por 

tudo isso, penso muito na vida de Rosa, que mulher cândida, sempre meiga e sorridente 

com as pessoas; parece até que está sempre estendendo a mão, para os que clamam por 

justiça, ajuda e liberdade. É essa a Rosa que eu vejo e às vezes convivo. 

        Sempre que Rosa da Fonseca me revelava um nome de um torturador, eu pensava 

aqui no fundo da minha consciência: vou dizer o nome de todos. Na Companhia de 

Guarda da 10ª Região Militar de Fortaleza, onde Rosa também esteve presa, ela foi 

espancada. As dores foram tão fortes que mais uma vez causaram-lhe desmaio. Certa 

vez, bateram-lhe tanto que ela não podia mostrar o rosto, desfigurado de tanto levar 

tapas. Queriam que Rosa lhes dissesse onde estavam seus fiéis companheiros de luta, 

como se ela tivesse o poder de adivinhar, para satisfazer o ego insano dos que queriam a 

todo o custo informações, que, se verdadeiras, lhes dariam promoções de carreira militar 

numa guerra sem adversário. Batiam em pessoas presas e algemadas, como fizeram 

centenas de vezes com Rosa, por durante mais de dois anos. São fatos como os de Rosa 

que fizeram vingar a Comissão da Verdade. 

        Durante a entrevista, Rosa da Fonseca ia se lembrando de cada detalhe e 

acontecimentos de torturas. “Teve o caso de uma cunhada minha, que foi espancada, 
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sequestraram os filhos dela, e diziam a mesma coisa da novela “Amor e Revolução” 

(novela do SBT, que retratou a ditadura de 1964, em 2011): que os pais os tinham 

abandonado, não os queriam mais”, conta Rosa. Essas crianças ficaram com sequelas 

para o resto da vida, como é o caso do mais velho. Muito se tem ouvido falar de casos 

de torturas psicológicas, como dos parentes de Rosa, por isso esse tipo de prática é 

considerado tão grave quanto a tortura física. Segundo alguns psiquiatras, em certos 

casos chegam a ser mais graves, porque geralmente fazem isso com pessoas inocentes, 

crianças ou velhos. Rosa ainda relata o caso do “João Bosco, (militante de esquerda) 

que ficou tão traumatizado com as sessões de tortura que teve de ser internado num 

hospital psiquiátrico e quase morreu”. Ela também ficou muito mal, porque sabia que 

João Bosco foi fortemente agredido pelo o fato de ser noivo dela, a estudante que 

afrontou o ministro coronel no campo das ideias e não da barbárie. 

        Bastante emocionada, Rosa da Fonseca lembra o que considera talvez o momento 

mais delicado quando esteve presa. Primeiro levaram o colega Manoel Domingues, 

(acusado de ser subversivo) para uma sessão de tortura em sua presença. Ele apanhava 

em todas as partes do corpo, gritava de dor, sempre olhado por Rosa que nada podia 

fazer. Ela assistia tudo de frente para o colega e a única atitude era pedir clemência aos 

algozes, sendo que, em certos momentos, era debochada e humilhada. E não ficava só 

nisso: agora era a vez de Rosa passar pela mesma situação do companheiro Manoel 

Domingues. Ele bastante machucado, era obrigado a ficar em sua frente para ver Rosa 

passar pelas mesmas coisas que ele passou: batidas por todo o corpo, pedidos de 

clemências, gritos de dor, enfim, mas uma sessão de espancamentos que às vezes só 

parava quando a pessoa desmaiava ou estava morta. 

        Esse tormento foi vivido por Rosa da Fonseca por quase dois anos e meio. 

Digamos que a esquerda também errou e muito, mas nunca se ouviu falar que um tira ou 

espião do governo que caísse nas mãos do pessoal da esquerda, fosse sofrer seções de 

torturas, como a direita militar fazia com estudantes, operários e pessoas comuns. Isso 

seria um prato cheio para a imprensa golpista usar contra subversivos, comunistas.  

        Durante a repressão, que ficou totalmente radical após os atos institucionais de 

1968, criados pelo governo para prender e torturar pessoas como Rosa da Fonseca, o 

sistema repressivo, que dizia não ter verbas para a Educação, mais tinha para criar todo 

esse aparato militar contra tudo e todos. Era DOPS (Departamento de Ordem Política e 

Social), DOI-CODI (Departamento de Operações de Informações – Centro de 
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Operações de Defesa Interna), CENIMAR (Centro de Informações da Marinha), OBAN 

(Operação Bandeirante) e SNI (Serviço Nacional de Informações). Todos esses 

departamentos foram criados para prender, torturar, perseguir e matar pessoas contrárias 

ao regime. Os que ficaram mais conhecidos pela população por suas ações repressivas 

foram: o DOPS, o DOI-CODI, e o SNI. Em todos esses departamentos, o governo 

colocava gente bem treinada e da mais completa confiança e dedicação. Era gente bem 

paga com o dinheiro do povo para cometer todo tipo de atrocidades contra pessoas 

indefesas. 

        Mesmo com todo esse aparato militar montado pelos generais golpistas, Rosa da 

Fonseca nos fala do temor do governo frente às organizações de resistência ao regime. 

“O movimento revolucionário internacional estava em plena efervescência, vários 

países procuravam fazer suas revoluções internas, seja no Sudeste Asiático, na África e 

na América Latina. Vivíamos o momento da guerra fria entre Rússia e Estados Unidos, 

pela hegemonia política mundial”, diz Rosa. Aqui no Brasil o governo se aliava aos 

demais países que também tinham implantado regimes ditatoriais, (Argentina, Chile, 

Uruguai, Bolívia, Nicarágua, Paraguai). Foi a temida operação Condor, que até nos dias 

atuais é investigada pela ONU (Organização das Nações Unidas) por operações ilegais 

de tortura, prisão e mortes, principalmente de políticos, estudantes, operários e 

intelectuais que resistiam aos regimes ditatoriais da América Latina. Vale lembrar que 

todas essas ditaduras eram apoiadas e financiadas pelos Estados Unidos. 

