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❚ ❚LEIA A HISTÓRIA DE YARA TUPYNAMBÁ
PÁGINA 4

COMO HENFIL CONSEGUIU CONTAR PARA A CUNHADA, PRESA E TORTURADA, QUE A FILHA ESTAVA BEM

O ESTADO DE MINAS CONTA HOJE DUAS HISTÓRIAS QUE POUCA GENTE CONHECE, MAS QUE MOSTRAM BEM A TENSÃO E O TERROR DOS ANOS DE CHUMBO
QUE SE SEGUIRAM APÓS A QUEDA DO PRESIDENTE JOÃO GOULART (1919-1976), EM 31 DE MARÇO 1964. A EX-MILITANTE GILSE COSENZA, CUNHADA DO

CARTUNISTA HENFIL, E A ARTISTA PLÁSTICA YARA TUPINAMBÁ SÃO AS PERSONAGENS PRINCIPAIS DESSAS HISTÓRIAS NARRADAS NESTA EDIÇÃO, DENTRO DA
SÉRIE INICIADA PELO EM NO DOMINGO PASSADO PARA LEMBRAR OS 50 ANOS DO GOLPE DE 1964, QUE LEVOU OS MILITARES AO PODER.

Juliana, à esquerda do tio Henfil, e a irmã mais
nova, Gilda. Acima, ela aos 4 meses, no colo da
tia, mulher do cartunista, que a acolheu

O mineiro Henrique de Souza Filho, o
Henfil, nascido em Ribeirão das Neves,
foi um dos maiores cartunistas
brasileiros. Resistiu à ditadura com
cartuns inteligentes e irônicos e é o
autor da expressão “Diretas Já”, que
marcou a campanha pela volta das
eleições populares para presidente e
pelo fim dos anos de chumbo. Fez
história no semanário O Pasquim, em
companhia dos não menos brilhantes
Millôr Fernandes, Ziraldo, Jaguar, Paulo
Francis e Ivan Lessa. Em 5 de fevereiro
Henfil completaria 70 anos, mas
morreu em janeiro de 1988, um mês
antes de completar 44 anos, vítima do
vírus da Aids, contraído em uma das
transfusões de sangue a que era
submetido periodicamente. O
cartunista era hemofílico, assim como
seus irmãos o sociólogo Herbert de
Souza, o Betinho, e o músico Chico
Mário. Henfil teve um filho com Gilda,
Ivan Cosenza, hoje responsável pela
acervo da obra do pai. Recentemente, a
Coleção Fradim foi relançada pelo
instituto e ONG batizados com o
nome do artista.

DANIEL CAMARGOS

Graúna, o bode Francisco Orelana, o Capitão Ze-
ferino e os frades Cumprido e Baixim são todos ge-
niaispersonagensdeHenfil,mas,apesardemarca-
rem a história do cartum brasileiro, nenhum deles
conseguiu ser tão politizado e passar uma mensa-
gem certeira como um desenho do irmão do Beti-
nho, que para a maioria dos leitores soou despre-
tensioso. Uma criancinha advertida em uma tiri-
nha publicada em jornal: “Juliana, chega de comer
sorvete com morango, pois você vai ter caganeira”.

Paraentenderahistóriaéprecisovoltaraoinício
dos anos 1970, quando Gilse Cosenza, então uma
aguerrida militante da Ação Popular (AP), estava
presa na Penitenciária de Linhares, em Juiz de Fo-
ra, na Zona da Mata. Era o auge da repressão, inicia-
da com o golpe militar, em 1964, e agravada com a
decretação do Ato Institucional número 5 (AI-5),
em 1968. Gilse foi barbaramente torturada nos po-
rões da ditadura em Belo Horizonte e quando foi
presa, sua filha Juliana tinha apenas 4 meses. A ir-
mã de Gilse, Gilda Cosenza, era casada com Henri-
que de Souza Filho, o Henfil, que ainda hoje é cha-
mado carinhosamente por elas de Henriquinho.

GildaeHenfilcuidaramdeJulianapordoisanos,
enquanto Gilse estava presa. Gilse recorda que
quando chegou ao presídio em Juiz de Fora não sa-
bia como estava sua filha. “Durante as sessões de
tortura, eles (torturadores) colocavam uma crian-
ça chorando, dizendo que estavam maltratando a
Juliana”, lembra Gilse da violência psicológica,
acompanhada das barbáries físicas.

Quando foi transferida para Juiz de Fora, Gilse
recorda que a condição era melhor. “Fazíamos gre-
ves de fome para ter direito a banho de sol e até
conseguir ler um jornal diário”, destaca. “Quando
chegou o primeiro exemplar do Jornal do Brasil to-
dasqueriamoprimeirocadernoparalerasnotícias
de política, mas eu queria ver a parte com os car-
tuns para saber se estava tudo bem com o Henfil e,
assim, com a Juliana.”

