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“That is, we must consider the intellectual as a 

character in search of a narrative”
1
.  

 

 

 

                                                           
1
 Bruce Robbins (ed). The Grounding of Intellectuals (introduction). In: Intellectuals : aesthetics, politics, 

academics; Social Text Collective. Minneapolis: University of Minnesota Press,1990, p. XXIV-V. 

http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=oxfaleph011294538&indx=69&recIds=oxfaleph011294538&recIdxs=8&elementId=8&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(103770091UI1)=all_items&frbg=&scp.scps=scope%3A(NET)%2Cscope%3A(OX)&tab=local&dstmp=1325689100159&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(freeText0)=intellectuals&vid=OXVU1&vl(169119528UI0)=any
http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=oxfaleph011294538&indx=69&recIds=oxfaleph011294538&recIdxs=8&elementId=8&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(103770091UI1)=all_items&frbg=&scp.scps=scope%3A(NET)%2Cscope%3A(OX)&tab=local&dstmp=1325689100159&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(freeText0)=intellectuals&vid=OXVU1&vl(169119528UI0)=any
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Eu nunca passei completamente do campo 

intelectual para outro. Nunca tive um cargo político. As 

únicas eleições pelas quais concorri foram dentro da 

USP. 
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Venho de uma família de professores, minhas tias e minha irmã eram professoras. 

Meu pai também era professor e fez talvez a carreira mais bonita que eu conheça dentro 

do professorado. Começou trabalhando como normalista em uma escola rural isolada e 

terminou sua carreira como professor catedrático e diretor da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo. Foi uma carreira realmente extraordinária. Era uma pessoa 

extremamente tolerante e um grande educador. Uma unanimidade, todo mundo gostava 

do meu pai. Isso certamente influenciou muito a minha carreira.  

Nas famílias, em geral nem todos os filhos gostam de estudar. Na minha, eu 

gostava, minha irmã não muito, mas estudava. Já meu irmão não gostava e não ia bem 

nos estudos. Meu pai era muito tolerante e respeitava a orientação de cada um. Eu fiz 

carreira acadêmica. Minha irmã fez o curso de História Natural e se tornou uma 

excelente professora do curso colegial (atual ensino médio). Meu irmão fez um curso 

técnico de contabilidade e foi trabalhar. Eu adorava meu irmão. Era uma pessoa 

boníssima. Nunca o considerei inferior por não ter feito faculdade. Se não gostava de 

estudar, tinha outros talentos – era capaz de consertar qualquer coisa e se dava bem com 

todo mundo. Com meu pai, aprendi a respeitar o talento de cada um e a não valorizar 

excepcionalmente o curso superior e a vida acadêmica.  

Fiz o grupo escolar e parte do ginásio em escola pública. Terminei o ginásio e fiz 

o colegial no Colégio Rio Branco como bolsista. Tive dificuldades para escolher a 

carreira que seguiria porque queria ser muita coisa. Queria ser física, queria ser 

matemática, agrônoma, veterinária, arquiteta. Finalmente acabei optando, por influência 

do meu pai mesmo, pelas Ciências Sociais. Como gostava de Matemática e também 

muito de Antropologia e o curso de Ciências Sociais da USP oferecia ambas as coisas, 

acabei optando por este último. Nunca me arrependi. 

O ingresso na Faculdade foi um pouco traumático. Vinha de um colégio muito 

divertido. O Colégio Rio Branco era particular e meu pai, obviamente, não tinha 

dinheiro para pagar um colégio caro. Quando o proprietário, Sampaio Dória, vendeu o 

colégio, os professores fizeram um movimento e, com a ajuda do Antônio Ermírio de 

Moraes e do Rotary Club, encamparam a escola. Depois disto, os filhos dos professores 

passaram a ter bolsa. Meu pai, que lecionava lá, gostava do colégio e achava que era 

mais moderno e mais liberal. Saí então da Caetano de Campos e fui para o Rio Branco. 
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No Rio Branco havia muito esporte, o grêmio promovia bailes que eram famosos em 

São Paulo, as classes eram mistas e havia excelentes professores. Como gostava de 

matemática, optei pelo científico.  

Quando cheguei na Faculdade de Filosofia o ambiente era totalmente diferente. 

Havia muita politização, que não existia no Rio Branco. Mas, como ambiente, não era 

nada divertido. O primeiro ano foi muito difícil, quase fui reprovada em Sociologia. 

Sempre estava acostumada a ser a primeira da classe e, de repente, esse fracasso na 

Sociologia foi muito traumático. O professor era o Florestan Fernandes. Ele era uma 

pessoa excepcional e tinha muito empenho que os alunos aprendessem! Mas eu não 

tinha feito a Escola Normal e sim o Científico, então não tinha tido nenhuma introdução 

em relação às Ciências Sociais. Lembro-me até hoje o tema da primeira prova: “A 

sociologia era uma ciência analítica ou sintética dos fenômenos sociais?”. Fiquei 

desesperada com esse tema e, afinal, acabei respondendo que não tinha condições de 

responder a prova com apenas três meses de sociologia: não tinha como dizer se a 

Sociologia era uma ciência analítica ou sintética. O Florestan acabou me dando 3,0. Ele 

ficou mais desesperado do que eu, sabe? Queria saber o que tinha acontecido comigo, já 

que eu era uma boa aluna. Tive que fazer um enorme esforço para tirar 7,0 na segunda 

prova para poder passar. Tive que fazer uma coisa às escondidas que, naquele tempo, 

não pegava bem na Faculdade: li um manual. E com o manual consegui entender do que 

se tratava para poder ser aprovada. Mas só fui entender bem mesmo a questão no 

segundo ano quando começamos a ter a disciplina de Antropologia e a tratar da 

organização social. Daí as coisas começaram a fazer sentido para mim. Politicamente, 

foi um início relativamente pacífico na Faculdade. Houve uma única greve. A 

mobilização política veio bastante mais tarde, no final da década de 1950, com a luta 

pela LDB de 1961. 

Não tive nessa época qualquer impressão de que era discriminada por ser mulher. 

Nunca levei isso em consideração. Quando me formei, o Prof. Egon Schaden, da cadeira 

de Sociologia, me convidou para ser assistente voluntária. Naquele tempo era comum 

ser assistente-voluntário, o que significava que não recebíamos salário. Arrumávamos 

um emprego paralelo. Os assistentes voluntários organizavam os seminários e 

auxiliavam o professor, esperando abrir uma vaga. Acho que fui assistente voluntária 

por quase quatro anos.  
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Logo depois de mim, a Ruth Cardoso ingressou na cadeira de Antropologia 

também como voluntária. Éramos da mesma idade. Entramos praticamente juntas na 

Antropologia e trabalhamos juntas durante muitos anos. Foi uma época muito produtiva 

intelectualmente. Tínhamos interesses comuns, inclusive muito entusiasmo pelo ensino 

de graduação. Enquanto fazíamos as teses, demos muitas aulas. Havia uma restrição 

dentro da Antropologia a qual fui dar conta somente muito mais tarde. Por exemplo, o 

Florestan sempre incentivou enormemente seus assistentes a escrever, a irem para os 

congressos e ampliarem seu ramo de atividade. Já a Antropologia era muito fechada. O 

Prof. Schaden não nos incentivou a ir para os Congressos. Ele ia sozinho e a gente 

ficava dando as aulas. Então acho que havia um ambiente um pouco mais restritivo na 

Antropologia. Mas a Antropologia era tão interessante, que valia a pena! Então 

continuamos mesmo assim, eu e a Ruth trabalhando, o tempo inteiro dando aulas e 

fazendo pesquisas paralelas. Naquele tempo havia ainda mais uma assistente que era a 

Prof.ª Gioconda Mussolini. Ela foi para mim uma grande influência intelectual. 

A primeira pesquisa que fiz, ainda antes do mestrado, foi encomendada pelo Paulo 

Duarte
2
 e era sobre um movimento messiânico em um lugar chamado Catulé, localizado 

no município de Malacacheta no nordeste de Minas Gerais. Nesse local havia ocorrido 

um episódio no qual camponeses protestantes haviam matado quatro crianças e polícia 

matou também o chefe da seita. Então o Paulo Duarte que havia fundado a Revista 

Anhembi, importante nos anos 1950, financiou a pesquisa.
3
 Havia um antropólogo 

italiano chamado Carlo Castaldi que, em São Paulo, formou uma equipe com a 

psicóloga Carolina Bari, para estudar o movimento messiânico. Eu participei como 

assistente do Castaldi. Foi a partir dessa expedição que publiquei meu primeiro trabalho 

que versava sobre a conversão daquele grupo ao protestantismo.
4
 O fato interessante é 

que esse movimento estava ligado já à questão da migração rural-urbana. Aquele que se 

tornou chefe desse grupo tinha se convertido no interior de São Paulo onde trabalhara na 

coleta de algodão. De volta a sua região ele teria convertido todos os seus parentes e, 

                                                           
2
 Paulo Duarte (1899-1984), jurista, arqueólogo, jornalista e escritor paulista. Fundou e dirigiu a Revista 

Anhembi em 1950. 
3
 A Revista Anhembi circulou entre 1950 e 1962. Era uma publicação mensal, que tratava de assuntos os 

mais variados, das ciências às artes, e contava com a colaboração de diversos professores da USP, 

estrangeiros e nacionais. Os primeiros resultados da pesquisa sobre relações raciais patrocinada pela 

UNESCO, Relações raciais entre negros e brancos em São Paulo, cuja face paulista foi coordenada por 

Roger Bastide e Florestan Fernandes, são publicados nos números 30 a 34 da revista (maio-set. 1953). 

Informações extraídas da página São Paulo: Os estrangeiros e a formação da cidade, consultada em 20 

de novembro de 2013: http://estrangeiros.fau.usp.br/page.php?name=acervo&op=anhembi.   
4
 DURHAM, E. R.  A difusão do Adventismo da Promessa no Catulé. São Paulo: Anhembi-INEP, 1957. 

http://estrangeiros.fau.usp.br/page.php?name=acervo&op=anhembi
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depois, se juntou a outro grupo e acho que foi essa união com outro grupo que criou um 

estado de tensão bastante grande. Havia ataques histéricos, com o demônio tomando 

conta das pessoas, especialmente das crianças e diversas mortes. Uma coisa horrível, 

mas, de qualquer forma, muito interessante para o pesquisador. 

Fui para os Estados Unidos logo após com uma bolsa de estudos oferecida pela 

Universidade Vanderbilt, em Nashville, através do Prof. Emílio Willems.
5
 Lá fiz mais 

cursos de Sociologia do que de Antropologia, especialmente em metodologia de 

pesquisa. Fui para lá fazer o mestrado, mas acabei concluindo o mesmo aqui em São 

Paulo, onde fiz a pesquisa que resultou em minha dissertação sobre a imigração italiana 

em São Paulo. Naquele tempo fazíamos mais ou menos o que o Catedrático mandava. E 

o Prof. Schaden estava muito interessado no tema da imigração e me mandou pesquisar 

sobre os italianos porque minha mãe era de origem italiana e eu tinha avós italianos. Fiz 

um estudo de caso da cidade dos meus pais, que era Descalvado. Morando na casa da 

minha avó fiz a pesquisa toda. Como background dessa pesquisa, reuni uma quantidade 

enorme de dados estatísticos sobre a época e a reconstituição desse passado. 

Na época em que estava terminando o mestrado sobre os italianos conheci o 

Darcy Ribeiro em uma reunião aqui em São Paulo. O Darcy, que era muito 

irresponsável, me convidou para participar de uma enorme pesquisa sobre as mudanças 

na sociedade brasileira. Ele me encarregou de fazer a pesquisa sobre a migração rural-

urbana. Digo irresponsável porque nem mestrado eu tinha naquele tempo. Como era 

uma jovem assistente, fui consultar o Prof. Schaden que não apoiou a ideia, mas 

também não impediu e acabei fazendo uma grande pesquisa naquela época. O Juarez 

participou desse grupo. O meu grupo era chefiado por um antropólogo inglês que estava 

aqui. Como a minha pesquisa seguiu de forma independente, depois veio a dar origem a 

um livro que se chama A caminho da cidade.
6
 Até hoje o considero como um livro 

muito bom. Foi um livro bem sucedido, vendeu muito, teve três edições. Foi inclusive 

utilizado nos colégios. Creio que o sucesso se deveu, pelo menos em parte, ao fato de 

                                                           
5
 Emílio Willems (Colônia, Alemanha, 1905 - Nashville, Estados Unidos, 1997). Foi professor catedrático 

de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Em 1949, mudou-se para os 

Estados Unidos, indo lecionar na Vanderbilt University, em Nashville. A partir desta universidade, 

comunicou o então responsável pela cadeira de Antropologia, o Prof. Egon Schaden que havia sido seu 

assistente, a existência de uma bolsa de estudos para a realização de um mestrado. O Prof. Egon Schaden 

foi quem comunicou Eunice Durham a respeito da oportunidade.   
6
 DURHAM, E. R.  A caminho da cidade. A vida rural e a migração para São Paulo. São Paulo: Ática, 

1973. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanderbilt_University
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nashville
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4nia_(Alemanha)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nashville
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1949
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanderbilt_University
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nashville
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que sempre escrevi em português, nunca escrevi em sociologuês ou antropologuês. 

Desta forma o livro era acessível para qualquer pessoa sem formação especializada. 

Depois disso tive algumas dificuldades na cadeira de antropologia, criadas pelo 

Prof. Schaden. Cheguei a suspeitar que fosse um pouco de machismo. Havia dois 

assistentes, um homem, mais novo, o João Batista, e eu. Estávamos terminando o 

doutorado. Terminei a tese primeiro, mas o catedrático não quis aceitar meu trabalho 

sobre o “Caminho da Cidade - do rural ao urbano”. Foi uma situação muito 

desagradável. Tive que praticamente brigar para defender a tese. Passei, então, a ser 

assistente-doutor e, logo em seguida, o João Batista também fez a tese dele e ficamos os 

dois na carreira. A Rute Cardoso já tinha saído de São Paulo e ido para o Chile depois 

de 1964. 

A minha politização começou realmente em 1964. Antes disso me interessava 

muito pouco por política. A partir do Golpe Militar a questão política ficou muito viva. 

E comecei a participar mais especialmente da política universitária. Fui cabo eleitoral 

do Fernando Henrique Cardoso na primeira eleição que ele participou como ex-aluno 

para ingressar no Conselho Universitário. Naquele tempo o Conselho Universitário era 

só para diretores de Faculdade, mas tinha um representante de ex-alunos. As demais 

categorias, docentes e alunos, não tinham nenhuma representação. Então como havia 

essa representação de ex-aluno, os jovens assistentes das Faculdades concorriam para 

ter uma representação, não propriamente de ex-aluno, mas para os assistentes dentro do 

Conselho Universitário. Essa foi a primeira eleição na qual realmente me dediquei para 

eleger o Fernando Henrique que, aliás, teve um desempenho brilhante já naquela época.  

Depois disso começaram os anos mais duros do Golpe de 1964. O Fernando 

Henrique foi para o Chile, refugiado, porque havia mandato de prisão contra ele. Muita 

gente saiu do país naquela época. A Rute Cardoso saiu com o Fernando de modo que 

fiquei bastante sozinha. Ainda que houvesse outros assistentes, a Rute era como uma 

irmã, como alma gêmea. Então fiquei lá um pouco sozinha em um período em que 

estava terminando a minha tese e, na medida do possível, segurava as aulas do 

departamento. Além disso, o Schaden pediu a aposentadoria, o que criou uma situação 

bastante difícil. Ele ficou com medo que a Lei de Aposentadoria mudasse e se 

aposentou. Ficou uma situação muito desagradável porque não havia um livre docente 

na cadeira.  Ou seja, não havia quem o substituísse. Só havia dois doutores, eu e o João 
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Batista. A cadeira então ficou acéfala nesse tempo, até que o João Batista fez a Livre 

Docência antes de mim e ficou com a cadeira. 

Nessa época fiquei bastante descontente com o caminho das coisas, mas 

trabalhava intensamente com os alunos durante a invasão da Faculdade. Foi uma época 

muito aventurosa essa de 1964 a 1968.  Logo antes de 1968 do Golpe houve a ocupação 

da Faculdade. Foi também a época das grandes passeatas! Começou a perseguição 

policial e houve muita resistência dentro da Faculdade! Era uma coisa basicamente 

heróica. Estávamos lutando contra a ditadura e com muito entusiasmo. Para falar a 

verdade, eu tinha certeza que o movimento estudantil seria derrotado. Os estudantes 

estavam iludidos porque achavam que iriam fazer as passeatas e o povo desceria às ruas 

para apoiá-los. Por causa de minhas pesquisas antropológicas e do contato com os 

pobres – já naquele tempo comecei a lidar com famílias operárias –, eu tinha uma visão 

muito diferente do país. Tinha certeza que a classe média não ia descer dos 

apartamentos para as ruas. Tinha certeza que os trabalhadores rurais não iam se 

levantar, nem os operários. Infelizmente, minha intuição antropológica, estava muito 

certa. Mas foi uma experiência muita rica porque apoiar uma causa que acha que está 

derrotada é muito difícil. O bom é quando você acha que vai ganhar! Então aquele meu 

empenho em uma causa que considerava perdida foi uma coisa complicada. 

Participei de tudo, nunca me opus aos estudantes, pelo menos nessa época. Você 

não podia ficar a favor do regime militar, então apoiávamos o movimento estudantil. 

Mas teve umas loucuras que os estudantes inventaram como a questão do curso 

paritário. Eu não acreditava em curso paritário, embora aquilo fosse considerado o 

suprassumo da rebelião dentro da universidade! A proposta defendia que alunos e 

professores deveriam sentar juntos para planejar os cursos conjuntamente e que, desse 

modo, daríamos grandes passos para democratizar o saber. Nunca acreditei muito nisso 

porque eu sabia Antropologia nesse tempo, mas os alunos não sabiam nada. Quer dizer, 

como você vai fazer um programa de Antropologia se você não sabe antropologia 

ainda? Então acho que sempre tive bom senso e essas novidades eram para mim 

inaceitáveis. Essa coisa de acabar com a hierarquia também me parecia um absurdo. 

Não existe grupo social sem hierarquia, especialmente quando se trata de uma 

instituição complexa. Estamos falando de formas de poder e que, não necessariamente, 

qualquer poder é maligno. Até os chimpanzés tem chefe, imagina os seres humanos! 

Não dá pra você ignorar as dimensões do poder porque são dimensões que permeiam 



12 

 

toda a vida social. A economia e o poder permeiam a sociedade. Em grande parte da 

história humana a religião também permeou. Havia essa posição estranha que adotei 

durante todo esse movimento. Estava lá apoiando e, ao mesmo tempo, pensando comigo 

mesma que estavam todos malucos. 

Era difícil dar aula naquele tempo. Você imagina!? Todos aqueles revolucionários 

ocupando a faculdade e eu tinha que dar um curso sobre parentesco. A família naquele 

momento era considerada não só uma instituição démodé, como também, acreditava-se 

que o socialismo iria destruir a família. Bom, eu estudava a família porque ela tinha sido 

importante para conhecer os italianos e depois para estudar a imigração urbana. A 

migração rural-urbana é, em grande parte, uma migração orientada por parentes e por 

grupos de vizinhança. A pessoa vinha para São Paulo porque um parente ou ex-vizinho 

a hospedava. Havia, assim, toda uma rede de parentesco, um espaço social no qual a 

migração se dava. Os alunos estavam interessados em fazer uma revolução e meu tema 

era irrelevante. Tratava-se de uma instituição que eles negavam, enquanto eu a estava 

estudando. Sei que, naquele tempo, tinha que ser muito criativa para dar aula para eles 

todos os dias.  

Lembro-me que consegui dar aula nos meses de março e abril inteiro com os 

alunos muito rebeldes. Até que chegou lá pelo dia 15 de maio e perguntei aos alunos: 

“Domingo foi dia das mães, quem é que não deu presente para a mãe aqui?”. Foi uma 

risada geral. Todos, inclusive os mais revoltosos, tinham dado presente para a mãe. 

Então o diálogo ficou mais fácil porque fomos levando na brincadeira e os alunos não 

podiam negar que, mesmo com toda a ideologia anti-família, todos estavam ligados ao 

dia das mães e que mãe era importante. E começou a ficar claro que, para se fazer a 

revolução, não se podia negar a força dos laços familiares... E foi assim que vendi o 

peixe e pude terminar o curso sobre o parentesco e a família. Cheguei ao final do ano 

com os alunos razoavelmente interessados. 

Era muito difícil lidar com um marxismo absolutamente galopante! Se, de um 

lado, tinha a censura de governo, havia também de outro um patrulhamento ideológico 

marxista dentro da Faculdade de Filosofia. Então eu estava entre a cruz e a caldeirinha, 

não é? Ou você era marxista ou ninguém lhe dava atenção. Agora, se você fosse 

marxista mesmo, poderia ser presa pelo outro lado... O problema é que o marxismo não 

se enquadrava muito bem nos problemas enfrentados pela antropologia. Para começar, 

naquele tempo, a antropologia estudada estava concentrada nos povos “primitivos” e 
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coisas parecidas com os migrantes rurais, etc. Portanto, não dá para pensar essas coisas 

em termos de luta de classes. Fazíamos estudos de comunidades e elas não tinham nada 

a ver com luta de classes. Trabalhei com os migrantes rurais e eles não estavam a fim de 

fazer nenhuma revolução, muito pelo contrário. Eles queriam arrumar um emprego na 

indústria em São Paulo. Não havia uma mentalidade revolucionária. Eu não podia 

sequer falar de classe operária porque os meus migrantes vinham para a cidade e, 

geralmente, conseguiam seu primeiro emprego na construção civil. Ora, construção civil 

não é exatamente operariado. Depois, em muitas trajetórias, as pessoas iam fazer bico e, 

algumas vezes, conseguiam entrar em uma fábrica. Era muito comum o sujeito ser 

despedido e depender de amigos e parentes para conseguir outro emprego. Uma vez 

despedido, recebia aquele pecúlio que era acumulado durante os anos de trabalho. Com 

esse dinheiro alguns abriam um negócio próprio, depois entravam em falência. Daí 

abriam outra coisa: iam ser vendedores de pipoca na rua, ou sorveteiros. Quer dizer, não 

é uma coisa que se possa analisar em termos de luta de classes porque essas pessoas não 

pertenciam à classe operária. Também não eram da burguesia e, nem sequer eram 

“camponeses”. Eles eram uma coisa nova, o único conceito marxista que caberia ali 

seria lúmpem. Mas eu me recusava em chamar esses meus migrantes de lúmpem. Esse 

termo é extremamente negativo na literatura sociológica.  

Fiz um esforço na direção de tentar ver o que se podia utilizar do marxismo na 

antropologia. No caso citado acima, acho que o conceito de “modos de produção” 

poderia ser um conceito legítimo, mas, “luta de classes”, não. “Modo de produção” era 

legítimo por que há diferentes tipos, embora em termos de mão de obra rural e urbana 

não fosse um fator explicativo, já que as famílias propriamente operárias não eram meu 

objeto de estudo. E não podia estudar a família operária como uma coisa própria da 

classe operária, diferentemente do resto. Porque, na verdade, as famílias que vinham do 

campo para a cidade não eram operárias. A família tinha como núcleo a cooperação 

econômica e de apoio em situações de stress, de desemprego. A coisa mais comum era a 

família aparecer em situações graves, como quando a pessoa desempregada busca 

abrigo na casa de um irmão. Ninguém vai colocar o irmão para fora. Então, em todas 

essas crises econômicas e sociais, estava presente um grupo social importante que era a 

família. Isso acontecia não somente com os migrantes rurais, mas também com os 

operários; se fosse olhar a classe média se veria também que a família era uma 

instituição com a qual as pessoas também podiam contar.  
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Lembro-me de um antropólogo norte-americano que tinha umas tiradas muito 

divertidas. Ele se chamava Ralph Linton.
7
 Uma vez ele definiu a família como sendo 

“aquela gente que quando você não tiver mais nenhum lugar para ir, é obrigada a te 

receber”. Essa era um pouco a visão que construí, fruto de um insite muito profundo a 

respeito da resistência da família em se desenvolver.  

Com as cassações ocorridas durante o regime militar, comecei exatamente a 

trabalhar intelectualmente nisso. O objetivo era tentar uma colocação teórica para a 

Antropologia que, sem negar o marxismo, tivesse um lugar reconhecido. Um dos 

trabalhos que escrevi nessa época chama-se Consciência Operária: cultura e ideologia. 

No segundo, Cultura e Ideologia, eu comparava os dois conceitos, e mostrava que um 

não esvaziava o outro, que eram perspectivas diferentes e ambas eram legítimas. Isso 

me dava legitimidade intelectual para trabalhar com o conceito de cultura.
8
 

Depois que a Ruth Cardoso voltou e terminou o doutorado dela com um trabalho 

sobre os japoneses, nós tínhamos muito interesse em entender o que se passava na 

sociedade brasileira. Afinal, as coisas estavam mudando muito. Além disso, vivíamos 

ainda no regime militar e era preciso explicar porque o projeto de revolução tinha 

fracassado. Ou seja, porque não cumpriu com as expectativas dos esquerdistas. A visão 

geral anterior era a de que burguesia ia ser derrotada e que a revolução socialista ia 

vencer. Acreditava-se que os militares iam ser derrotados... Mas fomos nós os 

derrotados, como eu previa... Em todo caso, a revolução era uma coisa que tinha que ser 

repensada. E quem começou essa tarefa de repensá-la foi o Fernando Henrique Cardoso. 

Ele foi exilado em 1964 e foi para o Chile. Em 1968 voltou e foi readmitido, mas veio o 

AI-5 e houve a cassação. Contudo, não podia mais lecionar e, tendo ficado 

compulsoriamente aposentado pela USP, abriu o Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento (CEBRAP). E foi no CEBRAP, na verdade, que se começou uma reflexão 

para entender essa dinâmica da política da América Latina, nesse tempo das grandes 

ditaduras latino-americanas. Não se tratava mais do tempo do Perón, mas do regime 

militar na Argentina que foi extremamente opressivo. No Chile depois de uma grande 

revolução libertária promovida por Salvador Allende houve um golpe militar e Pinochet 

                                                           
7
 Ralph Linton (fevereiro 1893 – dezembro 1953). Antropólogo norte-americano que escreveu, entre 

outros, O Estudo do Homem (1936) e A árvore da cultura (1955). 
8
 Ambos os trabalhos circularam entre seus pares da Faculdade de Filosofia durante anos. Eles foram 

publicados em capítulos do livro A dinâmica da cultura: ensaios de antropologia. Ver: DURHAM, E. R.  

A dinâmica da cultura: ensaios de antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2004. 
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assumiu o poder. Assim, as esquerdas estavam desmoronando em todo lugar em função 

de um avanço no totalitarismo que era difícil de entender. As expectativas passaram a 

assumir o sentido contrário... Foi uma época importante de tomada de consciência 

política e reflexão de um lado e, do outro, de pensar a antropologia politicamente sem 

ingressar em um marxismo que não funcionava. Além disso, tínhamos que entender 

essas mudanças da sociedade que tinham ido para um caminho inteiramente difícil e 

inexplicável para nós neste momento. 

Quando ocorreram as cassações pós-68 houve uma grande perda de professores 

nas Ciências Sociais, simultaneamente com a confusão interna provocada pela Reforma 

de 1968, promulgada pelo Regime Militar. Até a Reforma não existiam departamentos, 

mas cadeiras. A Ciência Política foi reduzida a dois professores e tanto a Sociologia 

quanto a Antropologia perderam muitos docentes. Por isso as três antigas cadeiras 

foram reunidas em um único departamento, o de Ciências Sociais. Nós tínhamos 

aumentado muito o número de alunos até 1968 e praticamente a metade dos professores, 

ou saiu espontaneamente com medo da repressão, ou foi cassada. Eu e Ruth Cardoso 

nesse momento fomos para o setor de Ciência Política. Eu estava meio desgostosa com 

a antropologia e fui então para a Ciência Política, o que me fez muito bem. Embora 

tivesse feito um bom curso de Ciência Política tive que estudar muito porque fiquei 

trabalhando na questão da formação do Estado Moderno. Essa era uma questão 

interessante por ter trabalhado com povos primitivos e tribais, exatamente porque não 

tinham Estado. Além disso, eu poderia trazer também uma perspectiva um pouco 

inovadora porque, tirando os trabalhos do Marx sobre os impérios hidráulicos, não 

havia um aproveitamento de nada que tivesse sido aproveitado dos estudos dos povos 

“primitivos” e da antropologia para a reflexão marxista. Havia na reflexão marxista o 

trabalho de Engels e Marx sobre a propriedade privada, o Estado e a família: A origem 

da família, da propriedade privada e do Estado. Mas era um livro evolucionista. 

Segundo Marx, existe inicialmente a propriedade coletiva e a sociedade matriarcal; 

depois surge o papel da dominância paterna e formam-se finalmente as tribos, a 

propriedade privada e, assim, sucessivamente. Marx baseia-se no desenvolvimento 

econômico, o fogo, o arco, o machado de pedra e, mais tarde, para as novas técnicas 

agrícolas e a formação dos impérios. Um evolucionismo extremamente raso, o qual a 

antropologia vinha criticando desde o final do século XIX. 
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Nós todos formados em antropologia não aceitávamos esse tipo de evolucionismo. 

Em todo caso, a visão sobre os povos primitivos era interessante inclusive para entender 

os modos de produção e, principalmente, como era o modo de produção de uma 

sociedade igualitária. Mais ou menos igualitária porque você tinha algumas mais 

igualitárias que outras, onde havia chefia. Quando existe chefia não se pode falar em 

sociedade igualitária, nesse caso ela é hierárquica. E o parentesco constituía um 

problema interessante porque existem os mesmos sistemas de parentesco, que são muito 

complexos, em povos que tem diferentes modos de produção: podem ser caçadores, 

agricultores ou pastores nômades. Portanto, existe uma organização social 

extremamente semelhante baseada no parentesco em modos de produção extremamente 

diversos. Essa conclusão criava uma área de crítica bastante severa. Acho, enfim, que só 

se pode começar a usar bem o conceito de luta de classes a partir do fim das economias 

escravistas clássicas, de Grécia e Roma. Antes desse período, não é possível.  

Então me aprofundei muito na ciência política nessa época. Ruth Cardoso e eu 

começamos a trabalhar com os movimentos sociais urbanos. Essa era uma área que era 

importante para a Ciência Política e na qual uma abordagem antropológica era 

importante. Porque um movimento social não se entende “de fora”, é preciso fazer 

aquele tipo de análise qualitativa, com entrevistas, sabendo o que está acontecendo na 

cabeça das pessoas. Não que tenhamos somente trabalhado com dados qualitativos. Nós 

tínhamos também que fazer mapeamento dos movimentos sociais, levantamentos 

estatísticos, tudo isso no esforço de darmos conta do contexto nos quais os movimentos 

surgiam. Abriu-se um campo extremamente interessante. Esses movimentos sociais 

eram claramente uma novidade política para o país. Existiam sindicatos rurais e 

operários, temas privilegiados pela abordagem marxista. Mas este outro tipo de 

movimento social estava baseado em grande parte na vizinhança e na igreja. Então foi 

uma época de riqueza e desenvolvimento teórico, com a criação de uma visão nova 

através da qual conseguíamos um pouco dar conta do que estava acontecendo e das 

mudanças. Ao mesmo tempo em que utilizávamos recursos básicos da antropologia em 

termos da pesquisa de campo. 

Nesse ínterim, em 1975, no contexto da morte do Vladimir Herzog, houve um 

movimento dos antigos assistentes para criar uma Associação dos Professores. Conheço 

razoavelmente bem está história. Muitos professores participaram e, em especial, me 

lembro de dois professores da Biologia que foram importantes no movimento docente: 
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Prof. Erasmo Garcia Mendes e Domingos Valente. Havia, antes de 1964, uma 

Associação dos Auxiliares de Ensino, pensou-se em fundar uma associação do mesmo 

tipo. Afinal, naquele tempo, só tinha o professor titular e o auxiliar de ensino. E os 

professores da USP começavam como auxiliares de ensino. Em pleno regime militar, 

obter a legalização de uma instituição como essa, seria muito difícil. Descobrimos, 

então, que a Associação dos Auxiliares de Ensino não tinha sido formalmente extinta. 

Então retomamos aquela associação existente de direito, mas não de fato, mudamos o 

estatuto para os titulares poderem participar também e cobrimos todas as áreas docentes. 

Realmente, esse movimento supriu a ausência dos estudantes porque o movimento 

estudantil tinha sido praticamente destruído nessa época. A nova associação contou 

especialmente com a participação dos docentes mais jovens muitos dos quais, em 1968, 

tinham atuado ainda como estudantes. Criou-se, assim, um ambiente novamente muito 

estimulante dentro da universidade. Naquele momento, ao discutirmos a questão da 

universidade, estávamos convictos de que teríamos que fazer uma reforma. Era um 

movimento de contestação ao regime, mas não era um movimento qualquer de simples 

oposição, sabíamos que precisávamos combater os militares com alguma coisa. E esse 

algo era a reforma universitária. Então para mim foi uma coisa muito boa. 

Na universidade daquele tempo ficávamos muito isolados em departamentos. E 

eu, como a maioria dos professores, não tínhamos ideia da universidade no seu 

conjunto. Quem participava do movimento estudantil tinha uma ideia simplificada e 

uma ideologia, mas pouca informação. Só participei como membro da Faculdade de 

Filosofia e, dentro dela, a partir do setor das Ciências Sociais. Descobri nessa época que 

essa ignorância em relação à universidade não era só minha. Para falar a verdade, 

quando começamos na ADUSP a discutir como modificar o estatuto da universidade, 

não tínhamos sequer ideia de como era o estatuto existente. Tínhamos uma ideia muito 

precária de como havia sido reestruturada. Sabíamos alguma coisa por termos vivido a 

reforma de 1968, mas essa reforma ninguém tinha tentado entender porque a tínhamos 

execrado desde o início, por ser de iniciativa do regime militar. Na verdade, ninguém 

tinha estudado seriamente a Reforma de 1968. Foi nesse momento que comecei a 

estudar a universidade. Como eu já tinha participado do movimento de reforma da 

universidade desde antes de 1964, dei-me conta de que boa parte da Reforma de 1968 

incluía exatamente as questões que havíamos reivindicado antes: o fim da cátedra, a 

valorização da pesquisa, a criação dos departamentos e uma ampliação da representação 



18 

 

de docentes e estudantes (embora, certamente, não a paridade). A extinção da cátedra 

vitalícia e a criação dos institutos e das escolas por área de conhecimento constituiu o 

arcabouço da universidade que havíamos defendido antes do regime militar. A própria 

representação estudantil e dos docentes foi de fato introduzida pelo governo militar. Na 

verdade, toda a ação repressora do regime não estava incluída na estrutura da nova 

universidade, elas estavam em órgãos de segurança que eram paralelos à universidade, 

não constavam no estatuto e era, portanto, ilegítimos em relação à própria reforma e 

atuava em segredo. Tinham uma sala secreta, um dirigente secreto e interferiam nos 

processos de contratação. Era necessário de fato entender a história da USP, como de 

fato estava organizada a universidade a partir do estatuto existente para, então, organizar 

um movimento de reforma eficaz.  

Nessa época, li um livro que foi um marco para mim, o livro do Simon 

Schwartzman chamado Formação da Comunidade Científica no Brasil.
9
 Fiquei 

absolutamente encantada porque ali havia ali um panorama amplo de toda a história do 

ensino superior no Brasil. Descobri então, que nosso tema não era a universidade 

porque tínhamos um sistema de ensino superior muito diversificado. Ora, dois terços 

dos alunos matriculados no ensino superior não estavam em universidades, mas em 

faculdades isoladas. Então essa ideia de pensar todo o ensino superior a partir da ideia 

de universidade, que chamo de falácia do modelo único, foi a primeira coisa contra a 

qual me insurgi. Porque inclusive vendo o resto do mundo, não existe um país onde 

todo o ensino superior seja restrito a esse modelo de universidade que defendíamos e 

que alia o ensino à pesquisa e abrange o conjunto dos campos do conhecimento. 

Nesse tempo acabei voltando para a Antropologia para fazer o concurso de 

cátedra. O único titular que havia na antropologia me convidou. Tinha feito a Livre 

Docência por fora e então voltei para a Antropologia e prestei o concurso de titular e 

comecei a fazer um pouco mais de política universitária, trabalhando com organização 

de movimentos. Travei primeiro, lutas na ADUSP e, depois, fora. Eu me desentendi 

com a ADUSP porque quando ela se transformou em sindicato – coisa que eu era contra 

porque nós éramos uma associação, uma ONG por assim dizer, sem nenhum apoio 

governamental –, a gente pensava a universidade de forma autônoma e independente em 

relação à estrutura do poder. Depois que se transformou em sindicato, praticamente a 

                                                           
9
 SCHWARTZMAN, S. Formação da Comunidade Científica no Brasil. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1979. 
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única coisa que fez foi defender os interesses corporativos dos professores. Acho que 

esse movimento corporativo não é um movimento de compreensão da universidade 

porque você vê as coisas de um ponto de vista restrito, dos interesses da categoria. Os 

interesses da categoria não correspondem aos interesses da educação. Existe uma grande 

distância entre uma coisa e outra. 

Então fundei com o Simon Schwartzman um Núcleo de Pesquisa sobre o Ensino 

Superior (NUPES). O objetivo era fazer pesquisa com valor acadêmico, com coleta de 

dados e com análises estatísticas. Naquele tempo não existia nenhum centro desse tipo. 

Havia algumas pessoas que trabalhavam nessa linha, um dos quais era o próprio Simon. 

Havia também o Flecha Ribeiro e alguns técnicos do ministério que tinham uma visão 

muito ampla do tema. Havia muita coisa escrita sobre a universidade, porém a produção 

sobre o tema era muito ideológica. Os pesquisadores acabavam defendendo uma causa. 

Lembro-me que o primeiro trabalho que escrevi sobre a universidade, começava assim: 

“Todos nós sabemos a universidade que queremos. Queremos uma universidade que 

alie o ensino e pesquisa, que forme pessoal altamente capacitado, que desenvolva as 

largas fronteiras do conhecimento, que tenha um papel importante no desenvolvimento 

econômico do país...”. E eu dizia que esse não é o problema. O problema é o seguinte: 

Temos que pensar o porquê nós não temos a universidade que queremos. Não adianta 

nós ficarmos sempre dizendo: “Está tudo errado porque esta não é a universidade que 

queremos!”. Se não analisarmos o porquê não é e, quais são os obstáculos, ficaremos 

nessa posição inteiramente ideológica e faremos muito pouco em favor de um 

conhecimento da realidade. Para isso você precisa ter uma pesquisa mais controlada. 

Não adianta você só analisar o que dizem os líderes do movimento sem olhar realmente 

o que é a massa. 

Então o NUPES fez muita pesquisa. Nós começamos com uma pesquisa que foi 

muito interessante, organizada pelo Simon Schwartzman e o cientista político chileno 

José Joaquín Brunner, que foi um estudo comparativo das políticas de educação 

superior na América Latina. O grupo estudado incluía o Brasil, Chile, Argentina, 

México e a Colômbia. Descobrimos que havia problemas muito semelhantes com 

soluções muito diversas. Ou, então, que havia soluções muito semelhantes, mas que 

estavam defasadas. Havia um jogo entre os mesmos problemas que, na verdade, 

tentava-se resolver de um jeito ou de outro, nesse ou naquele momento, mas com uma 

tendência muito grande para andar na mesma direção. Depois disso, comecei a estudar 
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particularmente o sistema educacional brasileiro. A partir desse momento, 

estranhamente, começaram a me considerar uma especialista... O Simon já era um 

especialista por conta própria. E nesse contexto passei a ser considerada uma 

especialista em ensino superior também. Dai comecei a ser convidada para dar 

assessoria e para escrever artigos. O José Goldemberg, quando foi reitor da USP, me 

convidou para assessorar a reitoria em termos de política universitária, de modo que 

meu caminho tomou uma direção muito diferente. 

Em 1990 fui convidada para dirigir a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Caiu do céu. Eu nunca reivindiquei esse cargo. Foi 

até estranho! Sei que o ministro da educação na época esteve na USP conversando com 

o reitor porque, de fato, queria fazer alguma coisa. Ele não era tão mal intencionado. 

Nesta visita à universidade ele levou, inclusive, o secretário de ensino superior. Naquele 

tempo o Prof. Dr. Roberto Leal Lobo já era reitor e me chamou para que eu falasse 

sobre a universidade. Quando nós saímos da reunião o secretário me abordou e falou: 

“Você não aceitaria ir para a CAPES?”. Foi uma surpresa e disse que iria pensar. Era o 

início do governo Collor e eu era contra o governo. Então conversei com meus amigos 

intelectuais e todos acharam que era bom eu ir porque era necessário salvar a CAPES. A 

CAPES tinha sido extinta naquele momento. O ministro queria que eu assumisse para 

recriar a CAPES.  

Lembro-me de uma reunião na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP). Estive lá com uma porção de gente e todo mundo achava fundamental 

que eu fosse salvar a CAPES. Então fui para a CAPES. Foi um tempo muito bom, havia 

gente muito entusiasta. Fizemos um movimento junto ao Congresso para refazer a 

CAPES. Eu fui conversar com todos os ministros que tinham sido responsáveis pela sua 

extinção, para mostrar a importância fundamental dessa instituição. Tudo com apoio do 

ministro, da comunidade científica e, afinal, recompusemos a CAPES e a 

transformamos em fundação. Antes disso ela não era fundação, tinha um status menos 

importante. Muitas coisas ocorreram em um período pequeno de tempo, fiquei ao todo 

na CAPES cerca de um ano e meio, mas algumas coisas que fiz até hoje considero 

importantes. Não havia naquele momento dinheiro para pesquisa. O Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) estava quase falido e a CAPES 

não conseguia as verbas de pesquisa. Ela tinha as verbas de bolsa e os outros recursos 

que deveriam ser destinados para projetos e pesquisas. Mas, essa verba, nunca chegava 
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porque não estava vinculada a nada. Dependia-se sempre de sobras de dinheiro do 

orçamento e isso nunca acontecia.  

Fiz uma reunião na CAPES – gostaria que isso constasse na minha biografia –, na 

qual apresentei uma proposta. Disse ao pessoal: “Nós vamos dar um jeito de atar a 

verbas de pesquisa às bolsas. Porque nas bolsas ninguém mexe”. A bolsa de pesquisa é 

tratada oficialmente como recurso para pessoal. Primeiro deve-se assegurar dinheiro 

para o pessoal, ou seja, funcionários públicos e bolsistas e, depois, se cuida das outras 

coisas, como da infraestrutura. Propus que se atrelasse a verba da pesquisa ao programa 

de bolsas para conseguirmos assegurar um pouco os recursos para manutenção dos 

grupos de pesquisa. E, de fato, esse sistema existe até hoje, mas ninguém sabe que fui 

eu quem o criou. Naquele tempo chamava-se “taxa de bancada”. Engraçado, não é? 

Hoje não sei como se chama, mas ela pode ser vista nos programas que recebem uma 

verba para outras despesas de custeio, um capital que é embutido junto com o dinheiro 

da bolsa.
10

 Esse capital não podia ser cortado pelo orçamento. Isso foi muito importante 

porque pessoas chegavam a interromper uma pesquisa porque não havia verba para 

comprar a lente de um microscópio que tinha quebrado. Ou não havia dinheiro para 

comprar ração para o biotério. Os professores, que já ganhavam pouco, tinham que fazer 

vaquinha para poder manter essas coisas! Então com essa verba você resolvia uma 

porção desses probleminhas, sem burocracia. É importante frisar que o pesquisador não 

podia usar como verba pessoal, mas como custeio e capital. Aceitávamos praticamente 

todo o resto. Eles mandavam as listas e os recibos de todas as despesas e eu, 

pessoalmente, olhava com minha chefe de Gabinete, a Angela Santana, para ver se não 

estavam exagerando. Lembro de uma vez que alguém reclamou que um programa 

estava usando a verba da taxa de bancada para comprar papel higiênico... Imagina!? 

Coitado desse departamento! Lembro que respondi que o departamento devia estar 

numa miséria tão grande que dali a pouco as pessoas teriam que levar papel higiênico 

para a faculdade! Tem que ter o mínimo de condições materiais, o que inclui o papel 

higiênico! Então deixa comprar o papel! Essa verba, portanto, passou a dar um pouco 

mais de liberdade para os pesquisadores.  

Também fiz um grande esforço na CAPES para aumentar as bolsas sanduíche e 

também para trazer professores do exterior. Havia muito estudante que ficava quatro 

anos fora e acabava voltando sem o doutorado. Então disse: “Isso não pode acontecer, 
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nós já temos um grande número de doutorados. É mais importante mandar o estudante 

pelo período de um ano para exterior, lá ele desasna, tem outra visão, conhece outra 

realidade e volta para terminar o doutorado aqui”. Foi a partir desse momento que criei 

um plano para distribuir cotas de bolsas sanduíche para cada programa de pós-

graduação. A partir desse momento, ao invés deles terem que pedir a CAPES para 

analisar os projetos e saber quem eles iriam chamar, os programas passaram a ter uma 

cota e chamavam internamente quem queriam. Assim, essas duas coisas simplificaram 

enormemente a burocracia na CAPES: a taxa de bancada e as bolsas sanduíche 

destinadas aos programas de pós-graduação. Esta tendência persistiu durante toda minha 

atuação no MEC: descentralizar e desburocratizar.  

Depois de trabalhar um ano e meio na CAPES fui para a Secretaria de Ensino 

Superior onde nós tentamos fazer a Reforma Universitária. Isso não foi possível porque 

o Collor caiu e também porque o ministro Goldemberg pediu demissão. Depois disso, 

só voltei a trabalhar no governo federal durante o governo do Fernando Henrique 

Cardoso. Por conta de sua insistência, o então ministro Paulo Renato me convidou. Em 

seu governo fiquei por dois anos e meio. Tinha ido para fazer a Reforma Universitária. 

Criaram a Secretaria de Política Educacional para mim e tive a oportunidade de 

coordenar um grupo excelente formado pela Iara Prado, a Maria Helena Castro e Barjas 

Negri. Era um grupo muito criativo, a gente tinha muitas ideias, mas também se 

preocupava como elas seriam implementadas dentro daquela situação política. Havia 

uma oposição extremamente violenta do PT, inclusive, em relação a tudo aquilo que 

fazíamos. Apesar disso, fizemos coisas importantes. 

Quando fui para o governo Fernando Henrique Cardoso, uma das primeiras 

medidas que tomamos – sugerido pela Secretária de Ensino Básico, Lara Areias Prado –

, foi um programa chamado Dinheiro Direto na Escola. Era um programa modesto e 

absolutamente revolucionário porque uma fatia do orçamento do Fundo Nacional de 

Educação (FNDE) era tirada e distribuída nas escolas de acordo com o número de 

alunos. Então, em uma única tacada, eliminamos todo aquele compadrio infernal de 

prefeito com o pires na mão para pedir isso e aquilo, ao passo que os diretores não 

tinham recursos e precisavam pedir para as secretarias de educação. Antes desse 

programa, para pintar uma janela, consertar uma parede, comprar um computador, o 

dinheiro passava sempre pelas secretarias de educação. Em uma cidade pequena poderia 

até funcionar, mas imagine uma cidade como São Paulo ou mesmo Campinas. Acho que 
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essa foi uma ideia brilhante porque a distribuição da verba era feita automaticamente, 

com um critério objetivo, com o número de alunos e não perguntava se a prefeitura era 

do PT, do PSDB, se o prefeito era aliado ou não era aliado do governador. O dinheiro 

vai diretamente para a escola e ela usa conforme achar melhor. Houve algumas críticas 

que diziam que haveria muitos desvios. Nós retrucávamos e dizíamos que não, que 

haveria mais desvios se o dinheiro fosse parar nas mãos dos prefeitos. Enquanto o 

prefeito tem interesse político, o diretor da escola tem interesse na escola. A escola, 

além disso, tinha que organizar um Conselho de Pais e Mestres com a função de 

fiscalizar a verba. Era muito interessante porque era uma tentativa de descentralizar e 

despolitizar o uso dos recursos. Fizemos muitas coisas no Ministério da Educação nessa 

linha, ao contrário de toda a orientação que veio depois, com o governo Lula. Este é 

assim: centraliza e aparelha. E para nós era: descentralizar e desaparelhar. 

Outra realização muito importante e de grande alcance foi a da avaliação, com a 

implementação do Provão, que foi realizada pela Maria Helena Castro. Ela é de uma 

competência extraordinária e, tudo quanto era “abacaxi” no ministério, o Paulo Renato 

dava para ela resolver. Esse foi o maior deles e ela resolveu. Outra, foi uma verdadeira 

revolução, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério  (FUNDEF). Acho que este programa foi uma solução muito 

melhor do que o atual Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). O PT ampliou o projeto do 

FUNDEF para atender todo o Ensino Básico, da creche até o ensino médio, sem se dar 

conta – coisa que já tínhamos pensado naquele tempo – que há uma diferença 

fundamental de responsabilidades sobre cada nível de ensino. A nossa ideia era um 

pouco aquela de usar o dinheiro diretamente na escola para financiar o ensino 

fundamental, destinado a ele, 60% dos recursos. Os outros, os 40% eram destinados aos 

municípios que atendiam a educação infantil. No caso dos estados, os 40% restantes 

deviam ser destinados ao Ensino Médio pelo qual eles eram responsáveis. O ensino 

fundamental era de responsabilidade conjunta. Como disse anteriormente, distribuíamos 

o dinheiro pelo número de alunos e não mais por município ou por governador, mas 

diretamente para a rede educacional. Era um modelo de descentralização e 

desburocratização, tudo era resolvido basicamente por um cálculo feito por computador 

no orçamento da união. Sobrava algum dinheiro porque o programa era financiado 

exclusivamente com a verba transferida de um governo para outro. Quer dizer, 
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organizava-se um fundo no qual toda a transferência da união para os estados e dos 

estados para os municípios, dos quais pela Lei, 25% tinha que ir para a Educação e 

tirava 60% desses 30% que era para ser destinado para o ensino fundamental. Depois, se 

fazia o mesmo com o dinheiro que saia dos estados para os municípios. Havia assim 

uma enorme redistribuição. Houve uma revolução extraordinária porque todo o 

movimento para aumentar o piso salarial é extremamente centralizador e, por exemplo, 

não se levava em consideração que, se em São Paulo, não se consegue contratar um 

professor, porque o mínimo salarial é baixo, no interior do nordeste o salário oferecido é 

o segundo maior do serviço público local. Havia, dessa maneira, disparidades enormes. 

No FUNDEB, ao contrário, criou-se um fundo com uma porção de impostos e 

nunca se sabe exatamente qual é o montante de recursos e quanto o governo destinará 

para o ensino fundamental e quanto irá para o ensino médio e para as creches. Trata-se 

então de uma interferência brutal e centralizadora, que cria distorções enormes. Por 

exemplo, pensemos o caso do estado de São Paulo, onde temos o maior 

desenvolvimento do ensino médio do país. O governo federal fixa quanto irá dar de 

recursos per capita, não é o percentual que distribui, ele já fixa antecipadamente qual é 

o valor per capita que vai para o ensino fundamental, para o médio e para o ensino 

infantil. Dessa forma, o estado de São Paulo sai perdendo uma quantidade enorme de 

dinheiro porque tem muito ensino médio, o que os outros estados ainda não tinham. 

Quando o governo concede os recursos de forma per capita, e não por percentual de 

distribuição, esses problemas existem. O modelo per capita que vigorava no FUNDEF 

era muito mais inteligente. Quando você dividia os recursos arrecadados pelo FUNDEF 

por um número de alunos e o resultado fosse abaixo de um “x”, o governo federal 

deveria completar até esse “x”. Então não havia essa questão de determinar quanto é 

que o estado vai ganhar e no que isso vai implicar no ensino fundamental, médio e 

infantil. Não havia uma gestão que interferia em um sistema de coleta de recursos que 

não é muito claro. Acho que foi um atraso. Seria melhor ter criado três fundos. Um só 

para o Município voltado para educação infantil, outro só para o estado cuidar do ensino 

médio e o FUNDEF para a educação básica e que é responsabilidade de todo mundo. 

Então, além do processo de avaliação, acho que o FUNDEF foi uma grande coisa que 

nós fizemos. 

O processo de avaliação foi um dos problemas levantados já na criação do 

NUPES-USP. Esse era um tema extremamente importante na Europa e nos Estados 
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Unidos naquela época, especialmente na Europa. Já na transição democrática quando o 

presidente Tancredo criou uma célebre comissão para analisar o ensino superior no país 

da qual participou e foi o relator o professor Simon Schwartzman, foram levantados 

praticamente todos os problemas com os quais nós nos deparamos posteriormente. 

Basicamente, a questão da avaliação já estava nesse processo, bem como a questão da 

diversificação do ensino superior. Este não pode ser focado somente na universidade, 

tem que ser um sistema mais amplo... Então essas ideias já estavam presentes naquele 

momento quando o José Goldemberg se tornou reitor da Universidade de São Paulo e 

foi a favor da avaliação. Ele queria não só uma avaliação como queria também construir 

um sistema de dados. Quando o Goldemberg assumiu a reitoria em 1986, não havia 

nenhum computador no meu departamento. Ele foi quem nos deu o primeiro 

computador. Havia na época apenas dois computadores pessoais que pertenciam a 

pesquisadores que trabalhavam, com verbas da FAPESP. Não havia nenhuma 

informatização dos dados. É incrível, não é!? Os processos eram todos datilografados. 

Havia uma sala imensa com enormes prateleiras que eram deslocadas por um motor 

para que a pessoa tivesse acesso aos processos. Ninguém sabia, na verdade, nem 

quantos professores nós tínhamos e nem quantos alunos. Esse levantamento começou 

com o Goldemberg que criou todo o sistema informatizado da USP para, pelo menos, se 

fazer uma política baseada em informações e, não somente, em wishfull thinking...  

Eu nunca passei completamente do campo intelectual para outro. Nunca tive um 

cargo político. As únicas eleições pelas quais concorri foram dentro da USP. Nunca tive 

a vontade de ir para o congresso ou de me candidatar à governadora. Nada disso. Fui 

sempre uma secretária técnica. Ou, então, uma assessora. Faço muita coisa no campo da 

assessoria: quando me dão um problema eu analiso, vejo as possibilidades cabíveis e a 

pessoa depois faz o que quiser com minhas observações. Eu não preciso fazer nenhuma 

negociação política. É uma função importante, mas, de acordo com o meu 

temperamento, não me vejo lá lutando com os deputados para passar uma legislação. 

Isso o Paulo Renato fazia bem e o Goldemberg também. A questão é que ficou muito 

em moda a ideia de que o conhecimento é poder. Quando estava lá no ministério toda 

hora a esquerda repetia isso de que “o conhecimento era poder”. Isso porque eles eram 

contra qualquer forma de poder. Era uma posição complicada. Acabei descobrindo outra 

coisa, que o poder é um excelente lugar de conhecimento. Quando se está lá no 

ministério é possível ver o sistema no seu conjunto, não dá pra você não olhar, porque 
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todo ele vai pedir dinheiro para você. E é preciso pensar onde é que os recursos serão 

distribuídos, quais são as universidades federais, quantas são as escolas técnicas e a 

questão das privadas. Tem que haver uma política para cada uma delas.  

Quando assumi a Secretaria de Ensino Superior tive, por exemplo, um grande 

problema com os hospitais universitários. Através dessa secretaria, descobri que havia 

44 hospitais universitários no país e eles eram definitivamente melhores que os demais 

hospitais do serviço público. Todos dependiam do Ministério da Educação. Eu brincava: 

“Vamos dar tudo para o Ministério da Saúde!”. Mas isso era algo impossível porque 

todos pertenciam às universidades. Cada vez que um hospital não ia bem, uma 

universidade encampava. Sei que tive que ficar lá administrando hospitais por um ano e 

meio, o que foi algo muito complicado. Então havia os hospitais com suas 

reivindicações, os reitores com as suas, o ensino privado que queria outras coisas e nós 

éramos obrigados a ler todos esses documentos e seguir a legislação. Nós tínhamos que 

estar com os dados em dia porque era preciso medir todas essas coisas em função do 

dinheiro disponível. O que significa que é fundamental ter um pé forte na realidade. 

Então aprendi muito no ministério. Acho que passar pelo poder, inclusive em uma 

posição tão privilegiada como a minha, a qual me foi oferecida sem ter que pedir nada 

para ninguém. Tinha um emprego fixo para o qual eu podia voltar a qualquer hora. 

Tanto que, toda vez que tive um problema no governo federal, eu pedi demissão e vim 

embora. Essa foi então uma situação privilegiada! Até demais. Poucas pessoas tem esse 

privilégio de trabalhar no governo sem depender dele. Afinal, sempre gostei muito de 

trabalhar na universidade também. Eu saí do governo duas vezes, pedi demissão duas 

vezes. Mas não foi um grande sacrifício. “Ah meu deus! Agora vou ficar sem 

emprego!”, como é o caso de boa parte dos técnicos que trabalham em Brasília, do 

pessoal bom que existe no ministério. E descobri que havia no ministério da educação 

um grupo antigo composto por técnicos extremamente competentes. Era um grupo de 

sobreviventes que sobreviviam às mudanças. Mudava-se de ministro a cada ano e meio. 

Esses funcionários não tinham somente uma visão geral como também uma visão 

histórica do geral. Uma pessoa crucial para mim em função desse conhecimento 

acumulado foi o Edson Machado. Ele tinha passado por quatro presidentes, tinha sido 

secretário de Educação em Santa Catarina em vários governos. Aprendi assim a 

respeitar esse conhecimento que vem da prática. Ou seja, tomar decisões dentro de 
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certas situações constrangedoras treina a cabeça para analisar as melhores formas para 

resolver um problema. Era necessário ser criativo e ter uma boa dose de realismo. 

Graças a esse realismo tive uma tradicional dificuldade de relação com os 

sindicatos. Era impossível dialogar com eles. Os sindicalistas vinham com as 

reivindicações e sentávamos à mesa, explicávamos que não seria possível atendê-las 

porque o orçamento não poderia ser aumentado naquele ano. Porque, caso contrário, os 

18% da educação não daria e haveria mais gastos do que o dinheiro que tínhamos. As 

explicações não tinham nenhuma repercussão porque eles não olhavam os dados. E 

ainda diziam: “Mas a base decidiu”. Mesmo quando espremíamos os miolos para 

conseguir fazer alguma concessão e pensávamos que poderíamos iniciar uma 

negociação... Eles simplesmente diziam nas assembleias: “Estamos ganhando! Não 

podemos desistir! O ministério está fraquejando”. Fiquei assim com uma experiência 

extremamente negativa em relação aos sindicatos, pelo menos no período em que estive 

no governo. Eu tinha vontade para negociar, não estava querendo permanecer no poder 

e nem ganhar eleições. Inclusive não estava ganhando dinheiro nenhum, aliás, estava 

ganhando menos por estar lá. Eu tinha uma remuneração maior estando aqui na USP. 

Não tinha nenhum interesse próprio, mas era impossível discutir! Não dava para 

resolver qualquer coisa desse jeito. Desse modo, todas as vezes que me senti mal no 

poder, eu sai. Isso foi muito bom. 

Com os estudantes da USP hoje também não tem negociação, não é? Eles se 

assemelham muito com os sindicatos quando dizem: “Tira a polícia!”. Eles não estão 

vendo que no ano passado houve três estupros na Faculdade de Filosofia, além do 

assassinato daquele aluno na FEA e os inúmeros roubos? Eles não conhecem os dados. 

Não sabem quanto vai custar a montagem de uma polícia equipada dentro da 

universidade!? Com as viaturas, a contratação de pessoal? Por que não gastar com os 

laboratórios que precisarão ser construídos? Esse dinheiro será retirado de onde? 

Respondo, do ensino e da pesquisa. Então é uma loucura! Esse negócio de apresentar 

solução sem saber quanto é que custa e quem vai pagar é uma praga do corporativismo 

sindical e estudantil. Para eles não interessa da onde vêm os recursos! Eles não fazem 

cálculo aritmético. 

Isso tudo também me deu uma visão muito mais ampla da universidade. Tinha 

que trabalhar com todo o senso da educação, coisa que de alguma maneira já fazia antes 

de ir para o ministério. E passei a trabalhar com todos os processos de avaliação que a 
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Maria Helena montou. Infelizmente a reforma não saiu. O princípio básico da reforma 

era estabelecer uma verba vinculada porque a universidade não pode ficar ao sabor da 

política. Em um ano existe verba à vontade e contratam-se funcionários, no outro ano 

tira-se a verba e o que você faz com os funcionários que são estáveis? Acaba-se criando 

um caos dentro do ensino superior público. O privado se vira, mas o público não. Então 

para dar autonomia para as universidades federais tinha que ter uma verba vinculada. 

Elaborei um plano onde uma parte dos recursos eram concedidos de acordo com o 

número de alunos, mas não podia ser nem abaixo de um mínimo e nem acima de um 

máximo. Isso seria medido em relação à proporção professor e aluno. Se você puser 

vinte e cinco alunos para um professor é muito para uma universidade, não é possível 

fazer a pesquisa. Se você estabelecer cinco alunos para cada professor seria desperdício, 

então era preciso estabelecer esses critérios para manter um número razoável de alunos. 

Havia determinadas situações em algumas federais onde a relação entre o número de 

alunos para cada professor era ridícula, cinco alunos para um professor, enquanto que 

na USP eram doze. Era preciso pesar essas coisas todas... Então uma parte da verba teria 

que ser distribuída dentro desse jogo entre o número de aluno e a relação com o número 

de professores e, a outra parte, era dividida levando-se em conta a qualificação do corpo 

docente, o número de docentes em tempo integral e projetos de pesquisa. Então havia 

diferentes fontes de financiamento, de modo que era possível aumentar o financiamento 

fazendo muita pesquisa, ou era possível aumentar o orçamento aumentando o número 

de alunos, como era possível fazer um pouco de cada coisa. Assim, haveria uma política 

de responsabilidade por parte da instituição. Parando com aquela história de: “Ah! 

Coitadinha de mim, eu preciso de um auxílio!”. A instituição passaria a receber de 

acordo com o que fazia: aumente isso e terá tanto. Isso se chama accountability, 

necessário para a universidade. Mas não temos isso aqui no Brasil. As três 

universidades paulistas têm uma enorme vantagem de serem autônomas porque as 

federais não são. Mas não existe essa questão da accountability. Porque só existe a 

verba vinculada, não existe o outro processo da distribuição de verba de acordo com 

indicadores de eficiência e produtividade, e de atenção às necessidades da população.  

Durante boa parte da minha vida a Faculdade de Filosofia da USP foi o meu 

mundo. E dentro da Faculdade de Filosofia, as Ciências Sociais e a Antropologia. Eu 

comecei a ter uma nova visão da Faculdade de Filosofia depois da Reforma de 1968. 

Com essa reforma a antiga Faculdade de Filosofia foi desmembrada e a minha 
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identificação era com ela. Havia as exatas, as biológicas e as humanidades. Era uma 

enorme Faculdade e vigorava a ideia de que ela deveria ser um centro interdisciplinar 

das ciências básicas. Com a necessidade de se criar institutos e departamentos, saiam a 

Física, a Educação, a Psicologia, a Geologia e deram origem a institutos próprios e seus 

departamentos. O que sobrou da Faculdade de Filosofia não podia ser dividido naquele 

momento por causa da pressão política. Não era possível tirar as Ciências Sociais da 

proximidade de Letras, História e Geografia onde havia um pessoal mais conservador 

que segurava a barra politicamente. Principalmente o Eurípedes Simões de Paula que 

era o diretor da FFLCH-USP. Como ele havia sido pracinha na Segunda Guerra os 

militares tinham enorme respeito por ele. O Prof. Eurípedes segurou muito a barra em 

relação às Ciências Sociais e a Filosofia que foram os cursos mais visados naquele 

momento. História também foi bastante visado, Letras bem menos. Como tinha saído 

também o curso de Economia, nós ficamos com um nucleozinho extremamente 

heterogêneo e, com o tempo, nós ficamos com três prédios que correspondem muito 

bem a uma divisão de áreas: um prédio para Geografia e História, um prédio para Letras 

e outro para Ciências Sociais e Filosofia. Com o decorrer dos anos a FFLCH foi 

extremamente prejudicada. Veja o caso da Psicologia. Ela era menor, do tamanho da 

Sociologia e ela se tornou um instituto maior do que o departamento de Ciências 

Sociais. Quer dizer, quando se cria um instituto independente há uma maior sinergia no 

seu interior, interesses comuns. Com a Física se deu o mesmo, ela cresceu 

astronomicamente! Como institutos eles tiveram um desenvolvimento muito maior.  

Em nenhum lugar do mundo existe algo semelhante à nossa Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas como a nossa. E nem no Brasil. Quando você 

começa a estudar se depara com essa coisa esdrúxula. Na Congregação, Ciências 

Sociais e Letras não se entendiam. Não havia nenhum curso comum entre essas três 

áreas. Não havia nada em comum a não ser o mito da Velha Faculdade de Filosofia. Eu 

lutei muito para que nos separássemos. Acho que essa intransigência e esse 

tradicionalismo da Faculdade de Filosofia, desse seu passado heróico e mítico, fez dela 

uma Faculdade cega em relação ao resto da universidade. As coisas não chegam até ela 

porque ela tem pouca representação no Conselho Universitário. A FFLCH pensa que é o 

centro do mundo universitário! E ela não é. Na verdade ela precisava ter unidades 

menores e mais dinâmicas. Isso seria mais interessante do que ficarmos mergulhados 
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naquela ideia de que somos a visão crítica da universidade. Não somos. Não temos uma 

visão de universidade. Estamos extremamente isolados pelo nosso excesso de tamanho. 

A FFLCH, além disso, é muito governada pelos “viúvos” e “viúvas” do 

movimento estudantil de 1968. As pessoas ainda pensam a universidade e o 

departamento como se ainda estivessem em 1968, lutando contra a ditadura. Nós 

estamos, na verdade, em uma universidade inteiramente diferente e em uma sociedade 

totalmente diferente. Mas não houve um agiornamento, uma modernização em relação 

ao que precisa ser feito. Cada vez que um grupo de militantes – boa parte nem é aluno, é 

funcionário – resolve invadir a universidade, lá está a Faculdade de Filosofia sempre 

pronta a defendê-los... Podem me chamar de conservadora, mas nunca fui a favor de 

invasão nenhuma, a não ser quando os estudantes invadiram a Faculdade de Filosofia 

em 1968! Aquilo foi uma coisa extremamente diferente. Vivíamos sob um regime 

militar extremamente forte. Os alunos do Mackenzie atiravam em nós e a polícia 

perseguia os estudantes. Era uma outra situação. Embora não concordasse com a 

invasão tratava-se de um ato heróico. Tanto é que me solidarizei e tomei parte nas 

vigílias que se realizaram à noite. Eram alunos que tinham um projeto de universidade 

e, embora eu não concordasse muito com ele, era um projeto integrado, estava em pauta 

para transformar as coisas. Não era para ganhar dinheiro e nem para obter diploma; 

além disso, havia o perigo de ser preso e mesmo morto. Agora, essas invasões, inclusive 

na penúltima, os alunos não sabiam nem mesmo o que estavam reivindicando. Não 

havia projeto nenhum! Isto não é um movimento político sério.  

Na Faculdade de Filosofia, esta que sobrou, todos os departamentos devem ter 

uma missão semelhante, mas trabalham em áreas diferentes do conhecimento. Você 

poderia dizer que a não divisão é uma coisa boa na medida em que quanto mais 

interdisciplinar é uma formação, melhor para os alunos. Só que na Faculdade de 

Filosofia não tem nenhuma interdisciplinaridade. O aluno que estuda literatura grega ou 

latina nunca teve um curso sobre a história da Grécia e de Roma e vice-versa. Tem 

aluno trabalhando com a demografia brasileira sem nenhuma ligação com o 

departamento de geografia. Há um isolamento completo destas três áreas e não há um 

projeto que possa juntar isso tudo. O projeto é abstrato então ele pode ser realizado 

através de cada área do conhecimento. Então acho que pelo menos Letras tinha que ficar 

dentro de um grupo próprio. Letras tem uma forma de conhecimento muito diferente do 
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nosso nas ciências sociais. Porque é um conhecimento baseado apenas em textos e não 

há pesquisa empírica.  

Acredito que seria ainda mais fácil fazer um projeto interdisciplinar a partir de três 

unidades independentes do que agora, dentro da mesma unidade. Isso poderia abrir um 

pouco a visão da Faculdade de Filosofia, ela está muito voltada para si própria. Na 

verdade ela teria um papel enorme se oferecesse formação básica para diferentes áreas 

da universidade. Hoje, na pós-graduação, nós recebemos muitos alunos de outras áreas 

porque eles querem informar-se sobre a realidade social. Às vezes ele já se formou, mas 

vai às Ciências Sociais, faz meia dúzia de cursos e depois vai embora. Portanto seria 

fundamental que a FFLCH desse essa oportunidade. Eu mesma já propus que 

tivéssemos um sistema, um pouco semelhante ao dos Estados Unidos, na qual o aluno 

tem uma área de concentração. Por exemplo, Literatura com foco em Brasil e uma área 

secundária: Geografia, História, Filosofia, etc. Dessa maneira, haveria uma formação 

mais interdisciplinar a ser oferecida para os alunos. Se houvesse um sistema assim, eu 

mesma faria História. A História faz muita falta para as Ciências Sociais. Não fazia 

muito anteriormente porque havia um grupo de pesquisadores que eram amigos, cujo 

centro era o Fernando Henrique, com algum grupo de filósofos, um grupo de 

historiadores e alguns docentes de Letras. Mas a iniciativa vinha de uma pessoa muito 

criativa que era o Fernando. Fora isso, hoje os projetos interdisciplinares estão nos 

núcleos que funcionam fora da FFLCH. Um Núcleo da Faculdade de Filosofia que 

conheço bem é o Indígena, mas só trabalham com a questão indígena. Acho, enfim, que 

a FFLCH hoje é uma instituição retrógrada, fechada e provinciana. Não é um 

julgamento muito positivo, não é? Precisamos ter coragem para falar isso para ver se 

alguma coisa se agita lá dentro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

Francisco Maria Cavalcanti de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

No meu modo de ver a atividade política fecunda 

a atividade acadêmica e vice-versa. Você pode fazer 

atividade acadêmica sem prejuízo da atividade 

militante e, o contrário, a condição de militante pode 

ajudar muito na atividade acadêmica. 
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Eu sou do Recife. Isso ainda hoje me comove porque sou de uma família de classe 

média, o que no Recife que é uma cidade muito pobre, significa algo bastante acima da 

média. Tenho onze irmãos, um deles faleceu com oito meses e ficamos os dez em uma 

distribuição perfeita, cinco homens e cinco mulheres. O meu pai era farmacêutico 

prático, não era diplomado e, minha mãe, era dona de casa. Crescemos todos no Recife 

em uma família muito feliz. As minhas recordações da infância são sempre muito 

gratas.  