        Enquanto Rosa da Fonseca estava presa e sendo torturada pelos órgãos de 

repressão do governo, os companheiros de luta não estavam de braços cruzados. A 

resistência de políticos, operários, estudantes, intelectuais da música, do teatro, da 

televisão, do cinema e da literatura organizava a luta contra o regime militar. Embora 

dividida, a esquerda armada preparava a guerrilha para tentar, mesmo que 

precariamente, enfrentar o governo direitista. O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) 

vinha se organizando secretamente na região do Araguaia, sul do Estado do Pará desde 

1966. Muitos estudantes do Ceará, inclusive vários colegas de Rosa, como Genuíno 

Neto, Bérgson Gurjão e Pedro Albuquerque, estavam como combatentes na Guerrilha 

do Araguaia. A divisão dos membros da esquerda prejudicou em muito esse 

movimento, que levou para aquela região longínqua do País jovens do mais alto nível 

para resistir aos militares.  
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        Rosa da Fonseca era mais afinada com o pessoal da chamada guerrilha urbana, 

liderados pelo PCB, (Partido Comunista Brasileiro) MR-8 (Movimento Revolucionário 

Oito de Outubro) e a AP (Ação Popular). Rosa foi membro da organização Ação 

Popular e participou de vários movimentos urbanos em defesa das comunidades 

carentes, sendo que nessa área ela confirmou toda sua capacidade de liderança 

organizando e orientando movimentos sociais. “É importante frisar que a guerrilha 

urbana ficara em segundo plano, já por conta da divisão ideológica das esquerdas 

internacionais. Nós tínhamos que traçar um caminho, não podíamos ver nossas ideias e 

tempo de luta, sofrimento, prisão, tortura, sendo discutido e divergido em gabinetes, 

enquanto lá fora o povo clamava por ajuda e orientação. Tínhamos de fazer alguma 

coisa e foi o que fizemos, fomos à luta organizando, propondo soluções socializantes 

nas comunidades abandonadas de Fortaleza”. 

        Durante todo o tempo em que esteve presa, Rosa da Fonseca aproveitou, na medida 

do possível, se é que quem está a todo o momento recebendo ameaças e maus tratos, 

pode raciocinar para colocar as ideias em ordem. Rosa não desistiu, até mesmo quando 

passava por sessões de lavagem cerebral. Muitos casos ficaram comprovados desse tipo 

de prática, em alguns casos os presos enlouqueciam ou passavam a apoiar o governo e 

em certos casos até viravam informantes do sistema. Rosa foi muito forte, resistiu a 

tudo isso sem se deixar intimidar por alguém que queria, a qualquer custo, lhe tirar o 

sonho utópico de que, um dia, a vida ainda seria igual para todos, onde não existissem 

pobres nem ricos explorados e exploradores. Talvez seja por isso, que essa mulher ainda 

hoje luta, sem trégua, acreditando que a humanidade ainda tem jeito, que possamos 

todos derrotar todos os sistemas sociais e políticos fracassados, que ainda teimam 

usurpar a humanidade. 

        Rosa da Fonseca ainda relembra fatos da prisão com tranquilidade, ao citar 

companheiros e companheiras de cela. Recorda de Maria Francisca, que lhe dizia 

palavras de conforto, carinho e esperança. Como não recordar-se da doutora Maria 

Aragão, que com sabedoria e ideias firmes pelas causas justas, lhe confidenciava 

detalhes de grandes mulheres idealistas, belas, rebeldes, conquistadoras e 

revolucionárias? Talvez tenham sido esses momentos de solidariedade e aconchegos 

que fizeram de Rosa essa criatura pronta para o mundo, aconteça o que acontecer. Rosa 

não é revolucionária só por defender justiça social seja qual modelo de governo; é 
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revolucionária no todo: olhar, firmeza, ternura, solidariedade, companheirismo, atitudes, 

perseverança, bondade e responsabilidade. 

      Sem os demais companheiros de luta, conselheiros de Rosa da Fonseca, como Ruth 

Cavalcante, foram dois anos e dois meses sem o convívio com quem sempre lhe deu o 

exemplo de buscar na Universidade Federal do Ceará as melhorias para alunos, 

professores e funcionários. Se os estudantes da UFC hoje têm uma história que faz parte 

de pesquisas de mestrados, monografias, livros reportagens para fins de complementos 

de cursos, entrevistas para jornais e revistas, é porque a luta foi incessante, arriscada, 

sem interesses obscuros. Mesmo com a redemocratização do País e a globalização, 

muito ainda tem de ser feito. A universidade é como uma família, sempre necessita de 

algo aqui, ali, mais focada num só objetivo que é o de evoluir juntos, em harmonia. Essa 

harmonia só foi quebrada, porque os militares deram o golpe, rasgaram a Constituição e 

quiseram calar a voz dos jovens e do povo com baionetas e fuzis. 

        Foi na luta de pessoas como Rosa da Fonseca e tantos outros estudantes cearenses 

que o movimento estudantil se fortaleceu em todo o País, junto a outras forças 

populares, como operários, artistas e intelectuais, que o governo se viu fragilizado para 

enfrentá-los. Rosa havia saído da prisão fazia pouco tempo, e já deparava com 

movimentos de resistência nas ruas, guerrilhas urbanas e rurais, atos de terrorismo com 

sequestros de embaixadores, enfim, toda forma de luta era posta em prática pelas 

esquerdas, mesmo com o governo agindo sempre com instrumentos inconstitucionais, 

nada disso amedrontou a oposição. Foi esse o Brasil que Rosa encontrou ao sair da 

prisão, daquele dia em diante, daria continuidade aos movimentos que principalmente 

os estudantes da turma de Rosa sabiam como ninguém organizar. Rosa encontrou a 

universidade asfixiada por perseguições e a manutenção dos mesmos decretos 

implantados a partir de 1968, contra políticos, estudantes, operários e o povo. 

        O Brasil que Rosa da Fonseca encontrou depois desses mais de dois anos de prisão 

era um país de futuro incerto, governado por generais fascistas. Nessa época, tudo o que 

era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, que se tornou o maior aliado 

americano na região. No entanto, o governo acuado por todos os lados pela sociedade 

que agora o rejeitava, apelava para diversos slogans nacionalistas, do tipo: “Brasil, ame-

o ou deixe-o”. “Meu coração é verde, amarelo, branco, azul anil”. “Brasil grande”. Essa 

falsa brasilidade serviu de lavagem cerebral aos brasileiros, em rádios, jornais, 

televisão, de 1970, ano da Copa do Mundo, até o final dos anos de 1980. Enquanto isso, 
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nos quarteis de todo o País centenas de jovens estudantes, políticos, intelectuais e 

operários, estavam sendo presos e torturados. Mesmo a contragosto dos governantes, a 

sociedade reagia, era organizado em todo o Brasil o Movimento pela Anistia, uma das 

páginas mais nobres de lutas do povo brasileiro. 

 

A Liberdade e a Política 

        “Conheci Rosa da Fonseca, por ocasião da passeata em defesa da meia passagem dos estudantes, que 

o governo queria acabar. Nessa época fizemos também a passeata dos dez mil, eu já era militante do 

movimento popular e da associação dos moradores da Vila União. Aí eu conheci verdadeiramente a Rosa 

em termos de projeto e proposta no congresso da federação de bairros e favelas de Fortaleza”. (Ronaldo 

Rogério, companheiro de luta de Rosa na Crítica Radical) 

         

        Ao sair da prisão em 1973, Rosa da Fonseca tentou retomar a vida normal de 

estudante de ciências sociais da UFC. Tamanha foi a surpresa, pois foi impedida de 

continuar os estudos. Mesmo tendo cumprido a pena estabelecida pelo governo, ainda 

assim, foi enquadrada no decreto 477, na condição de ex-prisioneira. Desse momento 

em diante, Rosa e os familiares passaram a ter uma vida tempestuosa, sendo sempre 

seguida por agentes do DOPS, que não davam trégua à ex-presa política. Nada disso 

intimidou Rosa, que foi obrigada a passar uma temporada em Quixadá, terra natal, e em 

Salvador, junto a familiares. Esse era o momento pra Rosa se inteirar dos 

acontecimentos, sempre cautelosa, pois sabia que era vigiada e mantinha contatos com o 

pessoal da resistência, porque se iniciara em todo o Brasil a luta nas ruas pela anistia 

política. 