Quando leu o quadrinho, ela não se recorda se
era com a Graúna ou algum dos fradinhos, viu um
recado, que a fez chorar de emoção e gritar de ale-
griaparaascolegasdelutaqueestavampresas:“Ju-
liana, chega de comer sorvete com morango, pois

com tudo quanto é tema e brincava com os assun-
tos da vida. Passou muito disso para o cartum”,
destaca Juliana. “Tenho uma gratidão sem tama-
nho por ele e por minha tia. Sem tamanho. Eu de-
vo minha vida a eles.”

Gilda, a tia de Juliana, lembra que a criança esta-
va muito frágil, quando uma companheira de Gil-
se a levou para seus cuidados. “Tinha 4 meses e
apenas três quilos”, detalha. Gilse teve gêmeas pre-
maturas, mas somente Juliana sobreviveu e preci-
sava de cuidados intensos. “É importante falar des-
sa época para que as pessoas não se esqueçam dis-
so. Assusta-me muito que os jovens não saibam o
que foi a ditadura, o que essas pessoas passaram e
o horror que foi a tortura”, lamenta Gilda.

tante da AP Abel, amigo de Henfil. Os dois estuda-
vam juntos na Faculdade de Economia da UFMG.
“O Henriquinho era espirituoso em tudo. Minha
irmã já estava namorando, mas ele ficou doido
com ela.”, recorda Gilse. Ela lembra que Gilda ves-
tia uma saia xadrez em preto e branco e o Henfil
tentou conquistá-la de todas as maneiras. “Ele fez
uma charge e colocou um desenho de uma moça
com aquela saia sentada em um banco de praça
com o namorado e com um desenho dele entran-
do por trás dos dois e separando”, recorda Gilse.

Outra história da corte de Henfil é um docu-
mento, com tom de galhofa, que ele registrou em
cartório e entregou a Gilse e Abel dizendo que se
comprometia a dar um pagamento mensal para o
resto da vida se eles dessem força para que ele con-
seguissenamorarGilda.Osplanos,aliadosaoutros,
deram certo e os dois começaram a namorar.

Quando a barra pesou para Gilse, em 1967, ela
tinha que sair de Belo Horizonte e viver uma vida
clandestina. “Eu não podia mais dormir na casa
do meu pai. Cada dia tinha que dormir em um lu-
gar. Fiquei sabendo que havia uma lista de 17 lí-
deres estudantis que seriam presos a qualquer
momento”, lembra Gilse. Ela foi avisar o namora-
do, que decidiu ir junto. Porém, quando avisou o
pai, escutou: “Filha comunista já um problema
grande, mas amasiada é demais. Casa primeiro,
mas casa rápido”. Quando Henfil soube da situa-
ção, decidiu aproveitar o embalo e se casar tam-
bém com Gilda. “Se é para limpar a moral da fa-
mília limpa a área toda”, disse Henfil, segundo
Gilse. E assim os dois casais se casaram no mes-
mo dia, na Igreja Santo Antônio.

DOENÇA “O Henriquinho era uma pessoa muito
contraditória. Por um lado, era um gênio, um ar-
tista, uma pessoa muito inquieta, que queria des-
vendar o mundo e a sociedade. Ele queria sem-
pre mudar e buscar novas situações. Inclusive pa-
ra o trabalho dele. Por outro lado, ele tinha o pro-
blema da hemofilia, que fazia ele sofrer muito e o
impedia de muita coisa”, conta Gilse.

Juliana Cocenza hoje tem 45 anos e lembra do
tio Henfil como “um cara extremamente brinca-
lhão”. Ela recorda de uma foto em que ela está com
ele, em 1979, quando foi decretada a anistia. Na fo-
to também está a irmã de Juliana, Gilda. Outra re-
cordação que ela guarda é um bilhete deixado pe-
lo tio, lamentando não ter se encontrado com ela
em São Paulo, em 1984. “Ele gostava de brincar

você vai ter caganeira”. O recado cifrado de Henfil
fez com que Gilse soubesse que sua filha estava
bem. “Depois, soube que não era a primeira vez
que ele fazia isso”, conta Gilse. O irmão dela, Gildá-
sio, que também era preso político, assim como o
marido, Abel Rodrigues Avelar, também recebiam
recados cifrados de Henfil.

“Elesesconderam,protegeramecriaramminha
filha”, recorda Gilse. O agradecimento dela foi tan-
to,que,quandoficougrávidapelasegundavez,ain-
da levando uma vida clandestina, com nome falso,
decidiu que o nome do filho seria um agradeci-
mento para a irmã e o cunhado. “O nome dela vai
ser Gilda, se for menina, e Henrique, se for menino.
Foi uma forma de dizer obrigado”, lembra Gilse,
que batizou a filha com o nome da irmã.

NAMORO Gilse era namorada do também mili-

Gilda: ‘Falar desse época é importante para o país’

No bilhete quardado pela sobrinha Juliana como recordação, o carinho do tio cartunista

Gilse relembra cada momento longe da filha
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