Eduquei-me no ensino público, em um dos grupos escolares do Estado. Depois fui 

estudar no Colégio Salesiano, isso porque só existia um colégio para homens e uma 

Escola Normal para mulheres e não tinha vaga para todo mundo. O Colégio Salesiano 

pertencia a uma ordem italiana bastante conservadora e lá realizei tanto o curso ginasial 

quanto o colegial. Depois ingressei no curso de Ciências Sociais da Universidade do 

Recife, hoje Universidade Federal de Pernambuco. Uma vez formado fui trabalhar no 

Banco do Nordeste como escriturário e, mais tarde, trabalhei no Escritório Técnico de 

Estudos Econômicos do Nordeste que era uma espécie de instituto de pesquisa 

pertencente ao banco em Fortaleza. Esse foi um período de formação muito importante 

porque do ponto de vista profissional era melhor que o curso que havia feito na 

universidade. Passei por um período intensivo de estágios em diversas áreas como, por 

exemplo, na Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC). Depois voltei para o 

Recife e fiquei trabalhando lá até que um antigo diretor do Banco do Nordeste me 

convidou para vir trabalhar com ele aqui em São Paulo.  

Em São Paulo trabalhei no departamento de planejamento da Lambretas do Brasil, 

uma empresa que fazia motonetas. Quando eu estava aqui na cidade em 1958, alguém 

me disse que o Celso Furtado estava formando uma equipe para criar no Recife um 

instituto que veio a ser a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE). Como estava interessado no projeto fui para o Rio de Janeiro, onde o 

Furtado era o diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE). Eu me 

apresentei e disse a ele do meu interesse nesse projeto. Ele me pediu para ser 

entrevistado e comecei a participar das atividades da SUDENE. Veja que foi um 

processo simples e sem apadrinhamento político. Desse modo eu voltei para o Recife 

onde fiquei trabalhando por cinco anos. Esse período de trabalho no então chamado 

Conselho de Desenvolvimento do Nordeste foi muito gratificante. Logo em 1959 ele 
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passou a ter o nome atual de SUDENE. Trabalhei nesse órgão até o Golpe de 1964. O 

Golpe expulsou a todos nós e, então, voltei para São Paulo e aqui fiquei exilado como 

muitos dos meus conterrâneos.  

Nesta segunda vinda a São Paulo reiniciei minhas atividades acadêmicas. Afinal, 

o trabalho na SUDENE era estimulante, exigia capacidade acadêmica, mas não se 

compara com o que vim a fazer depois. Na SUDENE eu trabalhava em atividades 

executivas, aliás, essa instituição atuou de uma maneira absolutamente inovadora na 

gestão pública graças ao Celso Furtado, seu fundador. Atuava junto às universidades e 

aos municípios, então tratou-se de uma experiência enorme porque conheci a máquina 

do Estado brasileiro por dentro. Mas, havia uma pressão enorme e não havia tempo para 

estudar, aquilo não se tratava de uma atividade acadêmica.  

Dei início então a atividades de consultoria em São Paulo, até que em 1970 o 

Octávio Ianni, que dirigia o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), 

me convidou para integrar o grupo de estudos dele. Ele me conhecia porque havia dado 

aulas para mim naqueles cursos de formação, então passei a ficar encarregado ao grupo 

que estudava planejamento regional. Foi assim que entrei no CEBRAP. O projeto que o 

Octávio coordenava não foi para frente porque o dinheiro vinha da Academia Brasileira 

de Ciências que retirou o apoio financeiro e o projeto se desfez. O fato é que eu estava 

bastante entrosado com a equipe fundadora do CEBRAP e fiquei lá por 25 anos. Foi um 

período ótimo e muito produtivo onde pude voltar a estudar e participar de um grupo 

bastante integrado. Embora não fosse um grupo uniforme, nem homogênio, ganhamos a 

fama de ser um grupo formado por marxistas. Até a ditadura acreditou nesse mito, mas 

isso não era verdade. Tanto é que lá dentro havia grupos de pesquisa bastante 

distanciados da perspectiva marxista. E, além disso, havia marxistas como eu, o Paul 

Singer e, o próprio Fernando Henrique Cardoso, tinha uma perspectiva teórica que era 

fundamentalmente marxista.  

Esse período no CEBRAP foi muito interessante e, como momento de formação, 

o melhor da minha vida. Foi um período de grande contribuição em um momento no 

qual a universidade estava abafada e a gente podia, surpreendentemente, desenvolver 

atividades bastante livres. Havia uma reunião praticamente semanal para a discussão de 

temas e havia apresentação de textos que nós chamávamos de “O Mesão”. Foi mesmo 

um período muito produtivo e gratificante no qual aprendi muito. Foi nessa fase que 

criei asas e me desenvolvi bastante no campo das ciências sociais brasileiras. Nesses 
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anos produzi textos que foram marcantes, eu mesmo não esperava que tivessem a 

repercussão que tiveram. Encerrei minhas atividades no CEBRAP em 1995. Nesse 

momento, a coisa da política que, antes nos unia, nos dividiu. Havia aqueles que 

tendiam para o lado do Fernando Henrique Cardoso e havia aqueles que pendiam para o 

lado do Partido dos Trabalhadores, como era o meu caso, o do Paul Singer e do Vinícius 

Caldeira Abranches. Aí o clima ficou insustentável. 

Bom, antes que eu deixasse o CEBRAP, alguns professores do Departamento de 

Sociologia da Universidade de São Paulo (USP) tinham me convidado para entrar para a 

universidade. A minha experiência como professor universitário era muito recente. Eu 

ministrava aulas na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no Departamento de 

Economia, desde 1980. Trabalhei na PUC até que recebi a visita das professoras 

doutoras Eva Blay e Irene Cardoso, ambas do Departamento de Sociologia da USP. A 

Profa. Eva era a chefe do departamento naquela ocasião e me convidou para ir para a 

USP. Foi assim que entrei na USP e tive a felicidade de encontrar um grupo muito 

interessante que incluía a Profa. Dra. Maria Célia Paoli que era a figura mais expressiva. 

Juntos começamos a formar um grupo de estudos que resultou na criação em 1995 do 

Núcleo de Estudos dos Direitos e da Cidadania (NEDIC). Mais tarde, por recomendação 

do então diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH-USP), 

o Prof. Dr. Francis Aubert, o núcleo se tornou o Centro de Estudos dos Direitos da 

Cidadania (CENEDIC). Uma vez ligado a FFLCH como um todo, passaria a ter 

condições de receber maior apoio institucional. Nós sempre nos consideramos 

amadores, ou seja, amamos o que fazemos. Para nossa surpresa, somos muito bem 

considerados dentro da universidade. A nossa atividade é muito intensa e produtiva, 

temos seminários quase semanalmente. Editamos quatro livros a partir de atividades 

desenvolvidas lá. Enfim, a minha atividade acadêmica na USP deve muito a esse grupo 

que encontrei e consegui melhorar do ponto de vista de conseguir agregar mais pessoas 

e contribuir para o desenvolvimento das atividades docentes e de estudos. 

Eu sou socialista antes de ser sociólogo. Eu conheci o socialismo aos dezesseis 

anos no Recife em atividades estudantis. Frequentei o Partido Socialista Brasileiro na 

Sessão de Pernambuco e, junto com outros colegas, criamos o Movimento Estudantil 

Socialista de Pernambuco que foi um pequeno grupo que não teve muita influência 

porque a presença do Partido Comunista era muito forte. Aliás, os comunistas nos 

chamavam de ala feminina da esquerda. Era uma forma jocosa dos membros do 
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Partidão se referirem aqueles que eles achavam que eram reformistas enquanto eles se 

afirmavam como revolucionários. Mas eles não fizeram revolução nenhuma, enfim... 

Havia, assim, uma grande rivalidade, mas havia espaço para todos desenvolverem suas 

atividades. Então eu sou socialista antes de ser sociólogo! Talvez por essa influência eu 

tenha confundido Sociologia com Socialismo e, assim, fui fazer Faculdade de Ciências 

Sociais. Quanto aos meus amigos, a maior parte foi fazer a Faculdade de Direito, 

considerada uma das três grandes faculdades do Recife, juntamente com a Faculdade de 

Medicina e a Faculdade de Engenharia. Já a Faculdade de Sociologia era praticamente o 

patinho feio porque ninguém sabia exatamente para que servia. Eu sempre tive uma 

enorme dificuldade para explicar para a minha mãe o que eu fazia... É uma situação 

engraçada! Como ela era uma mulher muito prática e que tinha que criar dez filhos 

porque, infelizmente, meu pai faleceu muito cedo, ela me aconselhava: “Meu filho, faça 

o concurso do Banco do Brasil...”. Acho que eu devia ter seguido o conselho dela. Eu 

certamente estaria em melhores condições financeiras... Até hoje me divirto muito 

quando lembro do seu conselho. Mas, afinal, tive sorte de ir parar no Banco do Nordeste 

porque senão estaria como a imagem do filósofo nas piadas populares: chutando lata 

vazia no meio da rua. 

Colaborei intensamente para o jornal Opinião que foi fundado pelo Fernando 

Gaspariam e, depois, escrevi artigos para o jornal O Movimento. Este último estava 

sediado em São Paulo e participei muito intensamente das reuniões semanais do 

Conselho de Redação. Na verdade, o jornal O Movimento surgiu a partir de um grupo 

dissidente que pertencia ao Opinião. Houve depois outra pequena dissidência da qual fiz 

parte que tentou formar o jornal Em Tempo, mas não cheguei a me integrar a esse 

veículo de comunicação. Aí encerrei minha participação na imprensa. Foi muito 

gratificante até que algumas divergências acabaram prejudicando a convivência. Só 

contribui ocasionalmente com algum artigo para a Folha de São Paulo, coisa que já não 

faço há algum tempo. A minha atividade jornalística está encerrada, não pretendo voltar 

a investir nessa atividade, a não ser ocasionalmente.  

A participação na imprensa foi muito interessante, me deu uma nova experiência e 

me obrigou a comunicar minhas ideais em uma linguagem acessível à população que lê 

jornais sem perder o rigor. Além disso, era uma oportunidade de levar os conhecimentos 

das ciências sociais para o campo jornalístico e aprender a divulgar ideias. Isso, 

infelizmente, a academia não faz muito. Ela tem, às vezes, um linguajar muito 
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hermético, pouco exposto ao público, e isso acaba sendo um desperdício porque a 

academia tem muito o que ensinar. Mas os meus colegas da USP não são muito dados a 

debater nesses veículos. A maior parte dos professores é do estilo clássico de intelectual 

que não participa de debates públicos. E esse não é muito o meu feitio, eu prefiro ousar 

e utilizar o pouco que sei para fecundar a discussão na sociedade. Não sou um 

intelectual contemplante... Tive uma carreira acadêmica quase sem acidentes. Não tenho 

do que me queixar. Acho que o que consegui fazer está acima das minhas capacidades. 

Não sou um sociólogo erudito, gosto mais de interpretar a realidade e sou mais ousado 

desse ponto de vista. Estou ai para o que der e vier. 

O Ulisses Guimarães é uma personagem da história brasileira que está a merecer 

uma biografia e uma avaliação do seu trabalho. Ele dirigiu a oposição brasileira durante 

alguns dos piores anos da ditadura, sem bravatas e sem recuar um milímetro. Nessa 

época ele frequentava certos círculos intelectuais, pedia colaboração e atraia gente para 

a política. Eu não posso me dedicar à tarefa de recuperar a trajetória do Ulisses 

Guimarães porque isso exigiria muitos anos de pesquisa e entrevistas com aqueles que 

conviveram com ele e ainda estão vivos. Mas essa é uma necessidade para a democracia 

brasileira e para a história política brasileira. Durante aquele período de fato havia um 

monte de gente que atuava proximamente e tinha relações com o então MDB, como o 

Fernando Henrique Cardoso, o Francisco Weffort, o Luiz Werneck Vianna e a Maria 

Hermínia Tavares de Almeida. Fernando Henrique inclusive entrou para o partido, nós 

não entramos. Na campanha de 1974 o Ulisses nos pediu que fizéssemos um programa 

para a sua candidatura. Não foi o CEBRAP que fez porque não podia executar algo que 

já era uma atividade partidária. Além disso, a ditadura vivia de olho no nosso trabalho. 

Então esse grupo de pessoas assumiu essa responsabilidade e fez esse documento que 

foi entregue ao Ulisses Guimarães. Essa foi a primeira vez em que um partido político 

sistematizou ideias e proposições para a sociedade brasileira. Era um programa social-

democrata e seguia, portanto, as linhas gerais que os partidos socialistas da Europa 

faziam. Foi um programa muito importante porque a partir daí abriu-se um debate sobre 

questões brasileiras e institucionais. Foi praticamente o programa que ficou para o país.  

O Ulisses Guimarães era um tipo paradoxal. Ele não era um bom orador, 

diferentemente da tradição dos políticos brasileiros que falavam muito bem. O Ulisses 

era um orador monótono, ele não entusiasmava ninguém. Pela fala dele ninguém se 

convencia de nada. Portanto, ao invés de arroubos retóricos, ele tinha uma atividade 
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política extremamente consistente e acho que isso fundou a oposição brasileira. Ele 

tirou a oposição do estágio em que estava e deu a ela uma consistência que antes não 

tinha. Eu sugeriria aos jovens brasileiros estudar a figura do Ulisses Guimarães. A gente 

tem sempre a tendência a celebrar grandes heróis e uma tendência menos importante de 

estudar figuras que não são carismáticas, mas são consistentes e que de fato constroem 

alternativas. O Ulisses era um desses. Acredito que algum departamento, alguma 

universidade poderia trabalhar sobre a trajetória de Ulisses Guimarães e a política 

brasileira, tanto no período do regime militar quanto após. Eu não posso me dedicar a 

isso porque isso exigiria anos e anos de pesquisa e eu já não tenho uma perspectiva tão 

longa. A madrasta daqui a pouco chega aqui... 

Eu participei da formação do Partido dos Trabalhadores desde a primeira reunião 

feita no Colégio Sion. Havia lá umas duas mil pessoas, de modo que minha participação 

não tinha nada de especial. Mas fiz parte de um grupo de intelectuais que desde logo 

estava à espera dessa oportunidade. Havia no país uma espécie de orfandade em relação 

à atividade política... Apesar de nunca ter feito parte do Partido Comunista, sabíamos 

que ele ainda estava sob forte repressão... Havia uma massa enorme de pessoas que 

estavam em busca de uma oportunidade como essa apresentada na primeira reunião. O 

PT foi essa chance. Tanto que o seu primeiro secretário geral foi o Francisco Weffort, 

tipicamente um intelectual da USP, e que exerceu esse cargo durante muitos anos.  

Eu então participei da primeira fase de vida do PT de uma forma muito intensa, 

mas nunca estive em nenhum órgão da direção nem gosto da vida partidária nesse 

estrito sentido. A vida partidária nesse estrito sentido é um ninho de víboras, cada um 

querendo comer o outro. A minha atividade partidária sempre foi para fora e nunca para 

dentro. Até que em 2003 achei que não dava mais para continuar no PT.  Escrevi então 

uma carta pública desligando-me do PT porque eu já sabia para onde as coisas iam. Não 

se trata de nenhum milagre ou adivinhação. Aquela “Carta ao Povo Brasileiro”, 

publicada pelo PT em 2002 deveria se chamar “Carta aos Banqueiros Brasileiros”! Nela 

o PT capitulava e renunciava a sua trajetória, aos mandatos populares que recebia para 

ajudar a transformar a realidade brasileira. Nenhum partido sozinho faz isso, mas ele é 

certamente um dos condutos mais adequados para atuar nos processos de transformação. 

Quando percebi que essa atuação já não era mais a vocação do PT, eu me afastei da 

militância e ajudei a fundar o Partido Socialismo e Liberdade (PSoL). Também atuei 

junto com intelectuais e militantes. Continuo filiado ao PSoL, mas não estou mais 
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atuando intensamente. Como dizem as embalagens de remédios, eu já passei do prazo 

de validade. Estou muito light e não vou mais me empenhar na atividade partidária. 

Acho muito positivo o encontro da atividade intelectual com a político-partidária. 

A maior parte dos meus colegas acadêmicos tem uma posição de rejeição ou, no 

mínimo, uma tentativa de neutralidade. Isso é um equívoco. No meu modo de ver a 

atividade política fecunda a atividade acadêmica e vice-versa. Você pode fazer atividade 

acadêmica sem prejuízo da atividade militante e, o contrário, a condição de militante 

pode ajudar muito na atividade acadêmica. Isso abre espaços de compreensão, interpreta 

e influencia. Gosto muito de uma frase do Sartre que definia o intelectual como: 

“Aquele que se mete onde não foi chamado”. E essa é a minha posição política: “Eu 

posso não entender nada do que está sendo colocado, mas eu quero opinar sobre essas 

coisas”. Quero ter o direito como cidadão de participar do debate e intervir, nesse caso, 

a minha condição de intelectual acrescenta alguns pontos a essa participação. E, o 

contrário também é verdadeiro, a minha atividade militante me informa melhor sobre 

questões da sociedade do que se simplesmente eu vivesse debruçado sobre os livros. 

Isso serve para a minha especialidade, talvez para um físico nuclear a sociedade não 

influa em nada. Já para alguém que faz ciências sociais, a militância política pode ser 

extremamente fecunda porque ela informa sobre a sociedade e seus problemas. E o 

intelectual com as armas que a ciência social te dá, existe a possibilidade de formular de 

outra maneira as interpretações apresentadas. Trata-se de um casamento muito fecundo. 

Nunca renunciei a ele ao longo da minha vida. Hoje mantenho certo distanciamento 

porque meu prazo de validade está vencendo. Mas essa participação nunca me 

prejudicou em nada. Não sou um erudito que escreve três vezes e cita cinco. A minha 

formação me dá a possibilidade de ousar na interpretação dos fenômenos e dos 

processos principais na sociedade. E, como intelectual, vou usar isso no sentido da 

transformação. Então, volto a insistir, trata-se de uma interlocução extremamente 

fecunda. O cientista social que não tiver participação política perde muito em relação à 

visão que poderia ter da sociedade.  

Quanto a minha experiência acadêmica, na Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo eu só dava aulas. No tempo em que participei da PUC-SP lembro-me que 

havia poucos recursos para dar maior radiação aos seus docentes. Naquele período, 

como havia muita perseguição política nas universidades públicas, muita gente se 

refugiou na PUC-SP. Podemos citar o Octávio Ianni, a Carmem Junqueira que dirigiu o 



40 

 

Departamento de Antropologia, o Paul Singer que foi professor da Faculdade de 

Economia. Mas, do ponto de vista de pesquisa e de novos horizontes, a PUC não dava 

conta disso. Depois, ampliaram-se as ofertas vindas do FINEP, do CNPq e da FAPESP 

e então essa situação precária começou a mudar. Hoje o sujeito pode ser um docente na 

PUC e manter suas atividades de pesquisa no mesmo nível que se faz em uma 

universidade pública. Aliás, acho que Franco Montoro quando foi governador de São 

Paulo perdeu uma boa chance de estadualizar a PUC-SP. Ele era professor do curso de 

Direito e dizem que ele tentou fazer isso, mas que o Cardeal Arns recusou. A PUC é 

uma grande universidade! E parece que, de uns anos para cá, o poder da igreja 

aumentou sobre a universidade, de modo a cercear as atividades lá dentro. No meu 

tempo havia muita liberdade e não havia interferência da igreja. Ela era tão aberta que, 

em 1977, a Sociedade para o Progresso da Ciência (SBPC) realizou sua reunião anual 

na PUC-SP. Ela iria fazer uma reunião em Fortaleza, mas novamente a ditadura tirou 

recursos e como os associados resolveram que iriam fazer a reunião de qualquer jeito, a 

PUC se ofereceu para sediá-la. Foi uma reunião exitosa, teve até a intervenção da 

polícia. A tropa do coronel Erasmo Dias entrou e bateu em muita gente lá, mas essa foi 

uma das grandes reuniões da SBPC. A PUC está à altura de qualquer outra universidade 

pública. Ela talvez só não seja igual à USP porque esta tem outros recursos, além do 

Estado de São Paulo por trás. Mas certas disciplinas e cursos na PUC são melhores do 

que na USP.  

Quando vim para a USP encontrei uma universidade plenamente formada, de 

modo que não tenho nada a destacar do ponto de vista da minha atuação. Em uma 

universidade consolidada, um ou outro professor faz pouca diferença. O que faz a 

diferença é o conjunto de atividades que a USP promove. Lembro muito bem que fiquei 

lá até 1998 quando me aposentei por tempo de serviço. Aposentei-me, aliás, por receio 

de que os projetos privatistas de Fernando Henrique Cardoso invadissem a universidade 

pública. Então pedi a aposentadoria por precaução, embora continue até hoje muito 

imerso nas atividades da USP. Oriento alunos no doutorado, sobretudo, e mantenho com 

outros colegas um centro de pesquisa. Estou sempre na USP e lá encontro o melhor 

ambiente para exercer essas atividades. Dificilmente encontrarei em outro lugar as 

oportunidades que a USP oferece.  

A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo (FFLCH-USP) é muito autônoma, cada departamento forma o seu currículo, claro 
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que respeitando as exigências do Ministério da Educação. Daí para frente, as atividades 

correm por iniciativa dos professores. Os professores tem total liberdade, os 

departamentos não ficam te orientando para fazer isso ou aquilo. Eu sempre me 

surpreendo muito porque minha mulher trabalha na UNIFESP no departamento de 

medicina preventiva, e a diferença é notável. Existem certas coisas que ocorrem lá que 

na USP não ocorreriam. Eu nunca tive que dar satisfação nenhuma da matéria que eu 

estou dando em sala de aula. Então a FFLCH é um lugar onde o professor pode exercer 

as suas atividades e não tem a concorrência produtivista. Não existe pressão para 

publicar. Essa pressão para publicar é da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Ensino Superior (CAPES), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico  (CNPq) e, de certa forma, do ambiente internacional. Existe essa 

influência que vem do estilo norte-americano de publicar, publicar, publicar. Na FFLCH 

essa pressão não existe. E espero que ela nunca adote esse modelo de faculdade porque 

isso não conduz a nada. Há alguns anos atrás, o José Goldemberg levou essa discussão 

para a Folha de São Paulo. O Goldemberg foi talvez um dos bons reitores que a USP 

teve nas últimas décadas... Bom, sei que a Folha então iniciou uma série de publicações 

sobre trabalho produtivo de docentes, mas essa é uma avaliação equivocada. O Celso 

Furtado que nunca esteve em nenhuma universidade brasileira, ou seja, percebe-se que 

as universidades eram pouco abertas a intelectuais como Celso Furtado. Ele pode ter 

dado cursos na PUC, mas na USP não. Há também o Caio Prado, grande historiador que 

também nunca foi da universidade. Quando houve esta discussão, o Celso Furtado que 

sempre é muito discreto, interviu e escreveu um artigo sobre o que é ser produtivo ou 

não como intelectual na universidade. Ele citou o exemplo de Piero Sraffa, que foi um 

economista italiano e devido ao fascismo migrou para a Inglaterra e escreveu um único 

livro. O livro se chama: Produção de mercadorias, por mercadorias. E ele editou toda a 

correspondência de David Ricardo. Dizia então o Celso Furtado: “Pelos critérios da 

Folha de São Paulo, Piero Sraffa seria improdutivo”. Felizmente isso não colocou 

dentro das áreas de humanas, mas em outras áreas isso pegou. Aliás, em algumas áreas 

existem artigos com cinquenta assinaturas... Ora, isso não existe! Isso funciona só para 

mostrar no currículo Lattes uma tonelada de coisas... Também não é possível dizer que 

esse produtivismo, essa concorrência nas áreas de humanas não existi de nenhuma 

maneira. Não sejamos extremistas, mas o que acontece não chega a ser obsessivo e nem 

atrapalha as atividades daqueles que não querem entrar nessa correria. 
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Entendo que a FFLCH-USP é um local de resistência ao esvaziamento do espaço 

público. Esse esvaziamento do espaço público que vivemos significa a colonização da 

política pela economia. Acontece que as duas coisas são diferentes. A economia tem 

determinações que vem do capital e, às vezes, contra a sua vontade, faz-se aquilo em 

que não se acredita, mas se é obrigado a fazer. A política não, a política é o exercício da 

liberdade. Pela política é possível reformar a sociedade. Pela economia isso não 

acontece. Então, geralmente a discussão aqui no Brasil é equivocada porque se pensa 

que é a economia que determina as coisas, mas, na verdade, é a política. Então, quando 

se deixa que a economia determine as coisas, a política perde a sua autonomia e os 

cidadãos também deixam de ser autônomos. Tudo passa a ser decidido de forma 

determinista pelas necessidades econômicas. A política é o contrário, ela é o lugar e a 

forma como a sociedade pode corrigir as suas próprias distorções, sem que nenhuma 

força externa lhe obrigue a isso. Daí a importância da autonomia da política e da 

resistência ao esvaziamento do espaço público. A FFLCH continua sendo um lugar 

onde se pode cultivar esse espaço público e onde a atividade política é proeminente. 

Claro que a atividade política no cotidiano, às vezes, aborrece e se tem a sensação de 

que se vai nadar e acabar morrendo na praia... Além dos problemas que a gente 

conhece, tais como a corrupção e a impunidade. Mas é preciso resistir a essa crise 

porque, caso contrário, joga-se fora o bebê com a água suja do banho... A política tem 

tudo isso, não é uma atividade de santos. Ninguém acha que Carlinhos Cachoeira é 

santo... Mas a política permite que a sociedade se refaça pelas suas próprias forças 

quando os homens e mulheres assim desejam. É importante saber que nada está 

determinado, mas ela abre espaço para isso. Então, é preciso resistir a essa colonização 

da política pela economia. 

Lembro-me muito bem da discussão sobre o mensalão a qual o Lula e os petistas 

dizem que é uma invenção da imprensa. Não, não é uma invenção da imprensa. Mas, 

apesar disso, o interessante era escutar os comentários na televisão e nos jornais. O 

comentário geral era o seguinte: “Trata-se de uma crise política, mas é preciso não 

deixar que esta crise política afete a economia”. Ora, isso é um absurdo, pois se a 

política não puder afetar a economia ela é anulada. Afinal, é a política que deve dirigir a 

economia, são nossas opções que tem que valer e dirigir a economia. Não podemos 

aceitar a reprodução do capital como um sujeito automático, sem dono e nem direção. 

Nós sabemos que esse sujeito automático é falso e que as forças econômicas são aquelas 
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que dirigem o sistema. A política está ao alcance dos cidadãos, enquanto que a 

economia não. Eu não posso intervir na economia, o máximo que posso intervir na 

economia é escolher se vou comprar em uma padaria que fica na Rua X ou se compro 

em outra na Rua Y. Esta é a minha máxima intervenção! E isso não é nada! Agora, na 

política eu posso intervir e com maior proficiência e pertinência. O risco que as 

sociedades modernas correm é a anulação da política. No Brasil, isso tudo seria ainda 

mais grave, porque nós somos um país periférico, obscenamente desigual e, por isso, é 

preciso preservar a autonomia da política. 

Quanto a FFLCH acho que ela faz a sua parte de maneira bem feita. A minha 

principal preocupação como professor é inocular o vírus da crítica. Essa é uma espécie 

de vírus que pega e nunca mais te larga! O pensamento crítico deveria ser a orientação 

geral, a preocupação de mostrar para o aluno as contradições da sociedade e tirar-lhe da 

cabeça qualquer ilusão perigosa de homogeneidade, neutralidade e de uma “postura 

científica”... A ciência não é isso. A ciência toma posições. Há uma frase excelente de 

ninguém menos do que Albert Einstein que diz: “Deus não joga com dados”. Quer 

dizer, não é o azar, é a vontade de homens e mulheres conduzindo certos processos 

sociais que transformam os processos políticos. Esse é o egresso da FFLCH que eu 

idealizaria: com capacidade crítica voltada para transformar o existente em algo melhor. 

Esse é o aluno que tentei formar ao longo das minhas atividades docentes. Nos últimos 

anos em que dei aulas na graduação, minha cadeira era precisamente a de Marx e o que 

eu levava para os meus alunos desse autor era esse agudo espírito crítico para olhar a 

sociedade. E eu procurava passar isso para eles de forma apaixonada. Nunca adotei uma 

posição neutra, isso não existe. A ciência não é neutra, a ciência toma partido. É preciso 

que os alunos tenham clareza sobre isso. 

A universidade é um lugar privilegiado. E isso não acontece porque só os ricos 

chegam lá, isso é mentira. É correto dizer que certas carreiras são muito exigentes 

quanto ao tempo, aos recursos, ninguém faz medicina em um período somente, temos o 

caso da engenharia que também é mais exigente... Mas a universidade ainda é um 

espaço de liberdade. Claro que existem todas as restrições que vem a partir da classe 

social, da possibilidade de ter recursos materiais... A Universidade cultiva uma cultura 

que está imersa nos problemas do mundo e os alunos devem viver essa imersão. Os 

alunos devem sempre ter a sensação de que estão se afogando. Eles devem usar os 
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recursos que a universidade lhes dá para se livrar dessa sensação de afogamento. Esse é 

o aluno que eu esperaria criar.  

Atualmente tenho me dedicado a palmilhar um terreno pantanoso onde a ciência 

social pouco se mete. Estou estudando a formação do “jeitinho brasileiro”, esse seu lado 

safado e malandro. Trata-se de um terreno pantanoso para a ciência social. Mesmo que 

ela não tenha o armamento conceitual para isso. Afinal, está muito mais para o terreno 

da psicologia... Mas eu quero ultrapassar esses limites. Há grandes autores como Sérgio 

Buarque de Holanda que, com o conceito de homem cordial, entrou por esse terreno 

pantanoso. Atualmente estou me dedicando a trabalhar esta questão, orientado por um 

sociólogo alemão que faleceu há uns cinco anos atrás. Seu nome é Norbert Elias e o 

livro que me chamou a atenção chama-se Os Alemães. Ele além de alemão era judeu, o 

que significava uma sobrecarga enorme, e escreveu esse livro justamente para investigar 

o caráter alemão. Segundo ele, esse caráter alemão é historicamente determinado, como 

essa obsessão pela disciplina e pela ordem. A forma como a Prússia formou a 

Alemanha, segundo ele, dá certo caráter especial ao alemão. Não é a toa que os outros 

povos acham que o alemão é rígido. E Norbert Elias confirma que essa nação é mesmo 

assim porque há uma formação histórica que leva a uma espécie de caráter.  

Eu estou nessa pista. Afinal, o que é o jeitinho brasileiro? Essa tendência que a 

gente tem de burlar as nossas próprias regras? Por que isso acontece? Ninguém nasceu 

com isso, existe uma formação histórica que leva a isso. Para vencer as dificuldades de 

um mundo completamente mercantilizado, o sujeito que não é mercadoria – falo do 

trabalhador informal que não chega a ser nem mercadoria – lida de que maneira com 

esse mundo mercantilizado? É assim que surge a burla, o fato de que o sujeito tem que 

desviar das regras para poder viver. Então essa é a minha perspectiva de pesquisa, mas é 

importante que se entenda desde já que esse não é um defeito da classe dominada e, sim, 

da classe dominante. Foi esta que ao não saber lidar ou construir regras de sociabilidade 

capitalistas, mantendo as relações tradicionais, ela própria burla as suas regras. O 

problema é que isso foi atribuído ao pobre e isso não é verdade. Quem burla as regras 

são os de cima. Os exemplos são vários... E estou, assim, em busca desse santo graal. É 

difícil e pantanoso, provavelmente irei fracassar, mas pretendo dar algumas pitadas de 

bom humor nessa discussão.  

Veja o caso de Portugal. Quando este país chegou ao zenith, mergulhou em 

seguida na obscuridade em um caso raríssimo na história mundial. Aliás, o que Portugal 
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passou ao Brasil? Nada. Não existe renascimento português, não existe música 

portuguesa, não tem pintura portuguesa, não tem cinema português... Quer dizer que 

Portugal passou por aqui e não ficou nada. É isso que este país, como colonizador, não 

transmitiu ao Brasil. O Brasil entrou de cabeça em um mundo completamente 

mercantilizado e ai como que as pessoas fazem para viver? Elas tiveram que se virar. 

Essa é a nossa expressão: “Se vira!”. O que quer dizer, burle a lei, burle as regras e, se 

for possível, roube. Se ninguém vir, ótimo. Agora, diz-se: “O que os olhos não veem, o 

coração não sente”. O jeitinho brasileiro é pantanoso. Cada povo, cada sociedade forma 

a sua própria forma de ser. Então para Norbert Elias, se os alemães são rígidos, 

obcecados pela disciplina, militarizados, isso se deve a forma histórica como se formou 

a nação alemã. Se pensarmos os Estados Unidos estaremos falando de outra coisa, do 

individualismo. Mais do que pensar o indivíduo, é preciso conhecer o individualismo. 

Quem não tem êxito na sua ocupação nos Estados Unidos não é nada. Ou seja, eles 

forjaram historicamente essa forma de apreciar o seu comportamento na sociedade. 

Quem não tem sucesso e não é o primeiro lugar, está fora! Se formos pensar os 

Franceses, veremos que eles têm uma obcessão pela razão, eles acham que inventaram a 

razão. Então, com cada francês com o qual você se depara, ele faz um discurso 

racional... Engraçado, não é? Mas, espera ai, as emoções humanas são mais fortes que a 

razão. Bom, então, minha preocupação atual é entender o jeitinho brasileiro, devo 

fracassar nesse intento, mas pretendo me divertir também.  

Nesse momento estou me embrenhando em um terreno diferente de tudo o que fiz 

anteriormente, a continuidade que pode ser percebida em relação aos meus trabalhos 

anteriores é muito sutil. Eu não pretendo exaltar os pontos de continuidade porque não 

se trata de um prolongamento de minhas pesquisas anteriores. Estudar o jeitinho 

brasileiro exige um novo olhar, mas, evidentemente, não vou abrir mão da pesquisa 

histórica, das informações que as ciências sociais fornecem. Não se trata de 

psicologismo e nem quero fazer uma dedução a partir dos meus trabalhos anteriores. É 

muito difícil saber o que é o jeitinho brasileiro e onde ele se localiza. Em primeiro lugar 

porque a figura que nós construímos é a do malandro carioca. Quem é o malandro 

carioca? Geralmente é caracterizado como mulato, jeitoso, cheio de bossa e engana todo 

mundo... Por que isso acontece? Porque o Rio de Janeiro é a ponta da modernidade 

brasileira. Ali as coisas entravam no país e ali se decidia o destino que o país tomaria. O 

malandro carioca não é outra coisa senão a capacidade de se adequar a uma situação 
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sem regras. Não foi a toa que a música nova de João Gilberto chamou-se Bossa Nova, 

não é? É justamente o jeito do cidadão lidar com aquilo que não tem regras. Então se 

construiu a figura do malandro carioca, que depois foi projetada para o resto do Brasil, e 

isso tornou-se um atributo dos dominados. Mas, é o contrário, os malandros são os de 

cima! Os de baixo, precisam se virar! Em um país que tem 50% da força de trabalho 

sem emprego formal, como é que faz para sobreviver? Os sujeitos vão levando e 

tentando burlar as regras, quando elas existem. Ou inventar uma nova regra quando ela 

não existe. Isso tudo é muito sutil e pantanoso. Talvez quem melhor tratou disso entre 

os clássicos brasileiros tenha sido o Sérgio Buarque de Holanda, já que o Gilberto 

Freyre não lidou com isso e o Caio Prado também não porque o marxismo tem medo de 

entrar no terreno da subjetividade... Afinal, o homem cordial é isso, ele dá um jeito, ele 

se vira, tem horror às distâncias... Nosso principal gesto ao sermos apresentados a uma 

pessoa diferente, no caso do encontro entre um homem e uma mulher, é beijar a 

pessoa... Ora, isso é de uma violência sem paralelo! Mas todo mundo acha isso bacana 

porque é exatamente essa falta de forma que faz o jeito brasileiro. Agora, há alguns 

historiadores norte-americanos que acham que isso é uma vantagem enorme. Pode ser 

que seja, afinal, em um mundo tão mercantilizado e sem regras, quebrar a regra pode ser 

uma saída.  
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tudo o que aconteceu na Maria Antônia. 
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Nasci em São Paulo, mas meu pai era mineiro e morava em Passa Quatro, Minas 

Gerais. Passei toda a minha infância ali, na Serra da Mantiqueira. Vim para São Paulo 

com 11 anos para continuar os estudos. Isso porque lá já não havia escolas tão boas 

como meus pais desejavam. A família do meu pai era de comerciantes italianos que 

trabalhavam com fumo em corda. Eles tiveram bastante sucesso aqui no Brasil e eram, 

digamos assim, as pessoas ricas da cidade. Todos os sete irmãos do meu pai foram para 

o Rio de Janeiro ou vieram a São Paulo para os filhos estudarem e poderem continuar a 

vida.  

Quando vim para São Paulo estudei no Colégio Sion, em Higienópolis, como 

semi-interna. Depois fiz o curso de Letras na Faculdade de Filosofia da Maria Antônia, 

exceto o primeiro ano. Porque o grupo de amigas que eu tinha no Colégio Sion foi todo 

para o Mackenzie e então fui com a turma e fiz o primeiro ano lá. Naquele tempo, em 

1954, muitos dos professores de Letras do Mackenzie eram os mesmos do Curso de 

Letras da Maria Antônia. O diretor da Faculdade de Filosofia era o famoso Prof. 

Eurípedes Simões de Paula. Ele era muito querido, porque administrava a Faculdade de 

Filosofia como um grande fazendeiro. Era extremamente gentil e cordial, sempre uma 

pessoa estimável, mesmo mais tarde, em tempos mais difíceis.  

Meu irmão Fernando Perrone – de quem vou falar para você daqui a pouco –, 

fazia Química na Alameda Glete. Apesar dos químicos estarem separados, o contato era 

permanente com a Maria Antônia, principalmente através do grêmio estudantil que era 

muito ativo. Então meu irmão, que já estava muito politizado lá no grêmio da Filosofia, 

me perguntou por que eu continuava naquela escola de meninos mimados... E me 

chamou para vir para o outro lado da rua. Dizia ele: “Aqui é mais interessante, mais 

divertido, mais tudo...”. Nós fomos então conversar com o Prof. Eurípedes. Ele me 

disse: “Menina, me traz as suas notas”. E eu, que estava terminando o primeiro ano, 

levei minhas notas, que eram muito boas. O Eurípedes, então, me inscreveu no curso de 

Letras da Maria Antônia. Quer dizer, naquele tempo não havia burocracia nenhuma! 

Não precisava fazer equivalência, transferência, e foi o próprio diretor quem assinou. E 

continuei com os mesmos professores na Maria Antônia. Além disso, o ambiente era 

muito mais inserido na vida social real de São Paulo do que o ambiente que eu conhecia 

do Colégio Sion e da Faculdade Mackenzie.  
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Eu me formei em Letras em 1957 e no final desse mesmo ano me casei. Logo 

virei dona de casa como era corriqueiro naquele tempo. Passei então um período sem 

dar aulas. Permita-me fazer agora um desvio, um flashback. A minha vida pessoal era 

mais complexa porque desde os 16 anos de idade entrei no ateliê do Samson Flexor, 

pintor abstrato que criou o Ateliê Abstração em São Paulo em 1951. Eu já tinha feito 

alguns cursos livres de belas artes e progredi muito rapidamente com o Flexor. Primeiro 

ganhei uma medalha em um salão, depois participei de duas Bienais de São Paulo 

passando por júris rigorosos. Ainda mantenho aqui em casa um dos quadros que 

participou da Terceira Bienal. E, de vez em quando, o meu passado me persegue, 

pessoas me ligam perguntando se tenho quadros para vender, mas não tenho mais. A 

maioria está na casa das minhas filhas. Eu logo abandonei a pintura. 

Eu havia feito na Faculdade especialização em literatura francesa, naquela época 

não havia pós-graduação. Em 1958, o Suplemento Literário do jornal O Estado de S. 

Paulo estava no auge. Mandei uma resenha para o Décio de Almeida Prado, que foi 

aprovada e publicada. Então, meu primeiro texto publicado saiu em dezembro daquele 

ano e continuei escrevendo resenhas de literatura francesa. Essa era uma atividade mais 

condizente com uma mãe de família que ficava em casa com as crianças. Ler era 

possível em qualquer parte, inclusive levando as crianças para brincar no parque e, 

escrever, podia fazer em casa mesmo. Depois, assim que elas cresceram um pouco e 

foram para a escola, comecei a dar aulas no Colégio Sion e numa faculdade da PUC, a 

Sedes Sapientiae. Naquele tempo havia ainda a Faculdade São Bento, que era em 

Perdizes, onde é a PUC agora, e a Sedes Sapientiae, que ficava ali na Consolação.  

No tempo em que estive na Maria Antônia, não mantive muito contato com o 

professor francês que dirigia o curso. Naquele tempo, o curso de francês funcionava 

como se fosse a França Antártica. Era assim, como se fosse um território francês. E eu 

nem fui uma boa aluna no curso, porque eu já tinha o diploma superior da Aliança 

Francesa e, com toda a experiência de pintura, estava mais interessada no que se fazia 

no século XX do que na Literatura Francesa do passado. A Aliança Francesa era mais 

atualizada em matéria de literatura e história da arte. Por tudo isso, ao me formar, não 

fui convidada a dar aulas na USP. 

O recrutamento dos ex-alunos que se tornariam professores na Maria Antônia 

dependia do catedrático. Se o catedrático gostasse daquele candidato, por razões 

intelectuais ou afetivas, ele convidava e a pessoa entrava. Em um dos volumes 
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comemorativos dos 50 Anos da USP, é narrado como o Fernando Novais, por exemplo, 

foi contratado. Acho que foi o Antonio Candido que narrou que estava descendo a 

escada junto com o Sérgio Buarque de Holanda e ouviu dele: “Aquele rapaz que está ali 

em baixo é muito bom, vamos contratá-lo”. E, então, pronto! Era assim, não era por 

concurso nem nada. O que nesse caso do Fernando Novais deu muito bom resultado. 

Alguns deram bom resultado e outros menos... A verdade é que havia catedráticos que, 

ao escolher os seus assistentes, escolhiam aqueles que ameaçassem menos a sua própria 

carreira. Aqueles que fossem mais submissos e que não lhe fizessem sombra.  

Então fui convidada para dar aulas no Sedes porque escrevia no Suplemento 

Literário e já era conhecida. Também dei aulas na PUC já unificada, entre 1965 e 1970. 

Nessa universidade, em conjunto com a Professora Lucrécia Ferrara, criei o curso de 

pós-graduação em Teoria Literária. O curso foi planejado de modo inovador, porque era 

o momento do estruturalismo francês e nós nos baseávamos na linguística e nas 

tendências semiológicas mais recentes. Mais tarde, esse curso se transformou em 

Semiótica, mas numa fase em que eu não estava mais lá. 

Somente em 1970 recebi um telefonema daquele que era o responsável pelo Curso 

de Francês na Faculdade de Filosofia, o Prof. Albert Audubert
11

. Então entrei como 

professora na Faculdade de Filosofia de um modo único, porque fui contratada por 

alguém que nunca tinha me visto, mas que lia meus artigos no Suplemento. Ele me ligou 

e disse que sabia que eu tinha me formado na Maria Antônia, e que o meu lugar era lá. 

Então fui dar aulas na Faculdade de Filosofia. Nesse momento, o curso já estava lá nos 

barracões da cidade universitária. 

Veja como as coisas evoluíram para melhor, na USP: durante um ano e meio 

trabalhei de graça, porque não havia verba para a contratação de novos professores. 

Havia uma vaga deixada por uma professora que estava na Europa, mas a contratação 

era complicada. Então, em 1970, eu dava aula de literatura francesa em três lugares: na 

PUC, na USP e no secundário do Colégio Sion. Antes do convite, eu não tinha nem 

projeto de fazer carreira acadêmica. Eu não pensava em escrever uma tese, estava 

satisfeita fazendo jornalismo cultural. Mas tendo entrado na carreira, defendi minha tese 

de doutorado em 1971. Continuei dando aulas e, em 1975, defendi a Livre Docência. 
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Somente depois da Livre Docência passei a ter tempo integral, antes tinha apenas tempo 

parcial. Isso também era dificílimo naquela época. A gente tinha que esperar muito. 

Então para mim foi muito difícil economicamente esse começo. Eu estava divorciada e 

com duas filhas, então tinha que trabalhar bastante.  

Em 1971, eu estava muito cansada porque dava aulas demais. Um dia, estava lá 

nos barracões da cidade universitária dando plantão e o professor Antonio Candido 

passou no corredor, me viu e disse: “Dona Leyla, a senhora já pensou em pedir uma 

bolsa para a Fapesp para passar um tempinho na França?”. Respondi que não tinha 

pensado nisso e ele insistiu que eu deveria. Então pedi uma bolsa à FAPESP. Fui para a 

França em dezembro de 1972 e permaneci lá até meados de 1975. Fiquei lá preparando 

a tese de Livre Docência que, ao voltar, defendi.
12

 Mas quando voltei tudo era ainda 

difícil, porque ainda estava contratada em tempo parcial. E para redigir a tese tive que 

deixar os outros empregos. Com o tempo tudo se acertou e passei a ter o tempo integral. 

Depois disso, dei aulas até 1988 quando me aposentei como Professora Titular de 

Literatura Francesa. 

Nesse intervalo, fui chefe do Departamento de Letras Modernas em várias 

ocasiões, tanto interinamente como, mais tarde, eleita. Participei da congregação como 

representante dos doutores, representante dos livre-docentes e, obviamente, como titular 

e como chefe de departamento. Estando presente na congregação, participei muito da 

vida na Faculdade É onde a gente realmente aprende. Digo hoje aos colegas que era 

muito inocente quando entrei para a vida acadêmica, porque eu achava que a 

universidade era um lugar de saber e de pessoas totalmente desinteressadas. Eu era uma 

Poliana, não é? Depois, à medida que fui frequentando as congregações e sendo chefe 

de departamento, pude ver que a coisa não é tão idílica assim. Ainda mais porque tudo 

isso coincidiu com um período muito duro que foi o da ditadura. 

Acabei de ler um livro que me comoveu muito, é “K” do jornalista Bernardo 

Kucinski. O autor usa sempre a expressão “‘desapareceram’ com a minha irmã”. Ela e 

seu companheiro foram “desaparecidos” e nunca mais foram encontrados. Os nomes 

deles estão na lista dos desaparecidos sem pistas. Ela era professora do Departamento de 

Química da USP. Como se fosse um romance ele narra a história, mas em entrevistas 

ele contou que isso ocorreu de fato com a irmã dele. O pai era um judeu que havia 
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fugido dos nazistas na Polônia e tinha loja na José Paulino. O livro conta como o pai foi 

atrás da filha e não conseguiu nada. O livro passa a narrar todos os meandros daquele 

tempo e as dificuldades para se procurar um desaparecido. Mesmo tendo ido atrás de 

diversas autoridades ele não conseguiu nada. É uma história terrível! Um soco no 

estômago! Mas ao mesmo tempo é bonita porque mostra o desespero daquele pai 

procurando por sua filha.  

Tem um capítulo que fala sobre uma reunião da congregação do Instituto de 

Química na qual uma das pautas era a votação a respeito da demissão da tal moça 

desaparecida “por abandono de cargo”. Isso ocorreu quando todo mundo estava careca 

de saber o que havia acontecido! Não o que tinha acontecido com ela, especificamente, 

mas que ela tinha sumido, evaporado. Constam no livro partes da ata da Congregação e 

eu fiquei pasma! Eu não sabia desse caso. Sabia de muitos outros, mas não desse!  

No livro, Kucinski se permite imaginar na cabeça dos professores quando 

votavam secretamente pela sua demissão. E então afloram argumentos como “o 

principal é salvar o instituto de química”, “não vai adiantar nada” etc. Porque em 1974 o 

negócio da repressão ainda estava muito feio. O autor conta que havia um professor 

oriundo da Filosofia que disse o seguinte: “Se fosse na Filosofia, isso não teria 

acontecido”. É verdade que na Filosofia não houve nenhum ato violento contra os 

docentes por parte da ditadura. O próprio Antonio Candido diz no Livro Negro da USP 

que nas Letras ninguém foi cassado. Havia gente de direita, principalmente entre os 

velhos catedráticos, mas eles não eram tão horrorosos assim! Eles não chegaram a tomar 

essa iniciativa e, se chegaram a fazer algo, não conseguiram prejudicar alguém 

diretamente.  

Até o final dos anos 1970 e começo dos 1980, nós precisávamos ficar atentos na 

congregação, por exemplo, quando se votava a composição de uma banca. Aqueles 

catedráticos de direita podiam intervir e mudar tudo colocando somente gente que eles 

sabiam que iam prejudicar o candidato. Então nós, que éramos de esquerda, recebíamos 

recado de que não podíamos faltar na reunião da congregação, para garantir a formação 

da banca de alguém da esquerda. Nossa presença era importante para impedir mudanças 

nas bancas. No caso da Livre Docência, tinha que ter o acordo da congregação para o 

professor se candidatar. Não sei se ainda tem, mas na época, tinha de ter. Quando 

alguém ia fazer o concurso de Livre Docência, havia o risco de quererem impedir ou 

criar obstáculos. Nunca eram diretos, não assumiam que os obstáculos eram políticos, 
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eles inventavam outra coisa qualquer... Nas mudanças de banca também era assim. 

Dizia-se: “Não, esse não, fulano de tal é mais capacitado. Aquele lá do Paraná trabalhou 

sobre esse assunto...”. Tudo para tirar da banca os examinadores de esquerda. 

E aqui faço novamente um flashback. Aquele meu irmão que me levou ao 

Eurípedes para que eu me tornasse aluna da Maria Antônia, se tornou um militante 

político muito engajado e marxista. Ele abandonou o curso de Química que estava quase 

no fim e foi fazer Ciências Sociais. Esse curso estava mais de acordo com os interesses 

dele. Chegou a ocupar cargos na UNE e, como estudante, viajou para a União Soviética, 

Alemanha e Tchecoslováquia. Ele se formou em Ciências Sociais em 1965 e, 

politicamente, as coisas já estavam bem difíceis. Ele já estava bem marcado como uma 

pessoa de esquerda. Ele foi indicado para ser o orador da turma e, o paraninfo daquele 

ano, escolhido pelos alunos, todos muito politizados, era o Florestan Fernandes. Nessa 

formatura que ocorreu no Teatro Municipal, o Florestan Fernandes foi impedido de 

comparecer porque ele era considerado persona non grata pelos golpistas de 1964. 

Então o Florestan não foi, mas meu irmão fez um discurso inflamado que quase acabou 

em quebra pau entre os alunos.  

Em 1966, meu irmão se candidatou a deputado estadual pelo MDB e foi eleito, 

naquele período em que havia ainda uma frágil democracia. Ele era conhecido como o 

“deputado vermelho”. E ficou encarregado de fazer o contato entre a Assembleia 

Legislativa e a universidade. A área de atuação dele era também a área de educação em 

geral. Ele fez uma série de discursos que redundaram em atos em defesa da educação e 

em protestos com relação à morte de operários e estudantes... Coisas que já estavam 

acontecendo. Introduziu a foto do Guevara no gabinete dele, na Assembleia. Resultado, 

ele andava armado, porque havia o Comando de Caça aos Comunistas que o seguia o 

tempo todo. Como ele era muito bem humorado, levava isso como se fosse uma 

aventura... Embora soubesse o risco que estava correndo. Uma vez na Praça do Relógio 

à noite, em uma ida para ver o que estava ocorrendo no Crusp, ele foi fechado por um 

carro do qual saíram pessoas e quando ele deu um tiro para o ar elas fugiram.Talvez elas 

fossem do CCC. 

Durante os eventos na Maria Antônia, em 1968, ele teve uma participação muito 

grande porque entrou lá enquanto estava pegando fogo, saiu com os alunos pela rua 

protestando. Quando houve uma ocupação do Crusp pela polícia, meu irmão chegou e o 

Antonio Candido e o Florestan Fernandes estavam tentando entrar para ver o que estava 
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acontecendo e os policiais não deixavam. Esse fato foi me contado pelo Antonio 

Candido tempos depois. E segundo ele, meu irmão sacou o revólver e disse que ia entrar 

porque como deputado era o responsável pela área de educação da Assembleia. E ele 

entrou e levou com ele Antonio Candido e o Florestan.  

No final de 1968, eu não estava no Brasil. Eu tinha ido à França com uma bolsa 

do governo francês. Soube pelos jornais de lá o que estava acontecendo aqui. O contato 

era difícil e fiquei muito preocupada, mas depois soube que quando ocorreu o Ato 

Institucional nº 5 meu irmão foi avisado por uma deputada da ARENA, com a qual ele 

se digladiava na Assembleia diariamente. Aparentemente eles se odiavam, mas a 

deputada Conceição Santa Maria telefonou para ele e disse que iria ocorrer uma coisa 

muito grave e o aconselhou a desaparecer. Meu irmão pegou então o carro e foi para o 

Rio de Janeiro, onde ficou na casa de um primo para ver o que ia acontecer. Ele já 

estava cassado e com ordem de prisão decretada. Só não ocorreram coisas muito ruins 

com ele entre 1967 e 1968 porque ele era deputado e ainda havia certo respeito. Se ele 

não fosse deputado, teria prestado contas ao delegado Fleury com quem, aliás, ele 

conversou várias vezes. Depois, quando ele viu que as coisas estavam muito mais 

difíceis, andava sempre com quinhentos dólares e o passaporte porque sabia que a 

qualquer hora ele poderia ter que se mandar para algum lugar. Ele escapou por um triz 

por ser deputado e, depois, quando já não era mais, porque ele fugiu. Pegou o carro e 

desceu até a Argentina, depois atravessou para o Chile onde tinha companheiros que já 

viviam lá. No Chile deu aulas de sociologia da comunicação na Universidade de 

Concepción. Depois foi para a França fazer o doutorado porque não havia opção em 

Concepción. Ele ficou exilado em Paris até 1979.  

Isso tudo cruza com a minha história acadêmica porque quando fui para a França 

em 1972, fiquei muito próxima do meu irmão e de uma dezena de exilados que viviam 

lá. Havia toda uma rede de solidariedade aos exilados políticos latino-americanos, tanto 

que arranjaram umas aulas para ele dar em uma faculdade. Isso permitiu que ele se 

mudasse com a família para a França. Ele pretendia voltar ao Chile, mas em 1973, 

quando estava terminando o doutorado, houve o golpe que derrubou o Allende e não 

pode voltar. De certa maneira ele escapou pela segunda vez. Como ele era muito 

brincalhão dizia que em todo lugar onde ele esteve, quando disseram: “Venceremos”, 

não vencemos; e quando disseram: “No passarán”, passaram... Quando em 1974 

aconteceu a Revolução dos Cravos em Portugal, meu irmão foi convidado para trabalhar 
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no novo ministério das telecomunicações que, no começo, era bem marxista. Ele era 

amigo do Mário Soares que esteve exilado em Paris ao mesmo tempo que ele. Em 

Portugal acabou trabalhando também como professor nas universidades.  

Então esse foi o clima em que vivi. Nunca fui militante política, mas é claro que 

com toda essa história familiar, fica explícito qual era o meu lado em toda essa história. 

Então nunca tive uma atividade específica, mas nas minhas aulas no tempo da ditadura, 

de vez em quando eu era imprudente e falava coisas muito duras do ponto de vista 

político. Havia alunos que me advertiam. Veja como eram as coisas nos anos 1970! 

Alguns diziam: “Professora! Não diga isso porque as paredes aqui tem orelhas!”. Havia 

olheiros nas classes. Meus alunos ficavam desesperados e pediam para eu não dizer 

certas coisas. Eles me preveniam. Então está tudo interligado, para mim. Quando meu 

irmão esteve no Chile, eu fui visitá-lo em pleno governo do Allende. Quando ele voltou 

para o Brasil acabou se tornando professor da ECA, e seguiu carreira lá até a Livre 

Docência. Em 1996 ele teve um AVC terrível, em consequência do qual ele morreu. 

Enfim, ele foi uma pessoa da Faculdade de Filosofia, sempre ligado a ela.
13

  

No fim dos anos 60, além de muito cansada por estar dando aulas em três lugares 

diferentes, o clima político aqui estava uma coisa medonha. Na universidade a gente 

não podia falar. A professora Lucrécia Ferrara, com quem criei o curso de Teoria 

Literária na PUC, de quem era não só colega, mas muito amiga, foi detida em 1969 para 

“dar informações” na Operação Bandeirantes. Lembro-me que fui a casa dela lá em 

Perdizes; como estávamos montando o curso, nós conversávamos bastante. Quando 

estava chegando próximo à rua da casa dela vi um movimento meio estranho e o marido 

dela que estava na janela. Quando ele me viu chegando de carro, deu um sinal para eu ir 

embora... Conto isso para você sentir qual era o clima na época... Eu me lembro que, 

rapidamente, voltei para casa. Depois fui me informar com outras pessoas sobre o que 

tinha acontecido. Soube que ela teve tanta presença de espírito que, quando os policiais 

chegaram, ela chutou a agenda para debaixo da mesa. Isso para ninguém querer pegar 

todos os amigos dela. Então quando vi o que tinha acontecido com o meu irmão e o que 

estava acontecendo com a Lucrécia e com outros colegas, como o Prof. Boris 

Schnaiderman... Hoje ele está com mais de noventa anos. O Boris era professor de 

literatura russa e, além disso, o filho dele tinha ido fazer treinamento de guerrilha em 
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Cuba. O Boris ficou sendo suspeitíssimo embora não tivesse nada a ver com guerrilha. 

Ele foi levado mais de uma vez para prestar depoimento e sua biblioteca foi vasculhada. 

Ele conta esses episódios, que são muito interessantes. O curioso é que os militares não 

podiam fazer nada contra o Boris porque ele tinha sido pracinha brasileiro na Segunda 

Guerra Mundial. Ele foi um daqueles que lutaram na Itália e escreveu um livro sobre 

isso, intitulado Guerra em Surdina. Ele era então uma figura dificílima de se tocar. Era 

suspeito porque era russo e tinha filho guerrilheiro, mas era herói brasileiro! Como é 

que podiam mexer com ele?  

E a gente ia acompanhando tudo que ia acontecendo... Então nesta tarde em que 

voltei da casa da Lucrécia e fiquei sabendo, através de amigos, que ela estava presa e 

sendo interrogada, fui para a área de serviço de meu apartamento e fiz uma fogueira 

dentro de uma bacia, com um monte de publicações de esquerda que eu tinha aqui em 

casa. Jornais e documentos da época foram queimados. Fiz essa fogueira porque pensei: 

meu irmão é mais que suspeito, é réu foragido, pegaram a Lucrecia, então alguma hora 

será a minha vez. De repente eles virão saber o que eu faço da vida... E se encontrarem 

essa papelada toda aqui? Então queimei tudo. Uma pena! Pois havia coisas que eram 

valiosas para guardar...  

Como todas as pessoas da resistência, eu frequentava a igreja dos dominicanos 

porque a missa do meio dia no domingo era o único lugar em São Paulo onde, durante 

algum tempo, tudo foi dito. O problema é que acabaram depois com os dominicanos 

também. E para alguns deles o fim foi terrível, como para o Frei Tito que foi tão 

torturado que não se recuperou e acabou se suicidando na França. Enfim, era impossível 

não ter participação na vida política do país. E era irrespirável. Era uma coisa terrível! 

Era o tempo do jornal O Estado de S. Paulo publicando receitas de bolo e Os Lusíadas 

todos os dias.  

Quando cheguei à França em dezembro de 1968, acompanhei o rescaldo do Maio 

de 1968... Os paralelepípedos ainda estavam todos revirados. Eu tinha um colega que 

morava em um hotelzinho na Rua da Sorbonne, que vivia o tempo todo cercada por 

policiais. Entrar ali era muito difícil, tinha que provar que se morava naquele local. 

Então ainda era possível sentir o clima da Revolução. 

Da França eu acompanhava as notícias nos jornais, inclusive no Le Monde, onde li 

uma reportagem que contava da Operação Para-Sar e das pessoas que eram jogadas no 

mar. É claro que fiquei muito preocupada e ligava com muito cuidado para a casa dos 
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meus pais. Eles não podiam também dar muitos detalhes porque meu irmão estava 

fugido. Eles diziam apenas que ele estava muito bem, e pronto. E pela voz deles eu 

percebia que estava tudo bem mesmo e que não tinha acontecido nada com ele... Só 

fiquei sabendo dos detalhes depois, quando ele já estava no Chile e me telefonou. 

 O momento mais intenso para mim em matéria de política foi entre 1966 e 1968, 

por conta do meu irmão, mas eu participava muito marginalmente. Foi nesse período 

que mataram o Marighella e o Lamarca, etc. Depois, quando fui ao Chile em 1970, 

chegaram os prisioneiros que foram trocados por um embaixador. Eu estive com vários 

deles que tinham sido presos e torturados. Alguns estavam muito, muito maltratados e 

perturbados. Mas se eu dissesse que tive alguma participação ativa contra a ditadura, 

estaria mentindo. Sempre fui muito cética em relação à União Soviética, posso dizer, 

sempre fui socialista, mas comunista não. Sou muito cética desde que era adolescente e 

quando meu irmão se tornou comunista e foi para a Tchecoslováquia, eu brigava com 

ele, questionando a invasão da Hungria em 1956. Em Paris a gente também discutia 

porque ele ficava vendo os programas que mostravam as maravilhas da União Soviética, 

os operários muito satisfeitos e eu, no entanto, desconfiava demais disso. Já tínhamos 

informações de como era o governo soviético não concordávamos com aquilo.  

Mais tarde, meu irmão evoluiu muito politicamente, porque quando ele estava em 

Praga ocorreu a invasão, em 1968. Isso mexeu muito com ele. Depois disso ele se 

tornou um marxista muito menos pró-soviético. No tempo em que ele militou, ele 

acreditava na possibilidade de lutar pela revolução sem pegar nas armas, a não ser 

quando era para se defender do CCC. Por isso ele se entusiasmou tanto com o governo 

do Allende, porque parecia que ali poderia haver um governo marxista democrático. 

Hoje já se sabe que, se isso não é impossível, é no entanto muito difícil. Hoje mesmo eu 

li no jornal que vários dissidentes cubanos foram presos. Então nunca tive essa devoção 

idílica pelo stalinismo. Depois, como professora de literatura, tudo aquilo que aconteceu 

depois da Revolução Russa contra os artistas e escritores da vanguarda, que foi 

esmagada, os artistas todos presos e com seus trabalhos proibidos... E eu não podia 

admitir censura, nem de esquerda e nem de direita.  

Fora do Brasil a gente sofria também. Na França, uma vez durante o tempo da 

ditadura, fui convidada por um colega da universidade para um jantar. Tinha bastante 

gente e, de repente, à mesa, um dos convidados disse: “E você é daquele país onde 

matam e torturam os opositores... Você é responsável por isso!”. E, de repente, você 
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ficava responsável pela ditadura brasileira. Ele me ofendeu tanto que eu nem respondi... 

Poderia ter dito que meu irmão estava exilado aqui e que minha família estava sofrendo 

muito com isso. Mas eu não falei nada, me levantei e fui embora. A gente era mal visto 

pela esquerda de lá. Como se a gente fosse responsável pela ditadura quando a gente era 

vítima. Quando voltei em 1975, achava que as coisas estavam melhorando. Lendo agora 

o livro do Kucinski, vi que não sabia quase nada do que acontecia naquela época. Na 

verdade, o período entre 1974 e 1975 foi o auge da tortura e dos “desaparecimentos”.  

O período de redemocratização foi um lusco-fusco, porque na vida acadêmica da 

USP a maioria dos titulares ainda era de direita. Ao menos no meu Departamento de 

Letras Modernas havia três catedráticos de direita. Era uma luta. Segundo o 

regulamento, somente os titulares podiam ser chefes de departamento. No curso de 

Francês, naquele momento, havia dois professores livre-docentes, o Prof. Italo Caroni e 

eu. Nós dois éramos considerados liberais. Então o Italo foi chefe muitas vezes, mas era 

preciso alternar. Foi difícil para me aceitarem como chefe de departamento. Caso 

contrário, ficariam alternando no poder os três catedráticos conservadores. O 

Departamento de Letras Modernas era tão grande quanto uma pequena faculdade. No 

tempo em que fui chefe tinha 79 professores, porque são 5 áreas, 5 línguas modernas. 

Uma coisa que é preciso dizer dessa época toda da ditadura, é que enquanto ela se 

instalava e se endurecia cada vez mais, a “cultura” da Faculdade de Filosofia, se a gente 

pode dizer assim, era de esquerda. A grande maioria dos professores se opunha a 

ditadura, declaradamente ou não. Então, dentro da Faculdade era mais bem visto ser de 

esquerda do que ser apoiador da ditadura. Existia até mesmo um patrulhamento 

ideológico de esquerda na Faculdade de Filosofia. Tanto é que na congregação os 

professores se sentavam bem separados, de um lado os que eram “de direita” e, do 

outro, aqueles que eram “de esquerda”.  

Eu tenho uma amiga de muitos anos que era professora do Departamento de 

História e era considerada “de direita”. Ela era minha amiga por outras razões, nós 

nunca falamos de política. E na congregação, como às vezes as reuniões duravam sete 

horas – eram muito longas e muito cansativas –, eu me sentava perto dela. Alguns 

colegas chegaram a chamar a minha atenção e questionavam: “Como você pode se 

sentar ao lado daquela reacionária?” Isso era um tipo de coisa que eu não podia aceitar. 

O que era aquilo? Não poder sentar ao lado de uma pessoa que não pensa como a gente? 

E que era minha amiga por outras razões?  
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Ao mesmo tempo, quem era militante de um partido de esquerda, tinha uma certa 

blindagem, não é? Qualquer coisa que ocorresse, fechava-se o cerco. Aconteceu no 

nosso Departamento de uma professora ter sido perseguida pelos tais catedráticos de 

direita e aí a Faculdade de Filosofia inteira veio em cima do caso para blindar essa 

professora. O Italo Caroni e eu, que havíamos apoiado os alunos sem saber que eles 

tinham sido cooptados pelos catedráticos de direita, fomos submetidos a um verdadeiro 

“processo de Moscou” numa reunião plenária. Foi muito humilhante. E os catedráticos 

de direita não foram incomodados, porque tinham poder na instituição. Portanto, nunca 

achei tanta vantagem moral, digamos, em ser de esquerda na época da 

redemocratização.   

Entre as grandes questões dos anos 1980 na USP, uma delas era modificar os 

regulamentos que estavam completamente caducos e autoritários. Não somente por 

causa da ditadura, mas porque eram antigos, pertenciam ao tempo dos catedráticos. 

Nesse período o diretor da Faculdade foi uma pessoa admirável, o Prof. Rui Coelho. 

Lembro que, nas reuniões do Conselho Interdepartamental com o diretor, havia 

constantes problemas de choque com o regulamento. O Rui Coelho, muito diplomata, 

dizia que era preciso descobrir uma maneira de “contornar” a questão. Seu objetivo era 

introduzir mudanças sem entrar em choque com a reitoria. Eu mesma, quando fui chefe 

de departamento, reuni os 79 professores da Letras Modernas que queriam ter reuniões 

abertas, plenárias. Isso não existia porque eram somente os titulares e um representante 

de cada categoria que participavam do Conselho Departamental. Começamos a fazer as 

reuniões plenárias em um anfiteatro da História ou da Geografia. Essas reuniões 

plenárias eram feitas às claras, para todos. O que aconteceu? Um dos titulares de direita 

do meu departamento entrou com uma representação contra mim junto à reitoria, 

dizendo que eu estava infringindo o regulamento que, segundo ele, proibia plenárias. Na 

verdade ele não proibia, somente não previa. Como era já uma época de abertura 

política, tive de fazer um arrazoado para me defender. Deu trabalho, mas as plenárias 

continuaram. Depois as plenárias foram adotadas em todos os departamentos. O 

Departamento de Letras Modernas foi um dos primeiros. Depois que me aposentei em 

1988, não acompanhei mais de perto as questões de regulamentos e de carreira. Mas 

pelo que tenho visto, agora as coisas são bem melhores do que no meu tempo. 

É claro que por posição política eu sempre estive mais perto do PT embora eu 

nunca tenha sido petista de carteirinha. Militei pela eleição do Montoro quando ele 
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ainda era do PMDB, depois não tive mais vontade de pertencer a nenhum partido. Mas 

sempre tive uma tendência a estar mais próxima do PT, mesmo verificando, na prática, 

que sempre houve um corporativismo desse partido, um pensamento de tipo sindical 

que nem sempre é muito bom para a universidade. Acho que até hoje, dentro da 

FFLCH, existe o conceito de “esquerda” e “direita”, identificadas superficialmente 

como PT e PSDB.  

A questão da produção acadêmica foi uma grande luta que tive como chefe do 

departamento. Naquele momento ainda não se falava em produtividade. Mas quando fui 

chefe de departamento, daqueles 79 professores de Letras Modernas, os únicos que 

publicavam não chegavam à meia dúzia. Havia muito professor de língua estrangeira e 

esse professor não fazia tese em língua porque a Linguística ainda estava se 

desenvolvendo. Agora isso já mudou muito. O correto era o professor de língua 

estrangeira se aperfeiçoar na Linguística da tal língua estrangeira, aplicada ao ensino da 

tal língua estrangeira e, assim, ir publicando artigos e teses, coisa que não acontecia. 