        Esse tenha sido talvez o momento mais importante da vida de Rosa da Fonseca. Já 

mais experiente, desta vez Rosa não se envolvia só com a questão das liberdades 

políticas de combate à ditadura, mas com os vários movimentos sociais de Fortaleza: 

como a luta pelos direitos de associação das mulheres, das favelas, das associações de 

bairros, luta dos professores municipais, estaduais, federais e sindicatos e direitos dos 

trabalhadores. Como o leitor já deve ter percebido, a liderança de Rosa, que envolve 

todas essas organizações de direitos das pessoas, foi de fundamental importância para 

que ela tomasse a frente desses movimentos com a coragem impar para liderar essas 

lutas. Rosa na época era ligada ao pessoal do PCdoB, com Jorge Paiva, Maria Luiza 

Fontenele, Socorro Saldanha e a irmã, Cristina Fonseca. O PCdoB era um partido ilegal. 
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Isso dificultava mais ainda os movimentos sociais e os contatos com Rosa, inimiga e 

perseguida pelo regime dos generais. 

        Uma das primeiras atuações de Rosa da Fonseca como líder das comunidades foi a 

luta do pessoal da favela José Bastos, a partir de 1974.  Na realidade a luta dos 

moradores dessa favela, que teve o desfecho final em março de 1979, com a 

transferência de 164 famílias para as casas do Conjunto São Miguel, km 10, da Br-222, 

próximo ao então Frigorífico de Fortaleza (Frifort). O governador era o coronel Virgílio 

Távora e o prefeito o senhor Lúcio Alcântara, ambos os políticos biônicos nomeados 

pelo governo federal. Na realidade o primeiro vínculo dos moradores da favela José 

Bastos foram com Maria Luiza Fontenele, que já participava do movimento de 

resistência juntamente com os moradores da favela na luta contra os que queriam 

expulsar os favelados para transformar o local em lucro imobiliário. Inclusive, o próprio 

pessoal da favela foi quem encabeçou a eleição de Maria Luiza Fontenele para deputada 

estadual em 1979 pelo MDB. 

         Foi através do movimento em defesa dos moradores da favela José Bastos, que se 

identificaram os principais líderes que hoje fazem parte da Crítica Radical: Rosa da 

Fonseca, Maria Luiza Fontenele, Jorge Paiva, Célia Zanetti e Ronaldo Rogério. Jorge 

Paiva fala do encontro com Rosa. “Eu cheguei à Fortaleza, no final de 1973 e nos 

contatos com os companheiros da AP (Ação Popular) eu encontrei Rosa e Maria Luiza. 

Como é que estava a Rosa na época? Marcada pela tortura, pela prisão. Esse debate para 

ela teve consequências sérias e passou um período duro, o mais duro do regime militar; 

a época do Médici foi a que mais se matou revolucionários”. O pensamento de Jorge 

Paiva (Ex-candidato a presidente da UNE, por São Paulo) sobre Rosa, ele que é 

filósofo e pesquisador marxista, é bastante oportuno: “Marcada pela tortura, pela 

prisão”. Essa observação é importante para pautar a continuidade da luta de Rosa 

mesmo tendo sofrido o que sofreu, não desiste e busca o recontato com os 

companheiros, com o povo. 

        Uma das sequelas que Rosa da Fonseca herdou da prisão era que “andava sempre 

assustada, olhando pra rua, sabendo que estava sendo seguida”, afirma Jorge Paiva. 

“Durante as reuniões a gente tinha um cuidado muito especial com ela, porque Rosa é 

muito importante no conjunto de toda essa luta que incorpora e comanda. Quando Rosa 

passou a fazer parte do pessoal que lutava na comunidade José Bastos, a coisa tomou 

um novo impulso. Ela se dedicava à causa 24 horas por dia, elaborando material, 
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fazendo lanches, escrevendo panfletos dando ideia de estratégias de luta, elaborando 

uma construção teórica de luta na favela, enfim, se dando total, renunciando, 

conscientizando o pessoal, como só os grandes líderes e ícones o fazem”. Ainda na 

questão da luta do pessoal da favela José Bastos, vale lembrar que durou cinco longos 

anos para alcançar o objetivo, que era a mudança das famílias para as casas do conjunto 

São Miguel. Rosa fez um trabalho de mobilização fundamental com os favelados nessa 

vitória, pressionando o prefeito e o governador da época (Lúcio Alcântara e Virgílio 

Távora) que não eram eleitos pelo povo, e, geralmente, não ligavam para os mais 

necessitados, não tinham de prestar contas com a sociedade, e eram mandados pelos 

generais.  

        O que deu mais respaldo à liderança de Rosa da Fonseca em Fortaleza foi a sua 

insistência de se intensificar mais com as lutas populares nos bairros, nas comunidades, 

na união das mulheres, com professores, pela liberdade das pessoas, direitos humanos, 

na questão da seca. Por causa dessa vasta pauta de luta, Rosa acabou por entrar em 

conflito com a turma do PCdoB. No caso desse partido, havia uma questão mais grave, 

porque eles vinham de uma derrota militar humilhante na região do Rio Araguaia, Pará, 

onde foram eliminados e presas mais de 80 pessoas, entre estudantes, médicos, 

engenheiros, operários e intelectuais. Enquanto Rosa defendia que os líderes de 

esquerda clandestinos ou não deveriam se juntar à sociedade na luta por diversas 

conquistas sociais, orientando e apoiando essas formas de lutas, o PCdoB, insistia em 

isolar nas matas para preparar a guerrilha e derrubar a ditadura. Rosa estava certa em 

suas ideias e, num futuro próximo, a sociedade e o povo organizado acabaram por 

vencer a ditadura. 

        Rosa da Fonseca tinha marcado em sua vasta pauta de luta a questão da educação e 

dos professores. Como normalista formada, tinha dado aulas em Quixadá e Fortaleza, e 

foi ativista intensa dessa batalha importante e ininterrupta dos professores municipais e 

estaduais buscando melhorar a situação de escolas, alunos, empregados, coordenadores 

e professores. Rosa sempre lutou para melhorar o conteúdo das aulas, a preparação, por 

um maior profissionalismo dos educadores, por tempo adequado para preparação e 

execução de matérias, onde perdurasse militância, união e responsabilidade com a 

qualidade das aulas. Rosa lutou e foi fundamental sua participação na organização das 

entidades sindicais da área da educação, como o APEOC (Associação dos Professores e 

Estabelecimentos Oficiais do Ceará) e o SINDIUTE (Sindicato Único dos 
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Trabalhadores em Educação), ao mesmo tempo em que organizou manifestações com as 

comunidades carentes, pedindo mais escolas, mais qualidade de ensino, melhores 

salários e condições de trabalho para os professores. 

        Outra atuação importante de Rosa da Fonseca junto às comunidades foi com a 

questão da comunicação. Por isso, apesar de não ser jornalista, foi fundamental sua 

atuação na criação do jornal – Mutirão - que fez história na luta e na defesa das 

comunidades abandonadas pelo poder público. Destaco, entre outros, que participavam, 

os jornalistas José Edmundo de Castro (Dedé de Castro); Silas de Paula; Messias Ponte; 

e Gervásio de Paula. Esse órgão da imprensa alternativa de Fortaleza foi criado por um 

grupo de intelectuais esquerdistas que combatiam o governo e foi idealizado pelo 

MFPA, (Movimento Feminista pela Anistia Política) e o CBA, (Comitê Brasileiro pela 

Anistia) onde a liderança e a atuação de Rosa se fizeram presentes. Sua principal 

circulação foi de 1977 a 1982, lançado para defender reivindicações das comunidades 

populares, dos movimentos dos bairros e, ainda, como voz dissonante e alternativa que 

os membros tinham no combate à ditadura militar, pela anistia política, pelo fim da 

censura prévia e pela criação de novos partidos políticos. A atuação do jornal era 

pautada por dificuldades com anunciantes, qualidade de impressões e brigas de grupos 

ideológicos divergentes, as polêmicas linhas da esquerda dividida.  

        Essa convivência de Rosa da Fonseca com a imprensa alternativa praticamente 

ajudou a formar a base que, anos depois, culminou com a anistia política em 1979 e sua 

eleição para vereadora em 1992, como a eleição da sua companheira de lutas Maria 

Luiza Fontenele, para prefeita de Fortaleza (1985). O jornal Mutirão atuou de forma 

fundamental em defesa dos suburbanos pobres da capital, com propostas que essa 

população acreditava e apoiava nessas lideranças femininas, não por oportunismo, mas 

sim por uma conduta de luta de classes engajadas por elas de forma transparente e 

permanente, junto a essas comunidades desprezadas pelo poder público do município e 

do Estado. Mesmo tendo uma duração considerada curta, o jornal Mutirão marcou uma 

presença tão forte nas comunidades carentes de Fortaleza, que é discutido e pesquisado 

ainda nos dias atuais, por estudantes que elaboram monografias e mestrados na área de 

comunicações.  

        Por outro lado, a união de Rosa da Fonseca com Maria Luiza Fontenele, Jorge 

Paiva, Célia Zanetti e demais companheiros, continuava a render bons frutos. Surgiram 

divergências de todos os lados, por causa das ideias e linhas da esquerda. Todo esse 
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pessoal acabou sendo expulso do Partido Comunista do Brasil. Como a luta junto com o 

povo vinha dando certo, o grupo de Rosa continuou homogêneo, buscando outras 

formas de lutas, se organizando, mesmo que vigiado e perseguido. De 1975 em diante a 

pauta de reivindicação mais fluente entre as esquerdas era a questão da anistia política. 

Apesar das divergências e brigas internas nas esquerdas, predominava na maioria que o 

mais importante naquele momento era repatriar grandes nomes que estavam exilados e 

outros que estavam escondidos internamente, sem liberdade de organização e ação. Na 

época da prisão de Rosa tinha acontecido o caso Lamarca, o capitão atirador do Exército 

que virou o terror da guerrilha comunista urbana no triângulo São Paulo, Rio, Minas 

Gerais. Ele foi morto no sertão da Bahia em setembro de 1971. 

        Outro fato importante da vida de Rosa da Fonseca foi a inteira afinação de suas 

ideias com as de Jorge Paiva, Célia Zanetti, Ronaldo Rogério e Maria Luiza Fontenele. 

Todos acabaram isolados dentro do Partido Comunista do Brasil, (PCdoB). “O que 

aconteceu, quando nos encontramos com a direção do partido em 1979, nós chegamos 

de mãos cheias, porque tinham desenvolvido uma atividade intensa na cidade, 

contribuindo para reorganizar o movimento estudantil, fundamos a união das mulheres, 

contribuímos com o jornal Mutirão, já tinha um incipiente do movimento sindical, 

demonstrando força do ponto de vista da anistia, arrancamos a anistia parcial, o projeto 

de discussão da constituinte de 1988, com participação da Maria Luiza Fontenele, então 

tudo isso teve a marca da Rosa da Fonseca”, diz Jorge Paiva. Tudo isso favoreceu mais 

ainda a liderança de Rosa no movimento sindical com a greve da TECNORTE, 

(metalúrgica) na Avenida Francisco Sá, onde as negociações só obtiveram sucesso 

devido à atuação responsável de Rosa. 

 

        Foi nesse momento histórico para Fortaleza, que Rosa da Fonseca, junto com seu 

grupo, fundou o Movimento pela Anistia, que logo se espalhou por todo o País, numa 

luta sem trégua que só findou com o retorno dos exilados em 1º de Novembro de 1979, 

ainda no governo ditatorial do general João Baptista Figueiredo. Rosa foi uma das 

beneficiadas pela lei 6683, que restabeleceu os direitos políticos, mas o mais importante 

nesse momento era continuar o processo de organização das lutas das comunidades, o 

que colocava Fortaleza na linha de frente das conquistas populares. Todas essas 

questões em que Rosa estava à frente colocava a mulher cearense numa posição de 

destaque nacional e logo mais à frente o povo elegeria uma mulher para administrar 
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Fortaleza, coroando com sucesso essa conscientização dos bairros populares da cidade, 

uma luta que Rosa depois que entrou não mais se afastou. Portanto, em 1985, a 

professora Maria Luiza Fontenele foi eleita para um mandato tampão de três anos, numa 

eleição solteira, tendo sido a primeira mulher a se eleger prefeita de uma capital do 

Brasil, pouco depois da anistia, agora pelo Partido dos Trabalhadores (PT). 

        O mandato de Maria Luiza Fontenele, amiga fiel de Rosa da Fonseca, foi marcado 

por uma administração bastante tumultuada, notadamente porque ela não tinha uma 

bancada forte na Câmara Municipal, o que lhe acarretou muitas dificuldades para 

cumprir o programa de governo. Embora menos radical que Rosa, Maria Luiza 

Fontenele era muito influenciada pelas ideias e lutas da amiga, e deu início a um amplo 

programa popular na cidade, legalizando vários terrenos grilados em vários bairros da 

cidade, montando um mutirão para entregar escrituras de centenas de milhares de 

famílias nunca antes assistidas pelo poder municipal. Isso enfureceu os poderosos, 

empresários do ramo imobiliário, que montaram uma milionária campanha difamatória 

contra a prefeita. Rosa ajudou Maria Luiza Fontenele a montar uma administração de 

cunho socializante, priorizando os pobres, os favelados, o povão.  