Então os professores de línguas que faziam doutorado, faziam em literatura porque era 

uma disciplina considerada na época mais nobre do que a língua.  

Eu tenho guardadas todas as circulares que eu mandava quando era chefe de 

departamento. Guardei porque era uma coisa que me divertia na época. Em vez de ficar 

chamando um por um, eu mandava circulares... Nelas há muita cobrança de pesquisa e 

publicação, porque havia coisas incríveis! Pessoas com tempo integral que pediam 

afastamento para fazer pesquisa e, depois, quando voltavam, não tinham feito nada. E 

como chefe de departamento eu era chamada e cobrada pela CERT. Houve uma vez em 

que um professor foi para um colóquio e não voltou... Quer dizer, esse não foi 

“desaparecido”, esse desapareceu! E os alunos eram muito tímidos naquela época, só 

reclamavam se a coisa chegasse a um ponto extremo! Os alunos foram me procurar e 

disseram que fazia um mês que o professor fulano de tal não aparecia nas aulas dele. 

Quando fui verificar, descobri que ele tinha pedido um afastamento de uns dias para ir a 

um colóquio na Europa e não tinha se apresentado na data combinada. Então o que eu 

fazia? Mandava uma circular para todo mundo dizendo que aquilo não podia ser feito, 

que era feio... Era uma coisa engraçada, não é? Hoje a gente ri, mas eu cheguei até a ter 

gastrite quando fui chefe de departamento.  

Quanto à questão da Lista dos Improdutivos, eu não estava na lista porque sempre 

produzi muito. Mas havia um viés político de querer prejudicar a Faculdade de 
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Filosofia, isso tinha. Sem dúvida. A FFLCH sempre teve fama de esquerdista. Lembro 

que uma vez fui a um jantar de uma adida cultural francesa aqui em São Paulo. Lá 

estavam vários empresários franceses ligados a empresas brasileiras e a adida me 

apresentou a um grupo formado por eles: “Essa é fulana, professora da Faculdade de 

Filosofia da Universidade de São Paulo”. Um dos empresários virou-se em tom ríspido 

para mim e disse: “Por que é que vocês são todos comunistas?”. Não respondi. Pensei, 

ah tá. Então dei uma circulada lá me perguntando o que é que eu estava fazendo naquele 

lugar... E fui embora. Essa era a imagem que a FFLCH tinha. Era assim: um bando de 

comunistas! E os inimigos gostavam de acrescentar outros adjetivos: improdutivos. Sem 

contar aqueles outros que agora dizem que estamos todos metidos na Comissão da 

Verdade somente para fazer confusão. A direita continua defendendo que não se deveria 

mexer nisso.  

A Marilena Chauí continua ativa e falando. Eu a vi na internet, outro dia, dizendo 

que a universidade continua com uma estrutura do tempo da ditadura. Acho um pouco 

de exagero, porque a USP se abriu bastante. Mas, às vezes, é preciso exagerar para que 

as coisas se mexam um pouco. Todo grupo humano é imperfeito, não existem os bons e 

os maus de modo absoluto. Depois da redemocratização, era mais cômodo ser de 

esquerda dentro da universidade do que ser de direita. Então houve muito oportunismo, 

porque nesse caso a pessoa não corria nenhum risco real. Quando era petista, a pessoa 

era considerada da turma do bem, do bem absoluto. O que não é verdade, não é? Não 

existe isso. Mas que durante a ditadura existia o bem e o mal, isso existia. Aquele 

evento no Instituto de Química mostra bem isso.  

Logo que me aposentei em 1988, fui convidada para dar aula de literatura 

brasileira e portuguesa na Sorbonne. Passei dois anos dando aulas em Paris. Nesse 

período, conheci o Prof. Mário Carelli, que era franco-brasileiro. O pai dele, que ainda 

está vivo, é um pintor brasileiro e a mãe dele era francesa. O Mário era professor da 

Sorbonne, mas naquele momento estava trabalhando como pesquisador no CNRS 

(Conseil National de Recherche Scientifique). Ele iniciou a digitação de um banco de 

dados sobre as relações culturais entre França e Brasil. Nos dias em que eu não dava 

aulas na Sorbonne, eu trabalhava com o Carelli na criação desse banco de dados. Em 

1988 um banco de dados era uma coisa muito rara ainda e poucas pessoas tinham um 

computador pessoal. Nesse mesmo ano, em um momento em que eu estava aqui no 

Brasil, Carelli veio a São Paulo e propôs ao Prof. Carlos Guilherme Mota, o primeiro 
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diretor do Instituto de Estudos Avançados (IEA-USP), fazer um convênio para colocar 

esse banco de dados no IEA. 

Nós então fomos falar com o reitor que era o Prof. José Goldemberg, assinamos 

um termo de colaboração com a Maison des Sciences de l’Homme e criamos o Núcleo 

de Pesquisa Brasil-França, que é o mais antigo do IEA. Durante a maior parte do tempo 

fui eu quem o coordenei. Nós terminamos o banco de dados no prazo estipulado e ele 

foi posto online pelo IEA em 2009.
14

  

Por falar no Prof. Goldemberg, essa é também uma questão muito interessante 

sobre a universidade e também sobre a Faculdade de Filosofia: a questão de “consultar 

as bases”. O IEA foi criado sem que se consultassem as bases. O Goldemberg não 

consultava as bases... Então ele foi demonizado enquanto foi reitor, como acontece com 

todo reitor. Você conhece algum reitor que tenha sido querido, amado? Não tem. E 

agora vemos que o Goldemberg foi um excelente reitor. Bom, ele criou o IEA e o Clube 

dos Professores, uma ação que foi considerada “elitista. Diziam: “Como se cria um 

clube somente para os professores?”. Diziam que deveria ser criado um clube para  

professores, alunos e funcionários. Então tudo o que o Goldemberg fazia era criticado. 

Nesse período quando eu era chefe de departamento, parou um caminhão lá e começou 

a desembarcar várias caixas com computadores que foram colocados em uma sala. 

Alguns disseram: “Esse reitor está maluco! As pessoas ainda não foram treinadas, não 

sabem trabalhar com essas máquinas, isso é um desperdício de dinheiro público!”. E 

isso significava que o Goldemberg tinha visão, que já não tinha mais cabimento aquelas 

máquinas de escrever com as quais a gente estava trabalhando. A partir dessas ações, o 

reitor forçou a formação de digitadores e tudo o mais. Agora todo mundo já esqueceu 

isso.  

Recentemente estive no IEA que agora está localizado no prédio em que 

funcionava a reitoria em frente ao MAC. Na visita percebi que os funcionários estavam 

zangados porque o reitor Grandino Rodas tinha tirado o IEA do prédio da Antiga 

Reitoria sem consultar ninguém. Ai eu brinquei com eles: “Vocês sabiam que o IEA foi 

criado sem que se consultasse ninguém?”. Foi muito engraçado porque nesse dia eu fui 

almoçar no Clube dos Professores, e quando eu estava saindo do Clube, quem é que 

estava entrando? O Professor Golbemberg. Nós nos cumprimentamos e eu disse a ele: 
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“Existem duas coisas que demonizam o reitor: não consultar as bases e por a polícia no 

campus”. Ele riu porque todos os reitores tiveram problemas com isso, não é? Acontece 

que essa coisa, que é muito dos funcionários petistas, atrasa tudo de um modo incrível.  

É uma concepção de democracia que não delega poderes. Democracia, no entanto, 

significa delegação de poderes. Você vota e depois confia naqueles que foram eleitos. E, 

caso não tenha gostado, na próxima rodada não elege mais aqueles. Os petistas dirão 

que o sistema de eleição não é “democrático”. Ora, não existe universidade no mundo 

sem hierarquia. Docentes, alunos e funcionários não têm os mesmos objetivos.  

Agora estou trabalhando em um livro coletivo. Foi um ciclo de conferências sobre 

o ano da França no Brasil, em 2009, intitulado Cinco Séculos de Presença Francesa no 

Brasil, com especialistas que tratam o tema desde a França Antártica até os dias de hoje. 

O problema é que a Edusp continua muito lenta, um livro que foi entregue no começo 

de 2010 ainda está lá. Se sair ainda nesse ano de 2012 será muita sorte. Uma coisa 

contra a qual a USP toda luta é a burocracia, muito lenta e muito minuciosa. Em termos 

de publicação, por exemplo, pede-se um parecer, mas esse parecerista pode levar um 

ano para devolvê-lo. Tudo o que a gente faz na universidade passa por muitas instâncias 

e precisava ser mais agilizado
15

.  

Nos dois últimos anos em que estive na ativa passamos horas discutindo a reforma 

e a reformulação das disciplinas da FFLCH, como elas podiam ser interligadas, 

aproveitadas de um departamento para outro, e nossas propostas não deram em nada. 

Isso porque cada um quer guardar o seu território. A universidade pública que, 

felizmente, não é um lugar de luta pelo dinheiro, é no entanto um lugar de luta pelo 

poderzinho e a vaidadezinha. Isso é mais ridículo ainda porque é um poder que só vale 

lá dentro e as pessoas se agarram a ele como se fosse um poder enorme! E não é poder 

de nada! A vaidade universitária é que é muito grande... As pessoas não gostam nem 

que alguém de dentro do seu departamento entre no tema do outro. Em literatura, por 

exemplo, isso é um absurdo. Pense em dois colegas trabalhando sobre o mesmo autor. 

Um estaria prejudicando o outro? Essa é uma ideia muito pequena daquele autor. Só se 

admite uma leitura dele? Não se admitem outras? Mas, infelizmente, as pessoas 

guardam seu território e dentro das Letras experimentei isso.  
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Quando criei o grupo Brasil-França em pós-graduação, fui pedir o apoio dos 

colegas de literatura brasileira que são do Departamento de Vernáculas, e o titular da 

época quase que me pôs para fora. Estava havendo uma reunião da área e eu disse que 

iríamos trabalhar com as marcas francesas na literatura brasileira e que os alunos do 

mestrado iriam trabalhar com as revistas brasileiras do século XIX, que são 

afrancesadas (o que afinal meus orientandos fizeram). Ele ficou até vermelho de raiva, e 

disse: “Isso a gente faz aqui em Literatura Brasileira!”. Então ele praticamente me disse 

para eu ficar na minha área e não incomodar. Daí eu saí da sala, e alguns colegas da 

Literatura Brasileira saíram da sala atrás de mim e me pegaram no corredor para dizer 

que apoiavam meu projeto. E eu precisava desse apoio, caso um aluno meu precisasse 

de uma co-orientação. 

 Veja que, se isso é difícil nas Letras, imagine a dificuldade que existe entre 

departamentos. Sei que muitos dos professores que trabalham no prédio ao lado, nas 

Ciências Sociais, desprezam as Letras! Acham que tudo é culpa das Letras. Eu 

acompanhei muitos processos de avaliação da FFLCH em que as Letras eram 

consideradas medíocres. Dizia-se: “Isso é coisa do pessoal das Letras”. Então, por tudo 

isso, o convívio é às vezes difícil, e para evitar tudo talvez fosse bom separar a FFLCH 

em unidades independentes. O problema é que se o poder depende da titulação dos 

docentes e do interesse social dos cursos, alguns departamentos ficariam muito fracos se 

isolados. O próprio Departamento de Letras Modernas e, as Letras em geral, ficariam 

enfraquecidos com a divisão da FFLCH. E se depender da “utilidade social” dos cursos, 

o problema ideológico é ainda maior. Se os departamentos de Filosofia ou de Letras se 

transformassem em institutos, aí sim, seriam considerados improdutivos! Diriam que 

não servem para nada! Não dão emprego a ninguém! É muito fácil fazer um Instituto de 

Química, um Instituto de Física, coisas que são comprovadamente úteis. Mesmo um 

Instituto de História é fácil fazer, já que a história de um país é ideologicamente 

necessária, embora nem sempre ela seja muito cultivada... Eu me lembro de um 

industrial, já falecido que era membro do Conselho Universitário da USP. Há muitos 

anos atrás ele me perguntou: “Francamente, me explica para que serve uma disciplina 

que se chama Estudos Camonianos!? Isso não deveria existir, isso deveria ser jogado 

fora!”. Mas como é que a gente irá comprovar a utilidade de se estudar Camões? Afinal, 

para um empresário, a única coisa que interessa é o “para que serve?”. É justamente por 

isso que as humanidades são tão importantes. 
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Na época da questão dos improdutivos escrevi um artigo chamado “Para que 

servem as Humanidades?”
16

. Nele tentei explicar que elas servem para que a 

universidade continue a ser, além de um local de pesquisas científicas e tecnológicas, 

um lugar onde se exerce também o pensamento crítico, sem o qual esses avanços 

procederiam às cegas. Sem a compreensão da história dos homens, de seu habitat 

natural e social, de suas línguas, culturas e religiões, as conquistas científicas e 

tecnológicas são utilizadas ou inviabilizadas num mundo guerreiro e repartido de forma 

injusta. As humanidades servem para pensar a finalidade e a qualidade da existência 

humana, para além do simples alongamento de sua duração ou do bem-estar baseado no 

consumo e nas metas do FMI. Servem para estudar os problemas de nosso país e do 

mundo, para humanizar a globalização. Tendo por objeto e objetivo o homem, a 

capacidade que este tem de entender, de imaginar e de criar, esses estudos servem à vida 

tanto quanto a pesquisa sobre o genoma.  

O papel da universidade é a pesquisa, o ensino etc. A universidade pública é 

importante em um país em que tão pouca gente consegue chegar até a universidade... A 

universidade pública é um espaço de liberdade porque as universidades privadas são 

empresas. E as empresas sempre visam o lucro, senão elas não são empresas. Mesmo 

que elas beneficiem a sociedade formando profissionais capacitados em várias áreas, as 

universidades particulares funcionam  segundo a demanda da sociedade e, funcionar de 

acordo com a demanda significa apenas manter as coisas como elas estão. A 

universidade pública tem a liberdade de oferecer disciplinas como “Estudos 

Camonianos”, ou seja, de ensinar o que aparentemente não serve para nada. 

A tendência mundial em relação à universidade pública é péssima. As 

universidades públicas estão resistindo bravamente, mas como tudo, inclusive a saúde, 

estão tendendo a ser privatizadas... E, enquanto não se privatiza todo o ensino, como 

tem ocorrido até na França, que já foi um modelo de ensino público gratuito, a 

universidade vai adquirindo um tipo de pensamento empresarial. Essa tem sido a 

prática. Cheguei a fazer justamente uma pergunta sobre a universidade pública a Lionel 

Jospin, quando ele era primeiro ministro e esteve aqui no Brasil, em 2002. Ele havia 

dito que queria debater com alguns intelectuais brasileiros e então a embaixada francesa 

me chamou para ir ao Rio de Janeiro, para uma mesa redonda com ele. Ele era 
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socialista, muito simpático e muito culto. Lá estava também o Gabeira, alguns cineastas, 

um pessoal muito bom e, da universidade, só estava eu. Bom, eu havia visto um projeto 

a respeito da descentralização da universidade francesa, de modo que fossem criados 

núcleos regionais “em função da demanda de empregos locais”. A pergunta que fiz era a 

seguinte: “Se esses núcleos universitários forem criados em função da demanda de 

empregos locais, então a gente pode supor que Filosofia e Literatura logo irão 

desaparecer porque não existe demanda nenhuma por essas áreas?” O Primeiro Ministro 

respondeu: “Madame, a senhora pensa como uma antiga professora das Letras e das 

Artes, uma “sorbonnarde”...”. Além de me chamar de velha, ele continuou: “Nós 

precisamos criar empregos na França. Uma universidade em um polo industrial não 

pode ficar gastando dinheiro público com coisas que não sejam úteis”. Isso porque ele 

era um primeiro ministro socialista! Vamos ver agora o que fará o François Hollande... 

Mas não tem muito jeito, os Estados estão deixando de existir, eles estão passando a 

existir apenas formalmente, o que comanda tudo é a economia, então não vejo solução. 

Eu acho um milagre ainda existir uma Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas como a da USP, com os cursos de humanidades que possui. 

O desinteresse atual pela literatura atinge a universidade à medida que surge um 

fosso entre as pesquisas literárias na universidade e a literatura na sociedade. Aliás, a 

literatura na sociedade se transformou em espetáculo. É FLIP, é Feira do Livro, os 

escritores são estrelas e os livros acabam sendo vendidos se a pessoa é boa promotora 

do seu produto. Na universidade, as pesquisas estão divididas entre os trabalhos eruditos 

sobre autores do passado e os “estudos culturais”, em que a literatura é usada apenas 

como documento ideológico. No final de meu livro Altas Literaturas (1998), eu 

criticava os “estudos culturais” porque não acredito em estudos literários feministas, 

homossexuais, negros... Não acredito em literatura particularizada. Mas, como disse o 

Lionel Jospin, eu sou uma velha professora. Muito embora esses estudos estejam 

enfraquecidos agora, e os Estados Unidos estejam voltando a um ensino mais 

tradicional da literatura, no Brasil eles ainda são fortes. A gente acaba indo sempre na 

rabeira, um pouco atrasados.  

Nós, que somos acadêmicos de literatura na universidade, trabalhamos em 

parceria com outra classe que são os criadores, os que escrevem. A questão da “morte 

da literatura” não somos nós os críticos literários ou professores de literatura que vamos 

determinar, são os próprios escritores. A gente não sabe o que vem por aí. Agora, que 
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morra uma instituição chamada literatura, isso não é nenhuma tragédia. Essa instituição 

já existe há três séculos e, então, pode ser substituída por outra coisa. A gente não sabe 

muito bem o que será. Aquela literatura com valores humanísticos e estéticos pode já 

não estar mais na moda ou na mídia... Mas se as disciplinas literárias desaparecerem na 

universidade, será uma perda cultural. 

Em 1999 eu recebi o título de professora emérita da FFLCH. Duas coisas me 

fizeram pensar. Eu fui a segunda mulher a receber o título de professora emérita, e a 

primeira de um departamento de Letras. Quando a FFLCH já tinha 65 anos! Por que 

aconteceu isso? A Congregação era machista? A emerência é algo que se abriu muito 

nos últimos tempos, porque antes era muito difícil. Hoje em dia, ela já está melhor 

distribuída entre homens e mulheres. Lembro que, quando eu ainda estava na ativa, a 

Maria Isaura Pereira de Queiróz não era emérita porque ela se aposentou como Livre 

Docente e não como titular. Isso também era uma exigência caduca do regulamento. 

Walnice Nogueira Galvão e eu levamos à congregação a proposta de emerência da 

Maria Isaura, uma professora conhecida no Brasil e no exterior, notoríssimo saber, e a 

proposta passou. Ela foi a primeira mulher da FFLCH a receber o título. 

Por outro lado, quem se aposentou e era “de direita”, mesmo sem ser fascista e 

tendo uma enorme obra publicada, ainda depende do apoio dos colegas e da 

congregação para ser nomeado emérito. Os professores que defendiam posições 

conservadoras nunca serão eméritos? Eles saíram marcados como tal. Então existe uma 

polarização política, não é?   

Você deve ter lido aquela entrevista recente, na qual o Caetano Veloso respondeu 

ao Roberto Schwarz, referindo-se ironicamente aos “distintos docentes da USP”... Eu 

sou uma “distinta docente da USP” e tenho muito orgulho disso, porque ela produziu 

grandes nomes do pensamento brasileiro. Eu peguei uma época áurea da Faculdade de 

Filosofia, onde havia grandes figuras pensantes e ensinantes e, depois, tenho orgulho da 

luta empreendida pela Faculdade contra a ditadura e tudo o que aconteceu na Maria 

Antônia. Meu quadro de formatura pereceu queimado nos eventos de 1968. Essa foi a 

menor das perdas, mas para mim ela é simbólica. 

Quando tive que por uma beca – nunca tinha usado uma beca, mas os alunos 

queriam, porque eu seria homenageada – então coloquei uma beca emprestada e quando 

fui vesti-la, vi que ela estava toda chamuscada, a renda branca estava meio queimada... 

Disse para o pessoal: isso aqui é um objeto para museu, é uma beca que estava lá em 68, 
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no meio das chamas! Não lamentei o meu quadro de formatura, afinal, já vi alunos que 

param para olhar os quadros mais antigos da Faculdade, que ainda existem lá pelos 

corredores, e dizem: “Olha lá a cara desse fulano! Nossa! Como eles são velhos!”. 

Então é melhor não ter quadro... Mas tenho muito orgulho de ter passado a maior parte 

da minha vida na FFLCH. Ainda sou orientadora da área de Francês e pesquisadora do 

IEA, portanto, ainda estou na FFLCH e na USP. Uma grande Faculdade e uma grande 

Universidade. 
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Mário Miguel González (1938-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

É por isso que curto este país. Eu me identifiquei 

profundamente com este país e não posso negar que 

estou contente com tudo isso que aconteceu na USP. 

Apesar de tudo... Apesar de tudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascido em Alta Gracia/Córdoba, Argentina. 

Autor, entre outros: A saga do anti-herói. São Paulo: Nova Alexandria, 1994; 

Lazariho de Tormes. São Paulo: Editora 34, 2005; Leituras de Literatura Espanhola (da 

Idade Média ao século XVII). São Paulo: Letraviva/Fapesp, 2010. 
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Como você já percebeu tenho sotaque estrangeiro porque nasci na Argentina, mais 

precisamente em uma cidade próxima a Córdoba, uma província localizada no centro do 

país. A trinta quilômetros da cidade de Córdoba existe uma cidade turística, onde se 

encontram as primeiras serras depois dos pampas, localiza-se Alta Gracia, minha cidade 

natal. Naquele momento era um povoado com aproximadamente sete mil habitantes, 

hoje deve ter seus cinquenta mil. Esta cidade tem muita história porque era uma fazenda 

pertencente aos jesuítas. Era um povoado indígena quando os conquistadores espanhóis 

chegaram lá. Depois, os padres jesuítas acabaram herdando essas terras e lá instalaram 

uma das cinco fazendas que tinham em volta da cidade de Córdoba. Com os produtos 

dessas fazendas eles sustentavam a Universidade de Córdoba que fundaram em 1613. 

Isso está até hoje muito bem conservado, é Patrimônio Histórico e Cultural da 

Humanidade, com seu convento do século XVII, suas igrejas barrocas e toda 

infraestrutura da época. Então é um lugar histórico e que foi muito aproveitado também 

pelo turismo e por pessoas que sofrem de problemas nas vias respiratórias em busca do 

ar das montanhas. Entre outros, esteve lá Manuel de Falla, um músico espanhol que 

acabou morrendo nesse lugar. Há um museu sobre ele. Outro personagem que passou 

boa parte da infância e da adolescência dele nessa cidade foi Che Guevara. Ele também 

sofria de asma e há um museu sobre ele lá. Enfim, é uma cidade que eu curto muito. 

Eu me vejo e me sinto um brasileiro nascido em Córdoba. E sempre me pautei por 

isso, eu sou um brasileiro, nascido lá. Inclusive no meu trabalho profissional sempre 

procurei assumir a perspectiva do brasileiro. Claro que tenho a intimidade de um 

hispanista, conheço isso de perto, mas tenho o distanciamento do brasileiro para olhar 

aquilo. Isso foi sempre positivo no meu trabalho. 

Minha mãe era cordobesa, de uma família que vivia ali há muitíssimos anos. Já o 

meu pai era do outro lado da Argentina, era um imigrante espanhol, veio criança para 

Buenos Aires, veio com os pais já no século XX fugindo da fome. Foi devido a 

problemas respiratórios que meu pai foi passar umas férias em Alta Gracia e lá 

conheceu minha mãe e acabaram casando. Mas meu pai não podia voltar a Buenos 

Aires por causa de seu organismo e tiveram que ficar lá. Minha mãe era professora 

primária rural, dava aula em uma escola a cinquenta quilômetros em plena serra. A serra 

lá chega aos três mil metros e faz muito frio. Então não havia outra opção senão morar 

na escola, que não tinha água, energia elétrica, nada. Nesse lugar só havia essa escola 
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rural que os vizinhos tinham construído. Passei meus primeiros seis anos de vida lá. 

Aprendi a ler e a escrever porque também não havia mais nada para fazer... Deve ter 

vindo daí, talvez, o grande gosto pela leitura, o que me encaminhou depois para as 

letras. Meu pai criava galinhas para ajudar a manter a família. Isso até que meu pai 

conseguiu um emprego e minha mãe foi transferida. Então, com seis para sete anos, 

fomos para Alta Gracia, onde eu havia nascido. Um ponto mais próximo do que havia 

de civilização.  

Em Alta Gracia continuei meus estudos até terminar a escola secundária. E ai veio 

a pergunta: “E agora, o que faço?!”. Eu só sabia que gostava de ler e escrever. Mas não 

tinha clareza sobre qual profissão adotar. Meu pai nessa época administrava um 

hospital, então comecei a ter um interesse por medicina. Mas eu não teria sido um 

grande médico não... Meu primeiro ganha-pão foi ser locutor em uma rede de alto- 

falantes. Nessa cidadezinha havia uma rede de alto-falantes que eu curtia muito. E a 

partir daí cheguei a pensar em ser locutor, mas teria que largar tudo, inclusive a família, 

e ir para Bueno Aires. Mas a capital não me seduzia muito. Tive que fazer o serviço 

militar, que era obrigatório. Essa experiência me permitiu conhecer essa instituição por 

dentro, algo terrível. Este tempo prestando serviço militar me serviu para pensar muito.  

Percebi que se gostava de ler e escrever deveria fazer Letras. Pensei, posso 

sobreviver de qualquer outra coisa, mas vou fazer Letras. Escolhi a Universidade 

Católica não porque sou religioso, nada disso. Mas pela instituição. Córdoba tinha duas 

grandes universidades na época, a Universidade Nacional, que era herdeira daquela 

criada pelos jesuítas, que era de muita tradição, e a Universidade Católica, que era uma 

coisa nova. E minha opção foi essa, queria estudar nessa instituição. Isso tudo ocorreu 

enquanto esperava a chamada de uma empresa que poderia me oferecer algum trabalho 

administrativo. Eu sabia datilografia e tinha já os estudos secundários completos. Mas 

aconteceu uma coisa incrível! Até hoje paro para pensar. Eu descobri duas coisas na 

universidade, primeiro: que a profissão de professor universitário é fantástica. Descobri 

que queria fazer o que meus professores faziam. Especialmente aquilo que a minha 

professora de Literatura Espanhola fazia. E, claro, descobri em segundo lugar a 

Literatura Espanhola. Três meses depois, aquela firma me chamou, mas o horário batia 

com o da faculdade e decidi que iria sobreviver de qualquer coisa e iria fazer meu curso. 

Defini que queria ser professor universitário de Literatura Espanhola e que iria jogar 

todas as fichas nisso. Fiz o curso em cinco anos, com boas notas. Eu me dedicava 
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muitíssimo! Meus pais davam casa e comida, mas o restante era comigo, tinha que me 

virar com os livros, as viagens diárias...  

Formei-me em Letras em 1963 e a formatura ocorreu em 1964. Saí da formatura e 

peguei um avião para a Espanha com uma bolsa para fazer o doutorado lá. Passei três 

anos na Espanha fazendo cursos, tentando redigir minha tese, mas estava difícil porque 

eu tinha que me virar para sobreviver. Às vezes tive bolsa, às vezes trabalhei como 

clandestino, disfarçado de bolsista na própria instituição que me dava a bolsa. Depois, 

consegui uma bolsa para ir para Louvain redigir a tese. Mas recebi nesse momento uma 

notícia triste, meu pai estava doente, estava com câncer. E era uma coisa de poucos 

meses. Eu já estava com algumas coisas em Louvain já, mas voltei para a Argentina 

para ver meu pai. Cheguei em agosto e no dia 03 de outubro meu pai morreu. Lembro-

me bem porque Che Guevara foi assassinado em 08 de outubro daquele ano.  

Na Argentina as coisas estavam muito difíceis porque estávamos vivendo na 

penúltima ditadura argentina, a de 1967. Os militares ainda não tinham entrado com 

toda a violência, mas já controlavam a universidade. E não havia espaço, as 

universidades privadas eram muito poucas. E eu também queria ver o que tinha fora da 

Argentina. Eu havia tido muitos contatos na Espanha, contatos com possibilidades de 

trabalho em vários lugares, como Austrália, Estados Unidos e Canadá. Eram lugares em 

que bastava escrever uma carta e eu teria espaço, naquele tempo tudo era mais fácil. 

Mas acabaram acontecendo outras coisas... 

Quando fui morar na Espanha, acabei em uma residência de estudantes, chamada 

Colégio Mayor, para estudantes hispano-americanos. Essa residência era do lado de 

outro colégio, a chamada Casa do Brasil. Aquela era a Espanha de Franco e aquele 

colégio era uma residência oficial do governo, parecia um convento, era cheio de 

restrições e fechadíssimo. A Casa do Brasil, que ficava ao lado, era outra coisa, um 

lugar onde se respirava, onde para grande escândalo dos espanhóis, em dois blocos 

diferentes, moravam moças de um lado e rapazes do outro. Havia áreas em comum, mas 

para os espanhóis moças e rapazes juntos, era um escândalo! E aquilo era tão bom que 

funcionava como uma extensão cultural do Brasil na Espanha. Toda noite havia ou um 

filme, ou uma palestra, uma exposição, sempre havia alguma atividade cultural 

relacionada ao Brasil. Eu estava sempre lá. 

Conheci também brasileiros e brasileiras nos cursos que fazia, sempre ia tomar 

um cafezinho na Casa do Brasil e cada vez mais fiquei curioso em conhecer esse país. 
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Morava aqui do lado e só sabia do carnaval e do futebol. Quando comecei a conhecer 

melhor o Brasil descobri uma coisa que possui uma enorme diferença em relação à 

Argentina: este é um país que reúne muitas culturas e permite coisas muito diferentes. 

Isso me impressionou muito, porque venho da Argentina, que é um país vertical, ou 

seja, há uma submissão a um modelo cultural que vem de cima, de Buenos Aires e 

acabou. O restante tenta ser como Bueno Aires. Além disso, a simpatia das pessoas... Eu 

sempre digo que vim parar no Brasil por causa de três letras “m”: o mar, a música e as 

mulheres. É claro que são metáforas, não é? Ou metonímias, talvez. O mar é a natureza, 

fascinante! A música que representa especialmente essa cultura popular. Era o tempo da 

bossa nova e eu era fascinado por isso! E, depois, veio a Tropicália. E as mulheres são, 

enfim, a metonímia das pessoas. Naquela Espanha fechada, quando as pessoas pareciam 

ter medo de tudo, que eram controladas e pareciam controlando os outros, em um clima 

permanente de censura. Parecia que não podíamos conversar com as pessoas porque 

sempre havia uma espécie de receio. Afinal, quem era você? Por que estava falando? 

Era a Espanha de Franco, uma coisa terrível. Mas havia essa ilha que era a Casa do 

Brasil. 

Então, durante esses anos fiz muitas amizades e só saía com brasileiros. Conheci 

muita gente aqui da USP e coincidiu de eu estar em 1967 na Argentina, com a morte de 

meu pai e sem saber exatamente o que fazer, quando me escreveram daqui dizendo que 

tinham criado a Escola de Comunicações Culturais, hoje Escola de Comunicação e 

Artes (ECA-USP), e como havia línguas estrangeiras no currículo dessa faculdade, 

criou-se um setor próprio de línguas estrangeiras. Uma das professoras que conheci na 

Espanha era professora da ECA e o diretor era um professor espanhol e catedrático da 

área, que era o Julio García Morejón. Ele disse que queria um hispano-americano, 

também para que os alunos conhecessem o espanhol da América do Sul. E essa colega 

disse a ele que eu estava disponível na Argentina e então veio a oferta de trabalhar no 

Brasil. 

Na Argentina havia uma ditadura e eu não queria ficar. No Brasil havia outra. No 

entanto, a informação que tive em 1967 era que a ditadura brasileira estava a caminho 

de uma redemocratização e que não iria durar muito. Então pensei, tudo bem, vamos lá. 

Cheguei aqui em 7 de abril, na cidade de Santos, porque vim de navio. Última longa 

viagem de navio que fiz. Vim de navio porque eu queria trazer os meus livros. A 

primeira coisa que me disseram foi que aqui na USP não havia livros e que era para eu 
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trazer. Então peguei toda a minha biblioteca, eram cento e cinquenta quilos de livros, 

coloquei em caixotes e trouxe tudo de navio comigo. Cheguei no porto de Santos e, na 

alfândega, o camarada abriu um dos caixotes e – como trazia comigo um compromisso 

de contrato da USP – apresentei tudo e ele questionou: “Que professor o senhor é se 

aqui só tem romances?”. Até hoje dou boas gargalhadas com essa história. E tive que 

explicar que era professor de literatura, até que se convenceram de que estava tudo bem.  

Um carro foi me buscar lá em Santos e a primeira sensação que tive do Brasil... 

Veio com aquela muralha! Era no final da tarde e estávamos contra a luz do sol quando 

me deparei com aquela serra enorme! Eu perguntava ao motorista se a gente ia subir 

tudo aquilo. Tive um choque com essa coisa imponente que é o Brasil. Sempre tento me 

colocar na perspectiva que tiveram os colonizadores que chegaram e encontraram isso 

aqui que não tinha nada a ver com aquilo que eles conheciam na Europa. Aquilo não 

parecia ser feito na escala humana, na Europa as coisas são feitas na escala humana, 

mas esse imenso bloco chamado Serra do Mar que existe aqui, não.  

Comecei a trabalhar na ECA, mas naquela época todos que trabalhávamos com o 

espanhol, através dos convênios que a USP também tinha com a Filosofia, tínhamos 

uma espécie de local de trabalho, que era o Instituto de Cultura Hispânica, criado a 

partir de convênios com a Espanha. Ele se localizava onde hoje é a Faculdade 

Iberoamericana, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Aliás, a Faculdade 

Iberoamericana é decorrência desse instituto. Claro, a Faculdade de Filosofia 

funcionava ainda na Maria Antônia, quase não havia espaço lá. Apenas uma sala e uma 

cadeira com uma pequena biblioteca. E no Instituto nós tínhamos salas, havia uma 

biblioteca um pouco maior, tinha até uma gráfica, e aquilo funcionava como uma 

espécie de espaço para os gabinetes de professores e para extensão universitária. Nós 

dávamos cursos de língua espanhola e também um de Cultura e Civilização Hispânica. 

Eles eram dados às quintas à noite e aos sábados de manhã. Tudo como uma espécie de 

extensão. Esse era um trabalho muito bonito do qual eu já tinha ouvido falar na Espanha 

e um dos motivos que me incentivou a vir para cá. Era muito interessante a existência 

desse espaço. Então algumas coisas eram para os alunos e outras abertas ao público.  

Quem dirigia tudo isso era também o catedrático de Língua e Literatura 

Espanhola. E como o catedrático era o dono da cadeira, ele nomeava os seus assistentes 

e mandava em tudo. Dizia quem iria dar aulas disso, quem daria aquilo e pronto e 

acabou. Ele definia os programas e, inclusive, o que seria dado em cada disciplina. Era a 
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autoridade absoluta. E a gente vinha com um contrato de três anos que podia ser 

rescindido a qualquer hora por qualquer uma das partes. Ou seja, eu podia ir embora 

quando quisesse, mas podia ser posto na rua quando o catedrático quisesse. Não havia 

nenhuma garantia trabalhista. Não havia concurso, estabilidade, nada, nada, nada. O 

catedrático era o todo poderoso.  

No início do meu trabalho na USP fiz de tudo, dava aulas na ECA e no Instituto 

de Cultura Hispânica. Logo o catedrático descobriu que o que eu sabia mesmo era 

literatura espanhola, justamente aquilo que queria fazer. O projeto de doutorado que 

tinha na Espanha era sobre literatura espanhola, sobre elegia medieval castelhana, mas 

não podia ser feita aqui por que não havia bibliografia, não havia nada. Então tive que 

buscar outra coisa e acabei escrevendo sobre García Lorca. O então catedrático era 

fanático por Lorca e comprava tudo que era livro do Lorca e sobre ele, então havia ali 

uma bibliografia mínima. Quando ele descobriu que minha área era literatura espanhola, 

ele me trouxe para a Faculdade de Filosofia também. E acabei tendo dois contratos, um 

com cada instituição. Nessa época lecionava língua na ECA e literatura espanhola na 

Maria Antônia. Cheguei a dar aulas no antigo prédio da Maria Antônia até o dia que 

houve o conflito com o Mackenzie e houve o incêndio. Como queimaram o prédio, nós 

chegamos a dar aulas no chão, no pátio da Geografia na cidade universitária, com os 

alunos sentados no chão. Não havia salas! E tínhamos que terminar o ano letivo. À noite 

não havia espaço porque havia aula na História, então nós juntamos os alunos no 

Instituto de Cultura Hispânica para dar as aulas do noturno. Precisávamos fechar o ano 

de 1968 de qualquer maneira. 

A queima da Maria Antônia foi no início do mês de abril de 1968, mas o ano 

letivo chegava até o fim de novembro. Durante esses dois meses a gente se virou em 

qualquer lugar. E, no ano seguinte, fomos para os chamados barracões da cidade 

universitária que eram umas cavalariças projetadas para a Veterinária. Onde hoje é a 

Psicologia, funcionavam os barracões que possuíam divisórias que não chegavam ao 

teto e foram usados como salas de aula. Elas sequer estavam terminadas, tivemos que 

começar as aulas com um mês de atraso em 1969 porque foi preciso primeiro terminar 

os barracos para a gente poder dar aulas. O problema é que você dava aula de Espanhol 

aqui e ouvia a aula de Latim ali. Ouvia-se aulas de Alemão e de Chinês, tudo ao mesmo 

tempo! Era engraçado porque se ouvia de tudo... Tudo isso significou uma convulsão 

geral, inclusive porque em 1969 houve uma série de desentendimentos do catedrático 
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com alguns dos membros mais antigos que havia nas cadeiras. Essa briga tinha um lado 

pessoal, mas acho que tinha outro político também. A gente que tinha acabado de 

chegar ainda não entendia muito bem o que estava acontecendo. Não sabia o porquê da 

briga em um grupo que trabalhava tão bem. Entendo que havia uma mistura de questões 

pessoais e políticas, porque em 1968 e 1969 houve lutas e nós que estávamos lá em 

baixo não tínhamos outra coisa a fazer senão dar aulas. E mais nada, não entrávamos no 

jogo das decisões daqueles que já tinham doutorado e já eram livre-docentes. A gente 

ficou como espectador de tudo isso. Mas acabou sobrando para a gente porque, de uma 

hora para outra, ficamos com o catedrático, um doutor e quatro auxiliares que, na época, 

eram chamados de instrutores.  

Criou-se a cadeira de Letras Modernas, juntando as cinco línguas, Alemão, 

Espanhol, Francês, Italiano e Inglês. E nós éramos meia dúzia. Isso na teoria porque o 

catedrático podia dar aula, como também podia não dar, podia também viajar, como ele 

fez, e voltar apenas um ano depois. E o único doutor que havia sobrado decidiu ir 

embora para os Estados Unidos e largou tudo aqui. Então éramos quatro auxiliares de 

ensino tomando conta do que seria toda a cadeira de Letras Modernas. Tendo ainda que 

dar aulas na ECA, no Instituto de Cultura Hispânica e na Filosofia. Dávamos umas vinte 

e tantas horas de aulas semanais. Era uma coisa de louco, mas fazer o quê? Fazíamos de 

tudo, dávamos aula de Língua Espanhola, Literatura Espanhola e Literatura Hispano-

americana.  

Nesse momento de acúmulo de trabalho houve a reforma universitária. Eu estava 

inscrito no regime antigo da pós-graduação e iniciou-se um novo regime. E disseram 

que quem quisesse ascender ao cargo de assistente teria que defender o Mestrado. Como 

eu tinha créditos para o doutorado e tudo o que precisasse, aproveitei os mesmos e 

peguei o trabalho que tinha escrito na Espanha e apresentei como mestrado. E então 

defendi o mestrado da noite para o dia em 1970.   

Não podíamos ter uma pós-graduação na área de espanhol porque na época não 

tínhamos doutores. A partir daí tivemos que fazer um trabalho de reconstrução desse 

grupo. A gente estava bem sozinho, porque os catedráticos eram figuras que exerciam o 

poder, mas trabalhavam se queriam, davam aula se queriam. Na época éramos eu, 

Irlemar Chiampi Cortez e uma moça que lecionava línguas, a Marilda Ramalho, que 

acabou se afastando da USP poucos anos depois. Como começaram a aparecer verbas, 
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contrataram mais pessoas. Um dos primeiros que conseguiram contratar foi o Jorge 

Schwartz.  

Havia, inclusive, um caminho para entrar na USP, que era necessariamente 

começar a dar aulas de graça. Na época se chamava instrutor voluntário. Todo mundo 

passava por essa etapa, dando aulas de graça até ser contratado. Não havia concurso, 

não havia nada, prevalecia a vontade do catedrático. Inclusive não havia mais cadeira 

porque havia sido extinta com a Reforma, mas os antigos catedráticos conservaram o 

poder e, na prática, o exerciam. O Departamento, na prática, era uma reunião de 

catedráticos que decidiam em conjunto o que eles queriam. Isso durou durante todos os 

anos 1970. Em Letras Modernas continuamos sendo uma reunião de cadeiras com os 

catedráticos tendo a última palavra em tudo.  

Em meio a todas as mudanças terminei a minha tese de doutorado, provavelmente 

a última ainda feita no regime antigo. Ela foi concluída em fins de 1972 e entregue em 

março de 1973. Foi uma tese sobre Bodas de Sangre de Garcia Lorca. Gostei muito do 

trabalho. Era a época do estruturalismo e aquilo era terrível, porque tendo uma 

formação historicista e, por sua vez, uma leitura historicista da literatura, da noite para o 

dia partimos para dissecar textos. Essa era a única coisa que se podia fazer. Não se 

podia aproximar o texto de uma realidade geográfica, histórica, o sujeito tinha que 

trabalhar com o texto. A tarefa era, literalmente, dissecar textos. Claro que cabia uma 

interpretação a partir disso e peguei alguns autores do estruturalismo e trabalhei em 

cima. No final, destaquei que o resultado fica confirmado na leitura dos aspectos 

simbólicos que coincidem com a estrutura e a estrutura confirma aquela leitura. 

Destaquei, então, quais eram os conflitos dramáticos nessa peça. Foi interessante, 

porque dissecar a peça mostrava de fato quais eram – de uma maneira quase matemática 

e feita através dos gráficos –, os conflitos que havia nessa peça. E como eles estavam 

expostos através de metáforas. 

A partir do momento que fiz o doutorado fiquei mais solto e aconteceu outra coisa 

que foi muito interessante. O catedrático decidiu que como eu tinha feito o doutorado 

seria o coordenador da área. Não existia isso, mas ele me disse para reunir os 

professores e discutir o trabalho que deveria ser feito. Ele então olhava de longe. Nessa 

época, estávamos em 1973, tínhamos deixado os barracões e ido para o Conjunto 

Residencial da USP (CRUSP). Minha sala era um apartamento de estudantes. 

Estávamos no terceiro andar do Bloco C, metade do andar era nosso e a outra era de 
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outra área didática. Passei dez anos no apartamento 307 e ao meu lado tinha um 

chuveiro. Hoje dou risada da situação. Mas na época éramos uma espécie de força de 

ocupação no CRUSP. Claro que os militares não sabiam o que fazer com aquilo. Então 

eles construíram as Colmeias, que funcionavam como salas de aula. O complexo das 

Colmeias, na verdade, era um projeto que originalmente serviria como espaço para 

congressos e convenções. Isso que a USP está querendo construir agora, na época da 

ditadura já estava planejado. O CRUSP estaria integrado a esse projeto e funcionaria 

como hotel, enquanto as salas pequenas das Colmeias seriam para reuniões 

fragmentárias dos eventos, sessões de comunicações, por exemplo. E chegaram a 

construir um anfiteatro de convenções que depois passou a se chamar Anfiteatro 

Camargo Guarnieri. Eu vi ele ser construído, chamava-se Anfiteatro de Congressos. O 

que seria o espaço de vivência nos dias atuais seria um setor auxiliar, com farmácia, 

bancos, agências de viagens, tudo era para ficar lá. Ou seja, o CRUSP seria um grande 

centro de convenções. 

Em 1973 aproveitamos para reunir os professores e discutir o trabalho. Isso já era 

uma coisa muito positiva. Claro que a última palavra seria ainda do catedrático, mas 

pelo menos já tínhamos essa possibilidade. Então nos reunimos e reestudamos tudo o 

que fazíamos e começamos dizendo que não dava para ser professor de Literatura 

Espanhola e Língua Espanhola, etc. Aquilo não dava. Era preciso trabalhar de acordo 

com a especialidade de cada um. E então distribuímos a carga horária de uma maneira 

igualitária e equitativa porque, antigamente, a Língua era uma espécie de disciplina 

acessória. O aluno tinha que aprender Língua, mas o que interessava era a Literatura. 

Então o escravo que chegava por último lecionava Língua, como aconteceu comigo. A 

parte considerada nobre era a Literatura. Então começamos a equiparar as cargas 

horárias. Acabamos com cursos monográficos na Graduação, porque até então se o 

professor pesquisava Lorca, por exemplo, ele vomitava sua pesquisa aos alunos da 

graduação e eles que se lixassem. Ou se trabalhasse com outro autor, por exemplo, com 

García Márquez, dava aulas sobre ele durante um semestre todo. E com esses cursos 

monográficos os alunos saiam sem uma visão de conjunto. Então começamos a 

trabalhar fundamentalmente com uma visão historicista da Literatura para que o aluno 

tivesse uma visão do conjunto. Começamos, inclusive, a fazer um trabalho de 

planejamento das aulas. Naquela época a gente chegava a entregar para o aluno os 

planejamentos de aula no semestre anterior. Como os alunos eram muito regulares, no 



79 

 

final do primeiro semestre eles recebiam o planejamento da disciplina que fariam no 

segundo e assim por diante. Nele constavam o cronograma das aulas, os objetivos e a 

bibliografia. Isso foi muito bonito porque organizou o nosso trabalho e deu resultados.  

Naquele tempo estudar Espanhol era uma de duas coisas, ou era algo subversivo, 

ou era folclore. Para que estudar Espanhol? A ideia em geral era que Espanhol todo 

mundo sabia. Mas o Espanhol era uma língua considerada perigosa porque era a língua 

dos montoneros, era a língua de Cuba, de Salvador Allende, enfim, esse fantasma estava 

rondando e dizia-se que o Espanhol era perigoso, uma língua subversiva. Havia uma 

relação interessante nossa com a ditadura porque, ao menos em Letras, a coisa 

funcionava assim: como havia cadeiras, os catedráticos de uma forma geral, acho eu, 

eram pessoas de confiança do regime, isso ocorria de alguma maneira. Então eles 

funcionavam como uma espécie de guarda-chuva. Então nós nunca tivemos uma 

interferência direta do regime militar no nosso trabalho. Nós trabalhávamos com autores 

como Neruda e Lorca. Nesse sentido, o catedrático foi muito legal porque nunca 

censurou a gente. E ele se dizia liberal, enfim... Escreveu livros sobre Lorca. 

Então, havia uma espécie de confiança no trabalho dos catedráticos. O único 

perigo, digamos assim, era dos “microfones” em sala de aula. Porque havia um 

pessoal... Naquela época nós orientávamos os alunos na matrícula, nós matriculávamos 

um por um, cada aluno. Como o sistema de créditos era novo, nós orientávamos os 

alunos em relação às disciplinas que eles deveriam fazer no primeiro ano e nos anos 

seguintes. E lembro-me que uma vez veio um aluno que se matriculou comigo em sete 

disciplinas no matutino e em sete disciplinas no noturno. Tudo bem, fiz a matrícula 

dele. Uma dessas disciplinas era comigo e lá estava ele no fundo da sala, não abria a 

boca, de vez em quando sumia, depois voltava, sumia e voltava. Eu só me lembro da 

cara e do nome dele. Avisei outros professores porque estava na cara. Ele era um dos 

“ouvintes”! Mas nunca tivemos interferência no sentido de mudanças nos programas. 

Uma vez algum professor, assim, viu que tinha no meu programa o Lukács e me 

indagou: “Lukács hein?!”. Era um professor que também era identificado por todos. 

Enfim, mas nunca houve no meu pedaço nenhuma interferência, ou seja, trabalhávamos 

à vontade. Sabíamos o que estava acontecendo, claro, mas nunca houve interferências 

diretas em nosso trabalho. 

Quando houve a reestruturação do curso, começamos a montar uma coisa 

interessante. O catedrático logo me pegou para trabalhar com a Literatura Espanhola 
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porque ele era o único professor, estava sozinho. Ninguém queria saber da Literatura da 

Espanha franquista. A Espanha era sinônimo de Franco e, por outro lado, a Literatura 

Hispano-americana estava no auge, então todos os meus colegas queriam trabalhar com 

ela. E de fato havia uma equipe muito boa de especialistas em hispano-americana que 

trabalhava lá quando cheguei. Havia o Davi Arrigucci, que depois passou para a Teoria 

Literária, o Eduardo Peñuela Cañizal, que depois foi para a ECA e, enfim, os mais 

novos que entraram, a Maria Lídia Neghme Echeverría e o Jorge Schwartz depois. Mas 

eu estava sozinho e tinha que enfrentar toda a literatura espanhola sozinho. Cheguei, 

inclusive, a sugerir o nome da Valéria de Marco. Ela tinha sido minha aluna, brilhante 

por sinal, e foi minha primeira colega a dividir o trabalho comigo. Depois foi 

incorporada também a Maria Augusta da Costa Vieira, que hoje, sem dúvida, é a maior 

cervantista brasileira. E anos mais tarde, já no início dos anos 1980, veio a professora 

espanhola María de la Concepción Piñeiro Valverde. Assim, em 1982 já éramos uma 

equipe de quatro professores de Literatura Espanhola. Isso foi um luxo, principalmente 

porque eram pessoas muito capazes, eu coloco minhas colegas em primeira linha no 

Brasil em suas especialidades, a Valéria em Literatura Espanhola contemporânea, a 

Augusta como cervantista, e a María de la Concepción como medievalista. Eu 

trabalhava com um pouco de tudo, mas sempre me orientei mais para a literatura 

clássica espanhola e os autores do século XX, como Lorca. E minha pesquisa sempre 

esteve dedicada aos séculos XVI e XVII. 

Esse grupo trabalhou durante 25 anos junto, todos os quatro, até que eu me 

aposentei. Nós nos unimos em 1982 e até 2007 trabalhamos juntos. Era uma equipe 

fantástica, tanto pelo trabalho quanto pelas relações pessoais que eram muito boas. 

Fomos nós que inventamos o chamado semestre que mais tarde seria chamado de 

sabático. Como funcionava isso? Se éramos quatro e tínhamos vinte e quatro semanas 

de aula, por que, ao invés de dividirmos em quatro, não dividirmos em três? Se cada um 

desse oito horas de aulas, o outro teria condições de ficar livre para fazer pesquisa. Nós 

fizemos isso durante anos. E não era algo matemático, funcionava quando alguém dizia 

que precisava. Então não havia cobranças porque não havia uma escala definida, 

funcionava quando era conveniente para o professor. Isso ajudou muitíssimo a nossa 

carreira porque nós tínhamos um semestre livre, na prática, a cada dois anos, somente 

para pesquisa. Tanto isso funcionou que a Valéria é professora titular, eu cheguei a 

titular, a María de la Concepción chegou a titular e a Maria Augusta é livre docente e 
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chefe de departamento de Letras Modernas. Certamente, quando houver vaga, ela 

chegará à professora titular também. Eu posso dizer que se eu pudesse escolher o que 

fazer novamente, digo que seria trabalhar novamente com essas pessoas. Foi muito, 

muito bom. 

Há outro capítulo que preciso contar que diz respeito à pós-graduação. Como já te 

contei, nós éramos quatro auxiliares de ensino que, depois, fizemos mestrado e 

doutorado, mas que na época não havia condições para existir uma pós-graduação. 

Então tivemos que fazer a nossa carreira individualmente, eu fiz primeiro, depois a 

Irlemar Chiampi e, posteriormente, a María Lidia. Assim, com o Julio García Morejón, 

éramos quatro doutores. Em 1977 nós bolamos então todo um programa de pós-

graduação e, a partir de 1978, começamos com a pós-graduação em Espanhol. Havia um 

problema grave, nós éramos de um setor bilíngue nas Literaturas, mas não havia pós-

graduação em línguas porque a língua era considerada apenas um instrumento, ninguém 

fazia pesquisa. Era apenas uma questão de como dar aulas. Mais nada. Isso existiu 

durante anos até que nós conseguimos corrigir. Apesar dos problemas, nossa pós-

graduação começou a funcionar muito bem, tanto que a CAPES reconheceu nosso curso 

sem que a gente pedisse. Nós mandávamos relatórios todos os anos e, quando foi em 

1985, chegou um telegrama dizendo para nós providenciarmos hospedagem para a 

Comissão Verificadora para fins de credenciamento. Vieram então dois professores da 

UFRJ ver em loco as nossas condições de trabalho, cerificar o nosso programa e fomos 

credenciados para mestrado e doutorado. Foi uma surpresa muito positiva! Depois de 

anos sem ter o doutorado, passamos e ter mestrado e doutorado em línguas. 

Havia outra coisa, um divórcio em Letras, primeiro em relação ao que era ensinar 

a língua estrangeira, a pesquisa voltada para a didática da língua e, toda a base teórica 

que poderia vir da área da linguística, era outra coisa e mesmo o Departamento de 

Linguística era uma ilha à parte. Isso porque havia um professor com espírito 

catedralístico que era quem mandava e dava as cartas naquela época. Ele achava que a 

linguística era uma ciência à parte. Ou seja, que era a base de todas as ciências e não 

tinha por que se misturar com nenhuma outra coisa. Esse isolamento existiu até que 

ocorreram duas coisas, primeiro uma rebelião dos professores da linguística contra essa 

ditadura que havia no departamento e, por outro lado, pelo fato de que os nossos 

professores de línguas que queriam fazer doutorado tiveram que fazer em linguística, 

então isso criou uma ponte. Felizmente. A partir daí a pesquisa em língua estrangeira e, 
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nesse caso, em relação ao Espanhol, se desenvolveu muito mais. E nós pudemos então 

ter doutores formados em linguística, com uma base fantástica que os diferencia dos 

demais. Essa consistência nos garante a nota 5,0 sempre, mesmo sendo um setor 

bastante específico. Hoje estamos chegando a dezoito professores, quatro aposentados, 

mas quatorze na ativa e na pós-graduação. Agora há pós em Língua Espanhola, 

Literatura Espanhola e em Tradução Espanhol-Português, esta era uma coisa com a qual 

nem se sonhava antigamente. Essas são coisas positivas e boas, depois vou falar das 

ruins. Acho que, instintivamente, a gente fala das coisas boas. 

Eu sempre estive envolvido não apenas nas questões das minhas pesquisas, das 

aulas, mas também na vida institucional. Não chamo de burocracia porque acho que 

burocracia é outra coisa. Concordo quando o Alfredo Bosi define burocracia como o 

“esvaziamento dos conteúdos”. Acho que é necessária uma base institucional para que 

aquilo funcione. Sempre me senti muito à vontade e gosto de administrar coisas. 

Sempre estive no Conselho Departamental, fui coordenador da graduação e da pós-

graduação durante anos. Estive muitos anos também na Comissão de Pós-Graduação da 

FFLCH. Sempre estive discutindo coisas e tentando fazer coisas novas. No entanto, 

nunca pretendi o poder, queria sempre estar na base, apresentando propostas e 

trabalhando. Essa participação é que me levou a ser Chefe de Departamento. Foi uma 

tarefa muito boa porque o Departamento de Letras Modernas é muito especial. Como 

foi organizado com cinco cadeiras, tínhamos oitenta professores trabalhando em coisas 

muito diferentes. Cada área didática tem seu próprio programa de pós-graduação, isso 

significa que é um universo! Então eu dizia que não era um Chefe de Departamento, 

mas um coordenador de cinco departamentos. Entendi que era preciso deixar que as 

áreas funcionassem como departamentos que tinham em comum um conselho 

departamental. Desde que as áreas atendessem esse conselho estava tudo bem. Isso foi 

importante porque resolveu uma série de conflitos e é uma das grandes satisfações que 

eu tenho. Só sai de lá quando a aposentadoria compulsória rompeu o meu mandato. 

Enfim, essa etapa final deu muito trabalho, exigiu uma dedicação muito grande, tive que 

parar com minha pesquisa durante quatro anos, mas foi muito gratificante.  

Quais foram os principais desafios enfrentados na Faculdade? Quando cheguei 

aqui na USP havia carências por todos os lados. Éramos muito poucos professores e o 

trabalho era muito. Não havia biblioteca, cada cadeira tinha a sua biblioteca. Quando 

queimaram a Maria Antônia, eu trouxe os livros para o Instituto de Cultura Hispânica. 
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Como o prédio não podia ser mais utilizado eu tinha que guardá-los em algum lugar, 

esses livros foram depois transferidos para os barracões da cidade universitária na 

Veterinária. Lá não havia catalogação, nem organização de nada. Aquilo era um 

depósito de livros e ninguém encontrava nada. Então, aproximadamente no ano de 

1970, na primeira semana de aula em agosto, interrompemos as aulas e ensinamos os 

alunos a fazerem uma ficha catalográfica dos autores, para os livros e fomos lá para a 

biblioteca. Os professores ficaram de um lado baixando os livros e os alunos fichando 

os livros, à mão, do outro. Utilizamos cartolina para ficharmos os livros e organizamos 

um fichário. Isso foi essencial para usarmos os poucos livros que tínhamos. Os alunos 

tiveram que fazer isso porque devia haver apenas duas bibliotecárias. Aquilo era um 

depósito de livros! As carências eram de todo tipo: de pessoal e de infraestrutura. Os 

prédios eram os barracos da Veterinária, a grande mudança que houve em um 

determinado momento foi que fecharam as paredes até o teto. Era impressionante, 

quando chovia era preciso parar a aula! Aquele teto era de um material que não isolava 

nada, no calor ou no fio era terrível. Chovia, acaba a aula! Isso quando não faltava luz, 

eu cheguei a dar aula na escuridão. Quando acabou a luz, eu pedi para os alunos ficarem 

e não parei com a aula. Continuei com a aula sem luz. Aquilo era terrível! O gabinete 

dos professores eram duas salinhas que não davam para nada. Depois nos trouxeram 

para o CRUSP. Lá no CRUSP ao menos havia esse depósito de livros, lá nos barracões 

havia apenas um germe de biblioteca que não resolvia nada. Não havia recursos de 

qualquer espécie, havia um mimeógrafo para tudo. E o mimeógrafo era um perigo 

porque reproduzia textos e por isso os militares controlavam os mimeógrafos. Havia 

então um funcionário que lidava com o mimeógrafo que, suponho, sabia, 

evidentemente, muito bem o que estava fazendo. As carências foram muito grandes 

nessa época.  

É preciso destacar inclusive a carência em relação ao prédio. Essa carência não foi 

resolvida ainda para Letras! Em 1983 começou outro problema. Quando se percebeu 

que a ditadura estava chegando no auge, com o assassinato do Vladimir Herzog em 

1975, a gente tomou consciência de que isso não podia continuar, mas continuou. Em 

1979, quando o Figueiredo chegou ao poder, nós sabíamos que começava a despedida e 

a gente começou também a se articular nesse sentido. Como a ditadura já estava se 

desfazendo, os estudantes que não tinham moradia, invadiram o Bloco A do CRUSP, 

onde funcionava o Projeto Rondon. O argumento dos estudantes era que o projeto era 
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federal e não tinha por que estar ali. Em 1983 nós, então, chegamos a um acordo com os 

estudantes. Dissemos a eles que íamos embora porque estávamos ocupando os 

apartamentos deles. Então deixamos os apartamentos e ficamos na rua. Pegamos todos 

os móveis das salas e deixamos em um depósito, não tínhamos nem onde atender os 

alunos. Chegamos a atender alunos nos corredores e na biblioteca. Nesse momento 

estava construído apenas um bloco do que seria o prédio de Letras, mas não havia como 

ocupar o espaço e utilizar. A secretaria funcionava no Bloco B, a biblioteca ficou onde 

estava e nós, professores, ficamos na rua.  

Em 1984 foi eleito o Montoro como o primeiro governador escolhido 

democraticamente e ocorreu um episódio que merece ser registrado. Ele diz respeito a 

uma aluna nossa, que era de Linguística, Lídia Barros de Almeida, que hoje é professora 

de Linguística em Araraquara. A Lídia, que era muito combativa, conseguiu entrar na 

cerimônia de posse do governador Montoro na Assembleia Legislativa. E tudo estava 

sendo transmitido pela televisão para todo o país. Imagine, era o primeiro governador 

eleito democraticamente. Bom, quando o governador disse que estava ali para ouvir o 

povo e as suas reivindicações, a Lídia levantou-se e disse: “Senhor governador, eu 

quero ser ouvida! O senhor disse que quer ouvir o povo e há muitos anos a gente não é 

ouvido. Sou estudante de Letras da Universidade de São Paulo...”. Aí vieram os 

seguranças em cima e governador pediu para a deixarem falar. E ela disse, então, que 

tinha uma carta dos alunos de Letras para o governador. Na carta ela contava a história 

das nossas carências e relatava a nossa situação. Através dessa carta, conseguimos a 

verba para construir o prédio de Letras. É incrível, não é? Essa história não está 

registrada por ai.  

O prédio nos foi entregue em 1985, parcialmente construído. Eram, na verdade, os 

primeiros blocos e nós tivemos que usar essas salas como gabinetes porque não 

tínhamos nada. Então havia algo como quatorze mesas em uma sala de aula que era para 

atender os quatorze professores de Literatura Brasileira. Uma mesa para cada um. Havia 

também salas menores onde não cabiam todas as mesas e então dividíamos as mesas em 

dois ou três professores. Essa situação persistiu de 1985 até 1990. Em 1990 entregaram 

o prédio inacabado, mas entregaram. A partir daí começamos a poder nos organizar. 

Nessa época eu era chefe suplente de departamento, então acompanhei toda a 

necessidade de articular a mudança e organizar as salas de aula. O reitor dessa época era 

o Lobo. Ele inaugurou o prédio, colocou uma placa lá com o nome dele, mas o prédio 
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de Letras até hoje não está concluído. Digo isso porque conheci a planta e ela previa o 

dobro de salas de professores, além de salas de reuniões e para os departamentos. Ou 

seja, tudo que está lá para o lado oposto à História, no outro extremo. O prédio está 

visivelmente inacabado, o que causa até mesmo problemas de segurança. Um prédio 

inacabado é inseguro, no caso de um incêndio as pessoas não têm para onde fugir. 

Outra coisa interessante que aconteceu em 1998 foi que nós mudamos a estrutura 

curricular de Letras. O que ocorria? Quando o aluno queria fazer o curso de Letras, ele 

podia prestar o vestibular para qualquer coisa. Por exemplo, Armênio – que tinha trinta 

e duas vagas no diurno e trinta e duas vagas no noturno –, e tinha cinco candidatos, para 

entrar bastava não tirar zero na prova. Era muito fácil! O aluno entrava em Armênio, 

mas não queria estudar essa língua, queria ver se conseguia ser aceito nas vagas de 

português que eram duzentas, aproximadamente. O negócio era entrar em Letras, então 

entrava um monte de gente que não estava interessado naquilo que tinha escolhido. A 

consequência disso é que a desistência era acima de 50%. Resultado, a reitoria começou 

a cobrar e mandou um projeto que acabava com Letras. Lembrando que Letras era 

Português e Inglês, o resto era optativo. Então, perguntava-se por que nós tínhamos 4 

professores de Armênio e afirmava-se que bastava ter 1. Queriam diminuir os 

professores de Espanhol, que eram 10, diziam que bastava ter 4. Essas reformas 

acabavam e liquidavam com Letras. Foi apresentada uma proposta numa Assembleia 

em fins de 1996 para mudar o acesso pelo vestibular em Letras e, finalmente, em 1998 

nós conseguimos implantá-la. Criamos uma comissão acadêmica e fui o coordenador 

dessa comissão, que também era composta por alunos. Trabalhamos muito, muito 

mesmo, nesse projeto de reestruturação curricular. E a mudança começou quando o 

aluno já não ingressava mais em Armênio, Árabe, Chinês, Italiano ou Espanhol, mas 

ingressa em Letras. Quantas vagas tem em Letras? São 150? Entram então os 150 

alunos que irão fazer o primeiro ano básico e as notas dessa primeira etapa é que 

definem a prioridade para a futura habilitação. Essa proposta foi aprovada com alunos 

participando da comissão, mas claro que muitos chiaram depois, porque queriam fazer 

inglês e, ficava claro, que todos queriam apenas inglês.  

Outra coisa importante feita pela reforma foi que ela acabou com a discriminação 

feita pelo vestibular. Sabemos que quem teve acesso a um bom secundário e cursinho 

entrava direto para estudar inglês. Aqui o curso passou a funcionar de forma diferente, 

primeiro o aluno tinha que cursar matérias introdutórias aos Estudos Clássicos, aos 
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Estudos da Língua Portuguesa, aos Estudos Literários e Introdução à Linguística. Então 

o aluno que ia bem nessa primeira fase, que é específica de Letras, tinha maiores 

chances. Depois de chiarem um pouco, descobriram que havia coisas boas e que não era 

só o inglês que se podia fazer. Primeira constatação, os alunos descobriam que lá havia 

Grego e que era muito interessante fazer essa língua. Muitos nem sabiam que isso 

existia. Descobriam a possibilidade do Espanhol, que estava crescendo, e novas 

habilitações. Segunda constatação, os alunos chegavam à habilitação específica muito 

melhor preparados. Nós percebemos que, depois de ter cursado o primeiro ano, ele 

chegava no segundo propondo trabalhos sobre a relação da mitologia grega com um 

autor moderno. Isso elevou, portanto, a qualidade do trabalho e, o melhor, zerou a 

desistência. Assim, Letras passou a ter uma desistência mínima, porque os alunos se 

encaixavam onde queriam. Na verdade, essa reforma foi implementada pela metade e 

custou muitíssimo que aceitassem! Ela elevava a carreira de Letras para cinco anos. 

Desde o início estava claro que haveria um primeiro ano básico e depois os quatro anos 

normais. E os próprios alunos diziam que normalmente faziam a faculdade em cinco 

anos. Ora, se a carreira era feita em cinco anos, bastava assumir isso. E de fato ninguém 

depois chiou mais. A reforma curricular foi a única coisa que a Folha de São Paulo 

elogiou a respeito do Curso de Letras em editorial. 

A reforma curricular permitiu que a ditadura do inglês pudesse ser em parte 

quebrada também. Até hoje vemos o domínio do inglês nas escolas de ensino 

fundamental e médio. Essa é uma luta que o nosso departamento empreende até hoje. É 

um absurdo que só haja uma língua na escola pública! O Lula piorou as coisas porque 

impôs o Espanhol como segunda língua de oferta obrigatória. E onde está o espaço para 

o Francês, Alemão, Japonês, para o Árabe? São línguas das culturas que integram o 

Brasil! Ou seja, isso ainda está muito mal resolvido. Eu, como professor de Espanhol, 

sou contrário a essa imposição do Espanhol. Nós até levamos um projeto até a 

Secretaria da Educação defendendo o plurilinguismo, ou seja, defendendo a pluralidade 

de ofertas. Acreditamos que a oferta deveria ser definida pela escolha da comunidade, 

portanto, é preciso perguntar a ela o que ela deseja que seja ensinado. Se a opção foi por 

inglês e japonês, o aluno escolherá o que deseja fazer. Então é preciso dividir essas 

turmas enormes, que não aprendem inglês nem coisa alguma, e ensinar uma língua de 

verdade. Isso exige investimento, porque são necessários mais professores, mais salas, 

mas é fundamental porque respeita nossa diversidade cultural. Abrem-se espaços e 
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elimina-se esse monopólio do inglês. Aprender inglês é imprescindível, mas isso não 

pode ser feito eliminando qualquer outra chance para outras línguas.  

Na USP o curso de Letras oferece 13 ou 15 línguas diferentes. Isso na América 

Latina é um luxo! Até para a Europa é um luxo, nem toda universidade lá tem essa 

oferta simultânea. Digo isso porque os professores que vêm de fora comentam: “Nossa, 

vocês tem Armênio e Alemão?”. E ainda têm Grego, Francês, Italiano, Chinês, Árabe, 

Japonês? Essa diversidade é fantástica! Imagine se a gente aproveitasse e pudesse criar 

um espaço para que isso se projetasse no ensino médio. A verdade é que acaba sendo 

frustrante para a pessoa que se forma em Francês e não há mais espaço para o Francês 

no ensino médio. Mas o Francês é uma língua fundamental culturalmente falando. Ora, 

veja o que tem acontecido com o Chinês hoje, cada vez tem mais demanda por ele.   

Com o fim da evasão escolar, no entanto, houve problemas em relação à ocupação 

do prédio. Como o prédio havia sido projetado? Para receber, no início, salas com 

muitos alunos que, com o passar dos anos, iam ficando cada vez menores e que, por sua 

vez, eram transferidos para salas cada vez menores. Então havia um monte de salas 

pequenas. À medida que não havia mais evasão os alunos já não cabiam mais nessas 

salas. Houve um agravante, pois todos os alunos passaram a ter o direito de fazer 

Língua Portuguesa. Então faziam ou português e uma língua estrangeira, ou somente 

português. Eram várias as combinações possíveis. Lembro que na época a gente 

brincava dizendo que a USP havia inaugurado o Ensino à Distância em Letras... Por que 

dizíamos isso? Porque o aluno estava a duzentos metros do professor, lá fora da sala de 

aula, vendo a aula pela janela... E, de fato, havia alunos assistindo aulas pelas janelas. 

Essa foi a razão pela qual os alunos resolveram ir falar com a reitora Sueli Vilela. Nessa 

época eu já era chefe de departamento e ficamos sabendo que havia R$ 1 milhão para 

ampliar o prédio. Ótimo, começou a vir toda a papelada e nós assinávamos dando o aval 

que estávamos de acordo. Depois nos chamaram no Fundusp para discutir a ampliação 

com os arquitetos... Aí a firma que ia desenvolver a obra faliu e tivemos que começar 

tudo de novo. Com R$ 1 milhão disponível, levou quatro anos para começar a reforma, 

enquanto isso os alunos assistiam aulas pelas janelas. O problema também foi que a 

professora Sueli não foi capaz de ouvir os alunos. Eles ficaram irritados e invadiram a 

reitoria em 2007. Um ano depois da invasão começaram a ampliar as salas de aula e 

hoje esse problema está melhor equacionado.  
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O problema em relação aos gabinetes dos professores continua, por exemplo, são 

sete professores de Língua Espanhola para uma sala muito pequena. Existe só um ramal 

telefônico nas salas e uma dificuldade enorme para atender os alunos. Resultado, nós 

trabalhávamos em casa. Eu até hoje sou obrigado a trabalhar aqui no meu gabinete. 

Minha mulher, Neide Maria González, também é professora aposentada da USP da área 

de Língua Espanhola, foi talvez quem abriu caminho para os trabalhos de Linguística 

em Língua Espanhola. Nós dois trabalhamos aqui em casa em nosso gabinete que fica lá 

embaixo. Agora que somos aposentados é que não temos mais espaço nenhum na USP 

mesmo. Se eu quisesse teria uma mesa lá na FFLCH, mas seria uma mesa para dividir 

com uma ou duas colegas... Aí não dá! Então, lá não dá para atender os alunos. É muito 

difícil! É preciso dizer para os colegas não entrarem na sala quando vai conversar com 

um aluno. Ou seja, nesse sentido, as condições de trabalho ainda são precárias. Parece 

que em Letras as coisas sempre foram entendidas assim... 

Tive oportunidade de conversar com o reitor Lobo e pude perceber como a reitoria 

ignora profundamente o que se faz em Letras. Não sabem! Acham que é uma escola de 

línguas metida a besta! Não têm ideia de para que serve um curso de Letras, não sabem 

qual é o sentido... Geralmente se pensa que os alunos têm que aprender inglês para 

ensinar inglês na escola... E mais nada! Coisas desse nível eu ouvi do reitor Lobo. Quer 

outro exemplo de ignorância em relação ao nosso trabalho? Em 1987 houve um 

congresso de professores de Espanhol. A Folha de São Paulo publicou na época um 

editorial questionando o porquê de a USP organizar um congresso de professores de 

espanhol.  Ou seja, o espanhol ainda era folclore para a Folha de São Paulo. A Folha foi 

perguntar para o Lobo por que se estava organizando um congresso de espanhol na 

universidade dele. E o mais impressionante foi que o reitor Lobo concordou dizendo 

que realmente aquilo era um absurdo, que bastava estudar inglês. O pessoal no 

congresso quis declará-lo como persona non grata, repudiá-lo, mas em lugar disso 

conseguimos que uma comissão fosse falar com ele. Eu fiz parte dessa comissão e nós 

realmente ouvimos isso dele. Ele dizia que o inglês era o bastante. Resultado, tive que 

explicar para um reitor da USP o que se faz em um curso de Letras, qual é o sentido 

dele em uma universidade. Por esse episódio é possível perceber até onde vão as 

carências em uma universidade. Então, para que cuidar do prédio de Letras se não se 

sabe sequer para que serve um curso de Letras? Para que gastar dinheiro em um prédio 

para Letras?  
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Então as carências são muitas. Quando nós trazemos professores a peso de ouro 

de outros países, temos no máximo uma sala onde cabem 100 pessoas. Se a História ou 

a Geografia nos emprestam seus auditórios para nossos eventos, não conseguimos 

realizá-los plenamente... Porque não há lugar para que essa pessoa seja ouvida por mais 

do que 100 alunos. Quando a Letras tem 3000 alunos! Além disso, não há espaço de 

vivência, há apenas uma cantina horrorosa lá em baixo, não há um lugar onde se possa 

comer e conviver. Nós até descobrimos banheiros que estavam sem uso e 

transformamos em uma copa porque não havia nenhum espaço para os professores e os 

funcionários se encontrarem para tomar um café ou almoçar. Tivemos que liquidar com 

um setor de banheiros.  

Ainda bem que temos uma biblioteca que pertence a toda Faculdade. E ela é 

muito simbólica, porque toda a Faculdade gira em volta do livro. Ela é simbólica 

também porque é o espaço de união da Faculdade. Eu sempre defendi, aliás, manter essa 

unidade da Faculdade. Sempre. Nós somos uma coisa diferente, não é fácil encontrar 

uma Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas com essa variedade. Nós somos 

uma mini-universidade voltada para as Ciências Humanas. Isso é fantástico! Não pode 

ser perdido. O problema é que não temos ainda o trânsito necessário entre os diversos 

departamentos. Para isso seria preciso mudar os currículos e torná-los mais flexíveis, 

facilitar o trânsito dos alunos de História para Letras, Sociologia e Filosofia, essa é uma 

luta que nós só poderíamos fazer depois de arrumar a casa, não é? Nós arrumamos a 

casa em Letras, mas existem coisas que ainda podem ser feitas para uma 

interdisciplinaridade dos currículos.  

Dentre todos os obstáculos, o maior é a burocracia, no pior sentido da palavra. 

Trata-se de uma coisa monstruosa, que quando se trata de qualquer coisa que se queira 

resolver, transforma tudo em uma lentidão impressionante e em um terreno onde você 

tropeça em obstáculos sempre. A primeira coisa que se ouve é “não”, “não pode”. Isso 

não pode por causa dessa Lei, do artigo e do inciso tal. Por exemplo, a reforma 

curricular do curso de Letras custou enormemente para que fosse implementada. Diziam 

que se a Fuvest tinha colocado que eram quatro anos de curso e que, por isso, tinha que 

ser quatro. Mas, afinal, por que a Fuvest tinha que mandar na USP!? Eles estão lá para 

definir o vestibular, mas não para dizer em quantos anos deve se fazer o curso de 

Letras! Se os alunos dizem que fazem em cinco anos e nós queremos que isso seja 

oficializado, ponto final. Mas isso foi dificílimo. O projeto abria espaço para a 
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interdisciplinaridade, era muito flexível, mas nós conseguimos apenas implementar 

algumas coisas. Conquistamos o ano básico, a possibilidade de um TGI em Letras, 

reformulamos a distribuição de vagas, mas ficou pela metade graças à burocracia. A luta 

pelos cinco anos durou anos... 

Outro exemplo de como se tropeça nessa imensa burocracia. Desde 1978 estive 

em uma luta para que houvesse espaço para formar tradutores. Porque considero que 

formar tradutores é uma coisa indispensável em um país de língua portuguesa. Como a 

produção científica existente em língua portuguesa é insuficiente e o aluno é obrigado a 

ter acesso a outras línguas, mas nem sempre é possível dominar inglês, alemão, francês, 

etc.,então a tradução é vital para tudo. Nós passamos por diversas experiências para ter 

uma modalidade de tradução em Letras. Disseram que não podia. Daí tentamos propor 

uma especialização em tradução e então foi a proposta que mais vingou. Durante anos 

conseguimos manter um curso de especialização em tradução, com direito a algumas 

habilitações. Até que um dia nos chamaram na reitoria para dizer que não se podia mais 

ofertar o curso porque aquilo era uma pós-graduação latu senso e a carga horária 

contava para os professores. Além disso, disseram que como não existe latu senso, 

cursos de especialização deveriam ser de extensão, então a carga horária não contaria 

mais para os professores e ninguém mais quis dar aulas. O professor daria aulas, mas 

elas não contariam mais na carga horária. Resultado, o curso acabou. Quando tentamos 

implementar um mestrado profissionalizante nós nos chocamos com outra série de 

barreiras. Depois de todas as tentativas, restou um programa interdepartamental de 

tradução. Há um novo programa de pós-graduação com mestrado e, futuramente, 

doutorado. Esse novo programa é interdepartamental porque participam o Departamento 

de Letras Modernas e de Letras Orientais. Isso é muito interessante, mas vai formar 

pesquisadores, professores de nível superior, mas não tradutores. Naquela época em que 

os alunos protestaram na reitoria reclamando que não havia matérias optativas, a única 

coisa que nós conseguimos foram professores. De fato não havia disciplinas optativas. 

Essas matérias optativas só poderiam ser dadas pelos professores mediante um projeto 

de tradução, ou seja, um projeto de tradução nas diversas línguas como matérias 

optativas. Isso permitiria que o aluno, dependendo do número de matérias cursadas, 

tivesse indicado no seu diploma que ele cursou a área de tradução e as disciplinas. Isso 

foi o que permitiu trazer professores de tradução e criar um programa de pós-graduação. 

O problema é que isso não forma tradutores.  
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A especialização em tradução era interessante porque, para ingressar, exigia-se do 

aluno ter um diploma de nível superior e dominar a língua. Então aparecia, por 

exemplo, alguém que sabia alemão e era advogado, essa pessoa faria o curso de 

especialização de tradução em alemão e ele saía um tradutor de textos jurídicos. Caso 

viesse um médico, um físico, etc., eles sairiam tradutores de uma língua, mas centrados 

em uma área específica. Ou mesmo podemos pensar em alguém que trabalhasse com 

textos literários. Ou seja, essa pessoa adquiria toda a teoria e a prática da tradução e 

juntava a isso o conhecimento da língua e os seus conhecimentos profissionais. Assim 

se tem um tradutor. Quer dizer que esse curso de especialização foi a melhor coisa, mas 

a lei diz que a carga horária não contaria para os professores, a USP diz que extensão 

não é prioridade. Se o professor está trabalhando por que não pode contar a carga 

horária? Porque não é prioridade, não é?  

Há um divórcio que nós temos entre o que nós fazemos em Letras e a formação de 

professores, e isso é muito preocupante. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

que surgiu quando a USP foi criada, nasceu com uma marca: “não é profissionalizante”. 

E havia um ano básico por onde entrariam os profissionais. A ideia era que um médico, 

engenheiro ou advogado passasse pela Faculdade de Filosofia para ter uma base de 

ciências humanas que seria um suporte para sua profissão. Mas isso não foi levado 

adiante, a Faculdade de Filosofia ficou de escanteio nesse jogo. E a Filosofia ficou com 

o rótulo de que não era profissionalizante. Assim como não queriam admitir que nós 

formávamos tradutores porque isso era profissionalizante e na Congregação havia vozes 

contrárias que usavam isso como argumento: “Nossa Faculdade não forma 

profissionais”. Como também não forma professores, é a Faculdade de Educação que o 

faz... Esse divórcio entre a Faculdade de Filosofia e a Faculdade de Educação para 

formar professores é um absurdo! E isso sempre existiu. Os professores da Faculdade de 

Educação não fazem a menor ideia do que nós fazemos na FFLCH e nós não temos a 

menor ideia do que eles fazem lá.  

Essa reforma na Licenciatura com toda a legislação federal que acabou caindo lá 

de cima é praticamente impossível de ser atendida. Eu não sei como isso está sendo 

resolvido porque foi implementada no final do meu mandato. Passei horas e horas 

discutindo na reitoria e insistindo que nós não tínhamos sequer prédio e que essa nova 

legislação não passava de um disfarce do que já existia antes. E de fato acho que acabou 

se dando um jeito para que a legislação mais ou menos fosse respeitada para que os 
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diplomas da USP continuassem a ser reconhecidos. Tudo foi feito, menos aquela coisa 

essencial de formar o professor de maneira coerente, eficiente... Enquanto aqui na 

FFLCH ninguém está pensando que ele será professor, lá na Educação ele estuda 

pedagogia e recebe um carimbo que então lhe confere o título de professor. Claro que o 

bom aluno acaba aproveitando e somando as coisas, fazendo a sua formação. O 

problema é que a universidade não pode manter esse divórcio. Mas sei também que é 

quase impossível pensar nisso porque há uma disputa enorme pelo poder e isso ficou 

muito claro na implementação desse novo modelo de licenciatura. Disputa para saber 

quem manda, quem forma os licenciados. Esse é apenas o registro de outra coisa que eu 

considero um desafio. Infelizmente passei muito longe de poder tentar resolver.  

Eu detecto que, assim como tivemos um período das cadeiras, que até o final dos 

anos 1980, ao menos em Letras, foi no sentido de que havia donos de determinadas 

áreas... Acho que o título completo do catedrático era “Lente proprietário vitalício da 

cadeira de”...  Esse é o verdadeiro título. Ele era proprietário de um título vitalício! 

Assim como nós tivemos esse período difícil, acho que a partir de 1988, com o Novo 

Estatuto, nós passamos a ter uma universidade que está ainda muito longe da 

universidade que eu gostaria. A sensação que eu tenho é de que a ideia é de centralizar, 

verticalizar, o que dificulta qualquer iniciativa. Quando alguém se arrisca e vai 

tropeçando pelos degraus até chegar lá em cima, você acompanha a deliberação do que 

pode e do que não pode! Ou seja, essa decisão lá de cima se pauta por uma falsa ideia de 

unidade que significa na verdade, homogeneidade. Acham que tudo deve seguir as 

mesmas regras... Isso frustra enormemente a diversidade! Acaba com a universidade. 

Isso leva a uma dificuldade de realização das diferenças, das diferentes áreas do saber e 

do relacionamento dessas áreas. Várias vezes eu disse uma frase na Congregação e no 

CTA: “Estão confundindo a ideia de universidade, que seria unir o diverso, e estão 

fazendo outra coisa que é amarrar o disperso”. Você se sente amarrado, muito 

amarrado! Assiste à atuação do poder lá em cima, que delibera por você e que está 

restrito a um número insignificante de pessoas, e, em última instância, ao reitor. Na 

USP acontece o que o reitor quer. E se o reitor não quer, não acontece. Acho que o 

Estatuto de 1988 facilitou a existência dessa universidade, pautada em um centralismo 

que leva ao autoritarismo no qual vivemos hoje.  

Temos hoje um reitor autoritário. Reitor que foi implantado autoritariamente pelo 

governador, que sequer aceitou essa pseudo-eleição que nós temos. O governador não 
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pegou o primeiro da lista, foi lá e escolheu outro. Este é o mesmo governador que 

lançou aqueles decretos e depois teve que retirar. Esses são exemplos de coisas tristes 

que vivemos hoje. Eu não sou daqueles que afirmam que saíram magoados da USP. 

Primeiro que nasci da USP e ainda estou lá. E não tenho mágoas, em absoluto. Eu amo 

essa instituição, eu me realizei lá dentro, gosto do que fiz e do que faço. O fato é que a 

USP está vivendo um período muito difícil. Acho que tem que haver uma estatuinte que 

seja capaz de mudar essa realidade radicalmente. Vemos os professores trabalhando 

com uma feição muito fechada, o que dificulta qualquer criatividade, o trabalho em 

qualquer coisa.  

Terminei esse período como professor da ativa com a satisfação de ter visto coisas 

boas. Fora a carreira pessoal, na qual passei por todos os degraus, estou minimamente 

satisfeito com o que fiz. O trabalho na pós-graduação é e foi muito bom, formei muitos 

mestres e doutores. Fiz a livre-docência muito tarde, queria fazê-la somente quando 

tivesse um currículo adequado e, então, fui deixando, esperando. A livre-docência foi 

então uma consequência de trabalhos realizados, chegou o momento em que bastou 

escrever o que já estava pronto. E entre as pesquisas que desenvolvi, há uma especial, 

que é o estudo sobre o Romance Picaresco espanhol e as suas correspondências na 

literatura brasileira.  

Por que caí na literatura espanhola? Não há uma explicação saudosista, nada 

disso. Descobri a literatura espanhola na faculdade, não na minha casa. Já conhecia 

textos anteriormente lidos em casa, mas foi na faculdade que eu descobri aquela cultura, 

aquele país, aqueles povos, um conglomerado de problemas, paradoxos, contradições e 

descompassos, onde havia ainda uma série de coisas muito polêmicas que faziam dela 

algo muito fascinante! Pegar um texto como Celestina, como Don Quixote e perguntar 

para onde se encaminhava aquela literatura... Pegar um livro da Idade Média em que o 

autor te diz: “Olha! Vire-se, leia!”. O que quer dizer, isto é por sua conta. Isso em um 

texto produzido no século XIV. Ou observar a tensão daquelas “duas Espanhas” que se 

vão construindo, de um lado um pensamento conservador, do outro um mais 

progressista. Uma história complicadíssima que acabou na Guerra Civil e na Ditadura 

de Franco, etc. Tudo isso era muito sedutor, esse conflito permanente que a Espanha 

vive ainda hoje. 

O interessante foi perceber que esta Espanha onde há coisas fascinantes tinha a 

ver com o Brasil, com o Brasil de hoje. Isso que Antônio Cândido chama de “romance 
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malandro” é mais que a realização brasileira de uma forma narrativa onde predomina o 

anti-herói, aquela com a qual a Espanha surpreendeu a cultura europeia. Um romance 

picaresco, onde no primeiro plano antagônico, narra-se a própria vida de um anti-herói.  

Esse romance tem uma série de afinidades com o romance diagnosticado por Cândido 

como o “romance malandro”. Aquele de Macunaíma, Macunaíma é um pouco isso, um 

pouco Quixote. Macunaíma é síntese das duas formas como nasce o Romance.  

Essa pesquisa levou mais de dez anos, nos quais andei pelo mundo xerocando. Eu 

ia a congressos no exterior para poder ir a bibliotecas e xerocar tudo o que eu pudesse 

trazer de lá. Tenho uma xeroteca picaresca fantástica! Essas coisas me deram grandes 

satisfações, sempre curti muito as pesquisas que fiz ao longo da minha carreira e o 

acompanhamento dos alunos em volta também. Fora isso, acho que de alguma maneira 

colaborei para a estruturação do curso de espanhol. Como te disse, éramos no início 

praticamente quatro docentes em fins dos anos 1960 e hoje a equipe completa somos 

vinte. Somos vinte professores trabalhando e produzindo muito.  

Em torno desse grupo de pós-graduação é que foi criada a Associação Brasileira 

de Hispanistas há doze anos. Ela foi criada para se ter um espaço onde fosse possível 

expor as pesquisas hispanistas. No início pensávamos em fazer encontros pequenos com 

quarenta, cinquenta pessoas, para encontrar os amigos. Falava-se em congressos de 

mesas quadradas, como as do bar em que a gente senta para conversar. E foi uma 

surpresa porque aquilo estourou. A Associação foi criada por um grupo de professores 

que eram docentes da pós-graduação, alunos e ex-alunos, em geral docentes aqui das 

universidades paulistas e do Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia do que esse evento se 

tornou hoje, na próxima semana haverá um congresso na Bahia e já recebemos mais de 

quatrocentas comunicações, sendo que a comissão organizadora rejeitou mais de 

duzentas porque não tinham o nível esperado. Além disso, os resumos não 

apresentavam resultados de pesquisa. O V Congresso que ocorreu em Belo Horizonte, 

recebeu 1500 pessoas.  

Também do nosso grupo de pós-graduação nasceu a Associação de Professores de 

Espanhol que se uniu a partir do II Congresso, que possibilitou que a ideia se espalhasse 

pelo Brasil. Hoje existe uma Associação de Professores de Espanhol em todos os 

estados do Brasil. A cada dois anos, nos anos ímpares, temos o congresso feito por 

professores, quando se discutem questões relativas à didática. Nesse sentido, são 

discutidas questões relativas ao ensino de espanhol. Dessa forma mudamos o enfoque a 
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cada ano, um ano há um congresso que discute pesquisa e, no seguinte, aquele que 

discute ensino. Tudo isso é parte de um trabalho do grupo que eu ajudei a estruturar e ao 

qual pertenço. Percebo, através desses trabalhos realizados, que algumas coisas 

mudaram, melhoraram e isso traz alguma satisfação. 

Outra coisa positiva é ver que o Departamento de Letras Modernas se encontrou, 

está organizado e funciona. Temos hoje programas de pós-graduação, um deles com 

nota 6,0, e os outros todos com nota 5,0. O Italiano também passou a ter seu doutorado. 

Portanto, agora todas as áreas tem doutorado e mestrado. O importante também é que 

esse departamento passou a funcionar de uma maneira harmônica, isso não foi fácil 

porque havia muitos conflitos internos, brigas sobre como as decisões deveriam ser 

tomadas que acabavam no conselho departamental. Conseguimos que as reuniões desse 

conselho fossem abertas, todos os professores vão até lá e têm voz e voto, mas 

evidentemente os alunos nunca aparecem, não questionam nada. E, finalmente, me sinto 

muito recompensado e contente com os resultados da reforma curricular do curso de 

Letras. 

Devo dizer que simpatizei desde a criação com o PT e acho que no grupo em que 

trabalhei a simpatia pelo PT era plena. Claro que havia também um grupo que tinha 

suas restrições e que nunca confiou muito no PT, mas pessoalmente sempre tive muita 

simpatia e estive em comícios do partido. Acredito que nos anos 1980 e 1990 as 

principais pautas nacionais eram dadas pelas propostas do PT. Nunca me filiei ao PT 

porque queria me sentir livre. Não queria me sentir filiado a nenhum partido, nem fiz 

propaganda do PT, mas minha simpatia com esse partido sempre foi grande. A 

decepção também foi muito grande, muito grande. Vou dizer o porquê. Acho que no 

momento em que o Lula disse que para chegar ao poder era preciso fazer alianças com 

qualquer um, aí acabou. Eu registrei essa frase quando ele ainda era candidato e para 

mim acabou. E de fato ele assinou embaixo de qualquer coisa e assumiu o poder com as 

alianças que nós conhecemos e que continuam até hoje. Essas alianças, a meu ver, 

tiveram um preço porque o Lula teve a oportunidade não só de mudar a economia, mas 

de mudar o país. No entanto, o Brasil não mudou. O que mudou? Se você distribui 

dinheiro, evidentemente ele circula e a economia vai melhorar. Fernando Henrique 

primeiro estabilizou a moeda e começou a distribuir, o Lula foi e reforçou, dizendo que 

podia distribuir à vontade porque tinha muito. Resultado, esse dinheiro não vai sumir, 

ele vai retornar, vai dar lucro, significar uma maior arrecadação de impostos, vai 
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beneficiar a indústria e o comércio. Ou seja, a economia se desenvolveu, agora o lucro 

do capital continua sendo cada vez maior e o ganho do trabalho continua sendo cada vez 

menor. Esse distanciamento é a marca registrada de que essa solução econômica não é a 

solução social que deveríamos ter. Então essa foi a primeira decepção junto com a 

enorme corrupção tolerada. O mensalão está aí e não podemos dizer nada contra. Essa é 

uma decepção muito, muito grande. O PT, com suas alianças, assumiu o pior que a 

política brasileira tinha para chegar ao poder, pelo poder e mais nada. O Lula talvez não 

teria chegado ao poder sem essas concessões... Sempre preferi não chegar ao poder e 

estar do outro lado dizendo como as coisas deveriam ser. Na universidade sempre fiz 

assim, nunca me interessei pelo poder. Acho que o Lula se sentiu mal de disputar o 

poder tantas vezes e como não conseguiu optou por se aliar com qualquer um. Ele 

provavelmente via o que estava acontecendo em volta dele e não percebeu que isso 

estava contaminando o PT definitivamente.  

Hoje criei um sentimento de votar naquele que não vai ganhar porque sei que se 

ganhar vai me decepcionar. Acho que parte da democracia é construir uma oposição 

sólida. Então vamos ajudar a construir uma oposição sólida na medida do possível. A 

ausência de uma oposição é triste, tenho medo de que no Brasil deixe de existir uma 

oposição para valer, com propostas claras e com líderes capazes. Quando isso não existe 

vem tudo abaixo. Falo isso porque na minha Argentina todo mundo é peronista. Não há 

oposição, todos se dizem peronistas. Isso é cômico, a oposição está toda dentro do 

peronismo... Isso é algo terrível! O quadro político argentino é melancólico, muito 

triste. A Argentina construiu um sistema político no início do século XX, com partidos 

definidos ideologicamente, e esse sistema funcionava com eleições, mas as mulheres 

ainda não votavam. Esse processo levou ao poder pessoas mais liberais, como foi 

Bernardo de Irigoyen, depois disso nasceu o medo ao liberalismo. Nessa época passou-

se a ter medo do liberalismo... Isso levou a que os militares, a serviço de interesses de 

uma oligarquia, tomassem o poder nos anos 1930 pela primeira vez. De 1930 a 1983 a 

Argentina viveu sob governos militares ou condicionados e monitorados pelos militares. 

Nesse processo acabou o sistema político, acabaram os partidos políticos, só sobreviveu 

o peronismo, os demais partidos não significam nada. Acabaram os líderes políticos! 

Eles foram simplesmente aniquilados. Então a Argentina vive um drama hoje. Não tem 

sistema nem partidos políticos. Ou seja, voltou para o século XIX, tem caudilhos. Veja 

os Kirchner...  
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Essa é minha análise, não sou um sociólogo, cientista político, sou apenas um 

professor de literatura que vê as coisas assim. Eu não quero isso para o Brasil. A 

sensação é que a Argentina está num beco sem saída. Por que os Kirchner ganharam 

tanta popularidade? Porque quando se pisa no fundo do buraco a única saída é para 

cima. Mas o país saiu do buraco até certo ponto, se o PIB é considerável é porque o 

Estado está garantindo isso. Agora, vejo a Cristina Kirchner reproduzir as mesmas 

coisas, aliás, as piores coisas de Perón. Eu vivi minha infância e adolescência sob 

Perón, as pessoas da minha família confiavam muito e apoiavam ele. Até que aquilo 

tudo começou a falir porque se tratava de um modelo autoritário, era um caudilho... Só 

não foi substituído por um sistema democrático porque os militares assumiram e 

controlavam os candidatos. Depois colocaram a própria mulher do Perón, que era 

terrível. Depois vieram os piores anos, quando morreram muitos. Não há um argentino 

que não conheça alguém que sumiu. É muito triste.  

Falo tudo isso porque esse é o outro lado meu. Não é mais o professor da USP que 

fala, mas aquele que pensa na Argentina e como teria sido se tivesse ficado lá. As 

alternativas eram terríveis, ou você aderia a toda aquela farsa e barbárie, ou você estava 

morto. Não havia opções... Sempre digo, ou eu seria um aliado disso, ou eu não estaria 

mais aqui. O Brasil foi, sem querer, uma tábua de salvação para mim. Sempre digo, ou 

teria sido um cúmplice de tudo isso ou eu teria desaparecido também. Não sei qual das 

duas coisas era mais fácil de acontecer, não sei... Preferia morrer antes. Foi esse o 

quadro que vi em 1967 e que me levou a decidir que ali não dava mais. É por isso que 

curto este país. Eu me identifiquei profundamente com este país e não posso negar que 

estou contente com tudo isso que aconteceu na USP. Apesar de tudo... Apesar de tudo. 
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Entendi, então, que o trabalho acadêmico começa 

pelo entendimento do que as outras pessoas estão 

dizendo e escrevendo. Isso mudou minha visão e 

minha atitude intelectual. 
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Minha família pertence à elite burocrática paraense. São funcionários públicos que 

estiveram ligados à oligarquia, mas nunca fizeram parte propriamente dela. Na família 

da minha mãe eles não eram proprietários e sim servidores públicos ligados à área 

jurídica. Já o meu avô paterno era originário do Piauí, viveu muito tempo em São Luiz 

do Maranhão e, depois, em Belém. 

Ele também era servidor público, chegou a Diretor dos Correios em Belém. Então 

era uma família de certa forma paraense. Meu avô materno foi prefeito em Ourém, uma 

cidade do interior, e depois foi secretário da agricultura na época da Revolução de 1930, 

foi preso no processo revolucionário e depois se tornou getulista. O irmão dele foi chefe 

de polícia e desembargador, acho que isso mais ou menos caracteriza a origem social de 

minha família. 

Meu pai justamente por questões políticas acabou sendo transferido para o Rio de 

Janeiro. Ele era agrônomo do ministério da agricultura, funcionário público federal. No 

Rio ele continuou a carreira dele e acabou se aposentando em São Paulo. Ele tinha um 

grande interesse pela política, apoiava gente aqui e ali, mas nunca concorreu a nada.  

No Rio de Janeiro estudei em um colégio de padres voltados para uma coisa bem 

social, era um colégio bastante simples. Depois estudei em um colégio de classe média, 

católico também. Depois estudei no Colégio Pedro II que é uma escola pública federal 

e, mediante concurso, fiz o colegial lá. Nessa época eu me envolvi com a Juventude 

Estudantil Católica e, depois, já na universidade cursando Filosofia, fiz parte da 

Juventude Universitária Católica (JUC) que foi uma das origens da Ação Popular (AP). 

Tive um papel bastante marcante de liderança na minha faculdade, fui membro do 

Conselho, presidente do Diretório, e elegi meu sucessor. Mas nunca me filiei à Ação 

Popular, mesmo naquela época. Nunca me envolvi nesse movimento/partido, embora 

fosse amigo de toda direção na época do Golpe de 1964.  

O que é importante na minha formação intelectual e política é que quando 

terminei minha faculdade eu já estava trabalhando no Instituto de Pesquisa da Marinha, 

colaborei por pouco tempo em pesquisas de metodologia científica aplicada à seleção de 

pessoal. Logo em seguida, fui trabalhar no Movimento de Educação de Base (MEB) que 

era um organismo criado pela Conferência dos Bispos, principalmente por dois bispos, 

entre eles Dom Helder Câmara. Havia um programa em convênio com o governo 

federal, na época do Jango (presidente João Goulart), o que, de alguma maneira, 
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prenunciou todos os convênios e associações que existiriam, a partir da Nova 

República, entre a igreja e o governo federal. Era um convênio voltado para a expansão 

da educação de base pelo rádio. Havia uma rede de rádios ligada à igreja católica e isso 

foi usado como instrumento para se fazer programas de rádio voltados para a educação 

de base. Por que educação de base? Não era uma coisa voltada para o ensino 

exclusivamente, havia também um toque eminentemente político. A origem dessas 

escolas radiofônicas está ligada ao bispo Dom Eugênio Gomes, que era um “príncipe”. 

Ele era um homem profundamente conservador, mas tinha certo espírito social que 

queria que fosse conduzido dentro dos limites da Igreja. Então fui trabalhar nesse 

projeto participando da equipe técnica nacional que coordenava as ações porque eu 

tinha um passado na JUC.  

Como a Igreja tem uma organização feudal, em que cada bispo manda na sua 

própria área de poder, havia uma coordenação técnica nacional, que na prática não tinha 

muito poder sobre nada. Assim, para adotar qualquer tipo de política era preciso 

negociar com cada bispo e, às vezes, com cada padre que trabalhava como diretor como 

diretor. Nesse convênio havia dois lados na questão da educação de base. Um desses 

aspectos consistia em tentar passar idéias de cidadania e de direito à propriedade da 

terra. Naquele momento esse era um contraponto com movimentos marcadamente 

marxistas ou pós-marxistas. Havia também um programa paralelo no Movimento de 

Educação de Base que consistia em ações de sindicalização rural. Resultado, o MEB 

estava limitado à esquerda e à direita, de um lado havia a proposta de sindicalização via 

PCB e, além disso, as Ligas Camponesas que recusavam a via sindical.  

Quanto ao Programa de Educação de Base, havia uma competição com o Plano de 

Alfabetização do Paulo Freire. Em relação ao Paulo Freire a competição era mais do 

ponto de vista metodológico e didático. Ele questionava a educação formal, 

especialmente o uso de cartilha para alfabetizar, e a gente não acreditava muito nos seus 

princípios metodológicos. Aliás, não tinham muitos fundamentos científicos ou 

filosóficos, o Paulo Freire que eu conheci era um educador visionário, e o sucesso de 

suas ideias acabou ganhando uma importância maior do que a pesquisa e o rigor 

conceitual.  

Havia também limitações à direita impostas por bispos. Dom Helder era o 

secretário geral, aquele que tinha poder executivo em suas mãos por conta de sua grande 

capacidade de moderação e negociação, mas a maioria dos bispos não concordava com 
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a maioria das ideias que eram atribuídas a ele. Dom Helder tampouco era, nem nunca 

foi, um esquerdista. Ele era extremamente moderado. O problema é que ele era visto 

pela direita, pelo lado mais conservador, como alguém cujas idéias tinham que ser 

contidas. Dessa forma o MEB era contido pelos dois lados. Isso começou a ter 

conseqüências naquela época e, depois do Golpe de 1964, quando era muito fácil fazer 

de tudo uma coisa só, meter tudo no mesmo saco, ficou pior.  

Em razão desse trabalho respondi a dois Inquéritos Policiais Militares (IPM). Os 

IPMs eram operados diretamente pelo Exército. Havia uma coordenação nacional dos 

IPMs, um deles focalizado no Plano de Alfabetização Nacional do Ministério da 

Educação, dirigido pelo Paulo Freire, e outro visava a Comissão Nacional de Cultura 

Popular, também do ministério da Educação, e na qual eu representava o MEB. O 

Coronel que dirigia um IPM ganhava diárias e, com isso, tinha um incentivo para esticar 

o assunto. Uma vez fui chamado lá e o responsável pelo meu IPM – depois descobri que 

era o então coronel Otávio Medeiros, mais tarde Chefe do SNI e quase candidato a 

presidente – repetia as mesmas perguntas das quais já sabia as respostas, não importava, 

eu tinha que repetir tudo de novo. Eu imagino que essa era uma coisa generalizada. 

Então era fácil amalgamar tudo, nós éramos ao mesmo tempo, reacionários para a 

esquerda e comunistas para a direita. Essa era a situação daquele momento.  

O MEB sofreu uma série de revezes depois do Golpe. Até mesmo imediatamente 

antes, quando o Carlos Lacerda que governador da cidade do Rio de Janeiro (então 

Estado da Guanabara). A polícia do Lacerda invadiu uma gráfica e apreendeu umas 

cartilhas do MEB, que estavam para ser distribuídas. Eles confiscaram tudo e fizeram 

um grande auê! O MEB foi acusado de ter cartilhas comunistas. Era uma situação 

bastante complicada. Naquele momento eu era esquerda dentro do MEB e não fiquei 

muito satisfeito com os rumos mais conciliadores que foram tomados e achei que não 

tinha mais como continuar. E, por outro lado, com esses IPMs eu achava que não era 

muito seguro continuar no Brasil... Eu ia acabar me envolvendo cada vez mais com 

política clandestina. Por tudo isso resolvi tentar obter uma bolsa que estava sendo 

oferecida na área de humanas pelo governo belga em 1965. Era muito raro obter bolsa 

no exterior na área de humanas. Eu conhecia uma pessoa que já estava lá na 

Universidade de Louvain, estudando Filosofia e gente que no passado tinha sido da 

JUC. Então fui selecionado para a bolsa e fui para lá fazer Sociologia com aquela ideia 

de que a sociologia me daria os instrumentos de fazer a revolução que a gente não tinha 
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conseguido fazer. Eu tinha 24 anos em 1965... Eu ainda era muito ingênuo em relação a 

nossa capacidade de ação e de revolução. 

Em relação a minha formação intelectual, eu fiz o curso de Filosofia na Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil e me formei em 1962. Na época era um 

curso organizado com forte influência da filosofia cristã. Havia alguns professores mais 

ou menos ecléticos e os demais eram os herdeiros do padre Leonel Franca, que foi um 

dos iniciadores do ensino da Filosofia no Brasil. Esse padre era muito competente, 

sobretudo na área de lógica aristotélica. Havia também um professor que fez uma 

trajetória da filosofia cristã para o hegelianismo. O Álvaro Vieira Pinto, que escreveu 

Consciência e Realidade Nacional, foi o primeiro chefe do Departamento de Filosofia 

e, mais tarde, o diretor executivo do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB). 

Ele ficou muito conhecido e foi um grande inspirador da esquerda. Ele havia sido 

integralista e um católico dos mais conservadores e depois fez aquela virada hegeliana. 

Foi ele que formou intelectuais como o Wanderley Guilherme dos Santos e o Carlos 

Estevam Martins, o Estevão, que foi mais tarde meu colega na USP. 

Consciência e Realidade Nacional, do ponto de vista da filosofia profissional, não 

era grande coisa, era um livro considerado atrasado, fazia uma análise abstrata do 

processo político, inspirada na Ideologia Alemã, a obra mais hegeliana de Marx, que ele 

próprio legou à “crítica corrosiva dos ratos”. A gente ouvia falar que na USP havia um 

pessoal de Filosofia Analítica que interpretava textos, o que era uma grande novidade. 

O curso de Filosofia era um dos principais campos de batalha política, mas não de 

debate intelectual dentro da F.N.Fi.. Havia o Álvaro Vieira Pinto de um lado e os 

católicos de direita do outro, não havia muito o que fazer, não havia alternativa. Um 

daqueles que tinha estudado na Bélgica e vinha com novas ideias foi o José Américo 

Peçanha que foi meu professor. Depois esse professor abandonou a Filosofia e veio aqui 

para São Paulo trabalhar como editor na Editora Abril.  

Havia uma grande agitação intelectual na Faculdade de Filosofia, mas que não 

tinha nada a ver com uma coisa acadêmica. A única pessoa que tinha uma paixão pela 

precisão conceitual, por incrível que pareça, era um monge beneditino. Ele era 

partidário dessa filosofia inglesa mais voltada para a teoria do conhecimento, ele 

conhecia bem os autores pragmáticos ingleses e era muito exigente com esse lado mais 

profissional da Filosofia. 
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Com a bolsa de estudos fui fazer Sociologia na Bélgica. Tratava-se de um curso 

novo que estava começando a se formar na Universidade de Louvain (de língua 

francesa). Depois dos estudos em Sociologia, fui em frente para fazer o doutorado, 

agora com uma bolsa de assistente. Era uma coisa tão nova a Sociologia que fui o 

primeiro doutor em Sociologia da história da Universidade. Como disse, era um curso 

novo, antes existia apenas a Graduação, e quando surgiu a oportunidade para fazer o 

doutorado fui o primeiro a terminá-lo. Foi uma tese na área da Sociologia do 

Desenvolvimento, baseada em pesquisa empírica com estudantes latino-americanos em 

Louvain. Eu queria entender como era a formação social e política dos estudantes. Esse 

foi o material com o qual trabalhei.  

Pois então a minha formação sociológica se deu na Bélgica e foi ali que aprendi 

que eu não tinha aprendido a estudar e nem a pensar. Eu era mais velho do que a média 

dos alunos, que tinham 18 anos. Eu tinha 24 e já era casado, tinha família, já havia 

trabalhado, era outro mundo. Eu tinha que fazer algumas matérias de adaptação com 

alunos do primeiro e segundo ano para me preparar para a pós-graduação. Então, eu 

estudei com esses garotos de 18 anos... E não eram garotos brasileiros, eram europeus. 

Diante disso, é claro que eu me destacava, os professores me reconheciam. E durante as 

aulas eu levantava a mão e questionava os professores muitas vezes dizendo que não 

pensava da mesma forma. E aos poucos eles me fizeram entender que eu não tinha o 

direito de achar nada enquanto não entendesse o que eles estavam falando. Entendi, 

então, que o trabalho acadêmico começa pelo entendimento do que as outras pessoas 

estão dizendo e escrevendo. Isso mudou minha visão e minha atitude intelectual.  

Foi muito duro, garanto a você que não foi fácil. Eu sentia isso como uma 

violência! Ter que ouvir o que os outros tinham a dizer! Eu achava que não estava 

podendo exercer o meu papel político. E, além disso, eu achava absurdo não poder 

colocar minha própria experiência como padrão de interpretação. Foi extremamente 

penoso no início. Depois essa prática se tornou uma espécie de segunda natureza. Então 

minha formação intelectual deve muito, muito mesmo a Louvain. Não só no conteúdo, 

mas na abordagem, na atitude. 

Em relação, por exemplo, à Sociologia, fiz todo o trabalho para a tese em um 

centro de pesquisas como assistente. Havia uma série de projetos de pesquisa em 

andamento nesse centro e, de alguma maneira contribuí para vários deles além da minha 

pesquisa. Naquele momento minha pesquisa foi importante porque havia uma série de 
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estudantes estrangeiros e a universidade não sabia muito bem o que fazer com eles. O 

outro aspecto importante foi que a pesquisa era empírica, não falo do empiricismo. 

Aliás, o pessoal que não gosta de fazer pesquisa nem de ler antes de criticar, chama a 

pesquisa empírica de positivismo. Mas há poucas coisas menos positivistas do que as 

abordagens europeias da época, sobretudo dos franceses. Havia ainda a abordagem da 

Antropologia e da Psicanálise que eram abordagens opostas à positivista.  

O meu orientador naquele contexto, que era o diretor desse centro de pesquisas, 

tinha uma formação marcadamente francesa, tendo sido discípulo do Alain Touraine. 

Também era muito próximo dos psicanalistas belgas, fortemente influenciados por 

Jacques Lacan e pelo estruturalismo. Digamos que, dentro da Sociologia, meu diretor de 

tese representava a esquerda. Em termos globais ele foi assessor pessoal do Eduardo 

Freire, o primeiro presidente democrata-cristão que antecedeu o Allende no Chile. 

Naquele tempo muitos intelectuais belgas se interessavam pela África, mas ele se 

dedicou mais à América Latina. E ele me aproximou do Touraine, que tinha uma 

vertente sociológica antipositivista. Ele não era marxista, mas a ideia dele era resgatar o 

espírito do marxismo, em contraponto ao funcionalismo, a escola então predominante 

nos EUA. Ele era um inimigo radical do funcionalismo, o que não impede que as 

pessoas aqui taxem a sociologia dele de funcionalismo. 

Meu orientador de doutorado foi a primeira pessoa que mencionou em aula o 

Michel Foucault. Ele lia, comentava e eu achava aquelas ideias estranhas... A partir daí, 

me aproximei do movimento psicanalista, da antropologia estrutural, do Lévi-Strauss, e 

acabei me aproximando também do Althusser. Então, embora eu conhecesse o 

marxismo um pouco pela rama, às vezes me confrontava com o pensamento sociológico 

belga da perspectiva de um marxismo vulgar, daquele que eu nunca tinha estudado 

seriamente... Foi a partir do Althusser que comecei a estudar as obras do Marx mais 

seriamente. Mantive uma correspondência com ele e cheguei a me encontrar com ele 

uma vez, rapidamente. Tanto nos primeiros artigos que publiquei e, mesmo no trabalho 

que veio a ser minha tese de livre docência, fui muito influenciado pelo Althusser. Eu 

publiquei uma tradução do livro Aparelhos Ideológicos de Estado pela Editora Paz e 

Terra, na qual inseri uma longa apresentação interpretativa. Ela era maior do que o livro 

do Althusser. E muitos me criticaram: “Como você pode fazer uma apresentação maior 

do que o livro?”. É que, naquele momento, eu tinha mais coisas a dizer do que ele já 

tinha dito. Se fosse para dizer o que ele já tinha dito eu não faria isso... Essa minha 
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introdução crítica é um dos textos que eu mais prezo! Aliás, entre os livros que 

publiquei é o de maior sucesso até hoje, depois de Instituições e Poder. Mas é um texto 

datado! Eu hoje acho um texto muito chato de ler. Quando leio vejo uma pretensão, 

assim, incrível! Mas gostava muito dele e ainda gosto do rigor more matemático com 

que foi escrito.  

Passei a ler o Foucault, muito influenciado por Maurice Chaumont, que foi meu 

orientador no doutorado. Também cheguei a esse autor por intermédio do Roberto 

Machado, um colega meu da JUC e do MEB, que também esteve em Louvain na mesma 

época.  Ele é um grande tradutor e foi comigo o introdutor do Foucault aqui no Brasil. 

Comecei a ler Foucault em decorrência dessas influências, mas só comecei a dar mais 

atenção ao Foucault depois que voltei para o Brasil, quando o Roberto me convidou 

para traduzir e editar a sua obra. Eu não cheguei a me encontrar com o Foucault na 

Europa, mas acabei conhecendo-o pessoalmente tempos depois aqui no Brasil. O 

Roberto havia obtido do Foucault uma autorização para traduzir alguns textos que ele 

estava produzindo naquele momento. Tinha coisa que ainda não estava publicada e 

agente recebia antes... Começamos o trabalho Edições Graal, que depois foi comprada 

pela Paz e Terra. Então o Foucault é uma influência do período pós-doutorado. Minha 

leitura do Foucault foi, portanto, muito influenciada no começo pela leitura que o 

Roberto Machado fazia de sua obra, voltada para uma história filosófica das Ciências. 

Depois me inclinei para um lado, digamos assim, menos filosófico e mais voltado para a 

questão do poder. Então minha formação é essa. Quando vim para São Paulo minhas 

principais referências eram essas, então eu não tinha interlocutor nem no marxismo, 

porque o Althusser aqui era considerado um dissidente radical e traidor, nem em relação 

ao Foucault. Apesar dele ter vindo aqui, pouca gente o conhecia, em geral por 

intermédio do pessoal da Filosofia, mas não havia ninguém com quem pudesse discutir 

esses autores. Naquela época, havia sido publicado apenas um artigo sobre o Foucault, 

se não me engano, do José Artur Giannotti.  

Comecei a estudar o Foucault no que diz respeito ao aspecto das relações de poder 

nas instituições. Eu não me interessava mais em trabalhar sem fazer pesquisa e então, na 

época, procurei a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 

Havia, nessa época, muito menos competição, a Fapesp era muito mais liberal e tinha 

muito mais recursos do que havia bons projetos. Assim que pude entrei com um projeto 

para estudar as instituições de saúde no Brasil a partir de uma documentação, mas 
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também havia pesquisa empírica com um pessoal que era atendido nos centros de saúde. 

Então sempre pesquisei o discurso das próprias pessoas tentando recuperar as estruturas 

de poder...  

Depois desse trabalho eu me voltei para pesquisas eleitorais, pesquisas de 

intenção de voto e atitude política através do voto por meio de amostras nacionais e 

locais. Eu queria entender como funcionava a estrutura da decisão do voto. Foram mais 

de dez anos colhendo amostras. Nesse campo eu trabalhava em duas frentes. Em uma 

das frentes fazia análises estatísticas de pesquisas. Em outra fazia análises de estratégias 

políticas de campanha dos atores. Fiz uma pesquisa logo depois da eleição de 1986, que 

consagrou a grande vitória do PMDB - que venceu na maioria dos Estados  e nas 

grandes cidades. Em São Paulo nós fizemos entrevistas em profundidade com uma 

amostra de candidatos que tinham sido ou não bem sucedidos, de diferentes partidos e 

com seus cabos eleitorais. A ideia era saber qual era a estratégia deles. Se eles tinham 

uma estratégia, qual era? Então a partir da análise interpretativa do discurso dos 

candidatos, a gente tentava recuperar qual seria a sua estratégia.  

Essa pesquisa – financiada pela Fapesp - foi crucial para os rumos de todas as 

pesquisas empíricas que fiz daí por diante, inclusive sobre questões de política externa. 

Nela iniciei uma colaboração de décadas com Antonio de Pádua Prado Junior – o Paeco 

– e com Elizabeth Balbachevsky que, mais tarde, veio a ser minha mulher. Participei de 

inúmeras campanhas eleitorais com Paeco – municipais, estaduais e presidenciais – e, 

de tudo o que aprendi sobre o processo eleitoral, o rumo das campanhas e a análise de 

pesquisas, tornou-se difícil dizer se eu aprendi com ele ou vice-versa. E Beth - com seu 

rigor conceitual em Ciência Política, seu interesse e domínio da metodologia chamada 

“qualitativa” e sua experiência de análise estatística - me orientou com segurança 

evitando que eu cometesse muitos erros. 

Meu envolvimento com a disciplina de Relações Internacionais ocorreu por uma 

razão mais ou menos fortuita. Quando eu vim a coordenar a área de Ciência Política do 

Departamento de Ciência Sociais da USP e, mais tarde, tomei a iniciativa de separar 

essa área do Departamento de C. Sociais e criar o Departamento de Ciência Política, nós 

precisávamos encontrar recursos que viessem de fora para poder dar apoio para as 

pesquisas e complementar o salário dos professores. Como isso era inviável dentro da 

universidade, fui procurar ajuda institucional vinda de agências financiadoras. Por 

acaso, soube que a Fundação Ford estava dando prioridade para financiar grandes 
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projetos da área de relações internacionais. Esse era um assunto pelo qual eu não tinha o 

menor interesse, achava que isso era uma bobagem... Praticamente, o retrato que vi das 

Relações Internacionais na Bélgica me dizia que a Ciência Política resolvia tudo nas 

relações internacionais, ou seja, para mim ela não tinha nenhuma utilidade real... Então 

criamos um Programa de Ensino e Pesquisa em Relações Internacionais e consegui 

receber um financiamento da Fundação Ford. Além disso, naquele tempo o reitor da 

USP, José Goldemberg, havia conseguido um grande convênio com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e uma das áreas de financiamento estava 

voltada para melhorar a formação dos professores. Então, durante quatro a cinco anos, 

nós tivemos muitos recursos para desenvolver uma área de ensino e pesquisa em 

relações Internacionais. Uma das coisas que conseguimos foi obter recursos para os 

doutores do Departamento que estivessem desejosos de se especializar nessa área. 

Estabelecemos muitos contatos com autores mundialmente conhecidos, como Robert 

Keohane, Samuel Huntington, John Odell e jovens autores que mais tarde se tornaram 

referências importantes, como Andrew Hurrell, ou que exerceram cargos no governo 

americano, como Arturo Valenzuela. Apenas contando meus orientandos, cheguei a 

formar mais de 10 doutores em Relações Internacionais na pós-graduação em Ciência 

Política. Hoje, vários dentre os cursos de R. I. que existem em São Paulo são 

coordenados por alunos meus. Isso indica um tremendo sucesso daquele projeto.  

O problema é que a tentativa de enraizar a área de Relações Internacionais no 

Departamento de Ciência Política foi um fracasso total. As pessoas diziam que o curso 

não tinha utilidade... Ninguém via com bons olhos ter recursos de fora e então o próprio 

chefe do Departamento me recomendou tirar o Programa de Relações Internacionais de 

lá e criar um Núcleo externo. Esse Núcleo de Pesquisas em relações Internacionais 

(Nupri) acabou sendo criado e isso foi muito importante para alterar o rumo da minha 

carreira, já que era uma área que eu não dominava e na qual nunca tinha feito pesquisa. 

Sei que, aos poucos, comecei a publicar e nós – alunos e professores do Nupri - fizemos 

coisas muito importantes. Foram realizados cinco seminários internacionais que 

contaram com a participação de representantes diplomáticos, de governos, acadêmicos 

do MERCOSUL, da América Latina e dos Estados Unidos, México e Canadá. Fizemos 

isso durante dez anos e criou-se, assim, uma rede internacional de pessoas interessadas 

na integração econômica e política do continente. 
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A outra contribuição extremamente importante desse Núcleo de Pesquisas em 

Relações Internacionais foi um projeto sugerido por um colega da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRS) chamado Ricardo Seitenfus. Ele deu a ideia de fazer um 

projeto com historiadores, cientistas políticos, diplomatas, entre outros, para recuperar a 

história das relações internacionais no Brasil dos anos 1930 aos anos 1990. Esse 

trabalho deu origem a um livro organizado em quatro grandes volumes. Ao todo isso 

resultou em cerca de cinquenta colaboradores que escreveram sobre todos os aspectos 

da política externa, questões regionais, questões econômicas, etc. Essa publicação é hoje 

um marco, uma referencia no estudo das Relações Internacionais no Brasil.  

Outra coisa que contribuiu, paralelamente à academia, para a minha formação, foi 

que, com a eleição e a consolidação da grande vitória do PMDB em 1982, fui para a 

cidade de Osasco trabalhar como secretário municipal em 1983. Primeiro fui Secretário 

de Promoção Social, responsável pelas creches e centros de convivência para crianças e 

pelas favelas, ou seja, a parte mais vulnerável da sociedade. Depois, trabalhei como 

secretário de governo, ao todo por três anos. Em seguida fui para a Secretaria de 

Planejamento do Estado, fui ser chefe de gabinete do José Serra. Eu levei uma boa parte 

da experiência que tive lá em Osasco para a Secretaria de Planejamento, e organizou 

programas semelhantes para desempregados e favelados em toda a Grande São Paulo. 

Era uma época de altíssimo desemprego, de inflação alta e muita fome. Isso foi uma 

coisa que marcou minha trajetória intelectual e política. Aprendi que, em certas 

circunstâncias - que praticamente estão presentes em todas as sociedades, inclusive as 

mais ricas – é plenamente justificável, e na verdade indispensável, adotar políticas 

“puramente” assistenciais.  

Eu trabalhei muito também em campanhas eleitorais, como já assinalei. Participei 

de duas campanhas do Fernando Henrique, a primeira para Senador, quando ele 

concorreu em sublegenda com Franco Montoro em 1978. Mais tarde, em sua campanha 

para Prefeito, quando ele perdeu para o Jânio em 1985. Nessa campanha, assessorei o 

governador Montoro já que, em minha posição no Planejamento, eu podia propiciar que 

ele estivesse presente em ações de governo na Capital, sem se envolver diretamente na 

campanha.  

Bem mais tarde, em 1995, fui ser assessor do Serra no Ministério do Planejamento 

por um tempo muito pequeno porque, logo em seguida, ele veio concorrer à Prefeitura 

de São Paulo. Então eu tenho sido parte desse grupo do PMDB e do PSDB, ligado ao 
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Montoro, ao Fernando Henrique e ao Serra. Isso como parte da minha formação política 

propriamente dita, não a acadêmica, mas a real. Entender isso é importante porque 

implica a opção por um método de ação, um conjunto de atitudes e certos valores. Em 

matéria de atuação partidária me filiei apenas ao PMDB quando ele foi criado e, depois, 

ao PSDB do qual nunca me desvinculei. Antes eu havia criado um partido estudantil, 

mas nunca fui filiado nem ao PC, nem à Ação Popular, nem a outro partido.  

Em 1978, depois da primeira eleição em que colaborei com Fernando Henrique, o 

“seu” Frias, um dos proprietários da Folha de São Paulo, quis fazer uma mudança 

radical dos editorialistas, colocando intelectuais em vez de jornalistas. Ele então pediu 

ao Fernando Henrique para encontrar as pessoas que iriam fazer parte dessa equipe. O 

Fernando Henrique me fez o convite para participar. Além disso, havia um intelectual 

muito ligado ao próprio seu Frias, que era o Rogério César Cerqueira Leite, físico da 

Unicamp, que é um velho nacionalista e desenvolvimentista. Ele tinha muita influência 

sobre seu Frias, pois dava bons argumentos para que seu Frias pudesse exprimir suas 

próprias idéias. Seu Frias não era uma pessoa que se deixasse influenciar facilmente. 

Ele era extremamente racional e quando a gente apresentava algum argumento ele 

aceitava, mas não mudava necessariamente de opinião. Creio que o Rogério tinha muita 

influência sobre seu Frias pelo fato de ser capaz de propor idéias que ele podia utilizar e 

que achava coerentes.  

Fui parar na Folha por uma circunstância curiosa. No início eu não estava na lista 

do Fernando Henrique, mas outras pessoas tinham sido convidadas. Sei que, por alguma 

razão, alguém não pode aceitar o convite e foi aí que o Fernando Henrique se lembrou 

de mim... E teve muita sorte porque alguns dos indicados inicialmente não tinham a 

menor condição de escrever editoriais... E como sempre tive uma escrita muito fácil e 

fui muito rigoroso nas revisões, acabei ficando como o copy desk dos editorialistas. 

Mais tarde, quando o Rogério decidiu deixar a redação, a coordenação dos editoriais 

ficou por minha conta. Passei a ser então a pessoa que trazia as indicações do seu Frias 

para os editorialistas, discutia com eles o formato e, depois, revisava e apresentava o 

resultado para o seu Frias. Como eu escrevia muito rápido, quando um texto recebido 

estava muito ruim eu liberava o autor de volta para casa e reescrevia tudo antes de 

apresentar. Era mais rápido e mais fácil... Isso me deu uma experiência absolutamente 

fantástica em matéria de edição final de textos! 
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Quando o Fernando Henrique me fez o convite eu disse ao Serra, também 

convidado, que não iria para lá para ficar legitimando, através da escrita, o pensamento 

da burguesia... E o Serra disse: “Não tem nada disso de pensamento da burguesia não. 

Vamos lá conversar com o seu Frias e a gente vai ver o que fazer”. Eu fui e vi que na 

verdade era isso, que a gente conseguia mudar as coisas na prática, com argumentos 

racionais, com textos bem feitos e uma orientação bastante democrática e pluralista. 

Tudo isso no contexto ainda anterior à volta de todos os exilados, momento em que a 

democratização estava avançando... E eu bobamente podia ter perdido essa que foi uma 

das maiores oportunidades da minha vida, simplesmente por raciocinar por meio de 

princípios ocos.  

Por quê? Porque cada editorial era uma negociação! Eu negociava, às vezes, letra 

por letra, vírgula por vírgula...  Às vezes, seu Frias ficava lá até tarde, gostava de pedir 

uísque e acompanhava a gente até o fim. E isso era uma negociação política! Na época, 

quando Miguel Arraes voltou do exílio, nós fizemos um editorial que, embora não 

apoiasse, reconhecia a importância do Arraes e que ele tinha defendido a democracia na 

época do Golpe de 1964. Seu Frias não acreditava nessa história no início, mas aí 

ficamos eu e o Serra até 23h30 negociando parágrafo por parágrafo, até que saiu... 

Então isso me deu uma experiência de negociação como nunca antes tinha tido. Sempre 

participei de assembléias estudantis, sempre acabava redigindo e formatando as 

propostas de uma maneira um pouco mais clara, mas o difícil era negociar com o outro 

lado, porque eu era muito rígido. Seu Frias era “o outro lado” no sentido em que 

respondia pelo jornal e não pelas nossas ideias.   

A atividade na Folha foi uma escola para a escrita. Acabei levando três pessoas 

para lá. Uma foi o André Singer, outro foi o José Guilherme Magnani, hoje professor 

titular de Antropologia na USP, e o Eduardo Graeff, que foi secretário geral da 

presidência da República no segundo mandato do Fernando Henrique. Ele é formado 

em Ciência Política e era responsável pelas relações parlamentares no primeiro 

mandato. Ele foi aluno da Ruth Cardoso, e eu o conhecia desde a época em que ele fez o 

mestrado. Eu sabia que o Graeff escrevia muito bem, porque era um dos revisores da 

Revista Argumento (que teve vida muito curta, pressionada a fechar pela ditadura). 

Lembro-me que uma vez estive lá para revisar um artigo meu e gostei da revisão dele, 

achei que ele tinha melhorado meu artigo, o que não era pouca coisa do meu ponto de 

vista. O André aprendeu a escrever para jornal lá, porque ele não tinha o manejo dessa 
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escrita mais objetiva. Ele aprendeu bem, tanto que trabalhou como jornalista até voltar 

para a academia. Trabalhei na Folha até 1983 quando assumi a posição na prefeitura de 

Osasco.  

Voltando aos fatores que influenciaram minha carreira acadêmica, o Programa de 

Relações Internacionais foi muito importante para a minha formação.  Nesse programa, 

organizamos uma série de visitas ao exterior e aproveitei para fazer uma espécie de tour 

nos principais programas de relações internacionais dos Estados Unidos para conversar 

com professores e pesquisadores da área. O objetivo era tirarmos ideias que seriam 

importantes para serem desenvolvidas aqui no país. Além disso, definimos listas de 

autores que pudéssemos convidar para virem em visita à USP. Isso foi importante 

porque tive contato com o campo internacional das relações internacionais, não teria 

essa experiência de outra maneira. Depois disso, passei nove meses em Washington 

com uma bolsa da FAPESP e também como professor visitante na Georgetown 

University. Essa visita foi muito importante porque tive muitos contatos na área de 

estudos estratégicos e política externa e, além disso, foi um período em que não estava 

dando aula e pude desenvolver minha pesquisa bastante bem. A pesquisa era sobre a 

política dos Estados Unidos em relação ao MERCOSUL.  

Depois disso tive outra experiência cultural e socialmente interessante. Recebi 

uma cátedra Rio Branco, cátedra criada pelo Itamaraty e depois ratificada pela CAPES, 

criada para levar um professor brasileiro para um centro importante na Chatam House, 

que é um dos ícones das Relações Internacionais na Inglaterra. Mas não tivemos o 

retorno desejável, pois como se trata da área de Relações Internacionais mais bem 

sucedida da Inglaterra eles não tinham muito interesse por nós. Eles estavam mais 

voltados para a área de energia, Oriente Médio e Índia, ou seja, para o antigo mundo 

britânico. Organizamos um seminário interessante, mas não houve mais nada muito 

além disso. No entanto, para mim foi especialmente interessante viver em Londres com 

toda a família e poder observar um pouco as diferenças daqui para lá. Trata-se de uma 

cidade muito mais pluralista etnicamente que São Paulo, as escolas são muito mais 

pluralistas do que as nossas escolas públicas. Minhas filhas estavam em uma escola na 

qual elas eram umas das únicas “brancas”, digamos assim, já que normalmente nós, 

mestiços brasileiros, não somos considerados brancos por aí afora. Provavelmente 1/3 

era de africanos, 2/3 de muçulmanos, e isso propiciou uma experiência muito rica para 

elas. Foi interessante perceber o esforço que os ingleses fazem para essa convivência. 
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Eles fazem um esforço terrível, terrível! Porque na verdade eles não sabem lidar com 

isso. Eles se desdobram para acolher a todos, mas não conseguem. Não existe essa coisa 

que existe no Brasil do estrangeiro que chega ao Brasil e na próxima geração já é 

considerado brasileiro.  

Quanto a minha carreira na USP, eu vim para São Paulo em 1973 porque um 

colega, o Leôncio Martins Rodrigues, veio a Louvain como professor visitante no 

período em que eu estava lá. Nessa ocasião fui designado para ser o seu assistente e 

então fizemos uma grande amizade e realizamos muita coisa em comum. Quando ele 

voltou ao Brasil houve a possibilidade de contratar novos professores e então ele me 

convidou. Eu fiquei em dúvida porque queria voltar para o Rio de Janeiro, onde eu 

havia me formado. Mas acho que era superqualificado para ir para o Rio naquela época, 

ninguém me aceitou, então vim para São Paulo como segunda opção.  

O problema é que eu não conhecia São Paulo, não conhecia a Ciência Política que 

era desenvolvida aqui. Não tinha muita ideia porque vivia em outro mundo. Então vim 

assuntar e fui extremamente bem acolhido pelo grupo de professores que estava aqui. 

Na época havia o Leôncio Martins Rodrigues, o Francisco Weffort que era uma espécie 

de chefe da cadeira. Weffort poderia ter solicitado uma função chamada de regência de 

cátedra, mas colocou a verba correspondente à disposição para contratar novos 

professores, uma vez que, com as cassações e exílios a área estava esvaziada. Também 

na antiga cátedra de política havia a Ruth Cardoso que estava se transferindo da 

Antropologia para a Ciência Política e a Eunice Durham que estava fazendo a mesma 

trajetória. O próprio Fernando Henrique, embora já estivesse cassado, participou dessas 

conversas e foi muito acolhedor e me dizia que São Paulo era muito agradável. Acabei 

vindo um pouco por conta disso tudo. Também meu pai estava morando em São Paulo 

e, nessa visita, em 72, tive a primeira oportunidade, em sete anos, de encontrá-lo. Mas 

eu não conhecia a maioria das pessoas, não tinha amigos aqui, até que fui encontrando 

colegas que haviam estudado na Europa no mesmo período da minha estadia. Então a 

vinda para São Paulo foi um grande desafio no campo pessoal. 

No que diz respeito ao ambiente político houve um desafio grande em 1973. O 

pior ambiente político pelo qual passei foi nessa época e isso era mais comum do que se 

pensava. Desde 1968 quando houve aquela invasão da cidade Universitária, as coisas 

pareciam relativamente calmas, mas tensas. Quais eram os sinais de tensão? O 

mimeógrafo. Não existia mimeógrafo. Quando você precisava de algo o professor tinha 
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que ir ao setor da faculdade responsável e requisitar que o documento fosse 

mimeografado. É uma coisa ridícula, mas eficaz. De um lado, pura bobagem porque os 

livros estavam ai, todos na biblioteca, só que atrapalhava um pouco. Uma vez um 

colega, o Braz Araujo, que era ligado ao Partidão, precisava copiar uma série de textos 

clássicos do Marx e do Engels para um curso que ele ministrava. No caso ele não usaria 

o mimeógrafo, mas umas máquinas impressoras de chapa que copiavam com melhor 

qualidade, o Multilith. Só foi obter autorização quase no fim do semestre. Qualquer 

outro que não fosse o Braz, já teria desistido, mas ele não. Eu mesmo só fui conseguir 

dispor de uma máquina de xerox vinte anos mais tarde, nos anos 1990, com o dinheiro 

da Fundação Ford. Essas coisas não tinham a ver apenas com política, só que se 

somavam às restrições políticas.  

Na sala de aula, às vezes, o ambiente era tenso. Como ninguém me conhecia e eu 

não conhecia ninguém, passava meio incógnito. Alguns avisavam e pediam para ter 

cuidado com os olheiros da polícia, então havia certo temor em relação a isso. Eu nunca 

consegui identificar uma pessoa que parecesse um espião. Afinal, havia os alunos 

provocadores também, que tentavam fazer com que você abrisse o jogo em termos de 

posição política. Depois soube que eu não estava no horizonte dos alunos e não era 

reconhecido como marxista embora fosse althusseriano. Embora tivesse lido Marx em 

média muito mais do que aqueles que se consideravam marxistas. Então eu não era 

considerado marxista, nem era considerado de direita, então passava despercebido.  

As pessoas que mais me procuravam eram aquelas que tinham uma visão mais 

estruturalista e maior inclinação para a pesquisa de campo, por exemplo, alunos de 

Antropologia da Ruth, gente que gostava de pesquisa empírica. Havia, portanto, uma 

tensão, mas na minha experiência em particular não tive problemas. Claro que havia 

inconvenientes tais como o xerox, também não havia telefone, no Departamento de 

Ciências sociais não havia interurbano, então não tinha como chamar um professor que 

morasse, por exemplo, em Carapicuíba para uma reunião. Para falar com o exterior 

tinha que ligar de casa e pagar de seu próprio bolso... 

Outro problema grave era não dispor de recursos para viagem, congressos, para 

pesquisa, era preciso ter dinheiro de fora para isso. É claro que os salários dos 

professores, embora fossem bons não bastavam, pois pessoas que são extremamente 

produtivas e que tem interesse em muitas coisas, acabavam sentido-se limitadas e não 

contribuíam tanto para inovações porque isso poderia ser proibido. É preciso ter 
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flexibilidade para que o professor possa contribuir para o setor produtivo e outras 

organizações sem que isso seja limitado por razões burocráticas. A USP acabou criando 

os Núcleos de Pesquisa e de Extensão, teoricamente para conseguir recursos externos à 

instituição e não depender do orçamento da USP. Mas diante dos entraves, cada vez 

mais dependemos do orçamento da universidade porque as limitações impostas para 

você conseguir dinheiro de fora para a USP continuam muito grandes. E, se obtiver o 

dinheiro, para conseguir gastar é outra luta inglória. Isso limita muito a capacidade que 

a universidade tem de atender as demandas da sociedade. Você não pode responder a 

essas demandas se não tem a liberdade de negociar isso, contratar, etc. A partir da 

gestão passada, da reitora Suely, até cursos de extensão foram cada vez mais limitados. 

Então isso não tem a ver com o ambiente político da época, mas com a mentalidade da 

própria universidade.  

Em 1974 ou 1975, logo depois que o Geisel tomou posse, houve o desbaratamento 

das guerrilhas e estouraram uma casa na Lapa que resultou em prisões e até em mortes. 

Aumentou um pouco a tensão, mas isso não repercutia muito na sala de aula dentro da 

universidade. A repercussão da morte do jornalista Wladimir Herzog foi muito mais 

importante porque ele era uma figura conhecida. Depois se constatou que esse episódio 

foi o ápice de uma luta entre forças internas ao regime, contra o governo Geisel e contra 

a abertura do regime. Os setores militares que se opunham à transição para um governo 

civil provocaram a morte do jornalista e de um operário para testar a capacidade do 

governo Geisel de levar adiante sua estratégia. Mas não visavam diretamente a 

universidade. 

Quanto a interferências diretas no nosso trabalho, pode ensinar isso, não pode 

ensinar aquilo... Nunca houve. A gente continuava ensinando Marx, quem queria 

ensinava. O que não podia era xerocar! Entendeu? Houve interferência de outras 

formas... Conheci uma ou duas pessoas que iam ser contratadas e pararam no terceiro 

estágio de contratação. A pessoa já tinha passado pelo estágio do Departamento e da 

Faculdade e, antes de chegar à sanção final do reitor, passava por um setor lá de 

espionagem que podia barrar a contração.  

Meu envolvimento maior com a área de Ciência Política da USP deveu-se a uma 

crise interna. Em 1986 eu estava voltando da Secretaria de Planejamento e havia essa 

crise na área de Ciência Política. Ninguém queria assumir a direção, a pós-graduação 

tinha perdido pontos na avaliação pela CAPES, por questão de descaso burocrático da 
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própria área. Alguns professores vieram me pedir para assumir a coordenação em 

virtude da capacidade executiva que eu já tinha demonstrado em outras oportunidades. 

No início eu não aceitei, fiquei até irritado com isso. Eu cheguei a dizer que meus 

colegas podiam até me achar um bom administrador, mas não achavam que eu era 

legítimo, por não ser oriundo da “Maria Antônia” que é como os nostálgicos se referiam 

à antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, extinta pela Reforma Universitária 

imposta pela Ditadura. Então a Ruth Cardoso e a Tereza Sadek me convenceram a 

aceitar a coordenação. Eu disse a elas e aos outros colegas que insistiam, que eu 

aceitaria, mas se não fosse aceito como liderança intelectual não continuaria. Essa era 

uma preocupação minha porque, no fundo, com poucas e honrosas exceções, ninguém 

ali estava procurando uma liderança intelectual mesmo...  

Foi um momento crítico porque eu tinha que, em primeiro lugar, levantar a pós-

graduação. Em segundo lugar, tinha que dinamizar a área de alguma forma. Vários 

colegas diziam: “Nós precisamos renovar isso aqui”. A idéia, que não era só minha, era 

trazer peso pesado, gente de fora com peso intelectual para dinamizar a Ciência Política. 