        Rosa da Fonseca foi solidificando sua liderança, sem jamais se afastar e dar apoio 

aos movimentos populares que seguiam sua orientação. Como educadora, Rosa teve 

uma grande participação nas organizações sindicais dos professores cearenses, tanto 

estadual como municipal, e à frente das lutas nacionais dos docentes de todo o País. No 

Ceará, a partir de 1975, Rosa colaborou na reorganização do APEOC, (Sindicato dos 

Professores e Servidores da Educação e Cultura do Estado e Municípios do Ceará) do 

CNTE, (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) do SINTECE, 

(Sindicato Unificado dos Trabalhadores em Educação do Ceará) e do SINDIUTE 

(Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará). Em todos esses 

sindicatos educacionais, Rosa teve participação nas lutas e conquistas, nas questões 

salariais, nas horas semanais e extras trabalhadas, na liberdade de organização. Essa luta 

se prolongou por mais de uma década, no Ceará e no Brasil. 

        Em todo esse tempo de reorganização sindical e partidária, Rosa da Fonseca 

passou por vários partidos políticos sempre com ideias novas que, na maioria das vezes, 

os partidos não aceitavam. Foi do PCdoB, (Partido Comunista do Brasil) PT, (Partido 

dos Trabalhadores) PSTU, (Partido Socialista do Trabalho Unificado) e do PSB, 

(Partido Socialista Brasileiro). Rosa teve participação polêmica nessas organizações de 
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esquerda. Embora sendo uma intelectual marxista e ex-presa política, Rosa nunca 

buscou privilégio nesses partidos e sempre divergia de certas coligações, da vida e da 

atuação de seus membros, compromissos assumidos em campanha tinham de ser 

cumpridos. Mas não era assim que Rosa via dentro dessas organizações partidárias, e o 

rompimento era a única saída. Rosa não aceitava o fato de os partidos visitarem bairros 

e comunidades pobres somente em época de eleições: queria uma relação permanente 

entre políticos e comunidades e, quando isso não acontecia, ela saía do partido. 

        Em 1992, Rosa da Fonseca foi eleita vereadora pelo PSB, sendo a segunda mais 

bem votada na capital. “O maior legado que acho que deixei como vereadora foi a 

minha atuação na CPI da prostituição infantil em Fortaleza, onde fui relatora, e criamos 

um grande debate dessa questão que, como se sabe até hoje, é motivo de polêmica, e, o 

problema da prostituição infantil, nunca foi resolvido como um todo, mas muita coisa 

mudou pra melhor, a partir daquela CPI”, relembra Rosa. Nesse mesmo período em que 

era vereadora, Rosa, juntamente com Maria Luiza Fontenele, foi a Pequim, na China 

Comunista, para a conferência mundial, onde denunciaram a prostituição infantil em 

Fortaleza e no Brasil, em um chamamento das autoridades mundiais para a discussão 

desse grave problema social não só em nosso país, mais em qualquer lugar do mundo 

onde a prostituição aconteça, e a proposta teve uma grande repercussão.  

         Não foi só nessa CPI que Rosa da Fonseca teve participação fundamental para que 

mudanças profundas acontecessem em Fortaleza. Na CPI do MEC, a vereadora Rosa 

mostrou toda a capacidade de mobilização popular quando tratou de denunciar desvio 

de verbas públicas municipais envolvendo funcionários, o que mudou a política de 

distribuição de verbas junto ao MEC. Nessa CPI, Rosa praticamente ficou sozinha nas 

denúncias e nos depoimentos de pessoas envolvidas que foram ouvidas no inquérito. 

Muitos vereadores tinham o rabo preso com essa gente corrupta das escolas municipais 

e do MEC, por isso se afastaram, deixando Rosa praticamente sozinha e, mesmo assim, 

a CPI foi conduzida até o fim com o resultado terminando em um completo relatório 

que foi encaminhado ao Ministério Público. Rosa foi perseguida e teve até o mandato 

ameaçado, mas, mesmo assim, não abriu mão de conduzir com transparência até o fim, 

com os demais vereadores que a apoiavam. 

        A coragem e a determinação por uma vida parlamentar transparente fizeram de 

Rosa da Fonseca uma das personagens políticas mais importantes de sua época, 

juntamente com a ex-prefeita Maria Luiza Fontenele. “Certa vez”, diz Rosa, “me 
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colocaram à frente de outra CPI muito polêmica que era mais ou menos nesses termos: 

eu pedia a cassação de certo vereador que tentou estuprar sua empregada, e, os próprios 

vereadores se voltaram contra mim, dizendo que eu estava violando o regimento 

interno, o decoro parlamentar, com a denúncia. Foi uma confusão muito grande, quase 

fui cassada. O único vereador que me apoiou foi o Sérgio Novaes, digo, para ser justa. 

Eu tinha o apoio e o respaldo das comunidades que sempre vinham em meu socorro e 

isso me confortava muito. Na época tive também o apoio da deputada federal Maria 

Luiza Fontenele, que foi muito importante fazendo pressão na mídia e acho que por isso 

é que eu não fui cassada. Depois de 1996, não concorri mais a nenhum cargo público e 

me afastei da política”, diz Rosa, dando início a uma nova atividade política 

revolucionária, considerada por muitos como anarquista, radical demais, porém voltada 

para o limbo da política que acredita ver um novo homem totalmente livre. Essa é a 

Rosa da Fonseca da Crítica Radical, que lutou até a vitória final pela liberdade de 

Cesare Battisti, o terrorista da esquerda italiano, acusado de criminoso comum na Itália. 

 

Crítica Radical e Cesare Battisti  

        “A negação de que o socialismo seria a solução para acabar com a exploração capitalista surgiu, por 

incrível que pareça, da descoberta dos rascunhos deixados pelo próprio Marx (os grundrisses em alemão). 

Seria a chamada “terceira revolução” industrial diante da crise do limite interno da valorização do valor, 

da valorização do dinheiro. Foi aí, então, que surgiu, também, a própria Crítica Radical”. (Rosa Maria 

Ferreira da Fonseca) 

        O grupo contestatório conhecido como Crítica Radical surgiu em Fortaleza, a partir 

de 1979 quando foram isolados pela direção do PCdoB. O grupo era muito afinado com 

os movimentos sociais marginalizados pelos poderes públicos municipais e estaduais. 