Entre outras coisas, porque havia uma divisão entre os professores, então a saída era 

trazer mais gente, sem envolvimento com as divisões internas, para diluir os conflitos. 

O outro desafio era trazer recursos de fora, também para complementar os salários dos 

professores. Depois, quando o Departamento de Ciência Política foi criado por 

iniciativa minha, isso acabou se tornando possível.  

Contudo, a dinamização que estava ao meu alcance era trazer intelectuais e 

profissionais de fora para discutir assuntos de relevância para a sociedade e, por conta 

disso, colegas da área de Sociologia entraram em choque conosco. Uma vez, durante as 

eleições nós fizemos um debate com jornalistas e pessoas ligadas a institutos de 

pesquisa eleitoral para discutir justamente como esses levantamentos eram feitos. 

Houve uma revolta por parte de alguns professores da Filosofia, sob a liderança da 

Marilena Chauí e outros colegas da Sociologia, que tentaram impedir as pessoas dos 

institutos de pesquisa eleitoral de falarem em público. Alegavam que gente ligada ao 

Capital não tinha o direito de falar na universidade.  

Esse foi um momento de ruptura. Aceitar que a área de Sociologia censurasse a 

nossa atividade intelectual era demais. Como nossa área já estava muito insatisfeita com 

a nossa relação com a Sociologia, que era majoritária e controlava o Departamento de 

Ciências Sociais, nós entramos com um pedido de divisão do departamento. A questão 
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dessa divisão é a seguinte: a idéia difundida tanto na Antropologia como na Sociologia 

era que a Ciência Política era demasiado empreendedora, muito voltada para a 

sociedade, quer dizer, para o “Mercado”, o “Capital”, as “Elites” e o “Governo”. E essas 

áreas do departamento, na minha visão da época, tinham receio de que a Ciência 

Política fosse engolir todo mundo, pegar todos os recursos da universidade e que as 

áreas remanescentes corriam o risco de serem fechadas.  

Veja, ninguém fecha departamento na USP. Só se houver uma revolução, um 

terremoto. Consta que o reitor Goldemberg perguntou a um assessor jurídico se, quando 

um departamento criasse muito conflito e fosse muito atrasado, poderia ser fechado. E o 

assessor dele respondeu que, se houvesse uma revolução ou um terremoto, poderia ser 

possível fechar... Então esse temor era realmente infundado. Mas nossa iniciativa de 

propor a divisão forçou uma série de discussões e debates e a Antropologia acabou se 

convencendo de que o diabo não era tão feio como havia sido pintado, e aderiu à nossa 

tese. Foi então, com a adesão da Antropologia, que a separação foi aceita pela 

Faculdade e pelo Conselho Universitário. Seria muito difícil manter dois departamentos 

que não queriam continuar unidos com um terceiro... Então isso acabou sendo feito e foi 

criado o Departamento de Ciência Política.  

Logo depois o reitor Goldemberg começou a organizar um grande seminário a 

pedido do governo Sarney, sobre a questão do Pacto Social. Eu, o Weffort e a Eunice 

Durham organizamos esse Seminário. Foi um imenso sucesso de todos os pontos de 

vista. Veio gente do mundo inteiro para discutir essa questão do Pacto Social e fizemos 

um relatório que foi lido na presença do Sarney. Ele não gostou nem um pouco do que 

ouviu... Um grupo de professores e estudantes também não, e esse grupo tentou invadir 

a sala do Conselho Universitário para nos impedir de debater essas idéias, inaugurando 

uma nova tradição de obscurantismo na USP. 

Como o Goldemberg estava encantado com a Ciência Política, foi o momento da 

gente obter apoio para renovar o Departamento. Conseguimos criar três novas vagas de 

professor titular para professores a serem convidados de fora, e então nós trouxemos o 

Guillermo O’Donnel, um argentino que foi presidente da International Political Science 

Association. Trouxemos também o Hélio Jaguaribe, um dos fundadores do Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), e decano das relações internacionais e, ainda, o 

Prof. Simon Schwartzman, ex-presidente do IBGE e um dos decanos da Sociologia no 

Brasil. Em outra frente, nós conseguimos, através da indicação do Guillermo O’Donnel, 
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que era um dos consultores da Ford Foundation, descobrir o caminho das pedras para 

apresentar um grande projeto para a área de relações internacionais que acabou sendo o 

primeiro centro de pesquisa de Relações Internacionais na USP, o Nupri (Núcleo de 

Pesquisas em Relações Internacionais).  

Quanto à criação do IRI (Instituto de Relações Internacionais da USP), trata-se de 

outra história, que não partiu de minha iniciativa. Pode até ter-se inspirado na nossa 

experiência, porque foi inicialmente proposto pelo Prof. Guido Soares, um ex-diplomata 

e ex-professor da PUC, que colaborou no Nupri durante alguns anos. Mas seguiu um 

modelo completamente diferente do nosso. Hoje é uma unidade de ensino e de pesquisa. 

É bom deixar claro que não fui eu quem o inspirou, eu não concordei, na época, com o 

modelo adotado. Hoje ele está indo muito bem, numa direção que considero correta. A 

contribuição do Nupri para a consolidação do IRI é de outra natureza, pois parte dos 

professores que hoje lá estão – fez o doutorado no Nupri ou participou de nossas 

pesquisas.  

A história do Nupri foi o seguinte: Além do financiamento institucional da 

Fundação Ford, havia ainda esse grande convênio BID-USP que era voltado para 

infraestrutura da universidade. O reitor Goldemberg conseguiu colocar no meio uma 

porcentagem de 25% a ser destinada somente para a formação de professores de alto 

nível. Então nós conseguimos, naquela época, em dólares daquele período, para um 

programa de 3 anos, algo em torno de US$ 300 mil, somados os dois financiamentos. 

Era um valor altamente significativo. Em grande parte por causa desse projeto de 

Relações Internacionais e do curso de pós-doutorado que organizamos, começaram a 

ocorrer disputas no Departamento. Até esse momento não havia disputa porque não 

havia poder real e nem havia recursos para exercer poder real. Uma vez que entrou 

dinheiro, com o risco de uns fazerem mais e ganharem mais do que outros, passou a 

ocorrer uma competição pelo dinheiro e uma luta pelo poder. E isso estourou em nossas 

mãos, minha e do vice-chefe (suplente da Chefia do Departamento). Chegaram a 

insinuar que havia corrupção, o que levou à demissão do suplente de chefe de 

departamento, que era o Prof. José Álvaro Moisés, indignado com a falta de respeito dos 

colegas. A crise durou mais ou menos um mês... Todo dia um grupo de professores 

forçava uma nova reunião sob um novo pretexto. Então decidi também renunciar à 

Chefia porque, se continuasse, ficaria refém desse grupo e paralisado em minhas 

iniciativas. Não tinha sentido chefiar um Departamento cuja maioria assistia 
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passivamente o ativismo de um grupo que me hostilizava pessoalmente. Entreguei o 

meu cargo e passei a me dedicar quase que exclusivamente ao Núcleo de relações 

Internacionais que foi formalizado em seguida, e praticamente não participei mais da 

vida do Departamento de Ciência Política.  

Alguns anos depois, houve uma eleição muito disputada para reitor. Acabou 

ganhando o Prof. Flávio Fava de Moraes que era diretor científico da FAPESP e tinha 

feito um trabalho muito bem sucedido, obtendo um prestígio imenso dentro da 

universidade. Com a minha experiência em campanhas eleitorais eu apoiei a sua 

candidatura e acho que ajudei bastante na definição da estratégia. Na verdade, se 

naquele momento o candidato apoiado pela reitoria tivesse sido eleito, minha carreira na 

USP estava em risco. Então eu não tive opção e me joguei de cabeça nessa eleição. Eu 

não conhecia pessoalmente o Prof. Fava, apenas tinha discutido alguns processos de 

pesquisa, e ele me conhecia por conta das pesquisas que eu realizava com apoio da 

Fapesp. Não havia ligação política anterior, nem pessoal. Eu nem sabia quais eram as 

ideias políticas dele, mas se naquele momento ele se opunha aos processos 

discriminatórios que estavam em jogo na universidade, então estava do meu lado. 

Então, com a sua vitória eu fui ser chefe de gabinete. Eu queria um posto mais 

“intelectual”, queria ser pró-reitor, formular políticas de pós-graduação e de pesquisa, 

mas ele precisava mais de um chefe de gabinete em que pudesse confiar e com grande 

capacidade executiva. Então quando ele convidou, eu aceitei sem pestanejar. Foi uma 

decisão feliz porque nos demos muito bem e fizemos uma amizade que dura até hoje. 

Essa experiência como Chefe de Gabinete da reitoria foi muito importante porque 

conheci a universidade pela primeira vez na sua totalidade. Conheci como funcionavam 

várias diretorias e diferentes setores. Implantamos coisas importantes. Nessa gestão 

ocorreu a derrota da greve de 1994, uma greve violentíssima promovida pelos sindicatos 

de professores e funcionários! Em ano eleitoral, tentou-se invadir várias vezes a reitoria, 

mas nós não deixamos invadir. Ai eles cercavam o prédio e não deixavam a gente 

entrar, mas nós entramos. Eu participei muito das negociações com o Fórum das Seis, 

que reunia os sindicatos das três universidades estaduais. Do outro lado da mesa estava 

o CRUESP, que é o Conselho dos Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo. 

Eu estava acompanhando um dia o pessoal que iria assessorar o reitor, e como dei 

algumas opiniões consideradas úteis, a partir desse dia passei a participar diretamente 

das negociações. Acho que tive um papel importante, porque conseguimos que no final 
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os sindicatos não tivessem melhor alternativa do que aceitar nossa proposta. Nossa 

proposta era a melhor coisa que eles poderiam alcançar. E isso foi o fim da greve. 

As discussões a respeito da divisão da FFLCH são um capítulo à parte e pouco 

têm a ver com a divisão do Departamento de Ciências Sociais ou com minha 

experiência no Nupri ou na reitoria. Não me lembro de quem foi a iniciativa, creio que 

partiu de professores de Sociologia e de Filosofia. Mas eu pertencia a Congregação e 

participei ativamente. Na época, uma parte das áreas de Ciências Sociais e alguns 

professores de História, Filosofia e Letras eram favoráveis à divisão. Os departamentos 

de Letras eram maciçamente contra. Havia setores da Sociologia e da História que eram 

contra. Essa discussão avançou bastante, muito mesmo, mas naquele momento eu perdi 

o contorno dos acontecimentos e já não me lembro como o processo reverteu e a divisão 

fracassou. Tinha sido eleita uma comissão para propor um projeto de divisão. Mas o 

ônus da prova, digamos assim, era nosso, daqueles que queriam fazer mudanças. Quem 

era contra a divisão não tinha o ônus da prova, não tinha que provar que era melhor ficar 

como estava. Eles só tinham que rebater os nossos argumentos. Essa era a ideia. Como 

nós chegamos à conclusão que o ônus da prova era nosso, estabelecemos como uma 

estratégia razoável que montaríamos uma comissão para formular um projeto de 

separação. Esse projeto apresentaria as justificativas e argumentos favoráveis. Só que no 

meio dessa comissão, colegas que se propuseram a participar chegaram à conclusão de 

que eram contra... Em determinada circunstância a Eunice Durham que tinha sido a 

primeira a propor essa comissão e era a relatora, não pode participar integralmente 

porque naquele período ela estava afastada da USP, no Ministério da Educação. O 

resultado foi um relatório incompleto... Em suma, a própria comissão criada para 

defender a divisão da FFLCH acabou votando contra o relatório da própria comissão. 

Essa foi uma situação bastante esdrúxula... Eu perdi o controle da situação... Foi criada 

uma comissão que nasceu para fazer uma coisa e acabou votando contra. Bom, na 

universidade isso é muito, muito, muito comum. No final, houve uma reunião muito 

tumultuada, chegaram a invadir, lembro que quase houve pancadaria... Se não me 

engano, ocorreram até algumas agressões... Só não queimaram livros nem sequestraram 

ninguém. Eu não me lembro muito bem. Eu apaguei isso parcialmente da minha 

memória. Foi uma coisa tão triste... Fechou o tempo! Ninguém conseguia falar. Bom, 

mas sobre essa questão da divisão da FFLCH é preciso ouvir o pessoal do outro lado 

que deve ter uma avaliação bem diferente da minha. 
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A gente nunca avalia inteiramente; é difícil dizer 

em toda a extensão e profundidade o quanto se deve à 

instituição que nos formou. Penso que devo muito mais 

do que eu poderia responder porque há coisas que nem 

mesmo a gente consegue avaliar com total clareza. 
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Nasci em São João da Boa Vista em 7 de maio de 1943. Somos italianos por parte 

da família de meu pai e brincávamos que todos os Arrigucci nasciam no mês de maio, 

inclusive meu pai. Já do lado de minha mãe, meu avô tinha vindo de Minas Gerais e 

minha avó era descendente de fazendeiros ali da região de São João desde muitos anos. 

Minha mãe nasceu na fazenda Campo Triste, importante para a história da formação 

dessa cidade. Eram terras remanescentes de um português que tinha se estabelecido na 

região no século XVIII. Então meus avós paternos vieram de Arezzo, na Toscana; e os 

maternos eram paulistas e mineiros instalados em São João da Boa Vista havia muito 

tempo.  

Nasci e fui criado em São João. Cursei o grupo escolar Cel. Joaquim José e depois 

fiz o ginásio, o velho ginásio de São João, “Cristiano Osório de Oliveira”, que já não 

existe mais. Houve um incêndio lamentável, não somente pelo edifício, mas porque 

havia nele uma biblioteca muito boa, resultado de doações variadas de muitos anos. 

Lamentei muito, se não era grande, tinha muita qualidade. No colegial, cursei o 

científico, embora tivesse decidido estudar letras, línguas; naquela altura pensava em ser 

professor de línguas clássicas, talvez professor de latim ou de português porque tinha 

tido professores excelentes nessas disciplinas. Havia inclusive um professor de 

português chamado Francisco Paschoal que foi decisivo para mim, e um de latim, 

chamado Américo Casellato, com quem tive uma relação de amizade além da escolar. 

Foi meu companheiro de caçadas e pescarias, e também aprendi muito com ele da arte 

de cozinhar. Ele era um homem de sete instrumentos que mexia com muita coisa: era, 

por exemplo, um estudioso de xadrez e me ensinou a jogar. Tinha uma discoteca muito 

grande e me estimulou o gosto pela música clássica. 

Tive também uma roda de amigos que foi muito importante para minha formação. 

Naquele tempo não havia televisão, nós nos alimentávamos mutuamente em conversas 

de bar e de jardim. Eram pessoas mais velhas que são meus amigos até hoje... Alguns já 

faleceram. Como eram bons leitores, trocávamos impressões de leituras e livros. 

Fazíamos uma via sacra pelas casas de cada um para ouvir música, jogar xadrez e fazer 

comidas. Era um meio bastante rico intelectual e culturalmente. 

Havia ainda uma biblioteca extraordinária em São João da Boa Vista, pertencente 

ao Dr. Joaquim José de Oliveira Neto, que me abriu suas portas para os livros e para o 

mundo. Ele era médico e havia estudado na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, onde 
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também meu pai havia feito medicina. Era uma escola muito famosa naquela época. O 

Dr. Joaquim era um pouco mais velho e se formou na mesma escola de meu pai, mas 

um pouco antes. Ambos foram alunos de Carlos Chagas e Afrânio Peixoto, uma geração 

de médicos marcante na história da medicina brasileira. Além disso, o Afrânio foi um 

escritor conhecido no momento do pré-modernismo. Dr. Joaquim formou uma 

biblioteca de livros franceses que era muito especial. Ele era colecionador e tinha o 

senso estético do livro como objeto, sabia muita coisa sobre a história do livro. Adquiriu 

muitos livros nas diversas viagens que fez à Europa e trouxe edições requintadas, com 

exemplares numerados, ilustrações preciosas e encadernações originais para sua 

biblioteca em São João. Ela ficava num sobrado localizado em meio a um jardim, no 

centro, perto da antiga prefeitura de S. João. A biblioteca ficava na parte de baixo da 

casa e era enorme! Tinha móveis muito bonitos, uma cadeira muito especial de leitura... 

Era um ambiente propício para desenvolver o gosto da leitura. Sobretudo porque eu 

tinha recebido um impulso decisivo de meus pais, que eram grandes leitores e grandes 

frequentadores do cinema. 

Havia dois cinemas em São João e logo me apaixonei pelos filmes, tornando-me 

um verdadeiro cinéfilo! Desde menino minha mãe me levava naqueles vesperais em que 

víamos os filmes de Flash Gordon, do Gordo e o Magro, do detetive Charles Chan, e 

muitíssimos filmes de faroeste. Depois, já maior, ia às sessões noturnas. Eles iam várias 

vezes por semana ao cinema, mantinham essa rotina e assim pude ver muitos filmes. E 

em casa minha mãe era uma grande leitora. Ela ajudava meu pai no consultório, fazia as 

fichas dos clientes, as contas todas e recebia as pessoas, funcionava um pouco como a 

enfermeira dele, principalmente para pesar as crianças já que ele era pediatra. Minha 

mãe participou muito das atividades do escritório do papai que funcionava em casa, na 

Rua Saldanha Marinho, 560. 

Recentemente nos desfizemos dessa casa com grande pesar porque ali eles 

casaram, ali nascemos eu e minha irmã Maria Helena, e ali morreram. Ambos foram 

pessoas longevas, o meu pai viveu até os 94 anos e trabalhou até os 90. Era uma figura 

pública muito querida e recebia um grande carinho das pessoas. A cidade sempre 

revelou um grande afeto por ele porque ele cuidou de pequenos e grandes durante 

muitos anos e como não se importava com o dinheiro, ele consultava de graça. 

Costumava vir muita gente pobre. Havia também um sistema muito curioso no qual as 

pessoas pagavam uma taxa por mês para ele visitar as colônias nas fazendas, que eram 
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chamadas de “fazendas de contrato”. Essas pessoas tinham assim o atendimento de um 

médico de família, semelhante ao que se cultivou em Cuba, e que funcionava naquele 

interior de São Paulo antigamente.  

Digamos que então eu vivi esse ambiente dos livros com os meus pais, com o 

Oliveira Neto e sua biblioteca. Ali pude ler coisas preciosas como Proust, aos dezessete 

anos levei para casa aqueles vinte e tantos volumes da Gallimard; fiquei com eles 

durante quatro, cinco meses, para dar conta do recado. Tive professores muito 

importantes, a roda de amigos de que falei e essa convivência com muita gente diferente 

que vinha das fazendas para o atendimento médico com o meu pai. Eu também viajava 

muito com ele, cheguei a escrever um conto sobre isso chamado Viagem, que foi 

publicado na França na Nouvelle Revue Française, uma revista que eu conheci na 

biblioteca do Oliveira Neto. Ele acompanhou toda a minha carreira, mas o conto foi 

publicado após o seu falecimento. Ele escreveu várias vezes sobre os meus livros como 

tinha feito com o Antonio Candido também. Porque Antonio Candido estudou em São 

João da Boa Vista e teve o mesmo professor de português, o Chico Paschoal. Oliveira 

Neto foi professor de História Natural do Antonio Candido também. Era um homem 

notável e grande conversador!  

Muitas vezes, com Antonio Candido, trocamos lembranças de São João e de 

Poços de Caldas e voltamos ao encanto da conversa com o Oliveira Neto. Como ele 

levava isso para a sala de aula, as aulas eram agradabilíssimas. Falava das plantas, dos 

animais, de uma forma admirável, envolvente. Era muito engraçado porque ele falava 

de literatura com todo mundo. O Antonio Candido se lembra de uma vez em que 

chegou lá com seu irmão Roberto, e resolveu passar na biblioteca do Oliveira Neto para 

fazer uma visita: quando chegou ele estava na calçada recitando Le Cimetière Marin de 

Paul Valéry para uma pessoa ali na rua. Era uma figura extraordinária! Tive a sorte de 

ter esse ambiente precioso que me formou, inclusive, literariamente.  

Estou escrevendo um livro há quinze anos ou mais, ele é longo e demorado 

porque composto por três ensaios que exigem muito fôlego e dedicação minuciosa. São 

ensaios livres e não universitários, combinando Guimarães Rosa, Jorge Luis Borges e 

John Ford, o “fazedor de faroestes”, como o próprio diretor de cinema se intitulou. Esse 

texto nasceu, creio, desse meu imaginário da infância. Refletia sobre isso recentemente 

porque trago isso de muitos anos. Sempre me chamaram a atenção as semelhanças das 

narrativas das regiões ditas atrasadas, como são o sertão brasileiro, o oeste norte-
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americano e o pampa argentino, também chamado de Tierra adentro. Essas regiões de 

fronteira entre a chamada civilização e a barbárie, foram muito importantes nesses três 

autores. São três homens conservadores que, no entanto, construíram uma visão muito 

aguda do processo de modernização dessas regiões onde parece que só se encontra o 

mito, dada a proximidade da natureza e da vida selvagem, e, na verdade, são regiões 

permeadas pela experiência histórica, com um papel decisivo na formação das três 

nações envolvidas. Um dos meus temas é exatamente a convergência entre literatura e 

experiência histórica. Tenho a impressão de que um dos focos primitivos desse trabalho 

vem da minha infância em São João, dos faroestes que eu assistia ali. Escrevi um ensaio 

longo sobre O homem que matou o facínora (The man Who shot Liberty Valance), que é 

um faroeste que vi pela primeira vez em São João. Além deste, já me debrucei sobre o 

The Searchers, Rastros de ódio na versão brasileira, também do John Ford e que vi no 

final da década de 1950 quando menino. O filme é de 1956, devo ter visto em 1957. 

Então penso em São João da Boa Vista como um dos focos de minha imaginação. 

Ou seja, da memória que está intimamente ligada à imaginação. Escrevi duas novelas 

que se passam ali e, além desse conto ao qual me referi, esse é o ambiente da minha 

formação. Ele foi um fermento de diversos modos. A gente nunca esquece os primeiros 

títulos, os textos com os quais a gente conviveu. Isso tudo foi sempre o alimento da 

minha leitura. E a leitura nunca é a leitura só do livro, como justamente está em Proust. 

Ele tem um texto notável chamado Journées de lecture. Sobre esses dias de leitura em 

que aparece o texto e o contexto em que é feita a leitura, a circunstância que entra muito 

no imaginário do leitor. A gente não lê simplesmente o texto porque imediatamente 

quando a pessoa está lendo, ela imagina e incorpora o mundo que está em torno daquilo. 

Há um comércio entre a leitura, o interior da leitura enquanto objeto lido e aquilo que 

está fora do livro. Nós lemos também as circunstâncias e isso faz parte da imaginação e 

da memória do leitor. Isso fica com a gente, a gente lembra quando leu a Ilha do 

Tesouro, de Robert Louis Stevenson, ou alguma história de Monteiro Lobato, enfim, as 

leituras da infância em geral estão muito ligadas ao contexto no qual a leitura foi feita. 

Para mim, primeiro como leitor e depois como crítico literário, ensaísta e narrador, 

grande parte do que fiz tem a ver com esse imaginário da juventude.  

Além disso, esses primeiros professores que definiram meu gosto pelas ciências 

humanas, serviram como uma força de empuxo muito forte para que eu seguisse pelo 

lado das humanas e da literatura... E me fizeram desviar do caminho da medicina que 
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meu pai queria para mim. De alguma forma parece que a gente é fruto de estímulos que 

se projetam no futuro... Eles se aninham de alguma forma na interioridade e, depois, 

desabrocham no tempo futuro quando existem estímulos ou o ambiente adequado para 

isso. Na juventude são plantadas as primeiras sementes que podem ou não render mais 

tarde. De alguma forma isso representa a minha imaginação e a própria memória das 

coisas que faço.  

Eu vim para São Paulo para estudar letras na Maria Antônia. Mesmo tendo feito o 

científico eu estudava latim fora do ambiente escolar. O Prof. Américo Casellato me 

dava aulas em sua casa e foi algo notável porque pude expandir meus conhecimentos de 

latim de uma forma inusitada! Como ele era um homem muito bem formado, tinha 

estudado em Roma e, portanto, possuía uma formação muito sólida na língua italiana e 

um conhecimento de autores importantes do latim, dominava gramáticas em francês e 

italiano. Depois encontrei essas obras na Maria Antônia com o Prof. Armando Tonioli e 

o Prof. Lauro Mistura. 

Eu ia para a casa do Casellato para manter os estudos de latim, tinha aula 

particular três ou quatro vezes por semana. Foram elas que me aguçaram o gosto pela 

tradução. Esse professor fazia exercícios de filologia livre e ia me contando como se 

formava uma palavra e acabava narrando coisas que se estendiam à história de Roma. 

Isso tudo me fascinava e decidi fazer o vestibular para a Maria Antônia. Vim, prestei o 

exame e passei sem fazer cursinho. 

Cheguei em São Paulo com 17 anos e me formei com 21 anos, em 1964. Nossa 

formatura foi no Teatro Municipal, o discurso foi feito pelo Florestan Fernandes, nosso 

paraninfo, que falou sobre a burguesia brasileira. Nessa altura já haviam cassado três 

professores nossos, entre eles, Mário Schenberg. Houve uma grande manifestação lá na 

porta do teatro contra essas arbitrariedades.  

O Prof. Oliveira Neto tinha um apartamento aqui também, próximo à Maria 

Antônia, e, nessa altura, eu já era professor do filho dele, o Jota, infelizmente já 

falecido. Ele tinha esse apartamento e sabia de outro, no mesmo prédio, que estava à 

venda e meu pai comprou, pois minha irmã também vinha para São Paulo. Hoje 

mantenho esse apartamento como uma biblioteca: há livros por toda parte e é onde 

trabalho. Moro em outra casa com minha mulher, Laura.  

Eu me formei em Letras Neolatinas. Havia uma divisão que era bastante diferente 

da organização que existe hoje nos cursos de Letras. O eixo da nossa formação na época 
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era a Filologia Românica, que hoje se chama Linguística Românica. Mudou até de 

nome. Estava voltada para uma formação filológica, com um foco também no estudo 

histórico do contexto, na relação entre a língua e a história, enquanto constitutivas da 

civilização. O método histórico-comparativo da filologia foi decisivo para mim. Quando 

percebi que tinha uma vocação para a crítica literária e o ensaio, li muitos autores...  

O período entre 1961 e 1964 foi o auge da Maria Antônia! Nesses quatro anos de 

Faculdade me dediquei muito ao estudo das línguas, entrei nisso de corpo e alma... Em 

termos da crítica literária eram anos da Estilística, que foi uma corrente importante da 

crítica moderna. Certamente a Estilística tem uma raiz na retórica clássica, ou seja, 

existe toda uma raiz filológica por trás da Estilística, e os grandes autores que me 

fascinaram aquela época foram os críticos que se debruçaram sobre a análise detida dos 

textos. Da Estilística alemã, Erich Auerbach, Leo Spitzer, que foram importantíssimos 

para mim, e também o espanhol Dámaso Alonso, assim como Carlos Bousoño e Pedro 

Salinas.  

Na Faculdade tive contato direto com o Antonio Candido, que, a certa altura de 

sua carreira, veio da Faculdade de Assis para São Paulo. Antonio Candido tinha sido 

preterido em concurso que havia feito na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

USP para a Cadeira de Literatura Brasileira, depois de lecionar bastante tempo nas 

Ciências Sociais. Foi então dar aula de literatura em Assis, na época um campus isolado 

no interior do Estado de S. Paulo. Criaram pouco depois, na Maria Antônia, um curso 

para ele que viria a ser Teoria Literária e Literatura Comparada. Era antes uma 

disciplina de Teoria geral da literatura, que ele transformou em Teoria Literária e 

Literatura Comparada. Entrei em contato com ele em 1962 ou 1963, quando fui seu 

aluno na primeira turma a que lecionou quando de sua volta a S. Paulo. Eu já o conhecia 

pelas leituras, mas fui apresentado pessoalmente a ele pelo Oliveira Neto, já na sala de 

Teoria da Rua Maria Antônia. Esse contato foi importantíssimo para minha formação 

porque era um tipo de crítica literária que tinha tudo a ver com aquilo que estava 

tentando aprender. Havia um trabalho muito minucioso em cima da leitura do texto. O 

Antonio Candido é um dos leitores mais maravilhosos que o Brasil teve, a que ele alia 

uma capacidade de escrita da melhor prosa ensaística que se havia forjado aqui. Há em 

seus textos algo parecido com Augusto Meyer e aos grandes ensaístas de nossa língua. 

Ele sempre conseguiu juntar essa capacidade de escrita a uma percepção aguda do texto 

literário, sem nunca perder de vista a integração dos elementos psicológicos e sociais à 
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tessitura do texto. Ele conseguiu demonstrar, pela primeira vez, na teoria e na prática 

crítica, a pertinência estética do fator social, na medida em que este deixasse de ser algo 

de fora ou exterior ao texto, para passar a fazer parte integrante da estrutura literária. E 

tudo isso, com uma clareza, eficácia e precisão conceitual extraordinárias! Como um 

elemento externo pode se transformar em algo interno e essencial para a estrutura 

literária? Como um elemento social ou da experiência histórica pode integrar a forma 

propriamente dita e ser decisiva para a experiência estética. Uma coisa é você estudar a 

literatura de um lado e a sociedade do outro, outra coisa é você ver a história dentro do 

texto, como um componente fundamental da estrutura. Isso exige um saber imenso da 

interioridade textual e da exterioridade social, de como funciona o aparato de elementos 

formais do texto, como o resultado complexo de múltiplos fatores heterogêneos, 

tornados intrínsecos à obra acabada. Essa questão decisiva encontrei também em 

Adorno, Benjamin, na Escola de Frankfurt, assim como em Auerbach e Spitzer... E 

certamente com matizes diferentes no modo de entender esse processo de integração de 

texto e contexto.  

A partir daquilo que havia acumulado, fui desenvolvendo uma ampliação no 

sentido técnico, dando asas às leituras que já tinha através de um saber acadêmico 

orientador. Através das aulas na Maria Antônia tomei contato com a literatura e a crítica 

italianas, que representariam para mim uma novidade, e um novo campo de 

enriquecimento cultural. A partir daí continuei lendo muito os italianos, em que o peso 

da história da arte foi sempre uma dimensão fundamental. Eu me dediquei muito à 

literatura italiana; creio que ela é uma das melhores literaturas do século XX e tem uma 

crítica notável também.  

Quando estava no primeiro ano e metido no universo da Maria Antônia, o Prof. 

Julio García Morejón, que era um professor de espanhol de Salamanca, que também 

estivera em Assis, me convidou para ser assistente dele. Eu nunca havia pensado em ser 

professor de espanhol. Eu me interessava por literatura brasileira e pelas línguas 

clássicas; acabei puxado para a modernidade e abandonei praticamente o mundo 

clássico – ao qual volto sempre com muito gosto –, mas que se tornou uma coisa 

distante como uma memória que está presente lá no fundo dos meus estudos. Considerei 

que meu interesse era a literatura brasileira, e tinha lido pouco dos hispano-americanos, 

embora nutrisse muito interesse e curiosidade por esse mundo cujos problemas sempre 

me pareceram análogos aos nossos e igualmente desafiadores em sua particularidade. A 
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partir dessas novas leituras, senti que um caminho também novo se abria e decide me 

dedicar de corpo e alma aos hispano-americanos e sua cultura vizinha à nossa. Recebi 

outros convites, um deles do José Aderaldo Castello, para ficar em literatura brasileira e 

também do professor de italiano, Ítalo Bettarello, um homem fascinante e muito ligado 

ao estético, às questões crocianas da estética. Ele e Alfredo Bosi me haviam chamado 

para o curso de italiano... Fiquei me sentindo em dúvida para com eles, assim como 

lamentei ter deixado de lado a literatura e a língua francesas. Um professor francês,  

Albert Audubert, que era um homem lá da Borgonha e passou bons anos aqui, também 

me havia convidado para a sua disciplina. Acabei optando pelo espanhol porque pensei, 

sobretudo, que a literatura hispano-americana poderia me dar um grande prazer ao 

estudar porque reconheci desde logo que aquilo era muito semelhante ao Brasil e havia 

problemas comuns. Além disso, que pouco se sabia e nem sequer os grandes escritores 

estavam aqui disponíveis nas livrarias. Foram muitos anos dedicados a essa área. 

Em um determinado momento houve alguns desentendimentos com o pessoal do 

espanhol, uma série de problemas e, então, perguntei ao Morejón se eu poderia sair 

levando a minha verba. Isso ele não permitiu. Decidi então sair da Faculdade e procurar 

o Antonio Candido. Havia me aconselhado com o Alfredo Bosi e o Roberto Schwarz, 

que era assistente do Antonio Candido. Na conversa o Roberto disse que o Antonio 

Candido dizia que gostaria muito que eu trabalhasse na sua equipe de colaboradores e 

que ele só não fazia esse convite porque achava que eu estivesse bem onde estava. Pediu 

então para que eu falasse com o Antonio Candido. Quando fui até a Maria Antônia falar 

com ele descobri que ele estava dando um curso em Yale. Passaram-me o endereço para 

eu escrever. Fui então à casa do Bosi e lá estava o Prof. Flávio Vespasiano di Giorgio. 

Ele acabou de morrer, foi uma pessoa singular e um grande professor ligado à história 

do colégio Santa Cruz. Ele estava com o Bosi no dia em que falei sobre minha aflição e 

vontade de abandonar a vida universitária porque não me dei bem com o pessoal lá da 

área de espanhol. E a coisa estava ruim para o meu lado. O Bosi disse que eu tinha razão 

de ir atrás do Antonio Candido porque o tipo de trabalho que vinha fazendo interessaria 

a ele. 

Havia começado a estudar a obra de Jorge Luis Borges e pensei em fazer uma tese 

de doutorado sobre ele. Quando comecei a escrever, o trabalho se chamava Por los 

senderos del laberinto... Nesse momento eu tinha descoberto o Cortázar e estava metido 

nessa coisa política, descoberto o universo de contradições da história brasileira, 
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vivendo o clima da Maria Antônia, e o Cortázar começou a me falar mais de perto! 

Então resolvi me dedicar a uma série de coisas do ponto de vista teórico. A questão da 

destruição da literatura. Havia um clima sobre a morte do romance, a dissolução da 

literatura na vida, temas que voltaram com muita intensidade nesses anos 1960 e 1970. 

Essas teses repetiam muito questões da vanguarda e do surrealismo e voltaram com 

muita contundência nesses anos. Quando comecei a me enfronhar na obra de Cortázar, 

descobri que ele representava tudo isso. Percebi que se o Borges era importante, no 

Cortázar também havia uma dimensão bastante nova e que dizia respeito mais de perto 

ao horizonte imediato da experiência histórica que eu estava vivendo. Decidi então 

escrever a tese sobre o Cortázar.  

Eu havia passado vários anos lendo essa literatura dos países vizinhos, tinha 

formado um cabedal de leituras e não podia abandoná-lo. Eu teria que abdicar de tudo... 

Então só poderia continuar na Teoria Literária e Literatura Comparada. Quando cheguei 

a essa conclusão eu escrevi para o Antonio Candido, que se achava na Universidade de 

Yale, e ele me recebeu de braços abertos. Respondeu-me com uma carta notável, 

dizendo que entraria em contato comigo assim que chegasse dos Estados Unidos. Pediu 

ainda para que eu ficasse atento e mantivesse as coisas no lugar, que me daria espaço 

entre os colaboradores dele. Como costumava fazer, ele consultou primeiro os 

colaboradores para saber se não havia nenhum problema comigo. Naquele momento 

estavam também o Roberto Schwarz e a Walnice Nogueira Galvão e comecei dando 

aula de Teoria Literária em 1968 antes do quebra-quebra entre o Mackenzie e a Maria 

Antônia. No dia do episódio, quando ocorreu uma verdadeira luta campal, terrível, entre 

os estudantes daquelas instituições, eu tinha dado aula; ao sair, assisti a todo aquele 

episódio até a noite. Depois voltei de madrugada e vi tudo destruído. Encontrei um 

crítico de teatro, o João Marschner, que era amigo meu e morava na Praça Leopoldo 

Froes, perto da Rua Maria Antônia, e quando passamos defronte, vimos toda a frente da 

Faculdade queimada, a sala onde eu trabalhava toda destruída, vidraças quebradas, 

pichações e sujeira por toda parte, uma coisa horrível!...  

Continuei dando aulas na Faculdade, que teve de se transferir para a Cidade 

Universitária. Os tempos eram sinistros: muitos foram perseguidos, foram 

desaparecendo colegas, outros saíram, havia muito desânimo e grande sentimento de 

impotência diante da truculência da repressão que pesou de forma brutal sobre a vida 

universitária brasileira. A duras penas, naquele momento pouco propício, comecei a me 
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dedicar à carreira de professor de Teoria Literária e Literatura Comparada juntamente 

com o Roberto Schwarz que logo depois, em 1969, teve também de deixar o país, a que 

só retornaria em 1979. Ele saiu pelo Uruguai e ficou 9 anos na França. Com Antonio 

Candido, permanecemos eu e a Walnice, mas logo foram entrando novos como a Teresa 

Pires Vara e o João Alexandre Barbosa, um pouco mais tarde, a Lucilla Bernardet.  

Até 1996, ministrei aulas na graduação, acho que foram 33 anos lecionando 

Teoria Literária e Literatura Comparada. É que nós alternávamos, havia um curso de 

Introdução aos Estudos Literários, que era dado em nível de primeiro ano e tinha grande 

afluência de alunos, havia uma avalanche de alunos de todas as áreas inclusive do curso 

de História, das Ciências Sociais e muitos da Filosofia. Havia até aqueles que vinham 

da FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - USP) e das Ciências Exatas, como da 

Física, interessados certamente nas questões de interpretação e da hermenêutica. Eu 

sempre me dediquei muito a isso na análise e interpretação dos textos literários. Vinha 

gente também do Direito e as aulas eram movimentadíssimas! Durante muito tempo 

fizemos aulas combinadas, primeiro expositivas e, na sequência, seminários. 

Quando a coisa ficou muito aguerrida em 1968, 1969 e 1970, os alunos 

propuseram aquelas aulas só de seminários, o que se revelou logo um desastre! Não 

funcionava apenas com o seminário. Então retomamos o esquema de combinar 

seminários com aulas expositivas, mas sem impedir a possibilidade do aluno se 

expressar e expor por sua conta e risco, de se ver na situação de um problema e ter que 

pensar como encaminhar as questões.  A exposição faz falta porque organiza a matéria e 

também ensina a preparar e a mostrar como as coisas podem ser feitas de forma 

diferente da do seminário. Levamos adiante o curso nesse formato durante muitos anos. 

Além desse curso de introdução, havia um curso de Teoria Literária que era dado em 

nível mais avançado: eram cursos monográficos sobre correntes críticas ou sobre 

relações da literatura com outras esferas do saber e das artes. Eu ensinava o formalismo 

russo, a estilística, o marxismo, as relações entre a literatura e a psicanálise, a 

fenomenologia. Estudávamos também as relações entre a crítica literária e as outras 

disciplinas; às vezes, centrávamos em um gênero, como o romance ou conto.  

Os cursos de Literatura Comparada eram dados em cima de algum problema 

comum a diversas literaturas ou uma questão específica e teórica em que pudessem 

confluir diversas áreas literárias. Foram dados cursos sobre técnicas narrativas, como a 

questão do ponto de vista na ficção que é sempre uma questão importante, na qual 
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aparece o problema da transmissão de valores e da ideologia. Havia muitos cursos sobre 

literatura e sociedade que era uma linha de força nossa, para a qual a relação com a 

história sempre foi decisiva. Aliás, o Antonio Candido imprimiu essa direção 

fundamental da reflexão crítica entre literatura e sociedade, e penso que continua dessa 

maneira na Faculdade até agora. Ele formou a mim e a muitos outros, e eu formei muita 

gente, assim como outros colegas meus, aos quais vieram logo se juntar ex-alunos 

nossos. De modo que os que dão aulas lá hoje de algum modo são filhos ou netos dos 

professores iniciais da Teoria Literária e Literatura Comparada. Agora mesmo, por 

ocasião da outorga de Professor emérito, que me foi conferido, me informaram que 

eram 11 meus ex-orientandos entre os 16 professores de Teoria Literária.  

Então os cursos eram assim, utilizamos muitas leituras teóricas, mas também 

muita leitura de obras literárias, a razão de ser dos estudos literários. Sempre com a 

preocupação de analisar grandes obras e fazer uma leitura minuciosa e em 

profundidade, o chamado close reading. Nós sempre executamos esse tipo de leitura 

cerrada, procurando colocar o aluno em contato direto com a narrativa, o ensaio e o 

poema e trabalhar em cima dessa experiência da leitura intensiva. Nossa preocupação 

era com a formação de um leitor crítico, ou seja, a leitura crítica era uma espécie de eixo 

central do curso.  

Veja, a gente vai dando passos na vida que parecem totalmente aleatórios, mas 

que de repente têm uma articulação e mostram sua razão de ser. Hoje vejo que minha 

formação são fios que foram se trançando e formando a rede principal em que me 

envolvi ou que me constituiu. Borges diz que a gente vai fazendo um traçado totalmente 

arbitrário e que, de repente, você reconhece seu verdadeiro rosto... Em geral, isso se dá 

no momento da morte! Diante da morte é que os passos errantes podem fazer um 

traçado coerente, revelador. 

Quando comecei no curso de Espanhol, havia uma disciplina de especialização 

que não era ainda a pós-graduação atual, nem mesmo a anterior à vigente. (Agora está 

havendo uma enorme transformação nos prazos, na questão do mestrado e em muitos 

outros aspectos do curso). Antes dessas duas mudanças principais, fiz aquela 

especialização em Espanhol na escola Linguístico-filológica de Ramón Menéndez  

Pidal. Passei um ano estudando todo o conjunto dos filólogos dessa escola nesse curso o 

dado pelo Julio García Morejón e por outros professores de espanhol que passavam 

eventualmente por aqui ou ainda por aqueles integrados à sua equipe. Quando fiz o 
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curso estava lá um professor de Salamanca, Ricardo Navas Ruiz, que deu um curso 

importante sobre a história da língua espanhola. Ele tinha estudado com grandes 

professores, como Rafael Lapesa e Lázaro Carreter, que fora seu orientador no 

doutorado. Quando ele deu esse curso estava começando a se dedicar também à 

literatura hispano-americana e ofereceu um curso de um semestre sobre César Vallejo, o 

grande poeta peruano. Éramos cinco ou seis alunos apenas. Esse professor levava um 

fichário e ele ia falando à medida que consultava as informações passando por todos os 

teóricos da língua espanhola remontando às gramáticas e a teóricos dos séculos XVI e 

XVII, até as gramáticas do Amado Alonso que eram do meu tempo, além do Samuel 

Gili y Gaya, que utilizávamos para ensinar espanhol. Então entrei mesmo naquele 

mundo do espanhol e da filologia espanhola no curso de especialização.  

Quando passei para Teoria Literária houve a mudança da pós-graduação para o 

novo regime. Antonio Candido havia dado aulas de especialização no regime anterior 

também, o antigo, quando do início dele na Maria Antônia. Aí veio o regime novo que 

reestruturou a pós-graduação, podemos dizer, como até outro dia. Não havia uma 

obrigação férrea do mestrado, e fiz direto o doutorado. Como já estava com um trabalho 

muito adiantado não cogitei fazer o mestrado e fui direto para o doutorado. Mas o 

mestrado se instaurou como uma regra e atingiu um grande grupo de jovens alunos do 

Antônio Candido. Como eu era remanescente do período anterior, fui direto para o 

doutorado. Mas gente um pouco mais jovem, como o João Luiz Lafetá, grande 

professor e crítico de Minas Gerais, já falecido, teve de fazer primeiro o mestrado e só 

depois o doutorado. José Miguel Wisnik, que foi meu aluno na minha primeira turma de 

espanhol, e hoje é meu colega de Literatura Brasileira, também fez o mestrado e o 

doutorado.  

Eu levei uns seis ou sete anos para escrever a tese de doutorado. Demorou porque 

entrei em 1968 e só a defendi em 1972, quatro anos depois de ter entrado na Teoria 

Literária. Mas eu já estava há anos no espanhol estudando esse escritor argentino. O 

primeiro artigo que eu escrevi no Suplemento Literário do Estado de São Paulo sobre o 

Cortázar é de 1966, quer dizer, levei ainda seis anos até escrever em 1972 o Escorpião 

Encalacrado. Era um prazo longo, fruto de um processo decantado e demorado que 

tomou muitos anos. Esse artigo era sobre o primeiro conto publicado pelo Cortázar, 

chamado “Casa tomada”. Conto publicado pelo Borges em 1947, na revista da 

Biblioteca que ele dirigia. Uma revista mais ou menos secreta, segundo disse... Porque 
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ninguém a lia! Ele conta que um dia chegou um sujeito compridão com um conto 

debaixo do braço e pediu para ele ler. Quando o rapaz voltou dali a uma semana ele 

respondeu que o conto já estava inclusive ilustrado pela irmã dele, Norah Borges. Assim 

foi publicado o conto que faria parte do livro Bestiario, editado em 1951.  

Conheci a obra de Borges em 1961. Eu traduzia os artigos do Ricardo Navas Ruiz 

para o Suplemento Literário do Estado de São Paulo. Ele tinha uma formação 

linguística primorosa, como já disse. Também traduzi dele um livro, em colaboração 

com Manoel Dias Martins, chamado Pressupostos críticos, livro de crítica textual,  

voltado para a preparação de uma edição crítica. Navas acabou por se desentender com 

o Morejón e foi embora do Brasil, para os Estados Unidos. Deixou-me em seu lugar na 

seção de letras hispano-americanas do Suplemento do Estadão, depois de uma conversa 

com o Décio de Almeida Prado, diretor daquele Suplemento. Eu era um menino! 

Comecei então em 1963 e 1964 a escrever artigos de Letras Hispânicas no Suplemento e 

a fazer crítica literária. Quando saí do Espanhol em 1968, por desavenças internas da 

equipe,  passei a me dedicar a escrever o livro sobre Cortázar e quase não escrevi textos 

curtos. Na verdade escrevi um artigo sobre João Guimarães Rosa que faleceu em 1967, 

publicado primeiro em um jornalzinho do curso de espanhol na Faculdade, chamado 

Clavileño. O título referia-se àquele cavalo de pau de um episódio famoso do Dom 

Quixote e que hoje está no meu livro Achados e Perdidos. Na época eu estava no 

espanhol, mas já era leitor do Rosa e comparava arriscadamente o Rosa com Góngora! 

Comparava certos procedimentos utilizados na prosa de Guimarães Rosa com recursos 

do estilo maneirista utilizado por Luis de Góngora, poeta que estudara minuciosamente 

nos cursos sobre o Siglo de Oro espanhol.  

Quando passei para a área de Teoria Literária, Antonio Candido assumiu a 

orientação de meu trabalho. Defendi a tese de doutorado em outubro de 1972. Quando o 

Cortázar veio me visitar aqui em 1973, Antonio Candido esteve conosco e o conheceu 

pessoalmente. A tese se tornou livro em 1973. Durante o final dos anos de 1960 e a 

década de 1970 estive muito próximo de Haroldo de Campos, que se tornou um amigo 

chegado com quem discutia muitas das questões literárias que nos interessavam no 

momento, entre as quais a própria obra de Cortázar. Discutimos muito e organizamos 

um livro de textos cortazarianos a quatro mãos que foi o Valise de Cronópio, de 1974. 

Esse texto foi batizado aqui no Brasil pelo próprio Cortázar quando ele aqui esteve em 

visita em 1973. O Haroldo tinha escrito um artigo bastante bom em 1967 sobre Rayuela, 
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o Jogo de Amarelinha, que saiu no Jornal do Brasil. A partir dali teve início uma 

correspondência com o Cortázar e ficaram amigos. Quando comecei a escrever sobre 

Cortázar, o Haroldo se interessou muito e pediu que eu traduzisse a Prosa del 

Observatorio, que saiu na Espanha, pela Editorial Lumen, com fotos tiradas pelo autor 

na Índia, quando minha tese já estava quase pronta em 1970. Sei que nós fizemos uma 

edição que encantou o Cortázar, elaborada pelo Lúcio Gomes Machado, arquiteto e 

professor da FAU-USP, filho do Lourival Gomes Machado, crítico e companheiro de 

geração de Antonio Candido, na revista Clima. Lúcio fez um livro mais bonito do que o 

da edição espanhola. Cortázar reconheceu isso desde logo e várias vezes reiterou sua 

opinião.  

Quanto à Valise de Cronópio, Haroldo tinha feito uma seleção prévia: chamado a 

opinar, eu disse a ele que tinha umas coisas que eram importantes colocar e outras que 

talvez não fossem necessárias. Sei que trocamos ideias e chegamos no livro tal qual se 

acha hoje. Ele ainda traduziu dois poemas de Cortázar sobre Mallarmé e colocou no 

final do livro. Eu traduzi alguns artigos em colaboração com o João Alexandre Barbosa 

e outros sozinho, e muitas coisas raras foram para o livro que nunca tinham sido 

reunidas em livro em espanhol. Diversos textos consegui através de uma professora 

chilena, que era minha amiga, em cópias de xérox: tinham saído apenas em revistas e 

jornais na Argentina. Havia, por exemplo, um artigo de 1948, sobre a morte de Antonin 

Artaud; havia também outro, muito importante, intitulado Para una poética, que foi 

decisivo porque continha uma exposição teórica elaborada por ele em 1952 com muitas 

consequências relevantes para a obra posterior. Havia ainda outro, chamado Alguns 

aspectos do conto, que era fruto de uma conferência feita em Cuba em 1962, 

fundamental para se avaliar o aproveitamento que fez de conceitos de Edgar Allan Poe 

sobre o conto. Acrescentamos, além disso, do Último round,  o ensaio “Do conto breve 

e seus arredores”. Lembro-me também de um ensaio sobre o erotismo que é muito 

importante na sua obra: “Que sepa  abrir la puerta para ir a jugar”, que  traduzi e cujo 

título é um verso de um canção infantil que todo argentino conhece de cor. Esse 

conjunto de textos (e outros mais, decerto) constituiu essa antologia singular que é o 

livro Valise de cronópio. Aí escrevi um prefácio (“Escorpionagem: o que vai na valise”) 

e o Haroldo traduziu aqueles dois poemas de Cortázar sobre Mallarmé, que apareceram 

como um “Quase-cólofon”.  
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 Cortázar ficou contentíssimo com o livro que era uma mescla na qual se 

misturavam a crítica e a criação com grande ousadia. Incluímos de A volta ao dia em 

oitenta mundos o texto “Do sentimento do fantástico”, cuja importância para o 

entendimento do gênero tal qual ele o pratica é fundamental. Havia, ademais, um texto 

sobre Gardel e outro notável sobre Louis Armstrong: “Louis Enormíssimo cronópio”, 

que foi por onde começou a história dos cronópios. O primeiro texto sobre “cronópios” 

que ele escreveu. Ele inventou o termo em função do Satchmo, de Louis Armstrong, 

que ele adorava! Cortázar tinha visto um concerto dele em Paris no começo da década 

de 1950 e escreveu isso. O livro ficou assim muito variado, original e interessante.  

Em 1973 saiu meu livro, em 1974, A valise e A prosa do Observatório: uma 

época de grande efervescência política e cultural. Foram anos muito intensos, de grande 

agitação e duros também. A repressão veio num crescendo. O começo da década de 

1970 foi terrível, o governo Médici foi horrendo. Depois do episódio da Maria Antônia 

o pessoal caiu em cima da universidade. Eu me lembro de que nós fomos detidos no 

campus numa noite. Estávamos saindo, mas a polícia tinha fechado o campus da USP e 

prendeu todo mundo. Nós fomos parar no Bloco B, lá ficaram detidos Bento Prado, 

Sérgio Buarque de Holanda e Boris Schnaiderman, que estava sem seus documentos; 

precisei ligar para a casa dele. Nós ficamos preocupadíssimos por que o Boris era uma 

pessoa muito valente, um homem notável e muito firme nas suas posições e convicções. 

Ele já tinha expulsado de sua sala de aula policiais quando entraram sem mais essa nem 

aquela para prender um de seus alunos de russo. Ele tinha lutado na Segunda Grande 

Guerra, fora pracinha, e botou com valentia a polícia pra fora! Não deixou que 

entrassem na sala e criou um auê! Nessa noite também estava lá a Lygia Fagundes 

Telles que tinha ido dar uma conferência. Estávamos todos detidos no Bloco B da 

cidade universitária. Um absurdo completo. 

Durante a Batalha da Maria Antônia foi morto um estudante do Colégio de 

Aplicação porque naquele momento havia uma greve, fruto de um movimento forte por 

mais vagas, contra os excedentes do vestibular, alunos que eram aprovados, mas não 

conseguiam vaga para entrar. Acampados na frente do prédio da Maria Antônia, e com 

os estudantes da Faculdade, estavam também os alunos do Colégio de Aplicação da 

USP. 

Após esse episódio, tivemos que sair à força e mudar para o novo campus. 

Primeiramente fomos para as Colmeias e ficamos naqueles blocos que eram antigas 
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moradias dos estudantes. Certamente o objetivo era esvaziar essas moradias para que 

não houvesse reunião de pessoas que pudessem protestar. Nós tínhamos o quinto andar 

do Bloco B, nele eu e meus colegas tínhamos nossas salas e também funcionava um 

projeto de linguística sobre a norma culta chamado NURC. Nós estivemos até os anos 

1990 ligados aos Estudos Orientais. Ou seja, havia um único departamento que 

congregava Linguística, Teoria Literária e Línguas Orientais. Assim, o Boris 

Schnaiderman e a Aurora Fornoni Bernardini, nossos colegas de russo, pertenciam 

também ao nosso departamento, além de integrarem nossos cursos de pós-graduação. 

Era um quadro totalmente diferente.  

No início da Maria Antônia, convivíamos com as Ciências Exatas, gente da 

Matemática, da Física, quer dizer, nos anos de 1970 havia algo parecido com o espírito 

da velha Faculdade de Filosofia fundada em 1934, que serviu de núcleo inicial da 

Universidade de S. Paulo. Nela havia de fato uma convivência entre as diversas 

ciências, exatas e humanas. Então o próprio ambiente e o tamanho facilitavam o contato 

entre as pessoas das diversas áreas e com colegas de áreas muito distintas. A cidade 

universitária começou por espalhar isso, a partir de espírito da divisão, da fragmentação. 

Há um lado nessa história que é a racionalização do trabalho, mas há também outra 

coisa, que é a separação e o impedimento da convivência entre áreas diferentes e do 

diálogo entre disciplinas que, na verdade, são segregados em blocos separados. Então a 

separação aqui teve um fito político, e houve uma dispersão nossa pelo campus da 

cidade universitária.  

No começo isso foi muito difícil! Lembro-me que os colegas reclamavam das 

aulas noturnas e de fato era perigoso. Fui sequestrado numa noite no campus no 

intervalo das aulas. Três bandidos me levaram. Para roubar meu carro, me levaram junto 

e me deixaram numa estrada antiga, atrás da cidade universitária. Achei que iam me 

matar. Esse episódio terrível ocorreu em 1974. Ali parecia uma terra de ninguém, uma 

coisa muito dispersa, muito diferente da convivência que existia na Maria Antônia, no 

centro da cidade. Esse processo de dispersão espacial é político e promove a 

fragmentação, sintoma concreto de algo que só iria se acentuar progressivamente. 

Fomos vivendo cada vez mais essa experiência da fragmentação. O debate de ideias e o 

cruzamento de experiências que dá complexidade e espessura à convivência intelectual 

foram desaparecendo. Ficou cada vez mais difícil o contato humano e intelectual. A 



137 

 

própria experiência da vida universitária foi se rarefazendo. Hoje você tem colegas que 

nunca vê; os blocos separados das várias ciências humanas efetiva isso.  

Existem duas experiências que precisam ser analisadas. Veja o caso do Jornal de 

Resenhas e da Edusp. A Edusp tem esse poder de quando levada a sério – porque ela 

não tem sido levada a sério, não tem sido dado a ela a importância devida –, ela é um 

dos instrumentos mais importantes da universidade e da relação da universidade com a 

vida social; é ela que pode dar vazão à produção intelectual da universidade, ao mesmo 

tempo que articula  nossa relação voltada para o mundo dos livros e dos estudos com o 

mundo de fora. O Jornal de Resenhas, por sua vez, nasceu em torno de vários 

departamentos da FFLCH que integrava e lembrava de novo o velho espírito da 

Faculdade que era o de cruzar os discursos. Tinha gente de História, Geografia, das 

Ciências Exatas e das Ciências Humanas, todos escrevendo sobre os livros importantes 

do momento. Foi um momento extraordinário da FFLCH de novo porque aparecia a 

interligação entre os cursos, o cruzamento dos discursos e o enriquecimento mútuo que 

nasce disso, sem falar na riqueza que confere ao debate intelectual, pelo entrelaçamento 

dos vários pontos de vista. Esse foi um momento bom que durou pouco porque hoje não 

temos nenhum órgão de fusão capaz de dar vazão a essa produção da universidade de 

forma crítica e também de discussão do movimento editorial de fora. Isso significa que 

nós não temos mais a resenha efetiva e muitos livros morrem ao nascer. Livros 

importantíssimos não têm repercussão alguma; têm, às vezes, somente, a graça do 

momento do lançamento quando se reúnem os amigos em torno do autor. Às vezes são 

objetos de uma ou duas resenhas, e desaparecem. O que acontece é que as resenhas que 

existem se reduzem praticamente a uma notícia da publicação, sem que haja qualquer 

análise ou debate daquilo que o livro veicula.  

Estamos vivendo um momento muito rasteiro e infrutífero desse ponto de vista, já 

que faz uma falta tremenda uma imprensa atenta à produção intelectual no Brasil. O 

ambiente ficou ralo, houve uma rarefação do meio intelectual e estamos assistindo à 

morte súbita ou lenta dos antigos suplementos de cultura dos vários jornais. E o futuro 

dos jornais só pode estar ligado à análise, não é? Por que os fatos estão ligados a outro 

tipo de mídia, que não os jornais, batidos sob esse aspecto pelo noticiário da tevê e pela 

internet. Já que hoje o jornal chega atrasado como anunciador de notícias. Ou seja, o 

fato precisa ser comentado, analisado. Os suplementos são capazes de fazer isso quanto 

ao aparecimento do novo no universo cultural e, quando deixam de existir, causam 
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grande perplexidade: abre-se um buraco terrível porque com ele se decreta a morte do 

livro. Isso contribui para que o livro perca toda a contundência de que ele é capaz, 

sucumbindo sem alcançar seu público.  

Veja que os norte-americanos e ingleses mantêm vários suplementos importantes 

destinados à tarefa de resenhar os livros que são publicados. Essa tarefa é bastante 

ampla e pega desde estudos clássicos até obras de ponta no plano político, da história e 

da economia, como se vê pela New York Review of Books. Também na Inglaterra, o 

London Review of Books, um órgão importantíssimo que assinei durante anos, no qual 

aparece toda a produção intelectual de determinado momento. E nós não temos nada 

que se compare a isso hoje. Esses suplementos fazem muita falta no Brasil. Os jornais 

nacionais são incapazes de mantê-los, desapareceu o Caderno de Ideias, o Caderno B 

do Jornal do Brasil, o Sabático do Estadão; na Folha, esse tipo de caderno foi mudando 

para pior: o de Letras, depois virou Folhetim, depois Mais! e agora é Ilustríssima, mas 

não é a mesma coisa, pois raramente publica algo que verdadeiramente valha a pena ler. 

No seu estertor, o Sabático era uma pálida ideia do que foi o Suplemento Literário do 

Estadão, como ele próprio demonstrava cabalmente: nele publicaram um artigo sobre a 

obra de Bruno Schulz do velho Suplemento Literário do O Estado de São Paulo, por 

ocasião da publicação da Ficção completa do escritor pela Editora Cosac Naify; no 

velho artigo se comentava a obra e a importância do Schulz, tal qual se mostrava na 

década de 1950! Ou seja, o jornal agora é obrigado a se remeter o que há anos já tinha 

sido feito e muito melhor! Veja nesse intervalo como a coisa mudou! É muito 

engraçado! O volume saiu na coleção em que eu colaborava, a “Prosa do Mundo”, e foi 

saudado por um artigo de mais de meio século atrás. 

Saí do Brasil em 1975 e passei um ano e poucos meses na França. Para mim foi 

decisivo porque nunca tinha saído do Brasil. Eu tinha ido somente à Argentina e nada 

mais. Essa primeira viagem para a Europa foi fundamental, depois fui muitas outras 

vezes para diversos outros lugares, mas essa estada no exterior foi decisiva porque eu 

tive um espaço de leitura extraordinário, eu lia direto. Uma oportunidade de visita aos 

museus já que tenho uma atração muito grande por pintura e artes plásticas e 

preocupação com as relações entre literatura e artes visuais. Além disso, tive grande 

acesso a uma cinemateca viva com muitas opções. Assim pude ver coisas que somente 

conhecia a partir dos livros. Além disso, passei um ano conversando com o Cortázar e 

com o Roberto Schwarz. Revi também alguns professores, como o Audubert, do curso 
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de francês da FFLCHUSP. Conheci bastante gente de fora que passava por lá, conheci o 

Roland Barthes, vi os Seminários de Lacan e acompanhei a agitação política dos 

exilados em torno do Quartier Latin. Morei num hotel esse tempo todo na Rue de La 

Harpe, no miolo do burburinho e tive contato com muita gente que estava passando por 

ali e com muita gente que eu conhecia de outros tempos. Havia lá as livrarias que eram 

foco de agitação durante aquele clima pós 1968. E vi de longe as coisas terríveis que 

estavam acontecendo aqui no Brasil, como a morte de Wladimir Herzog e de Manoel 

Fiel Filho, como também a morte de Elis Regina. A questão é que do ponto de vista 

subjetivo, a permanência em Paris foi notável, andar pela cidade, descobrir a cidade e 

conviver com um ambiente totalmente diverso. A cidade de Paris é, como se sabe, uma 

cidade literária. Tive contato com muita literatura, então do ponto de vista da 

imaginação foi muito importante também. Sempre gostei muito de cozinhar, de vinhos, 

então também recebi um empuxo nessa direção.  

Andei muito também pelo interior da França, tanto no sul quanto no norte. Viajei  

ainda para a Itália e a Grécia. Foi um período formidável de aprendizado e também de 

decantação de muitas coisas. Vinha de um período de agitação muito grande e num 

processo de acumulação de leituras hispano-americanas, sem falar do encontro com a 

política. Foi então um momento de respiro, quando procurei colocar as ideias no lugar. 

Entre outras coisas, pude me dedicar à leitura de Manuel Bandeira. Como ali tudo 

convida à leitura, levei a edição Aguilar de 1958 e me dediquei à leitura miúda da prosa, 

que fui anotando. Eu estava em dúvida quando fui para a França entre estudar a obra de 

Murilo Mendes e a de Manuel Bandeira. Havia pensado também no Graciliano Ramos, 

mas deixei para depois e decidi me concentrar no Bandeira. Levei anos a fio no 

Bandeira e foi uma coisa decisiva para mim.  

No cinema pude ver muita coisa com outros olhos. Por exemplo, a obra de Ingmar 

Bergman, a que eu nunca tinha assistido tão seguidamente e de forma tão sistemática; 

também comecei a ler mais sobre cinema de forma organizada. O mesmo ocorreu com 

as artes plásticas. Durante o período da especialização em Espanhol, estudei muito os 

críticos de arte, me interessei muito por crítica de arte e nesse momento comecei a ler os 

italianos, o que mudou meu jeito de ver os quadros. Eu tinha lido bastante sobre as 

coisas do barroco e do renascimento porque aos sábados no Centro de Cultura 

Hispânica a gente montava programas sobre momentos da história da arte ou algum 

grande artista para os alunos. Fiz um programa sobre Goya, outro sobre El Greco, sobre 
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o renascimento, sobre o barroco, Velázquez... Então tive que estudar bastante essas 

coisas. Li uma bibliografia em parte espanhola, em parte francesa e italiana e na França 

entrei em contato novamente com os historiadores da arte. Os autores italianos se 

tornaram para mim uma paixão. Voltei ainda diversas vezes à Itália, visitei muito Roma, 

Arezzo, Florença e a Sicília. Essa experiência da viagem é muito boa, mas não para 

escrever. O Borges dizia: “Gosto de ter viajado, não de viajar”. Engraçado, não é? Eu 

também me sinto um pouco assim, “ter viajado” parece que é mais importante do que 

viajar. Eu sou muito comodista e, às vezes, me desvio das viagens, procuro evitar. No 

entanto, depois que viajo, gosto muito e tenho sempre histórias para contar.  

Quando retornei ao Brasil voltei a dar os cursos de pós-graduação na FFLCH e 

passei a orientar alunos. Antes de ir para a Europa eu havia dado apenas um curso em 

1974 sobre “Os conceitos de forma e estrutura na crítica do século XX”. Foi importante 

naquele momento da voga do estruturalismo e, então, estas questões precisavam ser 

discutidas, numa perspectiva crítica. Aliás, pessoalmente eu divergia muito do conceito 

de estrutura dos estruturalistas, mas era preciso certamente discutir as contradições em 

torno dessa questão. Foi um curso que se propunha acertar o relógio.  

Ao voltar em 1975, peguei a primeira leva de 12 orientandos. A grande maioria 

cumpriu as exigências e concluiu o programa, tive poucas desistências. Tive também 

casos de alunos que faleceram. Mas foi muito boa a tarefa de orientar as pessoas com os 

seus trabalhos. A gente não pode fazer tudo na vida, não é? Então é muito interessante 

você ver um aluno fazer o que você não pode fazer. E fazer, muitas vezes, melhor do 

que a gente faria. É muito interessante, a gente aprende muito com o aluno! Guimarães 

Rosa dizia que “mestre não é quem sempre ensina, mas quem, de repente, aprende”. E 

de fato esse contato humano com o orientando faz a gente aprender muito. Como 

conduzir o trabalho intelectual e como chegar ao ponto decisivo, é uma tarefa muito 

estimulante e gratificante para o professor. Esse trabalho renova o professor.  Edmund 

Wilson observou isso com precisão, a capacidade de renovação do professor com as 

novas levas de alunos que têm um ponto de vista novo sobre as coisas. Esse é um lado 

estimulante da profissão. O ruim é quando o sujeito fica empedernido no ponto de vista 

dele e não admite o dos outros. Quando você está aberto para receber novidades da 

experiência, há uma interação e no jogo também se abrem perspectivas para além 

daquelas que você pode formar. Essa tarefa formadora é fundamental e eu me dediquei 

a ela com toda a força.  
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Depois que me aposentei em 1996, continuei orientando por muitos anos e dando 

cursos esporádicos na pós-graduação. Hoje, de vez em quando, ainda volto lá. Em 2011 

dei duas aulas na pós e no segundo semestre de 2012 também ministrei aulas na pós-

graduação. Tenho ido também várias vezes à graduação: eles reúnem os alunos e vou 

conversar com eles sobre temas mais gerais, sobre como procuro enfrentar os problemas 

de meu próprio trabalho. A verdade é que lecionar também cansa! E você precisa se 

livrar do jargão de professor e da atitude professoral. É preciso escapar disso! É 

necessário encontrar alternativas criativas e aprender a se renovar. E, sobretudo, hoje 

me sinto mais livre para escrever ensaios ou narrativas, sou capaz de incorporar cada 

vez mais a oralidade na escrita e dar menor atenção para as normas de citação 

bibliográfica. Hoje falo mais daquilo que já incorporei, sem qualquer esforço para 

mostrar a atualidade de minhas leituras. Não é isso o que me interessa mais, mas 

apresentar o ponto de vista que tenho, aquilo que consegui constituir ao longo da vida. 

O ensaio atualmente é mais livre para mim, quer dizer, ele está mais perto dos outros 

gêneros também e é muito diferente do ensaio puramente universitário que tem regras 

acadêmicas que devem ser obedecidas. Outro dia escrevi um ensaio sobre Borges e  um 

ex-colega meu, norte-americano, que esteve aqui, o Daniel Balderston, disse que iria 

publicá-lo nas Variaciones Borges, uma revista internacional sobre  Borges. Durante o 

processo de publicação, me mandavam e-mails a toda hora, pedindo detalhes sobre as 

indicações bibliográficas, coisas que eu nunca acharia importante botar ali hoje. Achei 

uma atitude excessiva para minha atividade atual, mas, enfim, mandei as observações 

que me pediram. É uma situação engraçada.  

No início dos anos 1980, pensei que fosse necessária uma reestruturação profunda 

do curso de Letras. Imaginei que se pudesse aproveitar os novos ares e a maior 

liberdade. Aliás, os períodos de liberdade na história do Brasil foram tão poucos e de 

curta duração, não é? Então houve aquela oportunidade de se entregar a ideias novas e 

tentar rearranjar a casa e reestruturar o curso de Letras. Cheguei, na época, a sugerir que 

se pudesse mudar. Nós passamos de uma organização que era filológica para um outro 

tipo de curso, que me pareceu amarrado demais por outros lados, que foi certamente a 

da especialização que reinou por um determinado momento. Apareceram problemas 

sérios, entre eles a questão de onde iríamos colocar a ênfase no curso. Seria na formação 

de novos mestres ou ofertar um curso de formação geral? A questão central é se o curso 

dá ênfase à máquina de inventar ou se, simplesmente, faz o jogo geral e atende o maior 
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fluxo de pessoas que passou a entrar na universidade. Esse grande número de alunos era 

muito superior ao que havia na Maria Antônia quando me formei e mesmo daquele a 

que lecionei. Os alunos são outros e a formação, inclusive linguística, é outra. Hoje 

também não se pode exigir que os alunos tenham as leituras que eu tinha porque era um 

outro mundo e o espaço que a leitura ocupava na formação de um aluno normal era 

diferente. A coisa encolheu muitíssimo e houve um alto grau de massificação, além da 

fragmentação do saber que é enorme. Então hoje é difícil para o aluno ter uma visão 

geral das coisas, é difícil aprofundar qualquer tópico e fazer uma análise detida.  

No texto que li no dia em que me deram o título de professor emérito, voltei a essa 

questão da formação porque o nosso papel é o da leitura crítica, que é uma leitura 

detida, minuciosa, que se debruça sobre um texto e trabalha em profundidade e não 

somente na extensão. Temos que nos perguntar qual é o sentido disso agora? O contato 

enriquecedor que você possa ter com a literatura depende disso, da leitura crítica e 

aprofundada, do mergulho analítico e interpretativo. Além do mais, é essa leitura que dá 

o prazer de ler.  Quer dizer que é a compreensão que estimula o prazer de ler; não é o 

contrário. Entender é, muitas vezes, mais gratificante do que sentir. Existe algo no 

entendimento que é decisivo! Então é preciso pensar em um curso em que isso tenha 

lugar porque sem isso há uma descaracterização geral do sentido das Letras, podemos 

dizer assim. O problema é que isso está sendo posto em xeque pelo mundo em que nós 

estamos vivendo. Nem sequer sabemos qual é o futuro do livro, então vivemos um 

momento muito delicado. 

O papel que a internet está desempenhando não foi ainda inteiramente pensado e 

não sabemos as consequências disso. Não sabemos o que está ocorrendo com a escrita 

no computador e nesses vários instrumentos de computação que apareceram, como o 

blogue, o facebook ou o twitter, que são formas de escrita telegráfica muito diferentes 

da escrita artística (e do estilo que se chamou de telegráfico em determinada tendência 

de vanguarda no começo do século XX). Todas as vezes que foi inventado um meio de 

comunicação novo, como o jornal, por exemplo, houve uma tremenda influência sobre a 

linguagem das artes e da literatura. O romance dependeu fundamentalmente do jornal, 

assim como a poesia. O discurso poético mudou muito quando se aproximou do jornal. 

A linguagem do romance praticamente se fez, se constituiu como tal em larga medida 

graças à linguagem do jornal. O contato do romancista com o jornal, um veículo 

formidável de comunicação, foi decisivo na constituição de uma linguagem romanesca 
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moderna. Que papel os novos meios terão hoje na escrita dos jovens e das pessoas que 

virão e como a literatura reagirá? Que gêneros e que mudanças de gênero nós vamos ter 

a partir disso? Ainda não sabemos direito. A gente percebe coisas... Por vezes há uma 

ênfase no mínimo da escrita, o continho, o detalhe, mas em geral se está longe da escrita 

detida e reflexiva a que muitas vezes se associou a literatura.  

O homem é um contador de histórias nato. Não apenas na literatura, mas no 

cinema.  Fellini – que está sendo homenageado neste momento em São Paulo –, diz que 

o mais importante de tudo é o fato de saber contar uma história. O modo como você 

conta e como você conta a sua experiência do mundo. Isso para ele foi decisivo e para 

mim também é. O prazer que a literatura proporciona está muito articulado com essa 

nossa capacidade de contar ou de, instantaneamente, nos emocionarmos com alguma 

coisa e transformar isso em palavras, como é o caso do poema lírico: a irrupção 

instantânea de uma emoção em palavras. De repente se dá um instante poderoso que é 

diferente de todos e uma mudança na temporalidade na qual estamos imersos e que, ao 

mesmo tempo, nos exprime. A universidade tem que pensar essas coisas e ver como é 

que elas se modificam, assim como buscar novas aberturas que se apresentem para 

nosso pensamento e nossa sensibilidade. 

Nos anos 1980 sugeri que nós mudássemos a articulação do Curso de Letras e que 

botássemos as literaturas modernas novamente em contato. Propus tornar a Teoria 

Literária como o centro, uma espécie de consciência onde os métodos são pensados 

enquanto teoria e visão. A literatura brasileira seria a baliza da comparação. E pensei 

numa articulação entre as literaturas modernas que hoje estão internacionalizadas e 

ligadas através de temas comparativos, de problemas comuns. Essa organização 

possibilitaria desvincular o estudo dessas literaturas do estudo da língua propriamente 

dita. O vínculo com a língua vinha da formação filológica que hoje, no entanto, não tem 

mais sentido porque a totalização do mundo que pretendia a filologia desapareceu e não 

é mais a que rege a universidade há muitos anos. Então uma organização de cursos que 

esteja em função disso, perdeu o sentido. Não se pode mais tentar botar o estudo das 

literaturas somente em função das línguas. No entanto, essa ainda é uma dependência 

muito grande do regime departamental que temos. Os departamentos ainda têm a língua 

e a literatura articulados. Então é preciso repensar o lugar da literatura e das coisas e 

certamente pensar na teoria em articulação com as novas mídias, linguagens e 

instrumentos que estão disponíveis no momento. Fazer da teoria uma abertura para 
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discutir os problemas atuais da comunicação em nosso instante de vida agora. É preciso 

mudar a estrutura e a configuração do Departamento de Letras.  

Por outro lado há o problema da avalanche de alunos que cresceu muito do meu 

tempo para cá e que tem provocado um rebaixamento, segundo dizem, não só dos 

trabalhos de aproveitamento, mas também dissertações de mestrado e das teses de 

doutorado. O horizonte de expectativas foi rebaixado. Ou seja, as grandes questões não 

são postas, os grandes textos não são lidos, em geral se leem coisas mais à margem. O 

aluno não vai mais diretamente aos problemas. Os textos de Adorno, de Benjamin, um 

texto do Lukács, ou qualquer grande teórico, não são lidos diretamente. Isso se 

pulverizou, se perdeu, se diluiu e a reflexão sobre as questões decisivas não é feita 

diretamente nas fontes, apenas muito indiretamente. Isso é um problema muito sério. Ao 

mesmo tempo, será que nós não temos que pensar na “máquina de inventar”, aquela 

coisa da Emília de Monteiro Lobato? Quem serão os formadores das novas levas? 

Porque se a coisa caminha por uma mera contingência, é difícil ter êxito na formação de 

novos estudantes se não formos capazes de propiciar a formação de novos mestres. Há, 

assim, problemas estruturais sérios e de articulação com as formas de vida da 

atualidade; e é preciso saber onde colocar a ênfase ou como equilibrar isso: balancear a 

quantidade com a qualidade, sem o que o rebaixamento de nível será inevitável. 

É necessário criar dentro da FFLCH um lugar onde pudesse haver um maior 

cruzamento real dos discursos da História, das Ciências Sociais, da Filosofia e das 

Letras: estas coisas que são muito próximas, mas podem se distanciar 

irremediavelmente. Então nós teríamos que ter algum centro que formasse um ideal de 

crítico! O ideal de crítico do Machado de Assis para o nosso tempo! Mas bem formado 

e que possa formar estudantes das novas e futuras gerações. Penso em um centro de 

excelência, desde que se atenda a grande massa, mas que também forme essa elite do 

conhecimento sem a qual não há modo de como produzir o novo. Se abolirmos 

completamente isso, não conseguiremos mais nos renovar e renovar a universidade. 

Tem que haver um lugar para pensar o futuro, de onde virão as coisas. Tem que haver 

um lugar onde os discursos se cruzem de fato, em que o espírito que regeu a fundação 

da Universidade de São Paulo em 1934 esteja presente, mas diante das condições atuais 

do conhecimento e das condições da vida presente. Nós não podemos prescindir mais 

do cruzamento desses discursos. É impossível estudar Literatura sem articular com a 

História, com a Linguística, com a Filosofia e as Ciências Sociais.  
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A mera especialização em institutos isolados pode ser um desastre porque não 

permite esse cruzamento. É preciso tornar maleável o contato para formar a excelência e 

tem que haver o lugar onde se possa gerar o novo, que vá além dos altos estudos. Não é 

possível apenas dar conta da reprodução do conhecimento, do ensino e da extensão a 

uma grande massa de alunos. Em cada leva de novos alunos da USP há sempre um 

contingente enorme de alta qualidade. É impressionante! A cada ano vem um grupo de 

alunos que, independentemente da formação, é, por assim dizer, uma matéria prima 

disposta a aceitar uma formação da maior qualidade. Tem gente ali aberta para tudo. 

Isso é um dado da estatística, em cada turma de estudantes novos, sempre há um grupo 

que está apto para avançar muito. Então a gente tem de cuidar desse avanço e também 

da expansão. 

Para resumir, sei que nós pensamos em várias coisas sem abdicar do principal que 

é o contato com a leitura. Falo da perspectiva das Letras e das Ciências Humanas. Eu 

nunca parei de dar aulas e sei pelas pessoas que chegam - tenho grupos formados por 

médicos, jornalistas, editores e muitos psicanalistas que vêm estudar comigo. Isso 

mostra que a Literatura tem um enorme interesse para muitas áreas afins. E todos eles se 

encontram comigo onde? Na análise de texto. É o que existe de mais fundamental. É na 

análise do texto que nasce o encontro com os outros e todo mundo se ressente de não ter 

feito isso no curso que fez. Se você pegar os cientistas da área da matemática, eles 

também vão gostar porque a leitura é um ponto de encontro e de decifração do mundo. 

É onde começa tudo. A leitura é o instrumento que nos permite decifrar e aprender. Há 

carência nesse sentido por lá; as pessoas têm reclamado e noto que são poucos os 

professores de grande influência e cujo discurso público tem projeção e fala para fora 

dos muros da universidade – o intelectual público propriamente –, a maioria é formada 

por intelectuais intramuros. Ou seja, a universidade está muito encerrada em si mesma. 

É preciso trazer para fora, fazer esse conhecimento migrar pelas frestas ou por cima dos 

muros. Porque sem resposta, isso pode se tornar um jogo maluco. É preciso que as 

pessoas estejam abertas para o diálogo com os que estão fora. Então é preciso abrir a 

universidade e fazer isso com competência, nos lugares certos e com adequação. É 

sempre possível fazer isso! 

Recentemente coordenei um curso sobre O conto latino-americano (incluindo, é 

claro, o brasileiro), na biblioteca Mario de Andrade (e dele também participei como 

expositor). Foi organizado com professores da USP e da Unicamp. Esse curso teve um 
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efeito formidável. Um público de 100 pessoas, aproximadamente, com aulas dadas 

continuamente aos sábados pela manhã. Um curso não voltado para falar de autores, 

mas para colocar as pessoas em contato com uma narrativa diretamente. Trabalhamos a 

experiência da leitura crítica ali. Como é que se lê o texto escolhido em cada caso? 

Trata-se, assim, de um aprendizado de como ler grandes autores. Não há dúvida de que 

todos têm interesse na leitura crítica. Se o sujeito é um designer e está fazendo o curso, 

logo aprende os mecanismos para sua própria atuação. Logo se dá conta do que é um 

grande poeta e o que é que está sendo exigido da imaginação dele não é diferente do que 

a imaginação do poeta perfaz... A poesia tem uma capacidade iluminadora muito 

grande. Quando você tem um médico ali – lembrando que alguns médicos foram 

grandes literatos como Guimarães Rosa e Anton Tchécov –, sabe-se que eles lidam com 

problemas humanos e que problemas humanos complexos são matéria constante da 

literatura, na qual jamais falta uma visão do homem e da realidade com a qual ele se 

enfrenta.  

É preciso pensar uma rearticulação interna da universidade. E nessa reorganização 

é preciso levar em conta tanto o que se quer, inclusive a formação de novos mestres 

capazes de ensinar, quanto dar em alto nível uma formação de massa, extensiva. Nós 

sempre temos que trabalhar em profundidade e extensão. Como nós temos que ler em 

extensão e profundidade. Essas tarefas dependem da maleabilidade estrutural da escola, 

portanto é preciso criar um espaço para responder a isso e que seja ativo diante do 

presente. A escola tem que formar coisas e dar respostas e colocar indagações. Como 

dizia o grande poeta russo Khlébnikov: “Os ventos da criação vêm do futuro”. 

O episódio da Lista dos Improdutivos da Folha de S. Paulo foi um tremendo 

equívoco, aquilo simplesmente não era verdade: uma completa balela jornalística feita 

com o fito sensacionalista de denegrir a universidade e seus professores (os quais, se 

parassem de escrever no jornal, deixariam escancarada a mais pura inépcia da 

improdutividade jornalística, que nunca produziu por si mesma qualquer ideia e se nutre 

com frequência das distorções de ideias alheias). Eu tinha preenchido vários relatórios 

com os dados da produção e publicado várias coisas inclusive no jornal que nos 

denunciava e colocaram meu nome na lista como improdutivo! Aquilo foi um absurdo! 

Certamente porque esses dados não chegaram ao burocrata da biblioteca que deveria 

processá-los e a Folha, em parte por imprudência, em parte maldosamente, caiu no 

engodo, porque o jornal tem esse lado de cavar escândalos como a imprensa marrom 
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faz. E aquilo foi de fato um escândalo, em que o próprio reitor se viu envolvido! E eu 

tinha publicado na própria Folha uma porção de coisas, como o Ensaio sobre “Maçã”, 

que ocupou todo o suplemento cultural daquele momento, pois era longo estudo que 

constituía o primeiro capítulo de meu livro Humildade, paixão e morte: a poesia de 

Manuel Bandeira. No mesmo suplemento, um pouco antes, havia publicado, além disso, 

um ensaio sobre Juan Rulfo, que enfeixa o conjunto de meu livro Enigma e comentário. 

Por outro lado, é preciso entender que é muito difícil enquadrar todos os tipos de 

docentes e pesquisadores da universidade nos mesmos padrões. Esse é um dos 

problemas que está novamente sendo discutido agora, mas isso não vai se resolver 

porque o tempo de criação nas diversas disciplinas é muito diferente. Eu, por exemplo, 

levei seis, sete anos para escrever meu livro sobre Cortázar. Ai você vai dizer que fui 

improdutivo durante seis anos?... Mas eu estava escrevendo, trabalhando duro. Os livros 

custam anos de trabalho: quando então surgem, se forem boas obras, vão ficar como um 

trabalho de referência obrigatória. O importante é você escrever coisas relevantes ou, ao 

menos, tentar fazê-lo, dedicando-se completamente. Há decerto pessoas que se metem 

num trabalho todo esse tempo, nada mais; pode ocorrer, o que é um azar. Agora, toda 

instituição tem algum peso morto. Gérard Lebrun, que foi um grande professor de 

história da filosofia, dizia: “A universidade francesa também está cheia de nulidades!”. 

Mas tem que haver lá também um corpo docente que funcione e decerto há. Pode ter lá 

um lastro de nulidades que é difícil de levar, mas há lá os que fazem e puxam o 

comboio. E são esses é que decidem as coisas e o avanço do conhecimento! Por outro 

lado, o tempo exigido para que se cumpra uma tarefa é diferente nas ciências humanas e 

nas exatas. O que quero dizer é que o tempo de absorção, o tempo de decantação e o 

tempo de escrita são diferentes também. Nas Ciências exatas, o método de trabalho tem 

exigências distintas das humanas, o que resulta em diferenças específicas quanto ao 

tempo de cumprimento de um projeto de pesquisa. Ou seja, você coleta dados, faz a 

pesquisa no laboratório, chega aos pontos relevantes, tendo reunido material suficiente, 

e escreve.  É muito diferente de quando você escreve um ensaio literário, que depende 

de outro tipo de sedimentação do conhecimento e de outro tipo de escrita. Escrever é 

sempre difícil para todos, mas os ritmos de um ensaio de interpretação literária quando 

se trata de um livro muito complexo ou de um conjunto de livros, depende de um tempo 

distinto, que tem a ver com o acúmulo e a expressão da experiência lentamente 

assimilada, o que determina diferenças em relação ao tempo de execução da escrita. 
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Mas se você pegar a relação de conjunto e, a longo prazo, verá que todos fizeram coisas, 

inclusive, aqueles considerados improdutivos. Essa lista foi uma balela, uma piada de 

mau gosto, uma bobagem jornalística. 

Essa questão mostra ainda que há entre a imprensa e a universidade uma tensão 

muito grande. Ela sempre acaba ressurgindo no jornal, como uma rusga permanente. 

Isso faz parte da relação do jornal com a universidade. A verdade é que o jornal não 

existiria sem a universidade. Como ele poderia subsistir sem a universidade? Ao mesmo 

tempo, o jornal é um grande instrumento da universidade. É um veículo fabuloso que 

não se pode perder. Mas a tensão sempre existe e pode resultar em eventuais atritos. O 

episódio da chamada Lista dos Improdutivos atrapalhou demais a relação dos 

intelectuais com a imprensa. Eu, particularmente, acabei relevando porque achei uma 

coisa tão inominável... Uma idiotice tão grande... Simplesmente não era preciso 

responder àquilo!  

Quando me aposentei da universidade estava começando a sofrer com a enorme 

sobrecarga de trabalho burocrático que tem recaído sobre os professores. E isso mata! 

Mata a criatividade. Acho que essa burocracia toda precisa ser terceirizada. Quer dizer, 

é preciso colocar funcionários terceirizados e capazes que cuidem dessas questões e 

botar os professores para pensar, refletir detidamente e dar boas aulas, aulas melhores. 

O fundamental para o professor é pesquisar e ensinar.  

Eu acreditei sempre no entrelaçamento dos debates na Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas. Reconheço, ao mesmo tempo, que é muito difícil manter o 

grande número de professores numa só instituição. Seria possível dividir as faculdades 

em institutos independentes e manter o diálogo, mas fica mais difícil! O problema é que 

mesmo unida, a Faculdade de Filosofia não está conseguindo um diálogo fecundo em 

nosso tempo. Ou seja, os partidários da manutenção da Faculdade unida não têm uma 

base sólida de defesa porque a integração vem falhando nos últimos tempos. As 

estruturas que estão armadas são muito rígidas e velhas e já não parecem condizentes 

com o momento atual. A própria estrutura departamental precisa ser modificada, para se 

tornar mais maleável. No caso das Letras, por exemplo, a separação da Faculdade de 

Filosofia simplesmente não vai resolver grande parte do problema burocrático e nem 

propiciar espaços melhores e mais adequados.  

Nós temos vivido em situação muito constrangedora, pois não temos sequer um 

auditório para o curso de Letras até hoje. Não se pode assim ter sequer um teatro que é 
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fundamental nas Letras! Não é verdade? Então não há teatro e não há cinema! Tem 

apenas o Cinusp que é pequeno e, aliás, levado com grande dificuldade. Fui durante 

certa altura da Comissão do Cinusp e acompanhei as grandes dificuldades para mantê-

lo. São instrumentos fundamentais de trabalho que não temos. A biblioteca está sempre 

maior do que o seu edifício e continua emperrada na incorporação de novos títulos. 

Existem mais livros do que cômodos para abrigá-los. Isso é um absurdo! A biblioteca 

está muito pequena e não pode aceitar doações, o que é erro completo. Já fui da 

Comissão da biblioteca juntamente com o Paulo Sérgio Pinheiro e me lembro de que 

nós não tínhamos sequer um computador... Hoje penso em todos esses livros que estão 

aqui e conversando com o Antonio Candido sobre isso, chegamos à conclusão de que 

não sabemos para quem doar os livros! Queremos um lugar em que a doação seja 

eficiente e profícua. A gente quer que a coleção de livros continue prestando serviço, 

não é verdade? E que represente e mantenha a história mental de quem a organizou, que 

seja uma contribuição também nesse sentido e que tenha uma projeção futura, servindo 

às novas gerações.  

Outro dia estive falando sobre o trabalho e a figura de João Luiz Lafetá em 

Montes Claros e tive uma surpresa notável. A biblioteca do Lafetá está na casa da mãe 

dele. Ela se dedicou àquilo de corpo e alma, organizou a biblioteca em fichários, 

transformou-se numa verdadeira bibliotecária e empresta os livros do filho. Você não 

pode imaginar o efeito que isso trouxe para a vida universitária das duas universidades 

de Montes Claros e para a população daquela cidade. Muita gente declarou lá em 

público ter feito a tese com base naqueles livros, porque naquele meio rarefeito 

passaram a existir obras inesperadas. Ele levou para essa cidade um tipo saber, carregou 

para fora e por cima dos muros. A biblioteca do crítico que se foi tão jovem, continua 

cumprindo sua função civilizatória em Montes Claros. Se hoje a gente conseguir isso 

em cidades do interior, como São João da Boa Vista ou Mogi Guaçu, ter bibliotecas 

ativas, será um fato significativo. O risco é você doar para pessoas que não sejam 

capazes de tornar aquilo viável, e os livros ficarem lá, estragarem e ninguém emprestá-

los para os leitores locais. Existem jovens estudantes no interior que querem aprender. 

O mesmo papel que teve a biblioteca do Oliveira Neto para mim poderia ter para outra 

pessoa hoje. Não é possível que essas prefeituras não tenham consciência e nem um 

mínimo de visão para instaurar uma coisa fundamental como essa. Como é que você vai 

empregar no futuro pessoas sem qualificação? As pessoas não conseguirão ter mais 
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emprego. E qualificação significa leitura, massa de leitura. É preciso aprender o 

entendimento dos textos. Essa continua sendo a questão. É preciso colocar bibliotecas 

atuantes em diversas regiões do país. É preciso interiorizar o conhecimento pelo país e, 

no caso de São Paulo, fazer o mesmo em relação aos bairros periféricos. Sei que estão 

tentando, e isso é fundamental. 

Guimarães Rosa e Borges também escreveram que a história de um homem pode 

ser resumida em alguma cena, num momento, num ato de uma vida! O Guimarães diz 

isso a propósito do burrinho pedrês, em Sagarana. E Borges reitera isso em diversas 

passagens, como no prefácio da História Universal da Infâmia, que acabei de traduzir: a 

história de um homem pode se resumir num ato, numa cena de sua vida. Na raiz do ato 

é onde pode estar tudo. Um momento de revelação que pode ser a síntese de uma 

totalidade. Você está me pedindo para resumir a vida inteira, não é fácil... Porque você 

me pede não só para descrever os fatos, mas para refletir sobre eles. Além disso, dar 

perspectivas de futuro para a universidade, que é uma coisa tão complexa! E tem uma 

história tão intrincada... Malandramente, você está me pedindo o resumo de uma vida! 

Outro dia eu estava ouvindo José Arthur Giannotti falar no programa Roda Viva 

da TV Cultura e percebi no jeito de falar dele, até na formulação de suas próprias 

complicações e prolixidades, como tínhamos um parentesco de origem. Eu não costumo 

concordar muito com o Giannotti, mas certamente reconheço que ele é uma pessoa do 

mesmo meio, que tem muitos traços semelhantes da procedência comum: a velha 

Faculdade de Filosofia. Ela foi, sem dúvida, uma marca fundamental para mim e para 

tantos outros. A gente nunca avalia inteiramente; é difícil dizer em toda a extensão e 

profundidade o quanto se deve à instituição que nos formou. Penso que devo muito mais 

do que eu poderia responder porque há coisas que nem mesmo a gente consegue avaliar 

com total clareza. Eu me formei ali e alunos de diversas gerações ficaram, continuaram 

e continuam meu trabalho, outros são meus amigos e fazem parte da minha roda 

intelectual e de amizades. A universidade é um centro de convivência impressionante; 

ela permite também o contato com a universalidade do saber e, ao mesmo tempo, com a 

particularidade histórica ligada ao tempo no qual você estudou. Acompanhar as 

mudanças, as perplexidades que vieram com as transformações passadas nos anos que 

você ali esteve. A Faculdade de Filosofia foi uma janela para o mundo, foi da onde eu 

olhei o mundo durante anos. As transformações pessoais são decisivas e fazem parte de 

mudanças que a gente registra na gente mesmo, com o passar do tempo: essa longa 
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assimilação do vivido a que damos o nome de experiência. À medida que a gente vai 

envelhecendo a reflexão vai trazendo tudo isso de volta e a partir dai é possível 

aprofundar a reflexão sobre os erros cometidos. É o momento em que se pode verificar 

o que você fez e o que poderia ter feito e qual perspectiva de futuro que se pode tirar 

disso também.  

A experiência de ter estudado na Faculdade de Filosofia mudou minha vida 

realmente.  Quando comecei eu era um menino de formação católica, com dezessete 

anos e uma experiência muito limitada de tudo. A universidade me abriu para o mundo 

e, ao contrário do que se pensa, ela pode ser muito bem o lugar de liberdade e não o 

lugar do enquadramento. Geralmente existe um prejuízo, um preconceito com o 

acadêmico e muitas pessoas que não tiveram o saber universitário ficam, ao mesmo 

tempo, intimidadas diante de quem teve esse tipo de formação. O próprio Mário de 

Andrade, que não teve formação universitária, tinha certo receio do pessoal do grupo da 

revista Clima, a que pertenceu Antonio Candido, de um tipo de formação que ele não 

teve formalmente, sendo ele o mais universitário dos seres. O Mário foi um fichador 

emérito, um organizador e estudioso de música, folclore, cultura popular, literatura e 

milhões de outras coisas a partir de um conhecimento profundo, detalhado, mas 

autodidata. Tinha decerto um pé atrás com o que era acadêmico, mas a verdade é que, 

levado adequadamente, esse mundo pode ser de fato uma coisa extraordinária.  

Além disso, o professor vê nascer o outro, vê o aluno se desenvolver e 

desabrochar. Isso é uma coisa muito gratificante, o contato com o jovem que está 

estudando e que você já foi também. E como já frisei, se aprende com o esforço de cada 

um para avançar a duras penas. Como as condições variam, cada passo se faz como para 

um escritor novo. Auden chama a atenção para isso: o escritor novo tem sempre 

vantagem em relação aos demais, porque seu mundo é também diferente do anterior. 

Quando você começa a escrever e quer contar o que está sentindo, você tem diante de si 

uma novidade porque esse não será o mundo dos mestres que te formaram. Como se 

trata de outro mundo, é preciso encontrar respostas e interrogações novas, ainda que 

sejam apenas novas perplexidades. Não há nada mais dialético do que isso! Todas as 

questões se apresentam ao mesmo tempo e como as questões têm muitos lados você é 

obrigado a reformulá-las numa nova direção. E é preciso encontrar saídas para isso. A 

situação do professor é também essa, a de conviver permanentemente com esse mundo 
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novo que é trazido a cada geração por novas levas de alunos. Aprendizagem assim é boa 

para o discípulo, mas fundamental para o mestre.  
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Benjamin Abdala Júnior 

 

 

 

 

 

 

Eu tinha toda uma inclinação para a militância 

política, isso vinha lá dos tempos do jornal. Sempre 

tive a preocupação de estabelecer que, a par do 

conhecimento universitário, eu era um cidadão desse 

país. O pessoal do meu tempo sempre teve consciência 

clara do seu papel enquanto intelectuais ativos. 
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Nasci em 1943 no interior de São Paulo na cidade de Uchoa, perto de São José do 

Rio Preto. Vim para São Paulo após concluir o primeiro ano do científico e transferido 

para o colégio estadual Presidente Roosevelt na extensão do Ipiranga. Esse era um dos 

principais colégios de São Paulo, cuja sede ficava na Rua São Joaquim. Naquela época, 

os colégios estaduais eram os principais centros formadores do ensino médio. 

Normalmente quem era jubilado dessas escolas é que ia para os colégios particulares. 

Claro que havia alguns colégios particulares de referência, mas eram poucos.  

Sou de uma geração que sempre quis ser independente, a situação hoje é bem 

diferente. No período em que cursei o científico, eu queria trabalhar e comecei ainda 

menor de idade no jornal Diário da Noite, da organização Diários Associados, de Assis 

Chateaubriand. Ao entrar nesse jornal comecei a frequentar outro ambiente no qual 

estavam justamente os jornalistas. Os Diários Associados ficavam na Rua 7 de abril, 

pertinho da Biblioteca Mário de Andrade. A biblioteca e o seu entorno constituíam o 

centro cultural de São Paulo. A minha vida se modificou porque lá estavam, além dos 

jornalistas, os artistas de teatro, aqueles que mexiam com cinema (produtores, 

realizadores e críticos) e, enfim, os intelectuais da cidade.  

Fui beneficiado ao completar 18 anos com um registro profissional como 

jornalista. Logo em seguida começou a entrar em vigência uma lei, que foi assinada lá 

atrás pelo Jânio Quadros, que obrigava o jornalista a ter curso superior em jornalismo. 

Eu já me considerava formado, mas logo as coisas se modificaram. Uma ambiência 

política bastante forte tomou conta do nosso dia a dia no contexto do Golpe de 64. Eu 

tinha uma posição bastante ativa no sindicato dos jornalistas. Resolvi fazer faculdade e 

acabei entrando no curso de Letras, da Universidade de São Paulo, em 1966. No ano 

seguinte, atuei como secretário geral do Grêmio e dirigi um jornal chamado Amanhã. 

Era um jornal feito por estudantes com uma tiragem de 20 mil exemplares e era vendido 

nas bancas. Toda essa tiragem se esgotava na forma de vendas, mas também se 

distribuía gratuitamente alguns exemplares. O jornal teve uma curta duração. Esta 

história está registrada em um centro de documentação do Departamento de História, da 

FFLCH da USP, pela esposa do professor Dante Moreira Leite... Apresentei a ela, 

inclusive, três números desse jornal que foram arquivados. Era basicamente um jornal 

feito por jornalistas e estudantes de jornalismo e que contou também com charges do 

Jaguar, colaborações do Otto Maria Carpeaux. Ou seja, era um jornal semanal de ótimo 
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nível. No entanto, ele acabou se desagregando devido à repressão da polícia e também a 

uma desavença interna.  

Havia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras um cursinho pré-vestibular, 

chamado Cursinho do Grêmio, que era considerado o principal da área de Humanas, em 

São Paulo. Os professores que lecionavam eram alunos da própria Faculdade de 

Filosofia da Universidade de São Paulo. Curiosamente, lá havia professores que 

trabalhavam há dez anos porque o salário era muito bom. Na época não havia esse 

limite de prazo para terminar a graduação, e muitos continuavam como alunos para 

poderem ser professores do cursinho do grêmio. Esse cursinho propiciava dinheiro para 

as atividades todas do grêmio, então, além do jornal, nós tivemos também aqui na 

Faculdade a revista Revisão. Ela foi fechada pela polícia quando da publicação de uma 

entrevista com o Caio Prado Júnior sobre o livro A revolução brasileira. Resultado: um 

ano de cadeia para o Caio Prado e para o entrevistador.  

O grêmio desenvolvia várias atividades, incluindo teatro e cinema. O Renato 

Tapajós era aluno de Ciências Sociais e realizou alguns curtas-metragens sobre as 

atividades do próprio grêmio. Sei disso por que participei de alguns curtas. Tenho 

vontade de fazer uma edição, tipo fac-similar, com pequenos depoimentos dos atores 

que atuaram nessa época, para mostrar justamente como se fazia política naquele 

momento. Algo sem nostalgia. 

Nessa mesma época havia uma forte participação dos alunos da Faculdade de 

Filosofia no Teatro do Estudante da Universidade de São Paulo (TUSP), inclusive, só 

para dar o nome de alguns, a Iara Iavelberg, que foi mulher do Lamarca, atuou lá. Eu 

era secretário geral do grêmio, mas o presidente era Luís Roberto Arantes, que foi morto 

pela repressão política. O Arantes morreu chegando em sua casa quando um policial 

pegou uma marreta e deu na cabeça dele. Foi assim que ele morreu...  

Eu estava no segundo ano da faculdade quando deixei o jornal e passei a lecionar 

na rede estadual. Como professor, participei e fui um dos organizadores de uma greve 

em 1967. A greve defendia questões de ensino e salariais. Acabei representando a 

região do ABC-SP. Não pretendia ser representante de coisa nenhuma, mas houve uma 

assembleia na qual defendi algumas ideias e, por isso, acabei sendo eleito para a 

comissão coordenadora. Fiquei em uma posição curiosa, porque era aluno de graduação, 

ainda não era professor e estava ali nessa situação de comando. Nós estávamos no 

tempo da ditadura, embora a ditadura não tivesse se radicalizado como depois do Ato 
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Institucional n° 5 (AI-5). Era possível acompanhar os movimentos populares e as 

manifestações cultuais, como o cinema novo que era muito forte nessa época. Uma 

tendência cinematográfica crítica que vinha desde os finais da década de 50 e se 

projetava nos anos 60. O mesmo acontecia com a música popular, cada vez mais 

contestatória e notável nível artístico.  

Quando houve o AI-5 a coisa complicou. Em 1969, eu fui preso pelo exército e 

fiquei sob prisão por um ano e cinco meses. Passei inicialmente pelo Forte Itaipu e, 

depois, pela Operação Bandeirantes (OBAN), que não tinha sequer existência legal no 

próprio sistema ditatorial. Sob tortura, foram os próprios agentes da repressão que 

disseram isso para mim, chegando mesmo a enfatizar que nada daquilo existia, que eu 

próprio não existia... Entendi o procedimento como mais uma ameaça, para além da 

tortura. Depois da Operação Bandeirantes passei para o Departamento de Ordem 

Política e Social (DOPS), onde houve a formulação do processo e, daí, fui ter ao 

Presídio Tiradentes, onde fiquei preso a maior parte do tempo. Fui posteriormente 

condenado e, curiosamente, quando a pena de um ano de prisão foi decretada, eu já 

tinha não só cumprido a mesma como tinha ficado mais tempo. Assim mesmo meu 

advogado recorreu e fui absolvido. Não conseguiram provar nada contra mim. Os 

motivos para a prisão eram na verdade laterais. Não chegaram a conhecer os meus 

engajamentos mais fortes. Percebi, na prisão, com base em outras prisões, que eles me 

mantiveram preso como uma forma de pressão sobre possíveis lideranças... E eu tinha 

certa posição de liderança e uma presença já de longo prazo nas fichas dos órgãos de 

repressão...  

Quando saí da prisão em 1971 eu entrei na pós-graduação. Fui orientado pela 

professora Maria Aparecida Santilli que trabalhava na época com neorrealismo 

português. Comecei a desenvolver a minha pesquisa já em uma perspectiva que me 

parecia importante e que marcou a minha vida, os estudos comparados entre as 

literaturas de língua portuguesa. Eu queria estudar Carlos de Oliveira, um importante 

escritor português anti-salazarista. Durante a elaboração do projeto, comecei a vê-lo em 

uma perspectiva brasileira, através da comparação com Graciliano Ramos. Nesse 

momento eu também ganhei uma bolsa da FAPESP para ir para Portugal e acabei 

ficando lá por 10 meses. 

Quando fui tirar o passaporte percebi justamente o que os agentes repressores da 

Operação Bandeirantes, os torturadores, queriam dizer para mim, quando diziam que eu 
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não existia. O meu passaporte não saía. Através de parentes cheguei até um delegado 

que controlava o setor. Ele me pegou, assim pelo ombro, e me levou até o meio dos 

arquivos – naquela época arquivos de papel mesmo, umas pastinhas, onde deveria estar 

o meu RG. Percorremos pastinha por pastinha e quando chegou no meu número, a pasta 

não existia. Tive então de provar que eu existia, desde a certidão de nascimento. Desde 

a certidão de nascimento tive que mostrar quem eu era. Depois, esse delegado acabou 

por me solicitar uma carta da corregedoria militar, informando que nada tinham a obstar 

quanto à concessão de meu passaporte. Eu tinha sido objeto de um Inquérito Policial 

Militar (IPM) e era necessário que autorizassem a minha saída. Só assim pude ir para 

Portugal.  

Parti para Lisboa, onde meu projeto de mestrado foi supervisionado pelo professor 

Jacinto do Prado Coelho. Não pretendia voltar ao país, mas acabei por me decidir pela 

volta por razões familiares. Lamentei muito essa decisão, logo que cheguei. Eu era 

explicitamente vigiado e entendi que era uma forma de me atemorizar. Coisa assim de 

chegar em casa e encontrar uma pessoa com metralhadora me vigiando. Não na porta da 

minha casa, ou na mesma rua... O agente olhava para mim, depois ia embora. Quer 

dizer, uma ameaça explícita. Além disso, entravam em casa também para ver se havia 

alguém lá dentro. Ao mesmo tempo, soube da queda de antigos companheiros de 

militância, mais diretamente ligados a minha efetiva participação política anterior. 

Poderiam reabrir o meu processo, já que o que tinham contra mim no processo anterior 

era lateral e irrelevante. 

Passei a lecionar aqui na USP como instrutor voluntário porque tinha bolsa 

FAPESP. Naquela época eles aproveitavam justamente os bolsistas para lecionar. 

Trabalhei um ano como instrutor voluntário, depois a FAPESP resolveu proibir que se 

fizesse isso, já que era uma forma da USP não contratar docente. Enquanto se valia dos 

bolsistas da FAPESP, não contratava professores. Só continuei na USP porque acabei 

fazendo um concurso de ingresso para professor universitário. Havia duas formas de 

concurso: o designado de seleção interna, cujo professor era contratado a título precário 

– depois virou CLT –, e o concurso para a carreira de funcionário público. Fiz 

diretamente um concurso público para nomeação e passei, mas sabia que ia ter 

problemas. Comecei a acompanhar o meu processo de nomeação, ele saiu de um setor 

da USP e foi para outro, até que ele chegou às mãos do reitor rapidamente. O problema 

é que o reitor não assinava. Quando procurei investigar o que estava acontecendo, vi 
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que meu nome estava na chamada “Triagem ideológica da USP”, que funcionava junto 

ao gabinete do reitor. Fui recebido por Leovigildo Pereira, uma pessoa que procurava 

mostrar-se simpática, mas que era um agente do Serviço Nacional de Informação. Essa 

informação foi ele próprio que passou para mim e outros colegas. O Leovigildo dizia os 

procedimentos da triagem ideológica não dependiam dele e que ele era apenas um 

intermediário. Contou-me ainda que existia a chamada Comunidade de Informações que 

recebia dossiês dos vários serviços secretos e que um coronel que comandava a triagem 

da USP, não recomendou a minha nomeação.  

O caso da minha nomeação era o caso também de outros professores aqui da USP. 

Só que, o meu caso em particular, era diferente dos outros. Nós já estávamos em 1977, 

bem no princípio da redemocratização do país. Nesse momento havia sido instalada, 

inclusive, uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembléia Legislativa, chefiada 

pelo Almir Pazzianotto Pinto, para investigar o que estava acontecendo na USP. Nessa 

altura começou a existir a Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo 

(ADUSP) presidida pelo advogado Modesto Carvalhosa, sendo que o professor Antônio 

Candido era vice. Conhecedor de meu caso, Modesto Carvalhosa estava entabulando 

uma entrevista comigo na Folha de São Paulo para denunciar a situação. Mas o Antônio 

Candido foi contra e falou: “Não, você não, se você der a entrevista não vai ser 

admitido, porque o teu caso é diferente dos outros casos”. Eram mesmo diferentes 

porque os outros casos de triagem eram relativos aos concursos internos, havia concurso 

também, mas não era para ser funcionário público de carreira. O meu era concurso 

público e dependia de nomeação.  

Acabei não indo dar a entrevista, mas a Andréa Aparecida Santilli redigiu um 

ofício para essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Um dos deputados na época, 

Lazzarini, entregou para a comissão esse ofício dirigido à USP. O documento solicitava 

informações sobre os concursos realizados nos últimos dois anos, as indicações dos 

aprovados, e, dentre eles, quem tinha sido nomeado e quem ainda não. Se não o foram 

nomeados, os motivos da não nomeação. Consequência: fui agradavelmente 

surpreendido com um telefonema do Leovigildo, dizendo: “Benjamin, sinal verde, vem 

para cá!”. Fui para a USP, mas, assim mesmo, ele pediu para que eu conversasse com o 

Prof. Eurípedes Simões de Paula, porque ele precisava se responsabilizar pela 

nomeação. O Prof. Eurípedes era o diretor da Faculdade, docente do Departamento de 

História, e precisava se responsabilizar pela minha nomeação. Bom, então fui conversar 
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com o Eurípedes, que me conhecia e conhecia o meu caso, já tinha conversado comigo 

várias vezes, e ele disse para mim: “Olha Benjamin, eu não tenho nada a ver com isso”. 

Entrei na universidade com essas dificuldades todas.  

Essa triagem que eles faziam era impressionante! Essa minha colega já falecida, 

Maria Aparecida Santilli, foi ter à reitoria e conversou várias vezes com o agente do 

SNI. Teve acesso, então, as minhas fichas da chamada comunidade de informação e 

ficou surpresa, pelo conhecimento que eles tinham de minha vida pessoal, inclusive por 

fotografias. Havia inclusive informações sobre a minha vida em Portugal. Quer dizer, 

provavelmente havia uma conexão entre os serviços de informação, não sei bem como 

era isso. Sei que obtiveram informações e estavam por dentro da minha vida.  

Docente da USP, eu que havia entrado por concurso na área de Literatura 

Portuguesa passei a defender o meu ponto de vista de que essa disciplina deveria ser 

vista em uma perspectiva brasileira e contemporânea. Quando comecei a dar aulas, o 

curso de Literatura Portuguesa era bem tradicionalista, na base da periodização literária, 

onde se lecionavam bons autores e maus autores. Eu, ao contrário, defendia em minhas 

intervenções em congressos e na USP que a melhor estratégia consistia em ganhar o 

aluno, ou seja, que era preciso justamente passar para os alunos o melhor da Literatura 

Portuguesa e numa situação de diálogo com a nossa literatura e o cotidiano dos alunos. 

Era imprescindível ganhar o aluno, para que ele, posteriormente, se especializar em um 

autor secundário, etc. Mas isso seria uma decorrência natural dessa sua vinculação com 

a Literatura Portuguesa. Eu acreditava, no entanto, que a gente tinha que defender uma 

perspectiva comunitária, em diálogo com o Brasil. E, inclusive, que essa perspectiva 

deveria ser adotada até mesmo em termos teóricos e metodológicos. Mas não era isso 

que se fazia na USP e nem no Brasil como um todo.  

Esses professores de Literatura Portuguesa, sob a ambiência ditatorial (de lá e de 

cá) se fixavam em um pretenso e imaginário lócus enunciativo, de uma aldeia 

portuguesa qualquer, e vestiam aquela perspectiva de “Portugal: meu avozinho”. 

Tratava-se de um horizonte muito tradicionalista. Eu questionava essa postura e 

defendia que precisávamos relevar dos estudos da Literatura Portuguesa o que nela 

havia de atualidade crítica, coisas que eram feitas em Lisboa por conta daqueles 

professores anti-salazaristas. Quando me decidi a estudar o brasileiro Graciliano Ramos, 

sobretudo por causa do português Carlos de Oliveira, a pesquisa fazia parte de um 

projeto mais amplo de poder falar de política sob uma ditadura. Isso era possível porque 
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eram estudados escritores de ênfase política. Procurei defender essa perspectiva desde o 

início. 

A minha segunda participação em congresso se deu em um grande e muito bem 

organizado encontro realizado em Belo Horizonte. Havia grandes encontros de 

professores universitários brasileiros de Literatura Portuguesa na época. Nós, inclusive, 

mandávamos os textos das nossas comunicações com antecedência, o texto completo, e 

esse texto era distribuído entre os convidados. Recebíamos os textos de todos os 

convidados com um mês de antecedência. Íamos para as sessões preparados e podíamos 

refletir sobre aquilo que seria apresentado. Eu, ainda um docente ainda principiante, 

tinha acabado de entrar na USP, e recentemente acabado de defender o doutorado, 

apresentei essa perspectiva de pesquisa numa mesa de abertura do evento, ao lado de 

docentes como o professor Celso Cunha e de outras figuras eminentes. Um dos 

professores que estava lá na mesa de abertura, ligado ao ensino de literatura portuguesa, 

resolveu me questionar com o seguinte tipo de argumento, dizendo: “Não, isso aí de 

comparar, isso pode ser um fator de diminuição da importância da Literatura 

Portuguesa”. Bom, eu ia responder, daí uma senhora que eu não sabia nem o nome 

pediu a palavra. Em primeiro lugar ela me defendeu, dizendo: “Não, é isso mesmo, não 

podemos deixar nossa perspectiva como brasileiros”. Afinal, o meu argumento básico 

era que nós, os brasileiros, podíamos a partir de aspectos culturais diferentes, estudar 

inclusive ou descobrir certas características da Literatura Portuguesa que os próprios 

portugueses não conseguiam realçar. Ou seja, considerava que a questão do 

distanciamento era um diferencial importante. Depois, descobri que a senhora que me 

defendeu era Dirce Cortes Riedel, uma professora paradigmática nossa, do Rio de 

Janeiro, mas que eu não conhecia pessoalmente naquela altura.  

Em minha trajetória acadêmica acabei trabalhando com literatura comparada em 

língua portuguesa e, sobretudo, com literatura contemporânea. Minha atuação também 

foi marcada por um viés editorial, tendo coordenado algumas séries. Iniciei-me como 

editor na Editora Abril com a coleção Literatura Comentada, juntamente com a Marisa 

Lajolo e Samira Campedelli. Era uma bela série. Nós começamos com uma venda de 

150 mil exemplares em 15 dias. Era uma coleção destinada, em princípio, aos colégios, 

mas na verdade acabou atingindo as faculdades. Depois coordenei, com a Samira 

Campedelli, a Coleção Princípios e Fundamentos na Editora Ática. Nossa briga nesse 

momento era contra a cultura do xérox que existia nas universidades. Pensamos então 
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em produzir um livro que brigaria com o xérox, tendo um preço baixo, em formato 

pequeno, seria uma espécie de Que sais-je? Nacional, devidamente “aclimatada”. 

Começamos basicamente na área de letras, tanto na literatura, quanto linguística, mas 

também enlaçamos, quase que de imediato, a área de história.  

Como a Coleção Princípios foi organizada? Pegávamos autores de várias partes 

do Brasil, não só de São Paulo. A ideia era fatiar o conhecimento. Por exemplo, na 

literatura nós temos a teoria da narrativa. Nessa área encomendamos um livro sobre a 

personagem, outro só sobre espaço, outro sobre tempo, e outro sobre foco narrativo e 

assim por diante. Então fatiávamos as áreas e depois as encomendávamos para os 

autores. Essa série tinha uma grande vantagem já que os autores recebiam 10% sobre 4 

mil exemplares na aprovação do original. Conseguíamos publicar até 60, 70 livros por 

ano. Quase sempre era eu mesmo ou a Samira que éramos os leitores críticos dos textos. 

Às vezes, entregávamos os livros para um leitor crítico, dependendo da área e do 

assunto. O objetivo era justamente apresentar uma primeira leitura necessária sobre um 

assunto. Os livros tinham sessões padronizadas que orientavam o leitor através de uma 

bibliografia comentada e indicações das primeiras leituras necessárias.  

A série Princípios foi um sucesso editorial e um material necessário em termos de 

ensino e pesquisa. Ela foi tão bem acolhida pelo público e paralelamente, lançamos 

também a série Fundamentos, que se tratava de um nível mais elaborado. Começamos a 

Princípios com um título sugerido por mim, Paródia, Paráfrase, e Cia do professor 

Affonso Romano de Sant’Ana, mineiro radicado no Rio de Janeiro. E o início da série 

Fundamentos com o livro do Antônio Candido Na sala de aula. Daí, fomos para a área 

de história, com os colegas da USP, do Rio de Janeiro e de outros estados brasileiros. 

Foram publicados mais de 200 títulos e, boa parte desses, continuam a ser vendidos até 

hoje. Alguns já ultrapassaram a quinquagésima edição, coisas assim, mas começaram 

com 4 mil exemplares que, geralmente, se esgotavam no primeiro ano. Participavam 

nomes importantes como Antônio Candido, Benedito Nunes e tantos outros. 

 Dentro da universidade fiz minha carreira seguindo os passos da livre docência e 

da titularidade. E podemos perceber as diferenças quando comparamos esse percurso, 

que eram de uma época, com o que ocorre hoje. No meu concurso de livre docência, nós 

tínhamos na época 5 provas, então era um massacre, era uma prova por dia, nos 5 dias 

da semana. Mas o curioso é o seguinte, é que as provas eram assistidas por muitos 

colegas, que superlotavam as salas. Eu não era uma exceção. Hoje quando nós 
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realizamos provas de livre docência, assistem às provas, um ou outro familiar, um ou 

outro amigo, mas não é mais um acontecimento comunitário, que solicitava 

solidariedade, como era anteriormente. A mesma coisa acontecia no concurso para 

professor titular, sobretudo naquela prova de defesa da tese... Os colegas todos iam, se 

sentiam motivados em participar. Então havia uma maior convivência universitária. A 

bem da verdade, tudo isso acontecia fora do horizonte da ditadura, nós estamos falando 

já dos anos 1980 e 1990, época na qual defendi a criação de uma nova área disciplinar, 

os Estudos Comparados de Língua Portuguesa.  

Acabei organizando meus colegas para formarem uma área específica em torno 

dos Estudos Comparados de Língua Portuguesa, inicialmente em nível de pós-

graduação. Essa área diferia da Literatura Portuguesa propriamente dita. Essas 

diferenças se originaram a partir de problemas internos da própria universidade que 

motivaram alguns colegas a se afastarem. Esses conflitos aconteceram, sobretudo, na 

época da ditadura. Havia sempre um professor titular que, na verdade, atuava como se 

fosse um catedrático e decidia tudo em sua área. Em razão disso, inclusive, algumas 

colegas acabaram saindo da própria área e, por exemplo, indo para a Unicamp. Outra 

professora mudou da Literatura Portuguesa para a Literatura Brasileira e assim por 

diante. Isso tudo faz parte dessas coisas todas que precisam ser evitadas. Nesse sentido, 

as coisas se modificaram e permitiram a formação dessa área de estudos comparados.  

Juntamente com a Profa. Maria Aparecida Santilli, constituímos a disciplina de 

Literaturas Africanas em língua portuguesa em nível da graduação. Ela foi a primeira a 

estudar as literaturas africanas, inclusive em nível nacional, e eu a acompanhei. Isso 

significou para mim uma extensão, porque eu trabalhava com uma literatura de ênfase 

política no Brasil e em Portugal, quando cheguei também aos autores africanos. As 

literaturas africanas foram formadas nessa perspectiva mais política, porque para eles 

não se tratava apenas de constituir uma literatura nacional, mas também de lutar pela 

independência do próprio país. Essas literaturas se formaram basicamente no pós-

guerra, sob a ambiência da Guerra Fria. Os africanos tinham simbolicamente em 

Portugal a pátria, mas eles se identificavam com a mátria africana, a figura da mulher 

africana, a terra africana, a mátria. Os autores africanos olhavam também para a frátria, 

que eram os escritores brasileiros, que era o modernismo brasileiro e, sobretudo, para os 

autores que do ponto de vista político foram importantes, como Graciliano Ramos. 

Ramos foi muito importante para o próprio neo-realismo português, a par do Jorge 
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Amado e outros, mas também o modernismo, como Bandeira, Drummond, Cecília 

Meireles, também foram muito importantes, como também um Guimarães Rosa. Esse 

trabalho para mim foi uma extensão dentro de um mesmo projeto, já que eu trabalhava 

com esses escritores brasileiros, passei a estudar os portugueses e cheguei aos africanos.  

Esses escritores africanos ficaram conhecidos aqui justamente após a 

independência dos seus países, alguns deles até então ainda estavam presos e, com a 

independência, conseguiram sair da cadeia. Foi nesse momento que eu os conheci em 

conferências aqui no Brasil, até me tornei amigo de alguns deles. E foi nessa atmosfera 

que acabei criando inicialmente na pós-graduação e depois na graduação essa área de 

Estudos Comparados e Literatura em Língua Portuguesa. Na graduação nós reunimos os 

colegas que trabalhavam com Portugal mesmo não o fazendo comparativamente, mas 

que tinham a consciência de seu lócus enunciativo de brasileiros. Também vieram os 

professores que trabalhavam com literatura infantil e juvenil em países de língua 

portuguesa e alguns colegas da literatura brasileira também acabaram contribuindo para 

a constituição dessa área que hoje está consolidada.  

Eu tinha toda uma inclinação para a militância política, isso vinha lá dos tempos 

do jornal. Sempre tive a preocupação de estabelecer que, a par do conhecimento 

universitário, eu era um cidadão desse país. O pessoal do meu tempo sempre teve 

consciência clara do seu papel enquanto intelectuais ativos. Pretendo ainda escrever 

sobre a minha experiência na Operação Bandeirantes a partir da criação de um trabalho 

ficcional. Esse lugar era terrível, tinha a tortura... Mas nunca tive tempo de sentar para 

começar a escrever. Também pretendo escrever sobre aquilo que conheci e observei 

também no DOPS e, depois, no Presídio Tiradentes, onde convivi a maior parte do 

tempo com os militantes, inclusive com o pessoal que tinha participado da luta armada. 

Foi uma grande experiência.  

Quando eu estava preso senti toda uma solidariedade por parte de colegas daqui 

da USP. Como tinha a perspectiva de sair logo da cadeia, comecei a me preparar para a 

pós-graduação através da professora Maria Aparecida Santilli, posteriormente minha 

orientadora de Mestrado e Doutorado, que aconselhava a leitura de alguns livros que 

chegavam das celas no presídio Tiradentes. Lá eu estive em duas celas, uma maior que 

era a cela 7, onde estavam quarenta e tantos presos, inclusive os dominicanos. Lá estava 

também uma parte do pessoal que saiu nos sequestros. Depois, como quis ficar mais 

concentrado para estudar, fui para uma cela menor que ficava logo embaixo, a cela 9. 
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Quem me chamou para ficar lá foi o Jacob Gorender.  Ele ficava no beliche na parte de 

baixo e eu ficava em cima. Ali a nossa atividade era toda organizada, havia sempre um 

grupo que cuidava da limpeza e das atividades da cela, cada dia era um grupo diferente. 

Tanto na primeira cela quanto na segunda fui o coordenador do grupo e o cozinheiro. A 

gente recebia o chamado “Boião” que vinha na cadeia, mas aquilo não dava para comer. 

Então dávamos um tratamento naquilo, colocávamos temperos e tornava a bóia mais 

digerível. 

Havia hora para tudo na cadeia, inclusive a para o estudo. À tarde havia cursos e, 

inclusive, o Jacob Gorender deu aulas sobre o Escravismo Colonial Brasileiro que, mais 

tarde, veio a ser um livro importante. Ele costumava tomar nota das coisas e, depois que 

saiu da cadeia, foi trabalhar na Editora Abril. Outro prisioneiro que era meu amigo era o 

Granville Ponce. O Granville veio a ser, posteriormente à cadeia, editor da Editora Ática 

e pediu para o Jacob que entregasse os originais da obra que então foi publicada. Depois 

trabalhei para a Ática, como já relatei, mas o Granville não estava mais lá. Na Ática 

encontrei uma pessoa ligada a ele que era o Jiro Takahashi, um editor, conheci também 

o dono da editora, o Anderson e sua mulher, a Carmen Lídia. Ela fez doutorado aqui na 

USP e, foi através dessa ambiência também, que a Ática editou os autores africanos, 

tendo como coordenador da série o professor Fernando Mourão, que era o grande 

especialista da época e conhecia inclusivamente os escritores africanos antes de todos 

nós.  

Portanto foi no Presídio Tiradentes que eu me preparei para fazer a pós. Quando 

saí recebi a solidariedade por parte dos professores da USP. O curso era anual e os 

alunos que não tinham atingido a média sete, faziam um exame no final do ano. Como 

eu não pude fazer duas provas devido à prisão, fiquei de segunda época em duas 

disciplinas. O problema é que essa avaliação de recuperação era feita em fevereiro, mas, 

como eu estava preso, fiz um requerimento e os professores – Segismundo Spina de 

Língua Portuguesa e um professor de latim – acabaram me dando uma prova quando saí 

da prisão. Fiz essas provas, fui aprovado e entrei na pós. Eram professores solidários, 

Nada teve a ver com o fato de serem pessoas de esquerda. Nada disso, era simples 

solidariedade por parte de quem me conhecia. Então foi nessa ambiência que eu me 

tornei amigo de várias pessoas que estavam presas também, a gente se encontrava 

dentro de certa sociabilidade. Ainda espero poder escrever sobre isso... 
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Como professor, adotei desde o início uma perspectiva diferente em relação ao 

ensino da literatura portuguesa e, poderia até dizer, da literatura estrangeira. Embora eu 

fizesse isso, sempre defendi uma ênfase comunitária. O que isso que está nos meus 

escritos quer dizer? Em um mundo no qual o inglês se tornou uma língua de contato, 

uma língua estrangeira, é importante falar em português, falar em espanhol, falar em 

outros idiomas também. Não estou excluindo o inglês, mas é importante também falar 

em outros idiomas e, sobretudo, falar em português como língua de cultura, como 

língua de tecnologia e mostrar o nosso rosto diferenciado. Isso é importante como 

oposição a essa estandardização. 

Sempre defendi uma total reestruturação dos cursos de letras no país. Houve aí um 

debate há muito tempo atrás em torno da divisão da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas (FFLCH), aliás, está voltando agora. E, nessa perspectiva, defendi 

uma total integração da FFLCH e, com isso, uma mudança curricular em Letras. Aqui 

nós tínhamos e, continuamos em certa medida a ter, muitas matérias obrigatórias. Então, 

defendi o seguinte: deveria existir no máximo 50% de disciplinas obrigatórias e o 

restante de optativas. O aluno ao entrar ingressar no segundo ano, por exemplo, já 

deveria ter um projeto que levaria como trabalho final de curso e deveria ter um 

professor-tutor para esse projeto. Ele faria as disciplinas optativas em função desse 

projeto de pesquisa e dentro da faculdade, podendo fazer cursos na Filosofia, nas 

Ciências Sociais, na área da Antropologia, Ciência Política, fazer pontes também com a 

História, com a Geografia, quer dizer, uma integração desse tipo. Além disso, defendi 

que a Escola de Comunicação e de Artes (ECA-USP) tinha que estar aqui dentro para 

então fazermos pontes com a área de Cinema, o Teatro, enfim, Jornalismo, Editoração. 

O objetivo era fazer um curso muito mais dinâmico e que propiciasse até mesmo uma 

pós-graduação com base em um aprofundamento desse trabalho feito na graduação. 

Todo mundo achou muito bonito, mas na hora do vamos ver... Isso dá muito trabalho, 

envolve muitos interesses e dificuldades políticas de toda ordem. Sempre defendi essa 

total reestruturação e continuo a defender. 

Fui por duas vezes representante da área de Letras no CNPq e duas vezes o 

coordenador de Letras na CAPES. Na CAPES atuei também por seis anos como 

membro do Conselho Técnico-Científico do Ensino Superior (CTC-ES) e levei minhas 

ideias a respeito da necessidade de integração do ensino básico e a do ensino superior. 

Acreditava que era preciso integrar o conselho técnico-científico do ensino básico e o 
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conselho de ensino superior, tanto em termos de ensino, como de pesquisa e em termos 

de profissionalização. Por exemplo, era possível ter um curso de editoração aqui na 

FFLCH. O aluno que você encontra hoje em sala de aula, não é o aluno dos anos 50, 

mas os currículos de letras eles foram estabelecidos por pessoas nos anos 50 e que 

tinham a cabeça no século XIX... 

 O aluno hoje tem outra forma de percepção, então você tem que ganhar o aluno 

para uma leitura reflexiva desde a alfabetização e, para isso, você tem que levar em 

consideração que esse aluno tem outra forma de percepção de realidade. É preciso fazer 

as pontes com as mídias e o professor tem que estar habilitado para isso. Agora, como 

eu dizia na CAPES, não adianta só dizer e tentar aplicar essa proposta, tudo isso tem 

que estar ligado a uma questão salarial. Quer dizer, esse professor no ensino básico tem 

que ganhar bem para que possa se aperfeiçoar, para que possa ler, comprar um jornal, 

livros, refletir. O professor não pode simplesmente ficar repetindo coisas sem nenhum 

prazer, sem nenhuma vontade, e nem acreditando naquilo que está fazendo.  

Na CAPES existem mestrados totalmente direcionados que podiam ser 

transformados em mestrados profissionalizantes na área do ensino. Poderia ser criado 

um programa de mestrado voltado para o ensino como parte de um projeto político de 

Estado, para o professor se afastar momentaneamente da rede escolar e poder cursar. 

Ele teria a carga horária diminuída, faria os dois anos de mestrado e, sendo aprovado, 

ele voltaria para a rede com um acréscimo salarial substantivo, de uns 40%, 50%. Isso 

deveria ser uma política geral, uma política de Estado. Todo mundo considera a idéia 

interessante, mas na hora do vamos ver, como foi a tentativa de reformulação do Curso 

de Letras, ficamos desarmados, em face dos interesses estabelecidos. 

Há algum tempo tenho me posicionado contra a persistência de um colonialismo 

cultural em Letras. É impressionante! Assim como se consome marcas em termos do 

consumismo mais imediato, marcas de bolsas, marcas de camisa e etiquetas em geral, 

também é dominante consumir autores estrangeiros como etiquetas. Como se esses 

autores fossem etiquetas que você pega e coloca no trabalho, desconsiderando o 

chamado lócus enunciativo, as condições em que aquele conhecimento foi produzido. 

Isso tudo acaba se reproduzindo como todo hábito que vem dos tempos coloniais. Quer 

dizer, existe a colonização vem de fora para dentro do país e, além disso, tem a 

colonização de uma área em relação à outra. Quero dizer que a área de humanas está 

sendo continuamente colonizada pelos critérios das outras áreas hegemônicas.  
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Quando entrei no CTC-ES da CAPES, eles olhavam para mim ou como professor 

de gramática, ou o representante de uma abstrata “cultura”. E, na verdade, eu era 

representante das áreas de humanas sendo um professor de literatura. Comecei dizendo 

para os meus colegas de trabalho: “Olha, literatura é uma forma de conhecimento da 

realidade e que compõe a área de humanas...”. Fui explicando as coisas até que eles me 

entenderam. Mas, como as coisas são muito dinâmicas, aqueles que estavam naquele 

momento entenderam, mas quando chegam outros representantes, em novos mandatos, 

as coisas voltam atrás e continuam na mesma. É a assimetria dos fluxos culturais ou do 

conhecimento que vem das áreas hegemônicas. 

A questão do produtivismo precisa ser compreendida nesse contexto. Pense nas 

áreas de pesquisa basicamente dependentes dos laboratórios. Todos que participam do 

laboratório assinam muitas vezes um artigo que tem uma página, duas páginas. Como 

que posso querer comparar esse artigo com um texto de reflexão que vem das áreas de 

humanas? Esses artigos são publicados em revistas estrangeiras. Já os nossos artigos 

devem ir para as melhores revistas que são as nacionais, como aquelas na área de 

História e Literatura. Em nossas áreas as principais revistas não são as estrangeiras. 

Então a avaliação não pode adotar um procedimento similar. É preciso buscar critérios 

de avaliação que sejam inerentes à própria área. Isso pressupõe leitura. Além disso, as 

nossas melhores produções nas áreas de humanas são organizadas em livros. Para 

escrever um bom livro, um indivíduo pode demorar 30 anos, então a nossa avaliação 

tem que ser uma avaliação muito mais fina, muito mais qualitativa e não meramente 

quantitativa. 

Considero necessária a avaliação. A sociedade contemporânea pede uma 

intervenção pública do intelectual, do professor universitário e, também, uma interação 

com a sociedade. Como digo sempre, nós dialogamos publicamente. Esse diálogo 

primeiro pode ser publicado como uma comunicação, mas, depois, posso combiná-la 

com outras comunicações, vamos dizer assim, e fazer um texto de maior profundidade. 

Enfim, é preciso buscar critérios qualitativos. O produtivismo no sentido estrito é uma 

coisa, produtividade é outra. Quer dizer, pensando a questão da produtividade, é 

importante pensar que o professor pode se expressar através de vários meios que devem 

ser considerados. Às vezes ele demora um tempão para escrever um livro, mas aquele 

livro é um livro influente. É diferente da pesquisa nas outras áreas, quando o indivíduo 

fica lá no laboratório com o grupo todo, descobre que em tal partícula ocorre isso ou 
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aquilo e é feita uma descrição na qual a análise é mínima. Bom, o nosso texto consiste 

somente em análises, então nós teríamos que ter também – mesmo para as revistas –, 

critérios totalmente diferentes.  

Um pouco antes de sair do CTC-ES, conversei com uma professora que era 

coordenadora da área de Educação e ela disse que tinha conseguido da FAPESP e do 

SCIELO a criação de uma divisão para as áreas de humanas. O trabalho iria começar 

por Educação, o que pode ser um princípio de conversa, porque também é importante 

buscar critérios para mostrar a equivalência entre as várias áreas, não podendo de forma 

alguma fazer com que obscureça aquilo que é essencial para nós. É necessário que 

tenhamos a consciência (como deve ocorrer no campo da Literatura Comparada) de que 

aprendemos com a experiência do outro, seja ele um povo europeu ou ágrafo. 

Entretanto, só aprendemos com a experiência europeia – uma experiência colonizadora 

–, vendo criticamente o colonizador e acessando o mundo não com os pés na Europa, 

mas com os pés aqui. Usando a linguagem do computador, da internet, é daqui que se 

acessamos o mundo. Como também é das nossas áreas que nós acessamos o mundo, 

podendo nos beneficiar dessas áreas das ciências exatas, das biológicas, etc. Mas a partir 

do nosso lócus enunciativo, a partir daqui.  

Eu tive ligações com partidos políticos na época da ditadura até quando me 

prenderam. Não estava afastado, mas já estava meio distante. Depois, quando saí do 

Presídio Tiradentes, fui convidado para entrar no Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB), depois no Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), no Partido dos 

Trabalhadores (PT) e no Partido Comunista do Brasil (PC do B). Fui convidado para 

entrar nessas organizações, mas eu não quis entrar. Contudo, sempre tive participação 

política. Agora, por exemplo, estou apoiando o Haddad. Ajudei na feitura do plano de 

governo dele e tenho feito algumas coisas a favor do Haddad. Então eu nunca deixei de 

fazer política, mas não no sentido partidário, ligado a partido e tal. Eu não faço parte do 

PT, então isso me dá certa liberdade. Quer dizer, eu não estou desconsiderando os 

partidos, considero-os necessários, mas pessoalmente acabei optando por ficar mais 

livre, sem deixar de apoiá-los no que me parecer justo.  

Quando fui convidado para entrar no PT, queriam que eu fosse candidato a 

deputado. Mas eu tinha acabado de ingressar na USP como professor. Naquela época, 

não havia ainda dedicação exclusiva, também chamada de tempo integral, essa foi uma 

conquista posterior. Entrei na USP em regime de tempo parcial e, assim, tinha que dar 
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aulas em faculdades particulares e tinha muitos alunos. Em uma dessas faculdades eu 

dava aula para cerca de 800 alunos de várias classes, cada uma tinha 120 alunos. Como 

eu estava diante de um grande público, acharam que eu tinha que ser candidato a 

deputado. Aliás, foram uns alunos mesmo que vieram falar comigo e que queriam 

minha candidatura a deputado pelo PT. Mas eu não quis. Além disso, eu também tinha 

muitos amigos que estavam no MDB e queriam também que eu participasse das coisas. 

Eu ficava em torno dos partidos, sem deixar de apoiá-los, mas nunca assumi.  

O intelectual hoje está todo encolhido, isso é uma evidência. Há toda uma 

conjuntura que levou a isso. De um lado você tem essa mídia que tem os seus critérios 

de massificação e de outro a ascensão do capitalismo financeiro e todos os projetos de 

desregulamentação. Por parte da intelectualidade, um sentimento de melancolia. Os 

intelectuais que poderiam ser tratados como mais antigos, se vêem mergulhados em 

uma atmosfera de ruínas, de melancolia. Isto é, não possuem aquele horizonte de futuro, 

que me parece fundamental. Nesse sentido, parece-me imprescindível recuperar a ideia 

de sistemas e a concepção de totalidade. Não a totalidade como um sistema fechado, 

mas pensada como sistemas abertos, em processo em um mundo em processo. É preciso 

pensar em espaço-tempo, temporalidades, espaço-tempo processuais e, nesse sentido, 

dentro do nosso âmbito acadêmico aqui na USP, procurar interferir na vida 

sociocultural.  

A universidade tem que interferir e participar do conjunto da sociedade, ela não 

pode ficar isolada. Inclusive porque é a sociedade que paga o nosso trabalho e 

precisamos retribuir. O intelectual não pode ficar fechado no seu gabinete, com 

condecorações, etc. Não, ele tem que interferir no dia-a-dia. O grande exemplo que vejo 

é de um teórico que faleceu já há uns cinco anos, o Edward Said. Said era professor de 

Literatura e catedrático em Literatura Comparada da Universidade de Columbia. Como 

professor ele publicava textos de literatura comparada, mas, por outro lado, ele 

semanalmente soltava um artigo para o mundo árabe. Quer dizer, ele desempenhava 

assim o seu papel de cidadão, de intervenção, sobretudo em relação à causa palestina. 

Como palestino, entre gregos e troianos, ele tinha as posições dele. Ele inclusive era 

amigo de judeus e escreveu livros em parceria com quem também tinha propostas 

semelhantes e defendia um estado laico e democrático para a Palestina. Claro que a 

perspectiva política de Said aflorava mesmo no trabalho com a Literatura Comparada. 

Por isso vejo nele um modelo de intelectual participante, porque atuava em várias 
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frentes, inclusive, na reflexão. Isso faz muita falta. Esse é um espaço que nós estamos 

perdendo continuamente. A FFLCH, sobretudo, pode ser mais ativa nisso para não ficar 

contemplando ruínas.  

Participei de um evento realizado em Salamanca com estudiosos do Brasil na 

Europa há uns quatro ou cinco anos atrás. Fui debatedor de uma mesa com quatro 

pessoas, das quais dois eram italianos e amigos meus. Esses dois italianos falavam de 

um tempo de ruínas, de melancolia, e eu comecei a brincar com eles no debate: “Vocês 

são italianos, tem muitas ruínas, mas enquanto vocês estão falando da ausência de 

esperança, o Berlusconi está lá beliscando o poder e falando de esperança”. Quer dizer, 

socialmente, a gente tem que ter esse horizonte de esperança. Não falo de uma 

esperança messiânica – essa esperança oferecida pelos evangélicos ao povo – mas da 

construção de um horizonte e de esperanças concretas. É preciso ter esperança que as 

coisas possam ser melhores do que são. Precisamos ter horizonte e, em função dos 

horizontes, estabelecer projetos, com os pés no chão.  