Era formado por intelectuais de esquerda liderados por Rosa da Fonseca, Jorge Paiva, 

Célia Zanetti e Maria Luiza Fontenele começa a fazer a diferença da ética na política, 

nas reivindicações populares, contra todo o tipo de violência, pelas liberdades de 

manifestações e na luta pela anistia. Por causa da radicalidade de das posições, 

recusando negociações com esses “podres poderes”, o grupo passou a ser visto como de 

tendência anarquista, sendo isolado pelos partidos políticos e, com isso, foi assim que se 

intitulou grupo “Crítica Radical”. Nesse período, esse pessoal que agora forma o grupo 

radical esteve em diversos partidos políticos, onde alguns se elegeram vereador, 

prefeito, deputado estadual e federal, mas sempre agia de forma diferente dos políticos 

tradicionais, sendo por isso rejeitado.  
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        Jorge Paiva faz uma análise de como Rosa da Fonseca construiu uma trajetória sem 

volta rumo a consolidar a união do grupo a partir de 1979, organizando a luta pela lei da 

anistia política: “Todo esse pessoal que agora estava fora do PT (Partido dos 

Trabalhadores), liderados por Rosa e Maria Luiza, foram se afastando de todos os 

partidos, e, aí, surgiam os primeiros passos para a criação da “Critica Radical”, a partir 

da participação de Rosa liderando o movimento sindical da greve da TECNORTE, na 

Avenida Francisco Sá, 1983, uma metalúrgica que tinha na época mais de dez mil 

funcionários. Rosa chegava à frente da fábrica, sempre de microfone na mão, alertando 

os funcionários para a esperteza dos patrões, que estavam adquirindo tornos mecânicos 

modernos, que substituíam metade dos operários por essas máquinas, causando 

desemprego em massa”. 

        Outro fato interessante que Rosa da Fonseca faz questão de relatar, até com certo 

orgulho, é o fato de o pessoal da Crítica Radical está sempre junto da sociedade nos 

momentos mais difíceis, como a UNE agia no passado. Sempre que existe uma greve, 

uma passeata ou reivindicação que necessita de mobilização, o pessoal da Crítica pega o 

carro de som, arranja um jeito de botar combustível e sai pelas ruas da cidade 

mobilizando a população, chamando para o evento, para a luta. Sempre que pode nas 

conversas, Rosa relembra a greve da TECNORTE, início dos anos de 1980, e a mais 

recente, em 2012, quando os professores do Estado que estavam em greve, ocuparam a 

Assembleia Legislativa e foram expulsos a cassetete pela polícia que deveria dar 

proteção e não espancar os professores e o povo que apoiava o movimento. Tudo isso 

conforta o grupo Crítica Radical diz Rosa, “nos colocando na vanguarda do nosso 

tempo de forma clara: sem voto, sem partido, sem exploração”! 

        Para Rosa da Fonseca, o que é que estava acontecendo com os trabalhadores nessa 

nova visão de Marx? Por que a tecnologia tinha de gerar o caos na vida dos 

trabalhadores e não ser parte do lucro da produção e da mais valia, como propôs o 

socialismo? Rosa foi fundo nessa questão porque tem formação socialista, é leitora do 

Capital de Marx, sabe quase que de cor o Manifesto Comunista e, até então, estava 

convicta de que o caminho para solução dos principais problemas da humanidade se 

resolveria com o capitalismo sendo substituído pelo socialismo: “Há cada um segundo a 

sua necessidade; e a há cada um segundo a sua capacidade” propunha Marx. Foi 

pesquisando justamente o próprio Marx, que Rosa leu alguma coisa sobre os rascunhos 

conhecidos como “grundrisses”, direcionando suas ideias a formular várias perguntas, 
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aprofundar e conhecer melhor essa denúncia do filósofo alemão: o que seria o termo 

“grundrisse”? 

        Apesar de Rosa da Fonseca e o pessoal da Crítica Radical ter tomado 

conhecimento dos rascunhos de Marx aqui no Brasil somente em 2011, ele foi escrito a 

partir de 1858 em folhas de cadernos encontrados após a morte de Karl Marx em 1883. 

Esses manuscritos conhecidos como grundrisses são divulgados simultaneamente em 

Berlim e Moscou, em 1941. Houve na época uma grande repercussão na mídia europeia 

tendo sido, inclusive, motivo de muitos debates e divergências na Escola de Frankfurt, 

Alemanha, divergências que continuam até os dias atuais. No Brasil, e especialmente 

em Fortaleza, o grupo Crítica Radical, que agora já é reconhecido nacionalmente por 

suas atividades contra o não voto na política, é também vanguarda de ponta dos 

movimentos sociais reivindicatórios que rejeitam a política profissional, oportunista e 

corrupta, vem, mesmo que lentamente, a cada dia, sendo reconhecido pela sociedade, 

hoje descrente da política.   

        Para Rosa da Fonseca, Marx deixou nas 130 páginas dos rascunhos um 

convencimento de que com o decorrer do tempo algo de especial aconteceria com a 

classe trabalhadora no que diz respeito aos meios de produção, às máquinas e aos 

instrumentos usados por operários. Esse novo fenômeno aconteceria nos meios mais 

desenvolvidos da Europa dos Estados Unidos, atingindo também as propriedades 

públicas e privadas e ainda a economia política no resto do mundo. Rosa chama a 

atenção para o que diz dois dos principais membros da Crítica Radical: “O Jorge Paiva e 

a Célia Zanetti (esposa dele) leram os rascunhos em espanhol e descobriram juntos com 

o grupo através de debates, que, agora, a lógica é: a crise do limite do capitalismo (o 

xeque-mate), o fetiche da valorização do dinheiro e não mais do trabalho, cientificado 

pelo próprio Marx. Vale lembrar que é somente nos rascunhos “grundrisses”, que Marx 

faz esse relato do colapso do capitalismo, mas essa denúncia contra o capitalismo, que, 

no Ceará, foi o Jorge Paiva que teve a curiosidade de pesquisar e debater, hoje é parte 

fundamental dos preceitos da Crítica Radical, ao denunciar, baseada nos fundamentos 

marxistas, o fracasso dos modelos, das sociedades atuais em todo o mundo. Por isso 

somos uma esquerda radical”. 

        Uma das principais bandeiras do grupo de Rosa da Fonseca é enfrentar e lutar 

contra as investidas dos atuais sistemas de governos para continuar administrando o que 

hoje Rosa chama de colapso da produção, substituída pelo dinheiro como instrumento 



69 

 

de valor social, portanto, subjugando mais ainda a classe trabalhadora aos donos do 

capital. “O que vemos hoje - afirma Rosa - são milhares de trabalhadores no mundo 

todo sendo vítimas dessa perversa modernidade: o torno automático substituindo o 

torneiro mecânico, o caixa eletrônico substituindo o bancário, as máquinas selecionando 

castanha de caju, ao invés da mão humana. Enquanto esse processo capitalista estiver 

em vigor, nenhum de nós da Crítica descansará. Já faz algum tempo que nós 

descobrimos que trabalhando ninguém se liberta das amarras no trabalho, e é, sim, 

abolindo o próprio trabalho, já que agora o fim é o lucro e o dinheiro e não quem os 

produz. Os países que mais produzem riquezas em todo o mundo são os que mais estão 

envolvidos com violência, favelas, desemprego e drogas” - reflete Rosa.  

        O fato de estarem envolvidos com esse problema que visa pôr fim a esses modelos 

de governos ultrapassados, no entender da Crítica Radical, é que Rosa da Fonseca, 

Maria Luiza Fontenele, Jorge Paiva, Célia Zanetti e Ronaldo Rogério elaboraram o 

manifesto intitulado de Manifesto da Emancipação Humana. “Uma ruptura ronda o 

capitalismo – a ruptura antifetichista; a consciência crítica captou a lógica do sistema. A 

prática emancipatória desfetichizará a sociedade; essa nova revolução volta o gume para 

os fundamentos do capitalismo. Ela é transcendente. Ao não fazerem isso, as revoluções 

anteriores fracassaram; tal ruptura é proposta num momento em que o sistema apresenta 

a crise do seu deus-fetiche-dinheiro. Após 165 anos do “Manifesto Comunista surgiu 

uma oportunidade histórica para irmos para além dele e do capitalismo. Para nós, que 

não somos donos da Crítica Radical e sim da ideia radical, o caminho da verdadeira 

emancipação humana está no conteúdo do nosso manifesto”. Pondera Rosa da Fonseca. 

        Ainda sobre a Crítica Radical, Rosa da Fonseca nos fala da sua amizade e 

concordância de ideias, vida, transparência, atitudes e compromissos com a justiça que a 

identifica com Maria Luiza Fontenele. “Isso vem de longe, desde quando saí da prisão 

em 1973. Muitas pessoas, amigos, foram solidárias comigo, sem excluir é claro, meus 

familiares, mais com ela foi diferente, porque a gente tinha pensamentos uniformes 

desde os tempos das lutas com as comunidades, aquelas batalhas da favela José Bastos, 

luta das associações das mulheres cearenses e tantas mais. Ela foi prefeita, deputada 

estadual e federal e, mesmo assim, nunca nos separamos em nossas lutas populares. Por 

tudo isso eu, Maria Luiza e o restante do pessoal da Crítica estamos juntos por muito 

tempo e convivemos em harmonia com nossas ideias e formas de luta, agora, sem 

partidos políticos, sem falsas coligações, em busca de uma nova sociedade livre do 
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capitalismo, do falso socialismo e do dinheiro, como Karl Marx deixou escrito nos seus 

grundrisses, para emancipar toda a humanidade” - finaliza Rosa da Fonseca. 

        Sobre a atuação no caso Cesare Battisti, Rosa da Fonseca falou com bastante 

entusiasmo e satisfação por causa do dever cumprido, e sua luta e dos companheiros ter 

tomado o rumo certo, com a liberdade do companheiro Bastiste. A luta não foi só deles. 

“A gente conseguiu algo muito importante, a mobilização da sociedade, muitos 

partidos, como o PCdoB e PSOL, se engajaram na luta pela libertação de Cesari 

Battisti”. Para Rosa o que aconteceu com Battisti foi a mesma coisa no passado com 

Olga Benário Prestes, que foi entregue aos alemães no governo de Vargas. Como não 

houve uma mobilização popular como nós fizemos agora, talvez por isso, Olga sofreu 

grávida nos campos de concentração da Alemanha sem ninguém para socorrê-la e 

morreu salvando a criança. Acredito, diz Rosa, que, se não fora a pressão popular, o fato 

de termos engajado a sociedade nessa luta lá em Brasília, na porta do Supremo Tribunal 

Federal, Cesare Battisti teria sido entregue ao governo italiano. 

        Para entender melhor o caso Battisti, ouvimos também o companheiro de Rosa da 

Fonseca Jorge Paiva, que assim se expressou: “Não sei se você sabia, mas o Cesare 

Battisti entrou no Brasil em 1968, pela cidade de Fortaleza. Nós tomamos conhecimento 

da estada dele aqui através do contato com Alice Debord e Guy Debord, da turma de 

maio de 1968, autores da sociedade do debate, que também informaram que ele havia 

sido preso”. Isso foi muito importante, diz Rosa, porque imediatamente “demos início à 

campanha de mobilização nas ruas colhendo assinatura das pessoas nas principais 

praças públicas de Fortaleza, e essa ideia se estendeu por todo o País através dos nossos 

contatos, até que a coisa chegou de vez em Brasília e tomou o rumo da vitória. O que 

mais nos confortou nessa luta é vermos a nossa ideia de mobilização a cada dia mais 

forte, e de sabermos que estamos no caminho certo” - afirma Rosa. 

        O caso Battisti não é um caso comum para Rosa da Fonseca. Ela sempre 

acompanhou, até mesmo por uma questão ideológica, a luta da esquerda italiana contra 

o governo desde 1968. Lá como aqui, eles também queriam derrubar o governo por 

meio da guerrilha urbana, e criaram as Brigadas Vermelhas, iniciando uma guerra 

popular que durou mais de duas décadas, movimento que nasceu inspirado na luta dos 

estudantes em Paris, a partir de maio de 1968. Na Universidade Livre Pública da cidade 

de Trento, na Itália, liderados por Renato Curcio, surgiram as Brigadas Vermelhas. Para 

Rosa, foram os estudantes que formaram o grupo com ideias maoístas da Revolução 
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Cultural chinesa e da esquerda católica, rompida com o partido Comunista Italiano que 

praticaram atos terroristas, e não o grupo de Cesare Battisti, que era outra ala da 

esquerda italiana. Tanto isso é verdade, que foram as Brigadas que sequestraram e 

mataram Aldo Moro, ex-primeiro ministro italiano, em nove de maio de 1978, depois de 

55 dias de cativeiro. 

        Em defesa de Cesare Battisti, Rosa da Fonseca justifica que uma coisa é o que 

dizia a imprensa italiana; e outra é o que dizia Battisti. “E entre a imprensa 

comprometida com a polícia da Itália, preferimos ficar com um companheiro de luta. 

Ele era acusado de criminoso comum em seu país, e nós depois de ouvirmos os 

advogados dele resolvemos ir à luta sem trégua para libertá-lo, pois não aceitávamos a 

extradição”.  

        Assim: - Quando eu entrei no Supremo Tribunal Federal (STF) vestida de paletó, 

protestando contra os ministros, abri uma faixa que dizia abaixo a repressão e, por isso 

fui tirada à força pelos seguranças, cuja foto foi estampada no jornal Folha de São 

Paulo, e todo o Brasil e parte do mundo tomaram conhecimento daquele fato, que 

sequer me intimidou, pois continuei lutando fiz greve de fome fiz de tudo”. [A luta e o 

sacrifício de Rosa não foram em vão, e quando Lula deixou o governo passou a decisão 

para o Supremo Tribunal Federal que concordou com ele, nós da Crítica Radical e a 

sociedade, libertando Cesare Battisti].  