Na minha geração dos anos 60, achávamos que podíamos mudar as coisas até de 

uma forma neo-romântica, ou seja, nós achávamos que íamos mudar o mundo! Falava-

se, por exemplo, que o amor por uma mulher não era tão importante, o importante 

mesmo era um amor maior, o amor pela sociedade! Não vou entrar agora nessas 

abstrações... Pois é preciso pensar em projetos com os pés no chão, estabelecendo 

projetos de futuro e retomando aquilo que o Ernst Bloch chama de utopia concreta. 

Sobretudo, precisamos recuperar essa vontade mesmo de querer mudar as coisas. Esse 

princípio de juventude é fundamental... Acreditar que as coisas podem ser melhores do 

que são. 

Recebi uma homenagem no ano passado juntamente com o Milton Hatoum e mais 

alguns filhos de árabes. Concederam-nos uma medalha comemorativa dos 120 anos da 

imigração árabe para a América Latina. Essa medalha foi dada pelo Ministério das 

Relações Exteriores e entregue pelo ministro Patriota. Fui lá para receber uma medalha 

e, de repente, fui obrigado a falar de improviso. Acabei abordando algumas ideias que 

tenho desenvolvido em algumas conferências, inclusive, da necessidade do país ter uma 

política cultural consequente para o exterior. Portugal é um país com muitas 

dificuldades, país pequeno, mas tem o Instituto Camões, que nós não temos; a Espanha 

tem o Instituto Cervantes, que é muito maior que o Camões e que tem uma política 

importante. No caso do Brasil as embaixadas brasileiras, os consulados brasileiros, 
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tratam de negócios, mas muito pouco de política cultural. Nesse momento de 

repactualização do mundo, defendi a importância que o Brasil tem na construção de 

uma política cultural consequente, reunindo esforços a partir das embaixadas, centros de 

estudos brasileiros, para tentar levar literatura, cultura e história do Brasil. Quer dizer, 

essa seria uma oportunidade de levar o nosso rosto diferenciado para várias partes do 

mundo. Defendi também que o Instituto Machado de Assis, que atualmente está ligado 

ao Ministério das Relações Exteriores, mas que foi objeto até de disputa pelo Ministério 

da Educação e da Cultura, deveria sair do papel, de uma situação meio informal, para a 

política. Existe dinheiro e capitalização para desenvolver uma política cultural mais 

consequente.  

A questão é que o Brasil não tem essa política cultural consequente, o Instituto 

Machado de Assis só atua pontualmente. A partir do Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa ele fez alguma coisa, mas é muito pouco, poderia ser um instituto como é o 

Instituto Cervantes. Não sei se ligado aos ministérios, ou se ligado diretamente à 

Presidência da República. Por que não em um formato de ministério, com funcionários 

e recursos para desenvolver uma política consequente do Brasil para o mundo todo? 

Mas eu tenho defendido, sobretudo agora, nesse momento, nessa perspectiva mais 

intercâmbio com os países de língua portuguesa e língua espanhola. Acho isso 

particularmente importante, mas sem desconsiderar os demais. Vamos estabelecer um 

centro de estudos brasileiros em Pequim, em qualquer parte do mundo, na África e dotar 

esses centros de funcionários, de historiadores, pessoal da literatura, curso de línguas, 

etc. Cultura brasileira lá fora, isso me parece fundamental para minimizar as assimetrias 

dos fluxos culturais que são paralelos aos econômicos. 
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José Álvaro Moisés 

 

 

 

 

 

Não dá para separar. Nunca separei a minha 

condição de cidadão da minha condição de intelectual. 

O tempo todo, essas coisas estiveram de tal modo 

imbricadas e influenciaram uma a outra. 
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Sou natural de Campinas, estado de São Paulo. Meus pais eram filhos de 

imigrantes. Minha avó e meu avô paternos vieram do Líbano. Ele chegou no final do 

século XIX e ela algum tempo depois. Por parte de mãe, meu avô era português e a mãe 

brasileira. Os dois ramos da família eram muito grandes, no do meu pai eram doze 

irmãos e no da minha mãe sete. Fazendo um background de natureza sócio econômica, 

do lado da minha mãe, meus tios e, inclusive, duas tias, eram ferroviários. Já pelo lado 

do meu pai eles se dedicaram ao comércio. Meu pai foi um pequeno comerciante em 

Campinas.  

Fiz escola pública durante toda a formação básica em Campinas. Cursei somente 

o último ano do ensino médio em São Paulo. Isso foi devido ao fato de que era 

presidente da União Campineira dos Estudantes Secundaristas entre 1961 e 1962. Em 

seguida, fui eleito presidente da UPES (União Paulista dos Estudantes Secundaristas) e 

passei a morar em São Paulo onde também estudei em uma escola pública. Fiquei 

ocupando essa função na UPES até o Golpe de 64. A nossa sede funcionava junto com a 

UEE (União Estadual dos Estudantes) cujo presidente na época era o José Serra. Sede 

essa que foi invadida pelo DOPS e pelo CCC e nós tivemos que sair e fugir. Tudo isso 

se remete ao início da minha militância política.  

Comecei a militar politicamente na escola secundária. O primeiro ato de 

militância política de que me recordo foi a assinatura de um manifesto que corria em 

várias cidades no Brasil em 1959 pedindo a legalização do Partido Comunista. Isso 

ocorreu no contexto do governo do presidente Kubitscheck quando havia uma aceitação 

não formal porque o partido era considerado ilegal. Alguns colegas fizeram esse 

manifesto e eu assinei. Lembro-me disso porque essa foi claramente minha primeira 

ação política. Eu não militava no PC, essa não era a minha escolha política. A origem da 

minha militância era católica, pertencia a Juventude Estudantil Católica que, nessa 

época, era parte da Ação Católica. Ela teve uma importância muito grande no Brasil nos 

anos que antecederam a eleição do Papa João XXIII na igreja, o Concílio Vaticano II e 

também uma encíclica que o Papa fez muito voltada para a questão social que era a 

Mater et Magistra. A Ação Católica brasileira sob esse influxo teve nessa faze grande 

influência de Don Elder Câmara. A Ação Católica estava, portanto, em um momento de 

muita mobilização e no meio estudantil era muito forte. Assim nossa militância tinha o 

sentido católico e cristão, mas o veio mais forte era de que os cristãos deveriam atuar na 
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vida pública. Havia toda uma formulação entorno do conceito de bem comum. Acho 

que não é pouca coisa, que não é irrelevante porque teve o papel de agregar e articular 

muitos jovens. Mas a Ação Católica também possuía a JAC (Juventude Agrária Cristã), 

JEC (Juventude Estudantil Cristã), JIC (Juventude Independente Cristã), JOC 

(Juventude Operária Cristã) e JUC (Juventude Universitária Cristã). Ou seja, havia 

muita mobilização e o objetivo era apoiar as Reformas de Base do governo Goulart.  

A partir desse momento acontecem duas coisas importantes que afetaram a minha 

trajetória. Primeiro teve o golpe de Estado contra o presidente João Goulart e a tomada 

do poder pelos militares e toda a conformação de forças conservadoras que apoiaram o 

Golpe. Isso significou a paralisação das atividades do movimento estudantil, a sua 

proibição e o início das perseguições políticas. Nós estávamos sendo procurados pela 

polícia. Nesse contexto brasileiro teve uma coisa estranha porque houve uma 

mobilização de direita muito forte apoiando o Golpe. No caso de São Paulo havia uma 

organização chamada IBAD (Instituto Brasileiro de Ação Democrática) e havia uma 

ramificação no movimento estudantil e universitário que era o CCC (Comando de Caça 

aos Comunistas). E no movimento secundarista chamava-se CLASSE (Conselho Latino 

Americano de Mobilização Estudantil). Digo que era uma coisa estranha porque no dia 

do Golpe, 31 de março, boa parte dos meninos que faziam parte desses dois 

movimentos, estavam juntos com a polícia de rifle na mão. O que não é pouca coisa. 

Era então um engajamento pela direita e na posição em que a polícia se colocou. Mais 

do que isso, eles também estavam armados.  

No dia seguinte à invasão na sede da UPES na Avenida Santo Amaro, bem no 

centro de São Paulo perto do viaduto Dona Paulina, apareceram cartazes de Fidel 

Castro. Mas nunca teve nada disso na sede da UPES, eram coisas evidentemente 

colocadas. Então esses fatos implicaram não em uma ida para a clandestinidade, mas em 

um momento em que nós tivemos que sair! No meu caso, como eu pertencia a Ação 

Popular (AP), recebi uma comunicação da sua coordenação em São Paulo que eu 

deveria ir para a casa de um casal no litoral norte de São Paulo onde poderia ficar 

abrigado. A casa pertencia a um dentista e a uma jornalista, ambos originários do 

Paraná. Depois ele até se tornou um militante político importante em São Sebastião e foi 

prefeito desta cidade. Era um casal que também vinha de uma militância na Ação 

Católica e me abrigaram. Liguei para o pai e ele me levou para lá e nós conhecemos as 
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pessoas na hora. Fiquei abrigado quinze dias na casa deles até as coisas ficarem mais 

calmas em São Paulo e depois voltei.  

Isso significa que nesses anos imediatamente antes do golpe de 64, parte da Ação 

Católica que tinha ido para a ação política propriamente dita tinha criado a Ação 

Popular. A AP foi um movimento político laico, que queria ter uma posição mais 

independente em relação à Ação Católica e à igreja e tinha uma posição de esquerda 

muito forte. No começo o movimento não se dizia marxista, não afirmava que tinha 

adotado o marxismo, era muito baseado nas ideias de um filósofo francês católico e de 

esquerda chamado Emmanuel Mounier. Ele teve um papel muito importante no debate 

com Sartre. Na verdade o grande inspirador desse movimento foi o Pe. Henrique Vaz 

que morava em Minas Gerais e teve um papel muito importante. Dessa origem 

participou também o Herbert de Souza, o próprio José Serra, o Frei Betto. Enfim, todo 

esse grupo foi responsável pela passagem da Ação Católica para a Ação Popular.  

A AP era um grupo tão forte que competia com os comunistas! Eles competiam 

dentro da UNE e na UPES. Quando o Serra foi eleito presidente da UNE, foi como uma 

alternativa à chapa dos comunistas. Como quando da minha candidatura para a UPES. 

A chapa com a qual fui eleito também era uma alternativa àquela que era apoiada pelos 

comunistas. Quero dizer, nós tínhamos uma posição – olhando hoje, retrospectivamente 

–, muito próxima do PC do ponto de vista da ação política. Afinal, nosso objetivo 

também era ser uma organização de massa. Primeiro para defender o governo Goulart e 

as Reformas de Base, depois, para combater o Golpe. Uma política de massas! Não 

tinha nada a ver com a clandestinidade, a luta armada ou com a guerrilha... 

Defendíamos a versão de que o êxito dependeria em parte do povo. Nesse sentido, era 

uma posição muito próxima do PC. Mas nós competíamos, disputávamos posição de 

poder no movimento estudantil. E naquele momento nós estávamos conquistando 

espaço: vencemos na UPES, na UNE e eu era pré-candidato à presidência da União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES). Estávamos prestes a ganhar a direção 

da UBES. Teríamos ganhado se não tivesse ocorrido o Golpe. Isso é importante porque 

marcou várias pessoas da minha geração na sequência.  

Outra questão importante em relação a essa militância, é que, embora a Ação 

Católica tivesse muita força nesse momento e os diversos movimentos que se 

desenvolveram já tivessem um perfil de esquerda claro – e eram apoiados por pessoas 

da hierarquia como Dom Helder Câmara –, a posição da Igreja em si foi favorável ao 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Mounier
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Golpe. Isso levou cerca de 70% de nós a sair da Igreja. Saímos todos da Igreja Católica. 

Foi uma ruptura ideológica, religiosa e política porque a Igreja se solidarizou com o 

Golpe. Quando houve prisões, as pessoas que faziam parte da hierarquia tiveram muita 

dificuldade para lidar com a situação. Eu não posso reclamar porque quando fui preso 

houve solidariedade. Mas digo que, de uma forma geral, teve prisões principalmente de 

pessoas que pertenciam ao movimento operário, e a relação da Igreja foi muito dúbia. 

Do ponto de vista oficial, formal, a Igreja parcialmente se solidarizou com o Golpe. 

Como o golpe era contra o comunismo isso criava uma identidade ideológica com 

setores dominantes da Igreja. Isso levou a uma ruptura com a Igreja.  

Esses dois desenvolvimentos, portanto, tiveram consequências importantes no 

meu caso e no caso de pessoas que, como eu, tinham essa militância. Ou seja, nós 

ficamos na militância política de esquerda não comunista que, mais tarde, não aderiu 

aos movimentos mais radicais de luta contra a ditadura. Nós apoiávamos onde era 

necessário, mas não entramos propriamente na luta que envolveu sequestro, 

clandestinidade, guerrilha... E era uma posição política muito clara. Eu dialogava com 

muita gente e, às vezes, de maneira muito controversa, defendendo que nossa posição 

era uma posição de massa! Com toda a dificuldade que isso significava. Muita coisa não 

dava pra fazer porque não tinha vida pública e a questão era de como cavoucar para 

criar condições e fazer alguma coisa. 

A segunda coisa marcante foi o afastamento de uma posição religiosa que em um 

determinado momento da vida tinha sido importante. E isso não é pouca coisa! Pois isso 

acaba tendo influência no comportamento e na construção de toda uma visão de mundo. 

Essas duas coisas tiveram consequências marcantes no futuro de toda uma geração. 

Pertenci à Ação Popular até praticamente o segundo ano em que cursava Ciências 

Sociais na antiga Maria Antônia, Fui coordenador da Ação Popular na Faculdade de 

Filosofia no ano do meu ingresso que foi 1966. Mas fui preso esse ano porque estava 

organizando o movimento em vários estados e um congresso da UNE que iria se realizar 

em Belo Horizonte. Aliás, veio a ser realizado, depois, em um convento de Belo 

Horizonte o que mostrava que ainda havia uma ligação e uma participação com parte da 

igreja ligada aos movimentos. 

Fui preso aqui no centro de São Paulo na Galeria Metrópole, ao lado da Biblioteca 

Mario de Andrade. Ali tinha uma livraria que era ao mesmo tempo um local de shows 

de música popular e reunião de intelectuais e artistas que se chamava Ponto de 
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Encontro. Essa livraria era na verdade um centro de reunião de gente da esquerda e era 

uma forma de ter um ponto público para se encontrar. O dono dessa livraria era o João 

Carlos Meirelles que também tinha sido da ação católica e, alguns anos depois, ele foi 

vereador pela ARENA que apoiava o Golpe. Na condição de vereador e com uma 

posição de esquerda dentro da ARENA – isso é muito inusitado –, ele foi cassado em 

1969. Ele perdeu o mandato e depois foi para o MDB. Houve várias coisas desse tipo 

entre 1964 e 1969, eram alternativas que parte do movimento de massas organizava para 

poder fazer política. Porque a política pública estava proibida. Se eu pudesse categorizar 

isso, diria que foram experiências no sentido de aproveitar espaços culturais, religiosos 

ou de corporações, ou sindicais para se criar espaços para as pessoas encontrarem e para 

fazerem política. Era uma alternativa de organização fora dos espaços públicos onde a 

ação política estava proibida. Isso aconteceu em vários países da América Latina e 

aconteceu nesse período que vai de 1964 e 1969. 

Depois do Ato Institucional Número 5 (AI-5) tudo isso acabou. O AI-5 foi uma 

radicalização do Golpe, um golpe dentro do Golpe, essas atividades foram todas 

proibidas. As manifestações de massa que começaram a ocorrer nesse período, inclusive 

as manifestações estudantis de 1966, 1967 e 1968, as próprias manifestações operárias 

em Osasco, a greve de Osasco, de Contagem, tudo acabou. Essa alternativa, portanto, 

não era irrelevante! Havia possibilidades concretas de mobilização. Isso tudo foi 

proibido depois do golpe dentro do golpe. O AI-5 significou um recrudescimento e a 

proibição dessas outras formas de fazer política. Isso levou também ao recrudescimento 

do outro lado e, um contingente de militantes – mesmo pessoas que eram próximas e 

outros que eram próximos a pessoas como eu –, a dizer: “Olha, não tem mais 

alternativa. Acabou o espaço. É uma perda de tempo. Não tem mais como continuar 

nisso. Nós vamos para a clandestinidade”. A minha avaliação na época era, primeiro 

que, esse tipo de mobilização não era suficiente para derrotar o regime e a força militar 

de que dispunham. Além disso, contavam com o apoio de parte da população. Não 

podemos esquecer que houve manifestações de massa a favor do golpe e supostamente 

contra o comunismo em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 

Porto Alegre. Então os golpistas tinham poder militar e força política. Ou seja, na minha 

avaliação achava que a gente não ia conseguir na clandestinidade vencer algo com essa 

força e magnitude. Acreditava que era preciso manter o projeto de buscar formas 

alternativas de mobilização. Nessa época no Brasil teve muito show de música popular e 
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com um conteúdo de protesto como o Show Opinião. Tinha muitas possibilidades, mas 

era limitado. 

A experiência na Maria Antônia foi muito particular e muito importante. A Maria 

Antônia era um centro muito quente, as ideias ferviam lá e era um centro de elaboração 

bastante influente sobre os mais jovens. A Faculdade de Filosofia estava integrada não 

só à área de humanas, mas também a outras áreas científicas. Isso significa que 

circulava por ali muita gente, professores de muitas áreas e isso gerava um efeito 

importante. Entrei na Faculdade em 1966. Nesse período que vai de 1966 a 1969 que 

tem o golpe e, ao mesmo tempo, a invasão do Mackenzie na Faculdade que resultou 

praticamente na depredação do prédio. O que levou a Faculdade que naquele momento 

estava sob uma direção extremamente conservadora, a transferir todos os seus cursos 

para o novo campus do Butantã. Nós então fomos para os famosos barracões que eram 

muito precários do ponto de vista de local de aula. Quando estava quente era 

insuportável, quando chovia não era possível ouvir o que o professor estava falando. 

Tudo era extremamente precário e complicado diante das variações do clima no 

primeiro semestre. Falo de tudo isso porque a experiência na Maria Antônia significou 

passar de um estágio de militância mais direta na qual estive envolvido no período 

anterior, para uma militância mais elaborada. Uma militância que passou a estar 

submetida a influências ideológicas mais fortes, como principalmente o marxismo. Mas 

também de outras correntes, até do existencialismo. Na Faculdade tinha influências 

muito diferenciadas nesse momento.  

O que aconteceu de importante? Aconteceu que a Faculdade tinha tido o famoso 

movimento dos excedentes. Aqueles que não tinham ingressado no vestibular eram 

excedentes em relação ao número de vagas. O fato é que as pessoas prestavam o 

vestibular e alcançavam uma nota adequada para ingressar na Faculdade, mas não tinha 

vaga para entrar. Isso também gerou um movimento de massas com um número 

significativo de participantes que reforçava o movimento estudantil. O próprio 

movimento estudantil que estava dentro da universidade estava muito vinculado a dois 

movimentos. O primeiro estava vinculado aos chamados acordos do Ministério da 

Cultura com a USAID, os famosos Acordos MEC-USAID. Se você for olhar 

retrospectivamente o que os acordos propunham não era nada muito grave, nada que 

pudesse representar efetivamente uma distorção da universidade brasileira. Era um 

incentivo, um estímulo dado à universidade para ela se profissionalizar mais. Bom, isso 
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na época foi interpretado como uma adesão das universidades públicas através do MEC 

a um programa norte-americano e de influência política e ideológica norte-americanas. 

Houve uma contestação muito forte do movimento estudantil. Esse foi o primeiro 

motivo consistente em torno do qual o movimento estudantil se organizou em 1966, 

1967 e 1968. O outro foi o tema da reforma universitária. O regime militar fez uma 

tentativa de fazer uma reforma universitária imposta pelo MEC que, claro, tinha 

influência desses acordos MEC-USAID. Havia essa influência. E era uma reforma 

muito mais burocrática do que propriamente ligada aos temas de conteúdo da 

universidade. Então também teve oposição.  

No caso da Universidade de São Paulo, como a reitoria tinha proposto a 

organização de uma comissão de reforma universitária, as congregações das várias 

faculdades se constituíram em comissões para examinar a reforma. No caso da 

congregação da Faculdade de Filosofia, foi proposto pelos estudantes e professores 

situados na hierarquia dos níveis mais baixos da carreira, a formação de uma comissão 

paritária. A congregação aprovou isso e criou uma comissão paritária. Fui eleito 

representante do curso de Ciências Sociais. Tinha representantes de Letras e das outras 

áreas. Para você imaginar, essa comissão foi formada na época por pessoas como o 

Florestan Fernandes, Octávio Ianni, Simão Matias que era da Química, o Prof. 

Cavalcante que era da área de Letras e uma série de figuras que eram muito 

exponenciais na vida acadêmica e intelectual da época. Estou falando de um período 

anterior ao AI-5. Era um período, portanto, que apesar de ter ocorrido o golpe e 

vivermos sob um regime militar, tinha muitas atividades, muita participação, muito 

debate. E essas figuras eram muito importantes na vida acadêmica. O próprio Antônio 

Cândido também fazia parte da Comissão Paritária. Esse foi então um motivo, um tema 

de mobilização muito forte e nos levou a fazer a proposta de uma reforma mais 

adequada e que levava em conta dois eixos importantes: um era a universidade se abrir 

mais para a sociedade, no sentido de incorporar mais setores sociais e de se construir 

uma interlocução com a diversidade social brasileira. Ou seja, esse era um esforço de 

abrir mais a USP. Ela já era vista como uma universidade muito importante, mas era 

muito fechada em si mesma. A ideia era que esse movimento pela reforma universitária 

pudesse romper com isso de alguma maneira. De um lado abrir para democratizar o 

acesso, para novas categorias sociais poderem ingressar na universidade e, por outro 

lado, havia a necessidade de se incorporar temas que estavam na sociedade. Isso teve 
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um efeito de mobilização muito forte. Era uma coisa interessante porque não vejo isso 

acontecer agora no movimento estudantil. Claro que não acompanho mais o dia a dia, 

mas falo como professor. 

Na época em que foram criadas as comissões paritárias, os meus colegas das 

Ciências Sociais, da Psicologia, dos vários cursos que estavam de alguma maneira 

articulados na Maria Antônia, se reuniam para estudar e para discutir, ou seja, a 

mobilização tinha um efeito de elaboração muito alto. Isso foi muito significativo 

porque muita gente desse período ocupou papéis profissionais importantes. Acho que 

esse esforço de elaboração teve uma consequência formativa muito forte para uma parte 

dessa geração. Talvez isso hoje não aconteça mais. Os movimentos estudantis tem outra 

maneira de participar. Existe o lado do protesto muito forte ainda e, às vezes, muito 

influenciado pelas diferenças de idade. No caso dos mais jovens o protesto nem sempre 

é racional, mas tem uma motivação forte.  

O que não vejo mais é esse efeito de elaboração. Diferente daquele período onde 

houve um laboratório de pensamento e reflexão muito intenso e forte. É interessante 

porque, às vezes, acontecia o seguinte, no meio da confusão, das comissões e da 

mobilização, alguém era designado para ler uns tantos livros, trazer e comentar. Ou seja, 

trazer um imput de alguma coisa que estava sendo discutida não só no Brasil, mas fora 

do país. Com os textos do Marcuse, por exemplo, aconteceu muito fortemente. Estava 

havendo movimentos na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então algumas das 

figuras internacionais que não eram propriamente ensinadas nos currículos das 

faculdades eram estudadas nesses encontros. Um ou outro professor incorporava essas 

novidades, mas era muito isolado. Então havia o esforço de ler, trazer e comentar. Isso 

tinha um efeito de elaboração intelectual. Essa é uma característica que teve um papel 

importante.  

Em relação a minha vida profissional, fico constrangido de falar, mas há uma 

coisa importante. Na época que prestei o vestibular para o curso de Ciências Sociais, 

você fazia a prova e depois tinha uma classificação. Tinham 30 vagas para o diurno e 

para o noturno. Quando entrei na faculdade fiquei classificado em primeiro lugar e, por 

conta disso, aconteceu uma coisa muito interessante. A Folha de São Paulo estava 

passando por um processo de transformação, vamos dizer assim. O Cláudio Abramo 

que tinha sido redator chefe do O Estado de São Paulo (OESP) no contexto do Golpe, 

como esse jornal ficou a favor do Golpe de Estado, passou a estar em uma posição 
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muito incômoda e foi para a Folha de São Paulo. Como fiquei muito amigo dele depois, 

ele deu a entender que foi pressionado a sair. Outras pessoas diziam que ele tinha 

pedido demissão, enfim... Não importa quem tomou a iniciativa, o fato é que ele saiu.  

Nesse momento o Otávio Frias Filho e o Caldeira Filho tinham comprado a Folha 

da Manhã e queriam renovar o jornal. Souberam que o Cláudio estava disponível e o 

trouxeram. Ele já era considerado um jornalista de grande prestígio porque tinha feito 

uma reforma fantástica no Estadão. Este tinha se tornado um jornal muito mais ativo e 

muito mais importante. Então o Cláudio foi para a Folha e deu início à renovação do 

jornal trazendo, inclusive, gente nova. Ele tinha convidado para participar como repórter 

o Celso Ming. O Ming era de Campinas e tinha participado da Ação Católica e, 

portanto, eu tinha contato com ele. Tanto que já tinha dito para ele que eu queria 

trabalhar em um jornal. Ele me respondeu que aquela era uma enorme coincidência 

porque o Cláudio Abramo estava querendo recrutar novos repórteres. Disse assim: “O 

Cláudio pediu inclusive que eu contratasse gente da área de Ciências Sociais. Pronto, 

como você entrou em primeiro lugar no vestibular...”. E entrei na Folha de São Paulo 

desse jeito, não houve um recrutamento estritamente profissional. O fato de ter entrado 

na faculdade foi um ponto a favor muito forte. Fiquei um período longo na Folha para 

essa fase da minha experiência, entre 1966 e 1971.  

Nesse período eu também estava trabalhando no Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento (CEBRAP). O Prof. Francisco Weffort que também era do CEBRAP, 

tinha iniciado um projeto a respeito da análise da relação entre os sindicatos e a política. 

Esse seria um foco que apareceria mais tarde em vários livros dele e, inclusive, em um 

livro que eu publicaria. O foco era que os sindicatos tinham se organizado no Brasil em 

uma estrutura paralela aos sindicatos oficiais. Os sindicatos que tinham se organizado 

no período Jango tinham acabado dentro de uma estrutura corporativa ou corporativista. 

A pergunta da pesquisa era entender a dinâmica que tinha desaguado nisso. O Weffort 

então recrutou alguns alunos e me chamou para trabalhar com ele no CEBRAP. Então 

fiquei esse período trabalhando de manhã no CEBRAP, à tarde na Folha e à noite eu ia 

para a Faculdade. Esse também foi um período de formação muito importante. Todas as 

pesquisas que fiz depois ligadas a área sindical tiveram origem nessa experiência.  

A gente, por um lado, conseguiu coletar muita informação, fazíamos muitas 

entrevistas, tínhamos muitos dados sobre as greves e a natureza dessas greves. Havia 

levantamento que era feito na imprensa, na imprensa operária e uma série de entrevistas 
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com líderes e ex-líderes sindicais, gente que tinha sido cassada pelo regime militar. 

Enfim, foi formado um banco de dados bastante substantivo no CEBRAP. Havia outras 

pessoas que também tinham trabalhado comigo, como o Régis de Castro Andrade e o 

Fábio Munhoz. Enfim, várias pessoas. O Luis Werneck Vianna que depois foi para o 

Rio de Janeiro, a Maria Tavares de Almeida. Todo um grupo que no CEBRAP sob a 

coordenação do Weffort trabalhou com temas ligados ao movimento sindical.  

No meu caso, utilizei depois uma parte desse material para redigir a minha 

dissertação de mestrado que apresentei na Universidade de Essex, Inglaterra, e que deu 

origem ao meu primeiro livro, Greve de Massa e Crise Política. Esse livro é um estudo 

da greve de 1953. Entre o período de 1946 e 1964, a greve de 1953 foi um dos maiores 

movimentos de massa que ocorreram no Brasil. Conhecida como a Greve dos Trezentos 

Mil ela mobilizou os setores metalúrgico e têxtil, muito forte em São Paulo. Ocorreu na 

greve uma série de fatos e sinalizações que apontavam uma tendência de mobilização 

dos trabalhadores na base da empresa. Houve formação de base no movimento grevista 

e essa era uma novidade no movimento sindical da época. Toda organização feita pelo 

Partido Comunista se dava a partir da cúpula das entidades, na forma corporativa. Já o 

movimento nessa greve mostrava uma organização que partia muito mais pela base. 

Portanto o período que passei no CEBRAP deu origem aos estudos que empreendi 

posteriormente sobre o movimento sindical. Fiquei muito tempo nessa área. Mais tarde 

a minha tese de doutorado também foi sobre movimentos sociais. O tema não era 

estritamente sindical, mas tinha uma ligação muito forte com eles porque dizia respeito 

aos movimentos de emancipação de alguns bairros periféricos e operários de São Paulo, 

como Osasco e Pirituba. Por um lado era uma crítica muito forte a estrutura do sistema 

político municipal já que os bairros eram periféricos e tinham uma estrutura muito 

precária, era um protesto pelo fato desses segmentos pagarem impostos, mas recebiam 

de volta muito pouco da prefeitura. Havia também uma cobrança e a reivindicação de 

serviços. Em alguns casos isso tudo se articulou em movimentos de emancipação que 

buscavam criar uma nova estrutura política. A ideia que deu origem era que se criasse 

um município novo eles é que dirigiriam o município. Em Osasco o movimento foi bem 

sucedido e houve emancipação nessa época. Já no caso de Pirituba isso não ocorreu. 

Houve também um movimento emancipacionista, muita mobilização, inclusive em 

fábricas! Era um movimento popular muito grande! Havia, por um lado, a ideia de se 

criar uma nova estrutura política e, de outro, um projeto para incitar a participação das 
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pessoas. O que me chamou a atenção é que havia ligação com os sindicatos mais ativos. 

Mas no caso de Pirituba o líder do movimento foi cassado pelo Golpe Militar de 1964 e 

então o movimento morreu. Ou seja, em um caso o movimento foi bem sucedido porque 

aconteceu antes do Golpe ter tido essa incidência e, o outro, aconteceu um pouco depois 

já sob a fase de repressão aos movimentos sociais e populares.  

Fiz então essa passagem da análise do movimento sindical para entender os 

movimentos sociais urbanos, nos quais as sociedades de amigos de bairros tiveram 

também uma presença muito grande em São Paulo nesse período. É interessante porque 

é uma parte da história social de São Paulo. Agora ela está meio perdida, mas se você 

voltar lá atrás verá coisas absolutamente surpreendentes! Do seguinte tipo: por um lado 

havia uma forte presença da esquerda, dos comunistas, tanto nos movimentos de 

emancipação como nos movimentos de amigos de bairro. Por outro lado tinha também a 

presença do janismo, mas numa fase que a presença do Jânio Quadros tinha uma 

conotação social surpreendentemente forte! Principalmente se você for comparar com o 

que foi o papel dele depois. Era uma coisa muito voltada para a participação da 

população na periferia. Aquela coisa do Jânio sair com aquela capa cheia de caspa e 

comendo sanduiche de mortadela... Isso tinha um objetivo simbólico de estabelecer 

identidade, mas também era uma maneira de se identificar com o movimento popular na 

época que ele foi candidato a vereador. Tanto que fui analisar a atuação dele na câmara 

de vereadores, os discursos e os temas tratados. Não é que você possa dizer que eram de 

esquerda, não é isso, não era um conteúdo de esquerda. Mas tinha uma orientação muito 

forte no sentido de incorporar as reivindicações dos temas populares. O que serviu para 

construir a base popular dele, mas também fez uma mescla. As sociedades de amigos de 

bairro – muitas vezes dirigidas por líderes comunistas – viram no Jânio uma 

oportunidade de colocar seus temas. 

Houve, nesse sentido, uma aliança de conveniência dos dois lados. E esse 

processo fortaleceu muito os movimentos que tiveram um papel importante no que diz 

respeito à pressão e a mobilização. Foram incorporados na política de São Paulo temas 

de reivindicação da periferia, quer dizer, isso não é pouca coisa porque se trata de uma 

dimensão da vida social da cidade situada nessa região do país que só foi incorporado 

através dos movimentos sociais. Parte do meu esforço teórico era para mostrar que toda 

análise influenciada pela esquerda em relação aos movimentos sociais, no Brasil e fora 

do país, era quase que exclusivamente centrada nos movimentos sindicais. Havia certo 
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preconceito em relação aos chamados movimentos de bairro. Dizia-se que era outra 

coisa, que era movimento do consumidor e que, portanto, não era ligado ao produtor, ao 

trabalhador. A minha elaboração, em primeiro lugar, demonstrou que essa separação e 

esse preconceito não faziam sentido. Pelo contrário, esses movimentos de bairro tinham 

um conteúdo de mobilização e de participação e, ao mesmo tempo, conteúdos 

provenientes de demandas sociais. Tudo muito próximo do que os sindicatos 

reivindicavam nesse momento. Foi um esforço de mostrar os pontos de contato de 

movimentos sociais que eram vistos como diferenciados, mas que, na verdade, tinham 

conexão do ponto de vista substantivo. Os primeiros livros foram todos em cima disso. 

Trabalhei nesse tema desde o período que estive no CEBRAP com o Weffort – quando 

o Fernando Henrique Cardoso era presidente do CEBRAP e apoiou diretamente esse 

trabalho –, até o final dos anos 1970.  

Escrevi muitos artigos sobre movimentos sociais, publiquei tanto aqui como fora 

do país. E publiquei uns três ou quatro livros iniciais que considero os mais importantes 

meus. Curiosamente sempre venderam mais do que uma edição. Os que vieram depois, 

nem sempre venderam tanto. O livro Contradições urbanas e movimentos sociais 

vendeu três ou quatro edições. Fiz outro sobre O Novo Sindicalismo do ABC, sobre a 

liderança do Lula e aquele movimento todo, vendeu também três ou quatro edições. 

Outro se chama Cidade, Povo e Poder, que também vendeu bastante. Em certo sentido, 

acho que os anos 1970, na fase em que já se tinha uma reação muito forte contra a 

ditadura, no meio intelectual, ou seja, no nível acadêmico, havia também um 

questionamento muito importante sobre o que iria acontecer com a sociedade brasileira. 

A principal indagação era: “A sociedade que nós temos, que em um determinado 

momento apoiou o Golpe e, depois, ficou em uma posição passiva em relação à 

expansão do regime militar, vai continuar sem ação ou vai mudar de posição?”. Então 

essa era uma pergunta de pesquisa que nos levou a enfiar a cabeça na sociedade. Havia 

um esforço para entender a sociedade. Foi nesse contexto que nós fundamos o CEDEC 

(Centro de Estudos de Cultura Contemporânea), eu, Weffort, Lúcio Kovarick e 

Marilena Chaui. 

Tem uma questão engraçada. Como nós saímos do CEBRAP e fundamos o 

CEDEC, muitas vezes as pessoas perguntam: “Aquilo foi uma dissidência do 

CEBRAP?”. Outros brincavam e diziam: “Era o CEBRAP do B”. E não era nada disso, 

absolutamente. O CEBRAP era um grupo muito importante formado pelo Fernando 
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Henrique Cardoso e por vários outros que foram afastados da universidade, cassados 

com o AI-5 – como o Paul Singer e o José Arthur Giannotti –, esses intelectuais 

constituíram um grupo de pesquisa que estava voltado muito mais para a análise macro 

da experiência da ditadura brasileira, principalmente a partir do ângulo econômico. 

Depois teve também uma extensão forte para a área política. Como as fontes de 

financiamento eram relativamente reduzidas, não era possível crescer o tempo todo e 

continuar tendo dinheiro para pesquisa para todos os grupos... Isso nos levou a formular 

uma hipótese, Weffort, Fábio Munhoz, Régis de Castro Andrade e eu, de que se nós 

criássemos um centro novo de pesquisa com ênfase no papel dos movimentos sociais, 

nós íamos competir de maneira adequada por recursos e, ao mesmo tempo, teríamos 

uma organização capaz de oferecer possibilidades de pesquisa e dar empregos para 

algumas pessoas. E deu certo, a coisa funcionou bem.  

Então para tornar clara essa hipótese de dissidência ou de separação, o CEBRAP 

era fortemente apoiado pela Fundação Ford. Esse é o momento em que a Fundação Ford 

nos Estados Unidos estava sob o controle dos liberais, que naquele contexto significava 

a esquerda, ou seja, naquele registro ideológico dos americanos, dos liberais em 

contraposição aos conservadores do Partido Republicano, a esquerda se localiza do lado 

dos liberais. A orientação da Fundação Ford naquele momento apoiou no Brasil e em 

vários países da América Latina, grupos de elaboração intelectual que estivessem 

resistindo às ditaduras e, eventualmente, tivessem também uma identidade democrática. 

Inicialmente eles apoiaram o CEBRAP, deram recursos para esse grupo se constituir. 

Com a indicação de pessoas como o Fernando Henrique nós também fomos bater na 

porta da Fundação Ford e também recebemos apoio. Em um período de dez anos, 

quando fui secretário geral, tesoureiro e presidente, durante a presidência do Weffort e 

do Régis também, nós recebemos mais de US$ 1 milhão da Fundação Ford. Claro, era 

muito rigoroso o trabalho de avaliação das pesquisas, um processo muito cuidadoso. 

A avaliação era feita por pessoas que ficaram conhecidas academicamente nos 

Estados Unidos, alguns assessores que vinham nos visitar e acompanhar as pesquisas 

que nós estávamos fazendo. E nós tínhamos que apresentar relatórios anuais, era muito 

cobrado o rigor científico adotado nas pesquisas de campo. Ou seja, não era um apoio 

simplesmente ideológico, era um apoio para a qualidade dos projetos de pesquisa. Nós 

tivemos depois apoio de algumas fundações francesas, holandesas e canadenses que, 

naquele momento, estavam nessa onda de apoiar os centros de elaboração de 
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conhecimento que viviam sob regimes militares e resistiam a partir de propostas 

democráticas contra o autoritarismo. Isso foi muito importante em relação ao Brasil, 

houve apoio ao CEBRAP, ao CEDEC e a outras instituições no Rio de Janeiro como ao 

IUPERJ também. Ou seja, significou a possibilidade para que uma camada consistente 

de intelectuais e acadêmicos pudesse pesquisar e escrever em um grau de liberdade que 

o regime militar não permitia. 

Nada disso que nós fazíamos no CEBRAP e no CEDEC era possível fazer na 

USP. Sabíamos disso porque nós éramos da USP. Entrei na USP em 1974 em um 

concurso da área da política, mas no Departamento de Ciências Sociais ainda. Havia 

candidatos de todo o país, desde o Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. Alguns 

tinham voltado para a universidade como foi o caso do Weffort, mas não tinha havido 

ainda o retorno que ocorreria mais tarde com a Anistia. Havia núcleos de resistência 

dentro da universidade, mas nós não podíamos fazer pesquisa sobre o movimento 

operário dentro da universidade. Era tudo muito controlado. A USP estava sob uma 

orientação hiperconservadora. Não consigo me recordar do nome de todos os reitores, 

mas, um deles, era o Miguel Reale, o pai. Ele que havia sido um jurista muito 

importante, na USP foi muito conservador e imprimiu uma direção para a universidade 

muito sintonizada com o regime militar. Então nada dessas pesquisas tinha espaço 

dentro da universidade. Dessa forma, enquanto perduraram essas limitações, nós 

ficamos fora. Nós dávamos aula na USP e fazíamos pesquisa fora. Era uma acoplagem 

difícil, não era uma acoplagem fácil de digerir. Em todo caso teve um grande efeito 

porque produziu-se muita coisa! Tive colegas que agora fizeram isso, escreveram tese e 

publicaram livro mostrando isso, o que significou essa produção de alguns intelectuais 

de São Paulo e de outros lugares em torno dos movimentos sociais... O balanço feito 

mostra que a produção foi muito grande e teve inclusive influência em alguns 

movimentos que estavam nascendo. 

Um dos temas mais importantes desse período era o da autonomia dos 

movimentos sociais. Autonomia no sentido de não se submeterem ao modelo de correia 

de transmissão dos partidos de esquerda. Ao mesmo tempo, identificava-se nos 

movimentos de esquerda que estavam nascendo – tanto os de bairro como o novo 

sindicalismo no ABC e que tinha uma ramificação no Rio Grande do Sul e em 

Contagem-MG –, o seu elemento propriamente democrático. Quais elementos 

apontavam na direção da valorização da democracia? Nós estávamos vivendo na virada 
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dos anos 1970 para 1980 um processo de mudança na cultura política no Brasil. Uma 

grande mudança no sentido de tomar o tema da democracia como um tema sério. Quer 

dizer, a democracia não tinha sido até então nem muito séria para a esquerda, nem 

muito séria para o povão. Não que o povão fosse antidemocrático, mas este não era um 

tema incorporado propriamente no debate. Não era uma coisa valorizada. Não se 

reconhecia propriamente a importância dos mecanismos de representação. As iniciativas 

de projetos de iniciativa popular. Havia ainda um lastro muito forte da cultura política 

do populismo, ou seja, quando a massa depositava toda sua confiança no líder eleito e 

ele tinha que fazer! O Kubitschek não era propriamente populista... Mas Getúlio, Jânio e 

Jango faziam parte desse movimento no qual a população confiava nessas lideranças e 

apostava que elas é que tinham que fazer! Alguns iam para a esquerda e outros menos 

para a esquerda. Enfim, acho que nós vivíamos ainda sob os resquícios dessa cultura 

política, mas estava começando a mudar. 

A mudança a meu juízo ocorreu em grande medida em decorrência da própria 

ditadura. A perda da liberdade, o terror do Estado, as prisões e os sequestros e, por outro 

lado, um regime extremamente duro no que diz respeito à administração da economia, 

dos salários e o problema da inflação. É que agora a gente esquece isso, não é? Mas um 

dos grandes motivos da mobilização do sindicato dirigido pelo Lula foi a famosa 

questão da reposição salarial. Muitos jovens hoje não têm essa informação. A questão 

foi a seguinte: o governo militar anunciava oficialmente a inflação e partir dai indicava 

até onde poderia haver crescimento salarial. Isso era em parte administrado pelo Delfim 

Neto que era o czar da economia. O problema é que em um determinado momento 

houve uma distorção nos cálculos. Um membro do governo chegou inclusive a 

reconhecer que houve um erro. Ora, se houve um erro no cálculo da inflação isso se 

refletia sobre os aumentos que o governo permitia que as empresas fizessem nos 

salários dos trabalhadores. Ou seja, isso era muito dirigido, todo o sistema das relações 

econômicas era muito estritamente controlado. Sem falar nas relações sociais e 

políticas.  

Quando se descobriu esse erro, o que o Lula e os advogados do sindicato fizeram? 

Inclusive, o que fez o Almir Pazianotto que era um importante advogado do sindicato 

dos metalúrgicos no ABC? Eles invocaram a legislação do próprio regime militar, da 

ditadura, que dizia que o aumento do salário tinha que ser compatível com a inflação 

oficial. Esse erro foi então o motivo da mobilização inicial. Essa manifestação começou 
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a crescer e passou a alimentar a formação de uma mobilização de massas. Os 

trabalhadores passaram a se organizar contra a orientação do governo e dos sindicatos 

oficiais, nascendo assim um novo movimento de massas. Então, grande parte da nossa 

preocupação, a nossa orientação no CEDEC e nesse grupo voltado para a análise dos 

movimentos sociais, era identificar nesses movimentos sua motivação propriamente 

democrática. Essa é uma ênfase importante que está nos meus primeiros livros de 

análise do novo sindicalismo e também nos trabalhos da Profa. Maria Hermínia Tavares 

de Almeida e do Prof. Leôncio Martins Rodrigues e do Prof. Francisco Weffort. 

Desde sempre estive ligado a atividades de militância política. Como já disse, eu 

era estudante secundarista quando o regime militar se instaurou e presidente da UPES. 

Fui obrigado a deixar a presidência porque a entidade foi invadida e extinta pelos 

militares. Nesse contexto era fundada no Brasil a Ação Popular, e colaborei na 

organização da AP em escala nacional, inclusive, na área estudantil e universitária. 

Depois eu vim a me desligar da AP quando ela fez uma opção ideológica pelo maoismo, 

buscando se inspirar na Revolução Cultural chinesa, porque entendia que isso não tinha 

nada a ver com a realidade brasileira. E, mais grave do que isso, era uma posição 

extremamente autoritária dentro da esquerda. Então, desde cedo estive ligado à 

militância. E quando eu já estava trabalhando como pesquisador no CEBRAP, fui 

convidado para fazer palestras em várias capitais por um organismo do antigo MDB, a 

Fundação Oscar Pedroso Horta, que era um liberal que tinha criado uma entidade 

intelectual no antigo MDB. Aqui em São Paulo isso era dirigido pelo Ulisses 

Guimarães, mas, no Rio Grande do Sul era organizada pelo Pedro Simon que era 

deputado estadual e depois foi governador. Na época eles estavam buscando pessoas 

que pudessem falar sobre o processo democrático e a luta contra a ditadura. Convidaram 

vários intelectuais como o Weffort, o Francisco de Oliveira, o Carlos Estevam Martins, 

a Maria Hermínia e a mim também. Nós circulamos pelas capitais fazendo palestras e 

isso teve um efeito de mobilização intelectual muito grande entre estudantes e 

professores. Embora eu não tivesse me filiado ao MDB, essa mobilização me 

aproximou muito dos movimentos sociais.  

No período posterior, entre 1974 e 1975, o Fernando Henrique foi chamado pelo 

Ulisses Guimarães, para preparar uma série de sugestões de programa que o PMDB 

deveria adotar. Foi quando o Fernando Henrique me chamou para tratar do que eu 

estava pesquisando relativo aos movimentos urbanos, especificamente sobre a relação 
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do poder local e os movimentos urbanos. Essa reflexão seria utilizada para se fazer 

cartilhas para candidatos a prefeito e vereadores. Veja que, num certo sentido, desde a 

minha participação na Ação Católica e na JEC e da minha entrada nas Ciências Sociais, 

eu queria conhecer e fazer ciência para responder a problemas que via na vida social e 

política do país. Essa era uma motivação muito forte. Depois, isso repercutiu na minha 

dissertação de mestrado sobre a greve dos 300 mil e, na minha tese de doutorado que 

agora, depois de mais de 30 anos vai virar livro pela editora Uversita. Eu havia recebido 

vários convites para publicar, inclusive da Editora Paz e Terra, mas nunca conseguia 

fazer a revisão para entregar no prazo. Então esses trabalhos sobre movimentos sociais 

estavam particularmente motivados pela minha participação política pregressa. Quando 

se faz pesquisa com a tomada de depoimentos, com método qualitativo, ouvindo os 

atores, é inevitável através do contato com essas pessoas que uma cooperação se 

estabeleça. Depois de ter feito o trabalho sobre a greve dos 300 mil no mestrado que 

defendi na Inglaterra na universidade de Essex, fiz a tradução do livro e publiquei em 

português. Após o doutorado em que estudei o movimento autonomista em Osasco, me 

dediquei a fazer pesquisas para entender o novo sindicalismo que estava emergindo nos 

anos 70, principalmente aquele organizado na região do ABC.  

Na área das Ciências Sociais, o novo sindicalismo era a grande novidade dessa 

fase da vida do país. No contato direto ao entrevistar líderes sindicais como o Lula, 

estabeleci uma conexão muito forte com eles, de modo que estive desde o começo na 

origem do Partido dos Trabalhadores. Minha participação se deu muito antes do PT ter 

sido fundado porque eu trabalhava com eles e funcionava como consultor, assessor, às 

vezes, escrevia coisas que eles pediam. Havia uma interação muito grande com essas 

novas lideranças. Isso foi de tal modo importante que, em um determinado momento, o 

MDB precisava se reorganizar porque estava na fase de mudança partidária. Enfim, 

dentro do MDB existia um núcleo conhecido como os “autênticos do MDB” e, no 

movimento sindical, havia já uma ala que levantava a tese de que precisa fundar um 

partido político. Resultado, a principal dúvida no conjunto desses atores era se todos 

permaneceriam no MDB para a criação de um novo MDB, ou se viriam para o partido 

que o Lula estava querendo criar. Houve então um encontro em São Bernardo realizado 

em 1978, quando foram reunidos os líderes sindicais, os “autênticos do MDB” e os 

intelectuais – três seguimentos muito próprios, cada um com as suas características. E 

estava lá então o Weffort, o Chico de Oliveira, o Paulo Singer, o Giannotti, o Vinícius 
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Caldeira Abrantes, entre tantos outros intelectuais. Entre os autênticos, estava o Ayrton 

Soares, a Bete Mendes, Almino Afonso, Plínio de Arruda Sampaio, Fernando Henrique 

Cardoso e vários deles. E, para finalizar, estavam lá o Lula e os líderes sindicais. No 

final dessa reunião não se chegou a uma unidade, resultado, alguns ficaram no MDB, 

como o Fernando Henrique e, outra parte dos intelectuais, ficou junto com os líderes 

sindicais com o objetivo de criar um novo partido. Nós então ajudamos na criação do 

PT. Na sequência desses eventos, o Lula criou uma comissão básica, formada por meia 

dúzia de sindicalistas e meia dúzia de intelectuais, que se reuniu durante uns seis meses 

praticamente todas as semanas, com o objetivo de discutir por um lado os objetivos do 

novo partido e, por outro lado, os termos que deveria ter o manifesto do partido. Eu 

redigi esse documento numa máquina de escrever lettera 22 que eu tinha, porque às 

vezes ficava encarregado de fazer o resumo das discussões. 

Não é pouca coisa pensar que esses movimentos significam um primeiro 

momento de afirmação da cidadania dos trabalhadores a partir do movimento de 

massas! Isso denota um processo de mudança na cabeça dos trabalhadores e de formas 

de ação. Do ponto de vista teórico e analítico existe uma interação interessante. O 

processo que vai mobilizando influi nas orientações, percepções e na cultura políticas. A 

mudança da cultura política – mais democrática, mobilizadora e participacionista – foi 

estimulando que o movimento se convertesse de social em movimento político. Isso deu 

origem ao PT. Esse movimento teve uma força muito grande na origem do PT, a partir 

do ABC e de ramificações que tinham ligação com o sindicato do Lula, principalmente 

os metalúrgicos, mas tinha também outras áreas. Em Belo Horizonte também tinha os 

metalúrgicos, no Rio Grande do Sul havia os bancários onde o Olívio Dutra teve um 

papel muito importante. 

Qual era o grupo que participava desse debate entre os intelectuais e os 

sindicalistas? Por um lado participava o Lula, o Jacob Bittar, o Olívio Dutra, o José 

Sicoti, um líder sindical de Contagem-MG e mais alguns. Pelo lado dos intelectuais, era 

eu, o Weffort, o Chico de Oliveira, o Paulo Singer e o Vinícius Caldeira Abrantes. 

Então uma série de reuniões resultou no Manifesto do PT e em um programa inicial 

que, depois, foi discutido em um encontro que houve no Sion em janeiro de 1981. 

Então, na verdade, aquela perspectiva que vinha desde o tempo em que eu tinha 

militado no movimento secundarista, na Ação Católica, que era uma perspectiva de 

olhar os problemas da sociedade e, de alguma maneira, indagar como a política 
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respondia os problemas da sociedade, em certo sentido definiu um horizonte de atuação 

pessoal minha que se desdobrava em dois lados. De um lado, a militância, atuando e 

participando de partidos ou de organizações que de alguma maneira podiam contribuir 

para esse processo avançar. E, ao mesmo tempo, pesquisar, estudar, olhar dados e 

entendê-los para diagnosticar.  

Diria, hoje, que desde o início o foco central era o tema da democracia. Em 

contraposição à experiência autoritária e ditatorial, o quanto seria possível criar uma 

alternativa política livre, aberta, com qualidade de participação e que permitisse 

enfrentar essas questões. Por isso o tema da democracia foi progressivamente ganhando 

forma. Na minha participação no PT esse também foi um foco muito importante, mas 

nem sempre os temas da democracia encontravam muita ressonância. Por causa dessa 

minha posição, houve uma fase em que muitos me perguntavam e o próprio Lula uma 

vez questionou: “Ah Moisés, você que fala tanto em democracia é um social 

democrata?”. Isso ocorria por que de certa maneira, existia pouca cultura democrática 

na sociedade brasileira em geral, inclusive entre os sindicalistas e os militantes do PT. 

Todos eram contra a ditadura, mas, não necessariamente, tinham clareza do que era a 

democracia. Então, levantar essa tese em defesa da democracia, parecia ser uma coisa 

copiada do contexto europeu, e o que mais se conhecia desse continente além do 

comunismo, era a social democracia. Na experiência da esquerda brasileira, da qual eu 

fazia parte, havia algumas alternativas comunistas, representadas pelo modelo soviético, 

ou havia os países que tinham construído o Estado de bem-estar social, a experiência do 

Welfare State, da social democracia. Em certo sentido, era como se só existissem essas 

duas alternativas. Então quem era a favor da democracia, provavelmente era contra o 

bloco soviético e automaticamente a favor da social democracia. Eu tinha dificuldade 

em explicar que não sendo filiado necessariamente à social democracia – de fato não 

tinha definitivamente nenhuma conexão com ela – defendia uma perspectiva 

democrática em relação ao modo como as decisões eram tomadas internamente no 

partido e como isso deveria se refletir para a esfera das instituições políticas.  

Além disso, me preocupava a perspectiva democrática na qual as pessoas comuns, 

não qualificadas por nenhuma regra educacional, pudessem participar. Esse é o grande 

desafio da democracia em países como o Brasil. Também um desafio enquanto tese, 

conceito, como diz um amigo meu que é um intelectual muito sofisticado: “Eu me 

lembro do meu avô que morava em uma área rural em Minas Gerais e, sempre em 
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questões que envolvia dinheiro, salário e pagamento, perguntava como poderia influir 

nas decisões”. Ou seja, como uma pessoa simples, sem qualificação e analfabeta, 

poderia participar das decisões? Por trás dessa pergunta, existe uma premissa 

fundamental e igualitária que é a ideia de que qualquer pessoa independentemente da 

sua qualificação social, econômica, de renda ou mesmo educacional, é intrinsecamente 

igual para tomar decisões que afetam a vida social... Demorou muitos anos para que eu 

pudesse perceber isso. Precisei de muito estudo, muitas leituras, mas no fundo é uma 

perspectiva que eu venho adotando há muito tempo. A indagação que sempre estava 

presente era essa. Existe todo um debate a respeito da democracia formal e da 

democracia substantiva. A crítica marxista afirma que a democracia corresponde a uma 

série de direitos burgueses e de expressões institucionais burguesas e vazias de 

conteúdo. Essa crítica ao conceito de democracia é evidentemente muito dura. E é claro 

que me coloquei muitas vezes essas perguntas e, ao longo do tempo, minha constatação 

e a perspectiva que adotei para caminhar é de como transformar as instituições que 

foram realizadas pela própria sociedade. Afinal, ninguém deu de presente para nós o 

legislativo, o judiciário e o executivo do jeito que estão estabelecidos e colocá-los a 

serviço do avô do meu amigo que queria tomar decisões. Se as instituições não 

estiverem funcionando para que ele possa tomar decisões, vamos combinar que a 

democracia fracassou. Essa é uma exigência duríssima em relação à democracia e a 

única abordagem capaz de responder a isso é a da qualidade da democracia.  

A fundação do PT esteve baseada em sindicalistas que não tinham tido nenhuma 

experiência na militância de esquerda. Um ou outro tinha participado de alguma coisa. 

O Lula mesmo tinha participado alguns anos antes de algumas manifestações 

explicitamente antiesquerdistas. Às vezes, dizia abertamente que não queria nada com a 

esquerda. Dizia que a esquerda só atrapalhava e que não queria mobilização de 

estudantes e intelectuais. O que mostra que ele foi mudando de posição... Portanto ele 

não tinha uma história ligada à esquerda. Nenhum deles. Quanto ao grupo de 

intelectuais as posições políticas eram variadas. Eu tinha sido próximo da AP, o Weffort 

muito lá atrás tinha tido origem no Partido Comunista, o Chico de Oliveira também 

tinha tido uma interlocução com o PC, o Paulo Singer tinha sido do Partido Socialista 

Brasileiro em uma fase em que esse partido tinha tido um papel muito crítico em São 

Paulo. O Paulo Singer vinha assim de uma visão de esquerda crítica, nunca pertenceu à 

órbita do PCB. Na fase que havia uma forte influência trotskista no grupo.  
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Então havia os sindicalistas que não tinham tradição de esquerda e os intelectuais 

que, em diferentes níveis, eram críticos da experiência soviética. Todos, sem exceção. 

Havia também pessoas ligadas aos movimentos de igreja na época, já desenvolvendo 

uma militância diferente da Ação Católica que comentei. Tratava-se das Comunidades 

Eclesiais de Base baseada em algumas das pastorais, como a operária e a profissional. E 

havia também militantes de esquerda em geral. Eu diria que aqui existe um novo 

momento de mudança política. Existe um primeiro período com o movimento de massa 

que, com base na experiência da ditadura e, diria ainda, perda da liberdade, terror e o 

estrito controle que se fazia da vida social e econômica das pessoas, dos salários e tudo 

mais, os movimentos de massa abriram para muita gente no Brasil a discussão sobre a 

importância da democracia. Mesmo os seguimentos que, provavelmente, nunca tinham 

pensado a democracia como objeto, começaram a incorporar isso. Tem um cruzamento 

nisso tudo que é o MDB. Então o primeiro momento da cultura política foi ai. Isso se 

coagulou, se condensou muito fortemente na ideia de que os trabalhadores estavam 

colocando na ordem do dia, na mesa, a cidadania deles, dos trabalhadores. “Não pode 

haver proibição da greve, não pode proibir!”. Diziam eles. Houve a conscientização de 

que não se podiam criar obstáculos a intervenção na área econômica e social. E eles iam 

para as negociações com o braço extremamente duro na hora de negociar com os 

patrões. 

O movimento sindical do ABC tem alguns elementos muito fortes. Primeiro, a 

indústria automobilística se tratava do segmento mais moderno na economia brasileira; 

segundo, era o setor com o maior grau de inovação tecnológica e o mais avançado; 

terceiro, tratava-se de uma geração de trabalhadores muito jovens porque para poder ser 

metalúrgico com aquele grau de exigência tecnológica, tinha que ter passado pelo 

SENAI e pelo SENAC, de onde se originou o Lula. Ele fez um curso ai. Resumindo, era 

o setor mais moderno, tecnológico, que reunia o maior número de jovens e aqueles que 

ganhavam mais. Na visão de esquerda tradicional, tratava-se da elite da classe operária. 

Só que, ao contrário das previsões ortodoxas da esquerda, ao invés da elite se 

corporificar e se beneficiar do que ela podia ter, quando ela ia para a negociação com os 

patrões ela era extremamente dura e com uma perspectiva de socializar as suas 

conquistas para seguimentos que não eram a elite. Quer dizer, teve uma participação 

democrática muito forte. Então acho que essa é a primeira sinalização da mudança da 

cultura política.  
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Houve também uma segunda mudança da cultura política que precisa ser 

entendida. Tomando pelo ângulo da história do PT, dessa experiência segundo a qual 

participei muito ativamente durante pelo menos dez anos. Houve a entrada de líderes 

sindicais que não tinham nenhuma tradição de esquerda, dos intelectuais que tinham 

tradição de esquerda, alguns mais, outros menos, mas que já eram críticos em relação ao 

modelo soviético. Além disso, tinha um setor da igreja que estava entrando sem grande 

filiação da esquerda, mas muito combativo e querendo mobilizar e, finalmente, teve a 

entrada de gente da esquerda que tinha participado da luta armada, da clandestinidade, 

que estava fazendo uma segunda mudança de cultura política que era incorporar a 

questão da democracia e aceitar a democracia.  

Veja o exemplo do José Dirceu que era um egresso da dissidência do Partido 

Comunista que tinha ido para a luta clandestina contra o regime militar. Podemos 

pensar na Dilma que fez um itinerário um pouco diferente porque a entrada dela foi pelo 

PDT, não pelo PT. Mas, de qualquer forma, são trajetórias parecidas. Muita gente como 

o José Dirceu tinha tido uma militância de esquerda muito forte. Eu me lembro de 

conversas que tive com ele quando eu pertencia ao Diretório Nacional do PT e a 

Executiva do PT no Estado de São Paulo. Fui presidente da Fundação Wilson Pinheiro, 

que era uma Fundação Intelectual do PT, e fui secretário de formação política em um 

período no qual o José Dirceu era secretário geral em São Paulo e, depois, foi 

presidente. Nessa época, o tema das conversas girava em torno da questão da 

democracia: a esquerda vai aceitar a democracia ou não? E vai aceitar a democracia só 

como um instrumento ou será uma coisa permanente? Isso era tema de debate.  

Nessa época estava havendo uma mudança na cultura política em que uma parte 

da esquerda estava começando a aderir à democracia. Acho que isso é importante 

porque algumas dessas pessoas, como o José Genoino, por exemplo, tinham sido parte 

da guerrilha no Araguaia. O José Dirceu tinha ido para Cuba. Algumas dessas 

lideranças, em sua origem política, tinham pensado a própria participação política a 

partir de outro modelo. Aquele no qual prevalecia uma alternativa de esquerda que, nas 

origens, não é propriamente democrática. Não estava nessa pauta disputar eleições, 

competir e aceitar que o outro pode ganhar e você pode perder. Ou seja, todo esse 

processo de entrar e aderir à luta eleitoral. Havia, inclusive, uma crítica severa do Lênin 

sobre o eleitoralismo daqueles partidos que disputavam eleições. A esquerda teve que 

trespassar por todos esses véus ideológicos – para usar a imagem de Habermas – para 



195 

 

aderir em parte à democracia. Talvez não tenha aderido completamente à democracia. 

Essa é a crítica que fiz posteriormente ao PT. Mas existe ai uma mudança na direção de 

colocar o tema da democracia como um valor permanente e universal. Essa foi uma 

mudança importante no Brasil. 

As mudanças político-teóricas variaram muito de pessoa para pessoa. No meu 

caso, a crítica ao modelo soviético e a ausência de uma concepção democrática nessa 

perspectiva, capaz de transmitir a massa de cidadãos um papel importante na política, 

foi crucial. Eu vinha de uma orientação política no período anterior que estava mais 

preocupada em olhar para a necessidade de uma mobilização de massa para enfrentar o 

regime do que para as alternativas de tipo clandestino, como a luta armada. Mas isso 

não quer dizer que eu não tenha passado pelo marxismo. Passei pelo marxismo nos anos 

iniciais da Faculdade sob grande influência do Gramsci. Houve um momento, inclusive, 

que eu dei um curso optativo sobre Gramsci, no qual analisava o pensamento de 

Gramsci e sua incidência no pensamento político, ou seja, como ele formulava o sistema 

político. Então a minha influência ideológica por parte do marxismo era fruto de uma 

leitura não ortodoxa, gramsciana.  

Nessa fase na qual passei pelo marxismo aconteceram muitas coisas que acabaram 

colocando na ordem do dia uma revisão, a necessidade de olhar aquilo com mais crítica. 

Principalmente o que tinha acontecido na Hungria, na Polônia, as tentativas de 

renovação no marxismo na Tchecoslováquia e do movimento que fracassou com o 

exército da União Soviética invadiu o país. Esses acontecimentos impulsionaram o 

debate de uma maneira muito forte. No meu caso o impacto desses acontecimentos foi 

muito forte. Tive amigos e sei de pessoas que também se colocaram nessa posição 

crítica. Muitos de nós começaram a buscar alternativas em um pensamento democrático 

que tinha fronteira com o pensamento liberal. Social democrata europeu que era 

antileninista, e com isso começaram a incorporar novos temas. No meu caso, acho que 

as duas influências mais importantes foram, no marxismo, uma leitura não ortodoxa a 

partir do Gramsci, inclusive as coisas que escrevi a partir dele foram um libelo 

antiortodoxo. Ou seja, o Gramsci inverte aquela coisa famosa do Marx da infraestrutura 

influenciando a superestrutura – e localiza a capacidade das pessoas mudarem o mundo 

a partir da cultura, do universo do pensamento, da ideologia, ou se você quiser, nos 

termos das minhas pesquisas mais recentes, no mundo da cultura política. Na 
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interpretação do Gramsci os atores tomam consciência e percebem a sua situação e se 

propõe a mudar. Isso tem influência, depois, nas outras dimensões.  

A primeira influência forte foi encontrar dentro do marxismo uma alternativa à 

ortodoxia. Depois incorporei outros autores que trabalhavam com os movimentos 

sociais de forma não ortodoxa, foram eles os ingleses Herbert Richard Hoggart e o E. P. 

Thompson. Essas leituras convergiam exatamente como eu via esses movimentos no 

Brasil, ou seja, que os movimentos sociais tem sua dinâmica própria, não são 

subordinados exatamente ao seu componente de classe, dependem muito da cultura 

política e do debate existente. Essas posições inevitavelmente me afastaram do 

marxismo ortodoxo. Mais tarde, houve uma incorporação a partir do Norberto Bobbio 

que, situado no campo do pensamento da filosofia de esquerda na Itália, fazia uma 

crítica muito dura ao marxismo. Todos os livros dele, dentre os quais Qual Socialismo? 

e Qual Democracia? Então entrei nessa avenida de modo particular, de modo especial, 

porque isso também representava recolocar os temas clássicos da liberdade e da 

igualdade. 

Há um tema que é da esquerda e, ao mesmo tempo, pertence ao pensamento 

liberal também, que pergunta: como se faz a conexão entre liberdade e igualdade? Ou 

na experiência histórica essas coisas são completamente separadas? No meu caso essa 

questão foi absolutamente central. Ou seja, encontrar uma possibilidade de tentar fazer 

uma conexão foi quase que uma salvação intelectual, teórica. Aquela ideia de que “onde 

tem igualdade não pode haver liberdade”, enfatizada pelo bloco soviético, tanto quanto 

a outra que dizia que “onde tem igualdade não pode haver liberdade”, defendida pelo 

bloco americano e o stablishment cujo centro eram os Estados Unidos... No fundo, essa 

era uma falsa questão, um falso dilema do ponto de vista do que importa para a 

humanidade. O problema era como encontrar os pontos de conexão. Acho que minha 

adesão à democracia de meados dos anos 1970 para cá foi feita a partir disso. Só 

pesquiso e escrevo sobre a democracia, os movimentos sociais são estudados pelo 

ângulo da democracia, a cultura política e a transição pelo ângulo da democracia e, mais 

recentemente, as pesquisas relativas à qualidade da democracia. 

Atualmente sou também coordenador de um Research Committee da IPSA 

(International Political Science Association) que analisa a qualidade da democracia, 

dentro de uma abordagem relativamente nova. Então, no meu caso, essa adesão e essa 

passagem forte tem uma relação estreita com essa percepção de que, ao invés de 
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trabalhar a separação desses dois termos que estão na origem do pensamento 

democrático da tradição clássica grega, da própria tradição republicana com os romanos 

e com Maquiavel e na tradição liberal. Há muita gente que não concorda com isso, mas 

encontro na tradição liberal essa dimensão. Veja, por exemplo, os livros do Robert 

Dahl. Um dos temas centrais é o da igualdade básica a partir da qual as pessoas não 

podem ser discriminadas e a partir da qual as pessoas têm direitos igualitários de 

participação. Ele faz uma extensão da igualdade política como uma possibilidade que 

abre as portas para a conquista da igualdade econômica e social. Ele escreveu o 

Prefácio da teoria democrática e, depois, o Prefácio da democracia econômica, e o 

tema trata do modo como a democracia bate à porta das fábricas. Digamos, assim, que 

minha adesão à democracia, o meu aprofundamento e a minha convicção ficou muito 

organizada e estruturada em torno dessa ideia de, ao invés de qualificar a separação 

entre igualdade e liberdade, a grande contribuição é encontrar a conexão. É de alguma 

maneira estabelecer essa conexão de modo que você possa garantir que as pessoas em 

condição de liberdade também possam buscar a igualdade. Em diferentes experiências 

na história essa questão sempre foi um problema. Mas nós temos que superar isso! 

Tenho trabalhado na direção de que o pensamento democrático pode oferecer uma 

alternativa.  

Ao fim e ao cabo, essa minha posição em relação à democracia levou ao meu 

afastamento do PT. Partido onde depositei muita energia, muitos anos de trabalho... E 

claro que isso tem repercussões emocionais, afetivas, psicológicas. Experiências onde 

você deposita muita dedicação, esforço, energia, amor e depois ocorre uma separação. 

Isso sempre gera consequências. Não foi uma coisa fácil. O problema é que eu vi 

distorções muito preocupantes que me levaram ao afastamento. Houve um momento no 

qual embora por razões diferentes pareceu que a crítica clássica do Lênin fazia sentido. 

Começou a existir uma tendência eleitoralista no sentido de ocupar posições de poder 

embora isso não necessariamente significasse avançar na direção de programas e 

daquelas propostas originárias do partido. Muitas vezes isso tem acontecido... A 

dinâmica de ocupar uma posição de poder somente pela posição de poder. É para ter 

poder e recursos. Isso gera distorções mais graves como o mensalão. Ninguém venha 

me dizer que não existiu o mensalão! O mensalão existiu! Foi concreto e usado para 

pagar parlamentares. Algumas justificativas apareceram no debate e, para muitas 

pessoas, são mais do que convincentes. A primeira seria: todos os partidos faziam. A 
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segunda justificativa dizia: em experiências democráticas como a brasileira, existe uma 

incidência muito grande do poder econômico e, portanto, se o PT não fizer em parte o 

que os outros faziam, ele não conseguiria competir e ganhar. Todas essas justificativas 

representam uma fraude do pensamento democrático porque é uma admissão de que 

você pode adotar condutas não democráticas e antirrepublicanas para um objetivo que 

seria chegar em posições de poder e realizar um provável programa social, etc. Isso 

levantou uma série de dúvidas e preferi me afastar. Nunca briguei com ninguém, nunca 

briguei com o partido, continuo amigo das pessoas, mas do ponto de vista ideológico 

não dava mais.  