        Um fato chamou a atenção de Rosa da Fonseca nessa questão da libertação de 

Cesare Battisti: “O comportamento alienígena e desinformado da mídia brasileira. Era 

unânime o desejo de nossa grande imprensa em ver Battisti ser entregue ao governo 

italiano. Em nenhum momento o público foi informado do que havia acontecido na 

Itália, notícias da imprensa local acusando a polícia italiana de criar um álibi falso 

contra Cesare Battisti. Ele sendo acusado lá e aqui de criminoso comum, embora na 

Itália pelo menos a imprensa denunciasse as safadezas da polícia, ao contrário daqui, 

onde a imprensa omitia a verdade do caso”. Rosa afirma que tem lutado por causas, não 

luta pelo que maioria pensa e, sim, pelo o que é justo, pois “fomos revolucionários no 

passado e somos no presente, embora, que as formas de luta hoje sejam outras”. 

        Outro fato relevante que ficou provado é que num país como a Itália, de regime 

supostamente democrático, “as autoridades tenham praticado atos de torturas contra 

pessoas inocentes, como ficou comprovado” - diz Rosa da Fonseca. “Havia um 

desespero muito grande da parte do governo parlamentarista italiano de querer acabar 
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com a guerrilha urbana fosse como fosse, por causa da ameaça de queda do primeiro 

ministro e a convocação de novas eleições por parte da mídia que acusava o governo de 

ser fraco com a guerrilha, depois da morte de Aldo Moro. Em resposta, o governo 

prendia, condenava, perseguia e torturava pessoas inocentes. Por outro lado, a imprensa 

brasileira desconhecia o fato de aqui ser proibido extraditar preso político, é 

inconstitucional, por isso uma parte da mídia - a chamada GAFE (Globo, Abril, Folha e 

Estadão) - ser os que mais pressionavam o governo Lula para extraditar Cesare Battisti 

para a Itália”. 

        Rosa da Fonseca diz ser engraçado o fato de a Itália nunca ter sido cobrada pelas 

Nações Unidas de violar os Direitos Humanos, como até hoje se cobra dos países do 

Terceiro Mundo. Até pouco tempo, os Estados Unidos apoiavam as ditaduras sangrentas 

da América Latina e do Caribe e, nesse caso também, nunca foram cobrados pela mídia 

golpista.  
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CONCLUSÃO 

 

 

 

               Sou parte da história da vida de Rosa da Fonseca, personagem viva lutadora e 

atualíssima. Eu também estava terminando meus estudos na UFC na época de Rosa, em 

1971, quando a conheci debatendo na televisão com o então Ministro da Educação, 

Jarbas Passarinho. Do mesmo modo que Rosa, em 1972 fui perseguido e excluído do 

curso de jornalismo, da Universidade Federal do Ceará, contra a minha vontade, com 

base no Ato Institucional Número Cinco (AI-5). Passei 36 longos anos lutando para 

voltar e voltei anistiado. Agora em 2013 estou me formando e acredito que, com 

lealdade e sacrifício, consegui dizer algo de concreto e verdadeiro sobre a vida de Rosa 

da Fonseca. 

Foi com orgulho e determinação que escolhi para obtenção do título de Bacharel, 

narrar no livro-reportagem (perfil), a trajetória de vida da estudante e militante política 

Rosa da Fonseca, esta mulher orgulho de todos os cearenses, lá do sertão de Quixadá. 

Hoje, a sessentona revolucionária vive tempos modernos com a mesma rebeldia de 

1971, numa luta constante sem data para terminar, em busca do ser humano novo, 

totalmente liberto das amarras dos sistemas políticos ultrapassados. 

Rosa da Fonseca não me leva a falar dela como híbrida de drama, romance, 

esplendor. Falo da Rosa mulher que se engajou nas lutas sociais por quase toda uma 

vida, desde os 15 anos, quando presidiu o Grêmio do Colégio Imaculada Conceição em 

Quixadá. Depois, veio para Fortaleza e passou a defender todas as formas de luta contra 

as injustiças sociais, nas comunidades defendendo os explorados e oprimidos junto com 

o povo e, até causas internacionais. Nos dias atuais, ela luta para ver a nova mulher, o 

novo homem, livres dos tormentos da corrupção, do capitalismo e dos falsos 

governantes. Esta é a Rosa terna, porém dura, totalmente convícta de uma crítica 

política radical. 
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Deixo aqui minha singela homenagem à Rosa da Fonseca, a mulher incansável, sempre 

disposta a lutar por um mundo mais justo e pela valorização do homem, um sujeito 

ativo. 

 

Na Terra de Sol e da Luz 

 

Na terra do sol e da luz 

Um ideal de justiça te conduz 

Na alegria do inverno 

Na tristeza da seca 

Ecoa pelo mundo 

O brado de Rosa da Fonseca 

Em Quixadá brotou a menina 

Naquele árido chão 

À capital veio, então mulher 

E pedagoga se tornou, 

Para servir à nação 

Foi uma luta renhida 

De lágrimas , de despedida 

Por causa da ditadura, 

Tantas vezes 

teus parentes lamentaram 

tua triste partida 

Mas hoje aí estás 

Neste mundo real 

Tão cruel, tão desigual 

Na luta com teus companheiros 

da Crítica Radical 

Assim pra terminar 

Esta humilde poesia 

Deixo uma última mensagem 
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Sincera e de alegria 

Rosa, siga adiante 

Lute com unhas e dentes 

Para salvar este mundo 

De algumas capitais mentes. 

 

 

TRIBUTO A ROSA DA FONSECA 

 

Aurísio Cajazeira Gomes 

Esta mulher, esta paixão, 

Esta canção, esta revolução. 

Faça sol, caia chuva, venha seca, (bis, refrão) 

Esta mulher é Rosa Fonseca. 

Anos 70, quando estudante, 

Sempre tão bela, sempre elegante, 

Foi atraída para um debate com toda sorte, 

Pois quase encontrou a morte. 

Mais foi pra TV, para o debate, com um tal ministro, 

Um brutamonte, que dava ordens na ditadura, 

Na dita Rosa, na dita branda. 

Aí a então Rosa, sempre mais frágil, foi humilhada, 

Foi torturada, mais não tem nada, hoje aí está ela, 

Sempre lutando, e ainda bela. 

Brigando sério, no ministério, pela justiça, pela anistia, 

Aos oprimidos, aos inocentes, aos estrangeiros, aos revolucionários. (bis) 

Esta mulher, esta paixão. 

Esta canção, esta revolução. 



77 

 

Faça sol, caia chuva, venha seca, (bis, refrão) 

Esta mulher é Rosa Fonseca. 

Entrevistados 

Jorge Paiva 

Célia Zanetti 

Ronaldo Rogério 

Cristina Fonseca 

Rosa da Fonseca 

Maria Luiza Fontenele 
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