Dois ou três fatos políticos mais importantes levaram ao meu afastamento em 

relação ao PT. O primeiro se deu quando o PT teve um papel muito importante durante 

o impeachment do Collor, agiu corretamente ao meu juízo. Só que, precisamos entender 

que o Collor foi o primeiro presidente eleito democraticamente. Menos de dois anos 

depois de eleito ele estava derrubado, isso causou um trauma na sociedade. Ou seja, a 

nova democracia é interpretada como um rolo, um problema que deu no que deu. Todas 

as pesquisas de opinião na época, inclusive as que fiz, mostravam que a população ficou 

com um pé atrás e duvidando de que pudesse dar certo. Em um momento como esse 

entrou o Itamar na presidência, que era um cara pouco conhecido, e chamou muitos 

partidos, inclusive o PT, para um governo de aliança com o objetivo de resgatar apoio. 

O que o PT fez? Disse que não aceitava. Quando a Erundina, uma importante líder em 

São Paulo, aceitou um cargo, ela foi expulsa do partido. Isso para mim não fez nenhum 

sentido.  

O segundo momento importante de ruptura foi quando ocorreu o debate em torno 

do plebiscito sobre o presidencialismo ou parlamentarismo. O PT até o dia anterior ao 

plebiscito era parlamentarista, inclusive o Lula. Eu era do diretório nacional e nas 

discussões muitas pessoas defendiam o presidencialismo e o Lula dizia que o 

parlamentarismo era melhor. Isso era fruto de uma inspiração que acreditava que o 

parlamentarismo poderia dar mais poder aos partidos e distribuir o poder de maneira 

mais democrática. Aconteceu que nessa época começou a surgir a possibilidade do Lula 

ser candidato à presidência da república nas próximas eleições que seriam em 1994. 

Algumas pesquisas começavam a indicar que ele estava crescendo nos índices de 

popularidade. Então a direção nacional do PT mudou de posição e ele automaticamente 

mudou de posição também e passou a defender o presidencialismo. Até esse momento 
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uma das poucas pessoas que defendia explicitamente o presidencialismo era o Florestan 

Fernandes que era do diretório e era deputado. Mas pessoas como o Lula, o Weffort e eu 

próprio éramos todos parlamentaristas. O José Dirceu não tinha nessa época uma 

posição definida, ele votava com o partido. Então, de repente, quando o nome do Lula 

começou a aparecer bem cotado nas pesquisas para presidente, o raciocínio foi o 

seguinte: como primeiro ministro ele irá perder poder, então é melhor mudar de posição. 

Achei que a mudança foi muito drástica para o meu gosto, compreende? Do meu ponto 

de vista o parlamentarismo é mais democrático, é possível cobrar mais e exigir mais que 

o executivo seja contralado e fiscalizado pelo parlamento e pela sociedade. É uma 

questão de democracia. 

A terceira questão que definiu minha saída do PT surgiu já durante a campanha de 

1994. Estava em um grupo grande que trabalhava os temas da campanha do Lula, tinha 

gente do MST, o Aloísio Mercadante e o José Dirceu. O Lula vinha de vez em quando. 

O Fernando Henrique fez o plano real! Até aquele momento um dos temas mais fortes 

que nós discutíamos internamente era de que a inflação é um imposto sobre os 

trabalhadores. Por quê? Porque nós da classe média corríamos no overnight e 

aplicávamos o nosso dinheiro e nos defendíamos. Mas a maior parte, que era formada 

por quem ganhava pouco, não podia fazer isso. Isso estava claríssimo no debate. No 

entanto, quando surgiu o Fernando Henrique com o Plano Real, o PT veio com uma 

condenação que dava no meio da testa! Até hoje me recordo que eu, o Paulo Sérgio 

Pinheiro, o Sérgio Sister que é um psicanalista que atua como artista plástico, também o 

Weffort e dissemos: Olha, não dá para ficar contra o Plano Real. O que nós podemos 

dizer é que nós queremos mais que o Plano Real. Nós podemos dizer que queremos 

mais isso e mais aquilo, inclusive distribuição de renda. Agora, ser contra um plano que 

tinha por objetivo estabilizar a economia e controlar a inflação, não era possível! 

Evidente que, a partir daí, houve uma ruptura muito dura. 

Eu diria o seguinte. Nesse debate do qual participava, o tema em si não era levado 

em consideração, mas dependendo da posição tomada queria se saber qual seria o efeito 

eleitoral. Aí foi a pá de cal, disse: To fora! O eleitoralismo significava tudo o que nós 

criticávamos antes. Agora, alguém poderia comentar hoje contra a minha posição: Só 

que com esse posicionamento o Lula de alguma maneira chegou ao poder. E não só 

manteve a inflação e a política econômica e criou políticas sociais... Houve 

desdobramentos que ampliaram as ações. Tudo bem, mas naquele momento, esses três 
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eventos foram decisivos. Além disso, eu já vinha de uma posição crítica desde a 

Constituinte. Durante a Constituinte com o Tancredo o PT participou de tudo! Tudo! 

Mas quando chegou na hora não quis assinar a Constituição. Eu dizia: “Gente! Pelo 

amor de Deus! Qual o significado disso!?”. Estávamos o tempo todo mobilizados e 

querendo que a Constituição fosse numa direção mais democrática e depois não 

queríamos assinar!? Isso significava não querer legitimar um documento básico da 

democracia. Eu já estava contrariado, mas ainda não tinha sido suficiente para que eu 

saísse naquele momento.  

Analisemos também quando teve o Colégio Eleitoral no qual o Tancredo foi 

candidato contra o Maluf. Alguns deputados do PT como o Airton Soares, a Bete 

Mendes e o Euler, lá do Rio de Janeiro, votaram, participaram e o PT os expulsou. Na 

decisão do diretório nacional eu votei contra a decisão. Tentei argumentar que o Brasil 

estava em um processo de mudança e aquilo não fazia sentido. Ou seja, que votar no 

Colégio Eleitoral era uma tática que visava um objetivo maior de se iniciar uma 

democracia ainda maior. Não significava que a gente iria conquistar toda a democracia 

que a gente queria, mas se tratava de um passo adiante. No final prevaleceu a posição 

pela expulsão deles, mas eu votei contra. Já havia então dois ou três precedentes que me 

incomodavam... Depois do impeachment do Collor, do plebiscito sobre o 

parlamentarismo ou presidencialismo e depois da questão sobre o Plano Real desanimei 

e, lamentavelmente, cai fora.   

Foi muito interessante trabalhar no governo federal. Quando o Fernando Henrique 

montou o ministério, Isso é uma coisa engraçada no Brasil. Os presidentes no 

presidencialismo de coalizão, quando eles vão formar os ministérios, são obrigados a 

atender os vários partidos que apoiam o governo, para ter maioria no congresso. Ao 

mesmo tempo, no entanto, existe uma cota pessoal do presidente... É estranho, não é? A 

tal da cota pessoal. Bom, o Ministério da Cultura fazia parte da cota pessoal do 

Fernando Henrique. O Weffort foi escolhido pelo presidente e eu fui convidado pelo 

primeiro. Nós fomos, mas mantivemos nossa posição, o Fernando Henrique sabia que 

nós tínhamos nossa origem no PT e sabia que nós tínhamos críticas ao PSDB e a ele 

próprio. 

Acho que essa foi uma experiência interessante porque nós participamos da 

construção de uma proposta que estabeleceu como foco de atuação do Ministério da 

Cultura, a ideia de democratização da cultura. A justificativa teórica mais de fundo para 
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essa escolha é muito simples. O Brasil é uma sociedade de extrema diversidade cultural, 

por causa da sua origem, por causa dos índios, sua população autóctone, e dos 

portugueses, os descobridores ou invasores e também dos negros, ligados ao período da 

escravidão. Ou seja, temos origem em três matrizes culturais muito fortes que tiveram 

um papel importante na formação do povo e dos costumes, da percepção e da cultura. A 

diversidade é maior do que isso por causa das particularidades regionais e de outras 

influências que vieram mais tarde com as imigrações. Aos nossos olhos essa diversidade 

toda tinha pouca presença na cultura do país. Então o argumento que nós elaboramos 

era que, por um lado, reconhecer a diversidade e qualificá-la como elemento formador 

da identidade do povo tinha como consequência a necessidade de comunicar, dar acesso 

e transformar os objetos culturais que expressavam a diversidade em coisas que as 

pessoas pudessem ter contato e conhecer. A consigna “democratização da cultura” era 

em função dessa ideia. Uma série de coisas que foram feitas ia nessa direção. O 

Fernando Henrique aceitou essa formulação in limine, desde o momento em que o 

Weffort apresentou. Não houve uma vacilação, pelo contrário, houve apoio o tempo 

todo.  

O Ministério da Cultura tinha sido criado no governo Sarney e contou com a 

atuação do José Aparecido. Basta lembrar que um dos seus ministros foi o Celso 

Furtado que assumiu o ministério depois da saída do José Aparecido. Quando veio o 

governo Collor, ocorreu a extinção do Ministério da Cultura e criou-se uma secretaria 

da cultura na qual o titular foi o Sérgio Paulo Rouanet que era um diplomata importante. 

Quando chegou o governo do Fernando Henrique em 1995, o Ministério que tinha sido 

criado em 1985, nesse período de 10 anos viveu altos e baixos o tempo todo e teve 10 

titulares diferentes. Havia, portanto, uma extrema instabilidade da estrutura 

organizacional do sistema do ministério e uma extrema instabilidade na orientação da 

política ministerial.  

Quando nós chegamos ao Ministério da Cultura o Fernando Henrique recriou essa 

pasta. Ou seja, a primeira coisa foi garantir que haveria estrutura ministerial necessária. 

Agora, como havia tido muita instabilidade não havia propriamente um corpo 

estruturado de funcionários realmente qualificados e competentes já que os recursos 

eram muito baixos. Havia desafios como, por exemplo, montar uma equipe, toda uma 

estrutura e com pouco dinheiro. Para você ter uma ideia, no primeiro ano tínhamos um 

orçamento aprovado no ano anterior, ainda no governo Itamar, girava em torno de R$ 
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105 milhões para a cultura. Era muito pouco, nada! A primeira coisa que nós fizemos 

foi pedir mais recursos e o Fernando Henrique dobrou o orçamento previsto para o 

ministério naquele primeiro ano. A segunda coisa foi avaliar a chamada Lei Sarney que 

era responsável por financiar projetos através de incentivo fiscal. O problema é que era 

um projeto totalmente administrado pelo mercado, a incidência do Estado era zero. E 

como a Lei Sarney tinha sido alvo de denúncias e distorções, o Collor resolveu cortar. 

Algumas acusações foram indevidas, outras eram fundamentadas. O fato é que acabou. 

O Collor em cima dessa experiência criou a Lei Rouanet. 

O Rouanet era um liberal de esquerda do Itamaraty, através dos livros dele é fácil 

perceber isso. Ele propôs uma coisa em que a nova lei de incentivo tem uma presença 

muito forte do Estado, ao contrário da Lei Sarney. É o Estado que decidi como vai dar o 

incentivo. No primeiro caso era o mercado que, em certo sentido, dizia como que o 

dinheiro deveria ser gasto. Bom, mas como é que o Collor fez isso? Como que o 

Rouanet no meio daquele governo hiperliberal do Collor, que estava na linha da 

desarticulação do Estado, conseguiu propor uma Lei que tivesse esse viés? Fez por 

causa do Rouanet, não é? O fato é que essa lei estava lá e também não tive tempo de 

pesquisar isso... E a lei estava lá e ninguém a usava. Havia muita desconfiança. O 

Collor havia liquidado com a Embrafilme. Até os anos anteriores ao seu fim, a 

Embrafilme produzia entre 30 e 35 filmes por ano. Quando o Collor acabou com ela, o 

país passou a produzir um, dois filmes por ano. Então havia muitos desafios dessa 

natureza, não tinha estrutura, tinha pouco orçamento, e mesmo sendo dobrado no 

primeiro ano, era muito pouco dinheiro porque havia muita demanda.  

Tivemos então a ideia de ativar a lei de incentivo. Para isso fizemos algumas 

mudanças e aumentamos as normas segundo as quais o Estado controlaria a concessão 

do incentivo. Como isso foi feito? Criamos uma sistemática na qual o artista e o 

produtor cultural apresentavam o projeto para o Ministério da Cultura e, antes de se 

tomar uma decisão, ele deveria ser verificado em dois âmbitos: primeiro se o projeto 

original fazia sentido em relação aquele objetivo mais geral de valorização da 

diversidade e democratização do acesso à cultura. Em segundo lugar, era preciso 

verificar se os preços que o pretendente colocava nos projetos eram preços de mercado 

ou estavam superavitários. O problema é que os projetos não podem ser negados no 

mérito, ou seja, dizer que tal coisa não é cultural. Mas você pode dizer, o projeto tem 

prioridade ou não tem prioridade dentro de uma perspectiva do que o governo quer 
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fazer. Então o projeto era primeiro aprovado na sua dimensão cultural, se o mesmo 

passasse depois na dimensão do orçamento, ele ia para uma comissão formada por 

pessoas do ministério e por representantes da sociedade. Os músicos, por exemplo, 

indicavam um representante através da sua associação nacional, bem como os cineastas 

indicavam seu representante, e o pessoal do teatro e da dança também... Foi necessário 

montar uma estrutura para fazer tudo isso. Ou seja, era uma comissão formada com 

representantes da comunidade que recebia os projetos que tinham passados por aqueles 

dois filtros iniciais e dizia se ele poderia ter incentivo ou não. Se ele tivesse a carta de 

incentivo, poderia ir ao mercado e dizer que o projeto tinha sido aprovado pelo 

Ministério da Cultura e que estava procurando recursos que uma vez concedidos pela 

empresa ela poderia utilizar a Lei de incentivo fiscal. Isso teve um incremento enorme! 

Quando nós saímos, se tomar como ponto de partida os recursos da origem no primeiro 

ano, nós tínhamos multiplicado por 6 o volume de recursos.   

Acho que o lado mais bacana da experiência foi esse! Tudo aquilo que a gente 

tinha pesquisado durante anos, trabalhado e discutido do ponto de vista teórico e 

intelectual, uma parte dessas coisas a gente pode realizar no Ministério. Claro que com 

algumas limitações... Vou chamar a atenção para duas mais importantes: a primeira é 

muito interessante, trata-se de uma curiosidade sobre a sociedade brasileira: cultura é 

muito importante, mas não existe um consenso na sociedade brasileira. Desde os anos 

1930 foi criado o Ministério da Educação, houve ministros importantes, a Lei de 

Diretrizes. Há um consenso no Brasil de que a educação é prioritária. Empresário acha 

importante, líder sindical, religioso, partidos de esquerda e de direita pensam isso. 

Cultura não é o caso. Uma boa parte dos atores sociais vê a cultura como um apêndice 

de luxo... Como se fosse o morango do bolo que se põe em cima como uma 

complementação, mas não é propriamente essencial. 

Essa era a leitura que nós tínhamos a partir do ministério, eu, Weffort e pessoas 

muito qualificadas. Inclusive o Otaviano de Fiori que era professor na PUC e o Márcio 

Souza que foi meu colega nas Ciências Sociais e foi um escritor importante. O que essa 

equipe pensava enquanto nosso foco era reconhecer a diversidade cultural como 

elemento constitutivo da identidade dos brasileiros e, ao mesmo tempo, por essa razão, 

havia a necessidade de democratizar o acesso, ampliar a produção, mas, principalmente, 

ampliar a possibilidade das pessoas participarem e fruírem e tomarem contato. Posso 

enumerar algumas coisas que nós fizemos nessa direção, seja através de museus, 
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música, cinema, etc. Ainda que, para muitas pessoas, a cultura não fosse uma questão 

consensual, do nosso ponto de vista era preciso promover a sua afirmação.  

Acho que um segundo obstáculo muito sério a isso tudo e que permanece até hoje, 

independentemente do partido ser de esquerda ou direita, a tecnocracia econômica do 

ministério da fazenda, não incorpora a cultura como prioridade. Isso aparecia da 

seguinte forma. Fui secretário do Apoio à Cultura no primeiro mandato do Fernando 

Henrique entre 1995 e 1998, e fui secretário de audiovisual entre 1999 e 2002. No 

primeiro período como secretário era também presidente do Fundo Nacional de Cultura. 

Esse fundo era descrito a minha secretaria e eu era gestor financeiro, ou seja, autorizava 

recursos. O dinheiro, na origem, era muito pequeno e foi multiplicando até um patamar 

de 10 vezes. E qual é a expectativa que você tem quando está no governo e quer fazer 

coisas, tomar iniciativas e fazer políticas culturais adequadas?  

Mesmo nessa fase na qual os recursos se multiplicaram e a gente tinha mais 

dinheiro, o Ministério da Fazenda fazia da seguinte maneira. Quando começa o ano 

você espera o orçamento aprovado no ano anterior e é preciso usar o dinheiro. Mas 

normalmente demorava e o dinheiro do tesouro para o Ministério da Cultura só 

começava a chegar em fevereiro. Quando chegava nesta época do ano, o Ministério da 

Fazenda adotava um princípio chamado de contingenciamento e dizia: “Olha, não 

sabemos se vai ter dinheiro, a arrecadação caiu e nós vamos contingenciar”. Acabavam 

contingenciando a metade! Se tínhamos R$ 200 milhões, R$100 milhões ficavam 

contingenciados. E apareceu um procedimento muito estranho e extremamente 

discutível que permanece até hoje. Diziam que só iriam descontingenciar o dinheiro se, 

ao chegar à metade do ano, duas coisas fossem comprovadas. A primeira delas, havia 

algumas arrecadações ligadas a Cultura e era preciso verificar se elas cresceram para 

justificar o gasto. E, segundo, se o ministério tinha sido capaz de gastar o recurso que 

foi entregue no período de seis meses. Só que como o recurso não era entregue no dia 

primeiro de janeiro, mas no final de fevereiro ou começo de março, chegava-se atrasado 

nessa corrida para gastar a verba. Como os mecanismos legais são muito pesados e 

duros, como as leis de licitação são extremamente severas para que se possa gastar e 

muito demoradas, quando estávamos prestes a usar a verba o Ministério da Fazenda 

dizia que a arrecadação tinha sido mais baixa e não poderíamos descontingenciar tudo. 

E, além disso, diziam que nós não tínhamos usado toda a verba disponível. Ou seja, o 

mecanismo burocrático era de tal ordem rígido que o dinheiro permanecia fora do nosso 
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controle. Claro que isso não acontecia com todos os ministérios, dependendo do 

prestígio e da força do ministério, era possível driblar isso.  

Em alguns casos o Weffort teve que ir ao presidente da república e, na frente dele, 

o Fernando Henrique pegava o telefone e dizia que era preciso liberar o dinheiro. E a 

gente pensava que no dia seguinte o dinheiro estaria liberado, mas, novamente, uma 

série de registros burocráticos que significava o controle de uma área econômica sobre a 

área cultural. Então isso me levou a conclusão de que como no Brasil a importância do 

tema da cultura não é um consenso como é o da educação, a burocracia do Estado 

brasileiro, principalmente a tecnocracia econômica, também não coloca a cultura como 

um tema central. Ou seja, a cultura não é vista como investimento. Não segue a lógica 

de que quando se investe nela isso gera efeitos benéficos para a população. A cultura é 

vista como um gasto, um gasto que você tem que evitar. Essa lógica limitou muitas 

vezes minha experiência.  

Em compensação tenho relatórios dos oito anos de atividades no ministério e 

alguns deles mostram que houve nesse período uma democratização do acesso a cultura. 

A área de patrimônio, por exemplo, recebeu muitos recursos e muitos patrimônios 

foram preservados. Nesse contexto fizemos um acordo com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) para levar a efeito o Projeto Monumenta que pegava toda a 

área da Luz em São Paulo. A Pinacoteca e a Sala São Paulo, por exemplo, foram 

reformadas com dinheiro desse projeto. Alguns podem alegar que isso é obra prática. 

Mas isso não é obra física, pois se não existir a reforma não pode existir conteúdo lá. 

Com os museus públicos, como o MASP e o MAM, aconteceu uma coisa muito 

interessante. Todos eles tinham uma grande quantidade de obras na reserva técnica 

muito maior do que os espaços permitiam mostrar. Por quê? Na verdade porque às 

vezes os espaços não estavam climatizados ou não tinham a segurança adequada. Havia 

um patrimônio cultural e artístico da sociedade que ficava guardado por isso os projetos 

que passaram a financiar a mudança dos sistemas de refrigeração dos museus. Agora 

isso se perdeu... Mas se você voltar no tempo vai perceber que as primeiras grandes 

exposições de artes plásticas em São Paulo e no Rio de Janeiro que contaram com 200, 

300 mil participantes, com fila para entrar, foram esses. Seguindo a linha da 

democratização do acesso.  

Em outras áreas, como no cinema, aconteceu isso também. Como tinha ocorrido 

um grande trauma no meio cinematográfico com a extinção da Embrafilme, os cineastas 
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foram aos poucos retomando a autoconfiança. A primeira coisa que nós fizemos foi 

criar um programa chamado “Mais Cinema” que contava com o financiamento do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) para o cinema. Vou 

descrever exatamente como isso foi conseguido. Escrevi esse projeto, levei para o 

Weffort que gostou muito e disse: “Vamos levar para o Fernando!”. O Fernando 

Henrique era amigo do Weffort, havia sido meu professor, mas era o presidente, então 

tudo passa a ser diferente, a relação é outra. Na hora o Fernando pegou o telefone e 

ligou para o presidente do BNDES e disse: “O Ministério da Cultura está necessitando 

de apoio econômico e nós precisamos que entre dinheiro do banco e quero que sejam 

definidas maneiras legais para que isso aconteça. E o José Álvaro Moisés vai te 

procurar”. No dia seguinte liguei para o presidente do BNDES e fui lá falar com ele. Fui 

então colocado em contato com um assessor da área e nós montamos o programa. Esse 

programa, mais a lei do audiovisual, focaram duas coisas principais, a produção e a 

distribuição de filmes no Brasil, já que não havia geralmente recursos para distribuir. 

Então, por exemplo, quando entram os blockbusters norte-americanos eles chegavam 

com 300 cópias enquanto os nacionais entravam com 5 cópias! Apenas 5 cópias! Como 

poderia haver disputa por espaço com 5 cópias!? Através do programa criado, passou a 

haver financiamento para aumentar a distribuição de 5 para 30 cópias, as vezes para 40. 

Em casos muito raros, como o caso do Central do Brasil do Walter Salles, entrou com 

100 cópias. Ele na época entrou com pedido de recursos e depois complementou. Tudo 

bem, é possível argumentar que o cinema brasileiro algumas vezes não tem muita 

qualidade. Muitos comparam, por exemplo, o nosso cinema com essa nova leva de 

filmes argentinos que é muito cuidadosa e sensível, o lado humano do roteiro é muito 

forte... Tudo bem, às vezes o cinema brasileiro não tem isso. São poucas às vezes em 

que isso acontece... Agora, quando tem e o filme é muito bom, como entra para disputar 

com um filme americano que tem 300, 500 cópias? Daí o esforço feito nessa direção. A 

retomada do cinema brasileiro começou no finalzinho do governo Itamar, que havia 

feito um movimento nessa direção, e cresceu no governo Fernando Henrique.  

Qual era a contrapartida que nós queríamos? Depois de fazer o circuito comercial 

das salas, locadoras e televisão, argumentávamos que tendo em vista que houve 

investimento de dinheiro público, os filmes tinham que entram nas televisões públicas. 

Além disso, foi feito um convênio com o Ministério da Educação que se chamava 
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“Cinema na Escola” com o objetivo de levar para as escolas de ensino médio os filmes. 

Tanto para os alunos como para as famílias aos domingos.  

Além disso, nós criamos uma televisão chamada TV Cultura e Arte no esforço de 

democratizar o acesso e divulgar a diversidade. O Congresso Nacional tinha aprovado 

uma Lei da TV a cabo, o executivo não tinha nada a ver com isso, através da qual a TV 

a cabo tinha concessão para várias empresas, mas, no nível nacional, teria um canal a 

cabo público com conteúdo educativo. Quando veio o governo Lula, dissolveram e 

acabaram com a televisão sem nenhuma explicação... O que nós fazíamos? Pegávamos 

os filmes que tinham sido patrocinados com dinheiro público e colocávamos na TV 

Cultura e Arte. Qual era o princípio? Tem apoio do Estado, tem apoio das leis de 

incentivo, mas tem uma contrapartida republicana que, depois que fez o circuito 

comercial, o filme era passado para nas escolas para as famílias e coloca na TV Cultura 

e TV cultura e arte. Você não imagina o que foi a resistência e a luta dos cineastas 

contra a proposta. Liderados fundamentalmente pelo Barretão que sempre foi o grande 

beneficiário das leis de incentivo ao cinema. O Barretão conseguiu sempre ser o 

beneficiário em um lobby poderosíssimo com grande capacidade de influência política. 

Nós conseguimos contornar a situação, mas eles bloquearam o máximo que puderam 

esses programas. É muito provável que a extinção da TV Cultura e Arte tenha sido em 

função dessa pressão. 

No período em que estive no CEDEC, desde sua fundação em 1977 até o final dos 

anos 1980 e começo dos anos 1990, acho que prevaleceu uma percepção em que a 

pesquisa crítica que nós queríamos fazer sobre a sociedade, não tinha muito lugar dentro 

da universidade. Era tudo muito limitado, não tinha recursos nem apoio. Essa foi uma 

fase em que o apoio para pesquisas era sempre conseguido fora, através da FAPESP e 

do CNPq, mas o apoio institucional da universidade era muito importante para obter 

esses recursos. E justamente não havia canais de comunicação para colocar os temas 

que queríamos pesquisar. Então nesse tempo acabamos desenvolvendo uma experiência 

de interlocução e negociação com agências de financiamento de pesquisas 

internacionais, uma boa parte das quais, como o exemplo que dei sobre a Fundação 

Ford, tinham uma tomada de posição política, podemos dizer, uma tomada de partido. 

Ou seja, muitas delas apoiavam grupos de pesquisa que tinham uma visão crítica da 

ditadura e de toda situação que prevalecia no Brasil e na América Latina.  
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Nós então desenvolvemos esse intercâmbio com a Fundação Ford, além de 

instituições, holandesas, canadenses, francesas e suecas. Qual era a essência disso? 

Todos os projetos, por um lado, tinham uma dimensão social e queriam entender a 

dinâmica dos movimentos sociais. Além disso, tinha a dimensão política de explorar o 

aspecto administrativo e os movimentos que representavam a luta pela democracia e a 

luta contra a ditadura. Os temas dos projetos, portanto, nos abriam as portas dessas 

fundações que, em certo sentido, estavam apoiando esse tipo de gente não só no Brasil, 

como na América Latina como um todo, às vezes na Ásia e na África.  

As coisas foram mudando com o tempo e a própria USP foi passando por um 

processo de democratização, mais nas orientações gerais, do que nas estruturas. Em 

certo sentido, com a abertura e um maior diálogo e possibilidade de veiculação das 

posições críticas, todas essas questões começaram a ficar mais familiares dentro da 

universidade. Quando chegou o final dos anos 1980, já tinha tido a constituinte e a 

primeira eleição, e algumas pessoas como eu passaram a considerar que não fazia mais 

sentido permanecer em um centro fora da universidade. O argumento mais forte era o 

seguinte, se nós ficamos fora foi porque a ditadura não permitia que certas linhas de 

pesquisa pudessem ser desenvolvidas dentro. Por outro lado, ir para dentro agora e 

forçar um espaço para que essas linhas sejam reconhecidas dentro, corresponde a uma 

nova fase. Quando fui presidente do CEDEC entre 1987 e 1991, propus para o conselho 

do CEDEC que nós deveríamos fazer um esforço de nos alocar dentro da USP. O reitor 

nesse momento era o Goldemberg e teve um colega meu que também ficou animado 

com essa ideia, o Régis de Castro Andrade. Quando nós fomos conversar com o 

Goldemberg ele colocou a questão da seguinte maneira: “Se vocês vieram para a USP 

nos damos um espaço para vocês construírem a sua cede aqui”. Disse que não tinha 

direito para construir a cede naquele momento, mas que poderia haver no futuro e pediu 

para a gente escolher o espaço, buscar o recurso e vir para dentro da USP. Sem que com 

isso o CEDEC perdesse a sua autonomia administrativa e sua autonomia de orientação 

intelectual. Disse que manteria o conselho e suas orientações. Isso causou uma 

controvérsia muito forte no CEDEC e perdi essa posição. Raramente perdia posição nas 

questões que eram apresentadas, mas essa perdi e o CEDEC ficou fora da USP. Essa foi 

uma questão na qual me engajei muito fortemente, mas fui derrotado. Achei que seria 

uma mudança importante, mas o conselho não aprovou. Alguns colegas como a Profa. 

Amélia Cohn, a Profa. Maria Vitória Benevides e o Gabriel Cohn, interpretaram de 
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maneira inteiramente equivocada que, o CEDEC – o qual tinha um estatuto de uma 

organização não governamental – uma vez inserido no contexto da USP, se tornaria 

dependente. Mas essa era uma hipótese completamente fantasiosa porque essa 

dependência não existia sequer em relação aos grupos que já existiam na USP. Em 

todos os períodos em que estou nos núcleos, nunca existiu uma interferência da pró-

reitoria de pesquisa, ou da própria reitoria, dizendo o que se tem que fazer. Na verdade, 

os grupos eram deixados inteiramente a sua própria sorte, no sentido de definir o seu 

programa de pesquisa, se justificar para a universidade e, inclusive, ir buscar recursos 

fora da universidade. Ou seja, esse era um ponto falho da estrutura que existia. Isso só 

começou a ser corrigido há quatro anos, desde a administração do Prof. Marco Antônio 

Zago na pró-reitoria de pesquisa. Em mais de 40 anos de USP, foi a primeira vez que vi 

um programa para financiar a pesquisa de seus grupos fundamentais. Tudo isso feito 

mediante avaliações muito severas. Aliás, o comitê que avaliou o NUPPs foi formado 

por professores de fora de São Paulo e internacionais. Nesse sentido, as avaliações dos 

meus colegas no CEDEC não se baseavam em nenhum fato real. Como nós estávamos 

saindo da ditadura e entrando na democracia, em certo sentido, isso representava uma 

descrença na democracia. Não percebiam que num contexto democrático, não só é 

possível ser autônomo, como existem mecanismos para se reagir caso haja qualquer 

esforço de interferência. Logo depois disso, quando terminou meu mandato na 

presidência em 1992, expliquei aos meus colegas que ficaria basicamente na 

universidade e me esforçaria para construir dentro da universidade estruturas que eram 

necessárias. Nesse momento o Goldemberg estava dentro da reitoria valorizando a 

formação dos núcleos de pesquisa. Juntamente com o Prof. José Augusto Guilhon de 

Albuquerque, que era meu colega no Departamento de Ciência Política, nós criamos o 

Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais e Política Comparada, atualmente o 

NUPRI, no qual fiquei fazendo pesquisa, atuando e escrevendo no período que vai de 

1992 até 1995 quando fui para o governo federal. 

Quando retornei de Brasília em 2002 essa realidade dos núcleos era muito mais 

forte. Eles tinham ganhado espaço e tinham se consolidado. O núcleo que ajudara a criar 

e do qual tinha sido coordenador no início dos anos 1990 não existia mais com aquela 

dupla identidade, agora só tratava de relações internacionais. Como não sou um 

pesquisador da área de relações internacionais, até fiz algumas coisas na área, organizei 

um livro, mas não é o meu foco mais importante. Então fui convidado pela Eunice 
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Durham que era coordenadora do antigo NUPES (Núcleo de Pesquisa sobre o Ensino 

Superior) para me associar. Na época, o Prof. Simon Schwartzman que é um grande 

estudioso sobre ensino superior voltou para o Rio de Janeiro e a Profa. Eunice Durham 

estava sozinha. Foi quando ela me disse que era preciso reformular o núcleo e, de 

alguma maneira, expandir o foco do NUPES. Na época, o Pró-reitor de pesquisa Prof. 

Luis Nunes, disse que estava na hora de fazer um projeto de renovação e, em conjunto 

com a Profa. Eunice, elaboramos um projeto segundo o qual deixava de focar somente o 

ensino e se tornaria um Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em geral. Desde 1995 

estou na coordenação desse núcleo. 

Ou seja, a grande justificativa para a existência de grandes centros como o 

CEDEC e o CEBRAP fora da universidade, era que nós não podíamos fazer isso dentro 

da universidade por causa da ditadura. Não estou defendendo que esses órgãos precisam 

ser extintos, eles não precisam desaparecer, mas o grande lightmotive para estar fora era 

que não dava para fazer aquele trabalho dentro da universidade. Ora, no momento em 

que começou a democratizar, acabou a ditadura e a orientação da universidade passou a 

mudar, a minha convicção era de que nós precisávamos forçar a criação desses espaços 

dentro da universidade. E, de alguma maneira, reintroduzir temas necessários e também 

recuperar as pessoas que tinham sido afastadas da universidade. Os professores que 

tinham sido afastados precisavam voltar. Outros colegas nossos não tinham sido 

afastados por decreto, mas tinham ido embora por medo da repressão. Foi o caso do 

Régis de Castro Andrade, por exemplo, que foi para a Inglaterra depois que foi preso. 

Então acreditava que era preciso criar novamente um polo de atração da massa crítica. 

Universidade se faz com massa crítica, com gente que tem capacidade e solidez na sua 

formação para poder pensar os problemas da sociedade e dar respostas na dimensão 

científica. Como nem todo mundo pensava assim, disse para o pessoal do CEDEC que 

não continuaria e não me candidatei à reeleição como presidente para que o centro 

pudesse continuar sua trajetória.  

A minha saída do CEDEC coincidiu com a separação dos departamentos nas 

Ciências Sociais da FFLCH-USP, em Antropologia, Sociologia e Ciência Política. 

Então era preciso investir no departamento. O José Augusto, em um determinado 

momento, foi chefe do novo departamento e eu o vice. Era preciso criar a comissão de 

pesquisa e uma série de coisas que exigiu muito engajamento. A nossa leitura era de que 

as mudanças que tinham ocorrido na sociedade tinham que acontecer dentro da 
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universidade. É preciso levar em conta que a USP sofreu o impacto do governo 

autoritário de maneira muito dura. Isso se deveu não somente por causa das 

aposentadorias compulsórias e das perseguições, mas porque se criou em algumas áreas 

de administração, do funcionalismo e até mesmo dos professores, uma dinâmica 

tendente a ser contrária às inovações. 

Quando ocorreram as mudanças mais importantes do país, principalmente a 

constituinte de 1987-1988, a reconstitucionalização do país e o início de todas as 

iniciativas na direção de democratizar efetivamente a escolha de governos e toda 

dinâmica democrática, algumas coisas começaram a ocorrer dentro da universidade. A 

mais importante delas dizia respeito em atualizar a administração da universidade e a 

maneira como ela se autoavaliava. Vejo duas consequências mais importantes em 

relação a isso. A administração do Prof. Goldemberg provavelmente foi o sinal externo 

mais claro de que existia uma percepção em alguns segmentos mais críticos que a 

universidade precisava dar um salto à frente. O Goldemberg fez um esforço para 

profissionalizar e aumentar os padrões de profissionalização e rigor científico e de 

produção. Daí o surgimento nesse contexto da chamada lista da improdutividade. Quero 

dizer que a administração do Goldemberg trouxe para o debate a questão de que a 

universidade pública uma vez financiada com recursos públicos, não pode se dar ao 

luxo de não ser avaliada. E, evidentemente, a primeira questão colocada por essa 

temática era a necessidade da universidade se autoavaliar. Quando olhamos para os 

exemplos internacionais e examinamos comparativamente, observamos que as 

universidades mais importantes do mundo são avaliadas externamente por organismos 

externos que contam, às vezes, com representantes do governo, mas que, em grande 

parte, têm representantes da sociedade, de empresas, organismos que representam 

profissionais e trabalhadores. No caso da USP e das universidades brasileiras, isso é 

incomum, não faz parte do caminho adotado aqui.  E, toda vez que esse tema aparece, 

há uma enorme resistência. Por quê? Porque há uma leitura equivocada do conceito de 

autonomia que entende que a USP não precisa ser avaliada pela sociedade. Então o 

Goldemberg trouxe à tona esse problema para o debate, defendendo que nós temos que 

nos avaliar sim! 

O simples fato das pessoas fazerem concursos e carreira, não é suficiente para 

saber se estão produzindo. Produzindo em relação a que? É preciso saber se estão 

produzindo em relação ao objetivo central da ciência que é o de vincular o pensamento 
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e a atividade intelectual, os métodos de pesquisa, com os desafios apresentados pela 

sociedade. Isso não é automático, ou seja, só porque os professores passaram por um 

concurso, fizeram livre-docência e atingiram a titularidade, que os pesquisadores estão 

prontos. Não, essa é uma tarefa que tem que ser articulada, precisa ser proposta. Essas 

tarefas devem ser parte de um programa científico mais articulado. E para que isso 

aconteça, a avaliação é um mecanismo que existe para saber se os programas estão 

sendo cumpridos. Então acho que a primeira grande inovação que ocorreu em relação ao 

imobilismo que ocorria na universidade no que diz respeito a esses temas, foi essa 

proposta pela administração do Goldemberg. Isso acarretou várias consequências. 

Algumas negativas quando se interpretou que isso se tratava de uma exigência favorável 

ao produtivismo, o que não foi o caso. Mas houve também reações promovidas por 

departamentos, institutos e organismos centrais, no sentido de verificar qual estava 

sendo a conduta e o desempenho dos pesquisadores e dos professores. Além disso, a 

universidade foi progressivamente introduzindo mecanismos de avaliação. Hoje, até os 

cursos de graduação são avaliados pelos próprios professores e pelos alunos. As grandes 

decisões estão sendo avaliadas, o que significa que aquela inovação introduzida nos 

anos 80, abriu um debate em torno de como a universidade se situa diante do fato de ser 

uma instituição financiada com recursos públicos e compreende a questão da 

autonomia. Porque a autonomia não significa que ela pode fazer estritamente o que ela 

quiser. Autonomia diz respeito também ao programa de respostas que ela tem para com 

a sociedade. Não estou aqui defendendo a ideia de que o governo deveria fazer um 

plano e entregar para a universidade dizendo: “Vocês tem que fazer isso aqui”. Não 

concordo com essa tese, para mim está claro que a universidade tem que ter autonomia 

intelectual. Mas a universidade existe em um contexto social. É impossível separar a 

universidade dos desafios da sociedade. Se a universidade não tiver a capacidade de 

responder a isso, ela tem que ser questionada.  

Uma segunda consequência dessas mudanças propostas pela administração do 

Prof. Goldemberg como reitor foi a criação dos núcleos de pesquisa. A universidade 

estava organizada em departamentos depois da reforma dos anos 70 e, em tese, 

deveriam substituir as cátedras, abolidas no período anterior. No período das cátedras, o 

catedrático e as pessoas ligadas a ele, discutia questões de pesquisa com muita 

autonomia e independência e, às vezes, com certa arbitrariedade e discricionarismo. 

Mas eu daria um exemplo positivo, diferente desse perfil, que foi o caso da cátedra de 
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Sociologia I dirigida pelo Florestan Fernandes. Ele definiu nos anos 50 e 60 juntamente 

com os seus colaboradores, entre os quais, Maria Sylvia de Carvalho Franco, Fernando 

Henrique Cardoso, Otávio Ianni e Leôncio Martins Rodrigues, um programa de 

pesquisa muito preciso para ampliar o grau de entendimento da sociedade brasileira, 

sobre a sociedade de classes de origem escravocrata, sobre as inter-relações de um 

empresariado relativamente dependente do Estado e que emergia depois do processo de 

substituição de importações que tinha ocorrido depois da Segunda Guerra Mundial. Em 

outro contexto, poderia citar também a cátedra do Prof. Simão Mathias, na área da 

Química, além de outras no Instituto de Física. Agora, quando as cátedras foram 

substituídas, os departamentos, em tese, deveriam desempenhar esse papel. Mas os 

departamentos não conseguiram se definir institucionalmente como centros de 

administração do ensino e de coordenação dos professores para as aulas, nem como 

centros de pesquisa. São muitas as razões que impediram o seu desenvolvimento, não 

cabe analisá-las agora já que isso levaria a uma digressão muito longa. Mas justamente 

devido a essas deficiências e traçando um diagnóstico do conjunto da universidade, 

decidiu criar a figura dos núcleos de apoio à pesquisa.  Então foi nesse momento que se 

iniciou uma experiência, que está sendo muito rica nas últimas décadas, no sentido de 

instaurar iniciativas de pesquisa que são multidisciplinares e que, num certo sentido, 

permitem transpassar essa extrema especialização que ocorreu em alguns casos. Cito o 

caso das Ciências Sociais, um fenômeno difícil de explicar. Por um lado, a Ciência 

Política, a Sociologia e a Antropologia desde os anos 70 tinha uma série de estímulos 

para se especializar e, a partir desse ponto de vista, para adquirir expressão institucional 

própria, que não poderia estar dispersa em um departamento mais amplo que pudesse 

falar em Ciências Sociais. Isso levou, portanto, a um processo de formação de 

departamentos muito especializados. Fazendo um balanço, hoje, diria que nem os 

departamentos pelo seu processo de especialização, conseguiram ter programas de 

pesquisa próprios, específicos, que num certo sentido pudessem substituir a experiência 

das cátedras, nem conseguiram se especializando, mantendo um diálogo e uma 

intercomunicação com outros departamentos, de tal modo que não ficasse estritamente 

adscrito a estruturas muito rígidas de especialização. Ora, a especialização levou a uma 

dificuldade de diálogo entre a Ciência Política e a Sociologia. Agora, faz sentido pensar 

a política longe da sociedade? Faz sentido pensar os desafios da sociedade sem incluir 

as tarefas do Estado, da esfera pública para tomar decisões? Exemplifico com isso para 
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mostrar porque na minha análise os núcleos de apoio à pesquisa, dos quais o Núcleo de 

Pesquisa em Políticas Públicas (NUPPs) e o Núcleo de Estudos da Violência (NEV) são 

exemplos. Esses núcleos foram agregando pesquisadores de diferentes áreas, que podem 

retomar programas de pesquisa com uma integridade e uma perspectiva mais 

consistente que não existia antes.  

Em instituições muito grandes como a USP, há um risco grande de elefantíase e é 

muito difícil que as coisas mudem completamente. Essas instituições tem uma força de 

inércia muito grande, os hábitos, procedimentos, normas, não mudam facilmente. 

Mesmo tendo um reitor extremamente inovador, as coisas não mudam de repente. É 

difícil que as coisas fluam para baixo e atinjam as esferas administrativas, como a 

adoção de procedimentos novos, a revisão de normas, regulamentos, tudo isso toma 

muito tempo... Ou seja, apesar desse esforço iniciado nos anos 80 pelo Prof. 

Goldemberg, nem todas as reitorias que vieram depois, conseguiram manter o mesmo 

ímpeto mudancista e reformador. Num certo sentido, acredito que essa inércia tenha 

puxado para um padrão menos inovador. Isso tem mudado recentemente e espero que 

com a eleição do Prof. Zago isso possa se acentuar. Em todo caso, duas coisas mudaram 

a feição da USP. Primeiramente, mecanismos de avaliação foram incorporados em todas 

as esferas e, segundo, os núcleos de pesquisa receberam uma extrema atenção. Pela 

primeira vez, iniciativas de pesquisa foram olhadas como uma prioridade que está no 

cerne da universidade ao lado do ensino. A universidade não pode só transmitir 

conhecimento, mas ela também tem que ter capacidade e com base na sua expertise – 

em várias áreas – responder questões que estão sendo colocadas pela sociedade. Isso é 

fácil de identificar, se você pensar em doenças como o câncer e a AIDS que assolam a 

humanidade e ainda não estão resolvidas. Ou seja, a universidade tem um enorme papel 

em relação a isso. Não estou dizendo que ela tem que no dia seguinte oferecer a bula do 

remédio para a sociedade no dia seguinte, mas ela tem que dedicar esforços durante 

anos para entender. Eu diria que na área das Ciências Sociais nós também temos 

questões parecidas em sua magnitude a um câncer e a uma AIDS. Existem mecanismos 

de desigualdade social, pouca participação, acesso limitado das pessoas à justiça, há 

uma série de questões de natureza social, política e institucional que são desafios para a 

sociedade. A universidade não pode simplesmente dizer: “Nós estamos aqui envolvidos 

no desenvolvimento da ciência e do pensamento puros”. Esses problemas se impõem à 

universidade e para ela responder a esses desafios, ela tem que ter estruturas 
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institucionais, recursos correspondentes e expertise de equipes para poder dar conta. 

Caso contrário, ela não pode fazer nada. 

Desde o período do CEDEC e na atividade conjunta com alguns professores, 

principalmente o Francisco Weffort, um dos principais projetos que nós definimos era 

entender os processos de mudança política e a extensão dos direitos de cidadania. A 

partir deste núcleo central, os movimentos sociais, sindicais, o sistema partidário e, em 

consequência, a democracia em si e como um todo, entraram em questão. Algumas 

dessas coisas nós desenvolvemos no CEDEC, principalmente as pesquisas sobre os 

movimentos sociais. Havia pesquisas que procuravam entender a natureza dos 

movimentos sociais no Brasil e a sua relação com o Estado e a política, se eles estavam 

mais voltados para uma perspectiva social ou se entravam na esfera pública e como se 

inseriam, quais eram os obstáculos e amarras que impediam isso. Nós avançamos muito 

nessa direção e publicamos vários livros. Agora, na medida em que o próprio processo 

político brasileiro avançou e foi se modificando, novos temas ligados ao lugar da 

sociedade na sua relação com a democracia foram aparecendo. Os temas ligados ao 

sistema partidário tiveram uma importância muito grande logo no início da 

democratização. Depois, os temas relativos à constituinte e aos resultados da 

reconstitucionalização do país e em que medida esse processo tinha implicado em 

avanços democráticos em relação ao período democrático de 1946 a 1964. Então isso 

tudo foi trazendo para o centro do programa de pesquisas, ao qual eu estou envolvido há 

vários anos, a democracia brasileira. O que é a democracia brasileira? Quais são suas 

características e em que medida avançou? Em um primeiro momento fiquei muito 

preocupado do ponto de vista da pesquisa, em olhar a outra face da moeda das 

instituições, entendo por esse viés a cultura política. Quero dizer que estava preocupado 

em entender como a própria sociedade percebia a democracia, as mudanças que estavam 

ocorrendo e as próprias instituições entendidas enquanto ferramentas de intervenção dos 

cidadãos no processo.  

A partir de meados dos anos 80 até meados dos anos 90, quando fui para Brasília 

trabalhar no Ministério da Cultura, até o meu retorno em 2003, fiquei analisando o tema 

da cultura política ligado à democracia, para entender a motivação da sociedade na 

participação ou na falta de participação e em seus obstáculos. Porque interessava 

compreender o cinismo e os estímulos ligados à passividade também. Agora, na medida 

em que isso se desenvolveu, demonstrou outros aspectos particularmente ligados às 
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instituições, que é o objeto do meu estudo presente. Hoje estamos no NUPPs 

desenvolvendo um projeto de 5 anos que começou no final de 2011, a respeito dos 25 

anos da democracia brasileira, tomando o período após a promulgação da constituição 

até 2013. A ideia é construir um balanço a respeito da qualidade da democracia. Em 

certo sentido esse novo programa estabelece uma distinção analítica entre o conceito 

básico de democracia que a Ciência Política trabalha, procedimental e que opera no 

plano das instituições e muito voltado para mecanismos de escolhas de governos, e a 

questão da qualidade. Essa nova abordagem preocupada com a qualidade faz um 

esforço para alargar essa definição e de considerar como outras dimensões da 

democracia, além das dimensões institucionais, tem que ser levados em conta para se 

entender quando um regime se estabiliza ou não, quando ganha raízes ou não, quando 

melhora sua qualidade.  

O foco da pesquisa que desenvolvo atualmente tem sido olhar, por um lado, os 

conteúdos da democracia e de que maneira nesses últimos 25 anos se pode dizer que a 

liberdade e a igualdade existem e foram expandidas e autorizam as pessoas comuns a 

não apenas escolherem governos, mas também a influenciar as decisões. Resumindo, 

em primeiro lugar verificamos os conteúdos e, em segundo lugar, quais são os 

procedimentos que facilitam isso, ou não facilitam. É preciso verificar os partidos 

políticos, a relação do legislativo com o executivo e deste com o judiciário, o acesso à 

justiça, etc. E, em terceiro lugar, verificar os resultados da democracia em forma de 

políticas públicas. Porque a democracia não é somente um ideal ou uma enteléquia que 

funciona fora da sociedade; ela é um arranjo de normas, de leis e mecanismos para 

produzir resultados para as necessidades e preferências dos cidadãos na condição de 

eleitores. Essa terceira dimensão, se olhada através das versões mais tradicionais de 

democracia, não estará presente. Principalmente em relação às definições de tipo 

minimalista, inspiradas nas concepções do Schumpeter que nos anos 40 publicou um 

livro extremamente influente nos Estados Unidos e que, na época, fazia uma análise 

crítica do capitalismo e, mal grado sua posição, dizia que o socialismo tinha grandes 

chances de se desenvolver. Nesse contexto ele fazia uma análise da democracia segundo 

a qual ela era um arranjo para eleger elites. Feito isso, levando até as últimas 

consequências a definição do Schumpeter, o eleitor deveria ir para casa e não interferir 

em mais nada. Bom, essa outra abordagem que se baseia nas qualidades da democracia, 

introduz um elemento novo e amplia o original. Por exemplo, todos os mecanismos de 
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monitoramento de governos e controle das suas ações, a chamada accountability vertical 

e horizontal, não estavam presentes nas versões tradicionais. O meu argumento é que 

esse acréscimo implica em aumentar o poder das pessoas comuns e, portanto, em 

democratizar mais. Isso significa realizar uma das promessas mais fundamentais da 

democracia segundo a qual as pessoas podem se autogovernar. Mas falar simplesmente 

em autogovernar, é uma afirmação retórica que não mostra todas as suas consequências 

práticas. 

A abordagem da qualidade da democracia, com a qual venho trabalhando no 

NUPPs, incorpora outras dimensões e abre através de mecanismos de avaliação e de 

mensuração da democracia, a possibilidade de verificar em que estágio nós estamos. É 

claro que a democracia não tem um estágio final, um ponto ideal em que tudo estará 

resolvido, não é esse o objetivo. Mas é possível saber se o congresso funciona bem, se o 

sistema partidário da conta das suas funções e perguntar se a sociedade brasileira está 

bem representada na política. Por exemplo, o Brasil é o país onde existe a mais baixa 

representação de mulheres no parlamento, tem menos de 9%. Através dessa medida é 

possível avaliar a qualidade. Por quê? Porque as mulheres representam mais do que 

50% da população. O argumento de que as mulheres estão bem representadas por 

homens é falso. Elas próprias não acreditam. Há uma série de temas que são próprios da 

sua experiência na sociedade, inclusive o machismo, a violência e a dominação que são 

elas que podem colocar. Os homens não sabem fazer isso. Os homens podem tratar do 

aborto de forma retórica, mas não sabem o que significa parir e abortar. O homem não 

sabe o que é parir em uma situação em que não se quer parir. Então, essa ideia da 

representação pelos outros é uma falha no sistema democrático.  

O papel que atribuo para os intelectuais é aquele no qual eu me formei na 

Faculdade de Filosofia. Não que eu não trouxesse da minha experiência anterior na 

militância católica e, depois, na Ação Popular e no movimento estudantil, uma ideia de 

qual era o papel do intelectual, mas na Faculdade de Filosofia isso ganhou um formato e 

um contorno mais adequado e preciso. Eu, aliás, quis fazer vestibular para ingressar na 

Faculdade de Filosofia porque eu a via como um centro de formulação de pensamento, 

de indagações que, por um lado, era muito sofisticada na sua formação, com professores 

de origem nos mais diferentes países e influências culturais muito fortes, mas que tinha 

ao mesmo tempo, a perspectiva de dar respostas à sociedade. Isso esteve muito presente 
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na primeira tradição intelectual com a qual eu entrei em contato e que é a do grupo do 

Florestan Fernandes.  

Sempre me lembro de uma conferência do Octávio Ianni que foi meu professor, 

ocorrida em 1966 ou 1967, depois do golpe de 64, na qual ele discutia um texto do 

Celso Furtado escrito antes de 1964 quando ele ainda estava no governo João Goulart. 

No artigo, Furtado procurava interpretar quais eram os obstáculos que existiam no 

cenário político brasileiro para que se pudesse avançar o processo. E eu fiquei muito 

impressionado porque o Ianni fez aquela conferência para explicar, em primeiro lugar, a 

tese do Celso Furtado e, ao mesmo tempo, porque baseado nela o projeto político tinha 

fracassado. Afinal, tinha sido derrotado pelo golpe. O Ianni fazia ainda um esforço para 

dizer que o desafio estava em como pensar os mesmos problemas fora de um horizonte 

que levasse ao fracasso. Quer dizer, essa era a autêntica indagação intelectual! Era 

puramente intelectual, mas totalmente vinculado e comprometido em dar uma resposta 

para a sociedade. Por que tínhamos entrado num período ditatorial e havia problemas 

muito difíceis de enfrentar, tais como assegurar a liberdade de expressão. Nessa época 

ainda não tinha ocorrido o AI-5 que acabaria limitando todo esse processo, então havia 

uma relativa liberdade e o Ianni não estava impedido de falar. Cerca de um ano depois, 

o Florestan trouxe para a Faculdade de Filosofia para fazer uma conferência o Andrew 

Gunder Frank que defendia, dentro de um marco marxista muito rígido, uma tese para 

explicar o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Era uma tese que procurava 

demonstrar como as relações que o Brasil tinha de natureza internacional, inclusive com 

os Estados Unidos, levavam ao subdesenvolvimento. Não havia saído ainda o livro do 

Fernando Henrique sobre a dependência, que trás uma interpretação diferente. Esta 

última levava em conta as características internas de cada sociedade para manter a 

dependência. Lembro que fiquei muito decepcionado com a conferência do Gunder 

Frank que fora apresentada pelo Florestan que era venerado como um grande professor 

por todos nós e a quem depositávamos grande confiança. Veja, estou dando dois 

exemplos diferentes, um positivo e outro não, segundo minhas lembranças, ou seja, a 

reinterpretação que faço agora no presente das minhas experiências passadas. Saí da 

conferência do Prof. Ianni extremamente motivado, com vontade de estudar, trabalhar e 

entender o que estava acontecendo. O desafio era muito maior! Era preciso se dedicar 

muito às disciplinas. No outro caso, senti que a maneira como o problema era colocado, 

nos deixava sem alternativas. Ou seja, era como se tivessem nos dito: “Olha, o 
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subdesenvolvimento está fadado a continuar porque o Brasil e a América Latina estão 

dominados pelos Estados Unidos e esse contexto não irá mudar”. Então, puxa vida, 

pensei comigo mesmo: “O que nós viemos fazer aqui?”. Lembro-me de ter tido essa 

reação e em conversas comentado com alguns colegas. 

Estou dando esses dois exemplos porque a Faculdade de Filosofia era isso, havia 

um clima e um contexto de indagação, de perguntas e problemas, em que éramos 

forçados a refletir nos termos das disciplinas, do que queríamos aprender e de como era 

possível enfrentar essas questões. Quer melhor preparação e formação intelectual do que 

essa!? Na qual ao mesmo tempo éramos informados e convidados a compartilhar 

conhecimentos existentes, através das conferências e apresentações e, ao mesmo tempo, 

projetar isso para à frente como uma tarefa. Não sei dizer se todos os colegas saíram 

assim da conferência, mas com certeza, vários entenderam a mensagem porque fizeram 

coisas parecidas com aquelas que fiz e faço até hoje... Saí da conferência do Ianni com a 

certeza de que eu tinha alguma coisa a fazer. Experiências como essas davam para nós 

um rumo intelectual e, por outro lado, a noção de que todos nós somos cidadãos. Não dá 

para separar. Nunca separei a minha condição de cidadão da minha condição de 

intelectual. O tempo todo, essas coisas estiveram de tal modo imbricadas e 

influenciaram uma a outra. Claro, isso coloca problemas, afinal, quando se está muito 

entusiasmado por desafios que são colocados na sua condição de cidadão, existe o risco 

de se distorcer a análise? Acho que esse risco só existe se o intelectual não for 

cuidadoso e rigoroso com os métodos de apuração da realidade, de levantamento de 

dados, de perguntas sobre os próprios dados e de indagação sobre a esfera empírica. Se 

o intelectual ceder aí e diante de situações difíceis não buscar informação, nesse caso há 

problema. Como a minha inspiração para fazer a Faculdade de Ciências Sociais e 

também para militar foram muito impactadas pela experiência do golpe de 64, uma das 

primeiras indagações que me fazia, nos estudos sobre movimentos sociais e cultura 

política, era a seguinte: “E a sociedade, ficará passiva e de braços cruzados?”. Havia 

ocorrido uma grande manifestação de apoio ao golpe na véspera do dia 31 de março, 

instaurou-se a ditadura, acabava a nossa liberdade e a sociedade não ia fazer nada? Por 

quê? Era uma indagação dura que, afinal, interrogava o que era o próprio Brasil e o que 

era a nossa sociedade. Então encontrar mecanismos para mensurar isso, indicadores de 

quais fatores influenciam, estimulam ou bloqueiam a participação ativa dos cidadãos, 

dependem dos métodos de pesquisa que o intelectual adota. Se você ceder enquanto 



220 

 

intelectual, deixará de entender que uma parte da sociedade é conservadora e liberal. 

Nas minhas pesquisas, por exemplo, sobre corrupção, me dei conta de que existe um 

relativo nível de aceitação social da corrupção no Brasil. Esse é um lado da nossa 

sociedade. Por mais que quisesse liberar a sociedade do autoritarismo e da ditadura, 

existe um lado dela que, segundo meu modelo democrático, estava falho. As minhas 

indagações e meus livros sobre a cultura política vêm em grande parte daí. Qual é afinal 

a cultura política que organiza a percepção e a capacidade de inclusão ou de exclusão 

das pessoas comuns no sistema? É preciso ter clareza de quais são as perguntas corretas 

a fazer e de quais serão os métodos a serem utilizados. É preciso ter um sentido muito 

fino de que tipo de levantamento de dados será necessário porque, às vezes, algumas 

coisas servem e outras não. Acho que apurei isso na Faculdade de Filosofia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 

 

 

Sandra Margarida Nitrini 

 

 

 

 

 

 

 

Essa oportunidade ampliou muito a minha visão 

sobre a FFLCH e sobre toda a universidade. Foi um 

ganho. Entendi também que participar dessas 

atividades administrativas significa colaborar para um 

trabalho acadêmico coletivo e de peso. 
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Venho de uma família modesta da classe média. Meu pai era filho de italianos e 

minha mãe, filha de libanês casado com uma brasileira, por sua vez, filha de uma 

polonesa com um corso. Como se vê, minha origem tem muita miscigenação. Meu pai 

tinha o curso universitário incompleto, ele fez a faculdade de Direito no Largo São 

Francisco até o terceiro ano, quando  abandonou o curso. Só ele trabalhava fora, era 

escrivão da polícia civil. Minha mãe tinha o curso primário. Esse é o quadro que mostra 

o nível de formação de minha família. Nasci e morei até trinta anos no bairro da Luz, 

numa rua que se chama Francisco Sá Barbosa. Era e continua sendo uma rua repleta de 

casas geminadas. Reunia pessoas de várias nacionalidades: espanhóis, japoneses, 

italianos, poloneses e armênios. Nasci e cresci nesse ambiente. Os moradores eram 

também pessoas modestas, como feirantes e pequenos funcionários.  

Fiz o primário em escola pública, no grupo escolar Prudente de Morais, na 

Avenida Tiradentes, perto da Pinacoteca e da Estação da Luz. Quando terminei o 

primário, meus pais me apresentaram a possibilidade de escolher entre dois colégios de 

freiras. O Colégio de Santa Inês, situado no bairro do Bom Retiro ou o Colégio Santa 

Terezinha, que ficava no Canindé. Optei pelo Colégio de Santa Inês, onde fiz meus 

estudos entre o quinto ano primário e o terceiro clássico. Localizado na Rua Três Rios, 

era, então, vizinho da Faculdade de Odontologia da USP. Para ir para o Colégio de 

Santa Inês eu tinha que passar também pela Escola Politécnica da USP. 

Tive uma formação muito boa no Colégio de Santa Inês. Na época a escola 

pública era excelente. E nem todos os colégios privados eram bons, como até hoje nem 

todos os colégios privados são bons, mas o colégio onde estudei era muito forte, muito 

bom. Tive a sorte de ter uma sólida formação humanística. Naquela época, terminado o 

ginásio nós tínhamos três possibilidades, ir para o científico, o clássico ou o curso 

normal. Optei pelo clássico, mas já no ginásio tive uma forte formação em línguas, 

língua francesa, língua inglesa, língua portuguesa, latim, história, todas essas matérias. 

Depois, quando terminei o curso clássico, optei por fazer o curso de Letras.  

Na época em que iniciei a graduação, o curso de Letras era dividido em três áreas: 

Letras Neolatinas, Anglo-Germânicas e Clássicas. Não tínhamos ainda o curso de Letras 

Orientais. Prestei vestibular em 1965, não havia obrigatoriedade de preenchimento das 

vagas e passávamos também pelo processo de exame oral. Ingressei em 1965 para fazer 

Letras Neolatinas em um período em que já tinham ocorrido modificações nessa área. 
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Como nós optávamos por uma língua principal, escolhi o francês, e como segunda 

língua, o espanhol. 

Eu me formei em 1968. O período em que passei pela faculdade foram os últimos 

anos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFCL-

USP). Logo depois veio a reforma em que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras se 

transformou na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH). As outras 

ciências que pertenciam a essa instituição se tornaram institutos independentes. Há outra 

coisa importante a dizer, estudei na Maria Antônia de 1965 a 1968 e presenciei a 

mudança dos cursos, que estavam ainda lá sediados, para a Cidade Universitária. Essa 

mudança foi acelerada por causa dos graves acontecimentos provocados pelos membros 

do Comando de Caça aos Comunistas, que se encontravam no Mackenzie e os 

estudantes da USP. O prédio da Rua Maria Antônia foi danificado como consequência 

daquela famosa ‘batalha’ travada entre estudantes dessas duas instituições.   

Quando entrei em 1965 havia pouco tempo que tinha sido criada a área de Teoria 

Literária que depois se transformou em Teoria Literária e Literatura Comparada. Se não 

me engano isso ocorreu em 1961-1962. Quando fiz o curso de Letras, não fui aluna do 

Prof. Antonio Candido porque em meu primeiro ano ele estava no exterior. Fui aluna de 

um curso que corresponderia hoje ao de Introdução aos Estudos Literários, que fazia 

parte do primeiro ano do currículo de Letras com o Prof. Roberto Schwarz, que era 

assistente do Prof. Antonio Candido. Era um curso de iniciação, que desafiava os 

ingressantes. A bibliografia era complexa para alunos que tinham acabado de entrar na 

Faculdade. Foi uma disciplina muito importante para a nossa formação. Naquela época 

não havia na Graduação a disciplina de Literatura Comparada. Tive bons professores de 

literatura, na área de Literatura Espanhola, na área de Literatura Brasileira, na área de 

Literatura Francesa. Dentre eles, destaco o Prof. Davi Arrigucci Jr., que trabalhava, 

então, na área de espanhol, em Literatura Espanhola. Ele viria a se transferir para Teoria 

Literária e Literatura Comparada. Foi meu orientador de doutorado, nessa Área.  

 Davi Arrigucci me marcou muito como professor de literatura. Na área de 

Literatura Brasileira tive o Prof. Aderaldo Castelo, o Prof. Décio de Almeida Prado, tive 

também o Prof. Massaud Moisés em Literatura Portuguesa, que também era um 

excelente professor. Ele criou um processo de acompanhamento do trabalho dos alunos. 

Ele tinha uma espécie de assistentes, hoje nós poderíamos chamá-los de monitores. As 

turmas eram divididas em grupos. Cada assistente dele acompanhava o nosso processo 
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de realização de trabalho de literatura. Naquele tempo o curso era anual. Dentre os 

monitores, lembro-me da Berta Waldmann, do Carlos Felipe Moisés e do Carlos Vogt. 

Então como era o processo? Escolhíamos os livros sobre os quais iríamos trabalhar. 

Feita a primeira leitura, propúnhamos um tema e discutíamos nossa escolha com o (a) 

monitor(a). Na medida em que nós íamos fazendo o trabalho, éramos acompanhados no 

processo de redação. A gente fazia uma espécie de redação prévia e eles liam, 

corrigiam, discutiam conosco. Depois apresentávamos a segunda redação. Fazíamos até 

uma terceira que era o trabalho final. Quer dizer, o Prof. Massaud Moisés antecipou o 

que hoje chamamos de Iniciação Cientifica em Crítica Literária. 

Tive professores muito dedicados também na área de Literatura Francesa e Língua 

Francesa. Foram meus professores de Literatura Francesa o professor Vitor Ramos, o  

Prof. Ítalo Caroni e o professor francês Jean Pellegrin, que era especialista em 

Baudelaire. Ele esmiuçava as poesias de Baudelaire e nos encantava a todos. O Prof. 

Davi Arrigucci então, na área de Literatura Espanhola, deu aulas inesquecíveis! Fui 

aluna dele em 1966 e ainda tenho vivas na memória suas aulas e seu entusiasmo! Aliás, 

esse entusiasmo para dar as aulas, ele manteve até se aposentar. Então foram 

professores muito importantes na área de literatura. Também tive professores 

inesquecíveis nas áreas ligadas à língua. Por exemplo, nós tivemos aulas de Filologia 

Românica com o Prof. Salum, que era também extremamente dedicado e de muita 

competência. Tive aulas de latim com o Prof. Tonioli que era excelente e com o Prof. 

Peterlini, que já tinha sido o meu professor no curso clássico durante três anos. Tanto é 

que não tive nenhuma dificuldade em latim no curso de Letras. Em língua francesa, os 

inesquecíveis professores Albert Audubert e Maria de Lourdes Rodrigues.  

No terceiro ano da Faculdade fui fazer parte do Centro Acadêmico de Letras 

(CAEL). Naquela época se escrevia com um “L” só, hoje tem dois porque é Centro 

Acadêmico de Letras e Linguística (CAELL). Eu não fazia parte da diretoria, a diretoria 

era composta pelo José Miguel Wisnik, Lígia Chiappini Morais Leite, o Gilson 

Rampazzo, Akira Osakabe... A maioria viria a ser professor da USP, o Akira foi para a 

Unicamp. Lembro-me que eu e o Zenir Campos Reis, que era um colega de letras 

clássicas, e também veio a ser docente da USP, fomos encarregados de nos ocuparmos 

do departamento de orientação de estudos. Havia vários departamentos, de teatro, de 

cinema, etc. Sei que criaram um departamento de orientação de estudos e nós ficamos 

responsáveis por esse departamento. E o que nós fazíamos? As turmas eram menores, 
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porque não havia preenchimento de vagas naquela época. Cada habilitação oferecia 

entre 15 e 20 vagas, se não me engano. Nós nos reuníamos para levantarmos as 

dificuldades que os ingressantes tinham e íamos atrás de soluções. Em geral, os 

estudantes tinham dificuldade em latim, sobretudo, em versão, e em análise sintática. O 

CAEL organizava grupos de estudos, que eram coordenados pelo Zenir e por mim. No 

fundo, nós dávamos uma espécie de aulas de reforço. O Zenir encarregava-se da análise 

sintática e eu, do latim. 

Outra iniciativa do CAEL digna de lembrança era o apoio aos vestibulandos por 

ocasião da prova de latim. O vestibular era feito lá na própria Maria Antônia. Os alunos 

se distribuíam pelas salas. Era um vestibular organizado pela própria faculdade. Muitos 

vestibulandos chegavam para a prova de latim sem dicionário. Então, prevendo isso, o 

CAEL recolhia os dicionários dos veteranos e colocava-os à disposição dos que 

chegavam sem dicionário. Ficávamos no saguão da Maria Antônia e, quando chegava 

um vestibulando que não tinha trazido o dicionário, lá estávamos para ajudá-lo. As 

condições daquela época permitiam iniciativas deste tipo... 

Além dessas atividades, havia, evidentemente, as discussões políticas sobre a 

situação, a ditadura, a falta de democracia, as conversas com os professores e a 

participação em passeatas. Outra coisa que também era muito importante na nossa 

época era o Grêmio da USP, o Grêmio tinha um cursinho que funcionava em dois ou 

três lugares, nas imediações da Maria Antônia. Para darmos aula nesse cursinho 

tínhamos que passar por um processo seletivo concorrido. Essa experiência foi muito 

importante para a nossa formação, porque a gente estudava, dava as aulas, estava em um 

meio muito atuante entre os alunos que faziam seus cursos extensivos, ou semi-

intensivos ou intensivos. Lembro-me que, muitas vezes, quando havia passeatas, nós 

que éramos professores dos cursinhos também íamos acompanhados dos alunos. Então 

todo esse contexto, toda essa vivência, foi muito importante para a formação da nossa 

geração. Claro que a época propiciava tudo aquilo, muita solidariedade entre estudantes, 

entre professores e entre estudantes e professores.  

Naquela época os estudantes que ingressavam no curso de Letras já vinham 

sabendo as línguas: francês, inglês, italiano e espanhol. Por mais dificuldade que 

tivessem no primeiro ano de faculdade, aqueles que haviam passado pelo clássico já 

tinham tido sete anos de latim, sete anos de francês, sete anos de inglês... E como 

naquela época nós não tínhamos recursos audiovisuais, a formação era muito baseada na 
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escrita e na gramática. O conhecimento de gramática e de escrita que nós tínhamos era 

impressionante. Havia, contudo, dificuldade para a expressão oral. Lembro que houve 

uma reivindicação da minha classe de segundo ano de francês, nós estávamos 

precisando exercitar a conversação. Fomos conversar com o Prof. Italo Caroni sobre 

isso. Ele se dispôs a exercitar conversação conosco duas vezes por semana, à tarde. E o 

fez religiosamente.  

Não vivenciei os primeiros anos da mudança da Faculdade da Maria Antonia para 

a Cidade Universitária. Como já tinha o projeto de ir para a França, não fiz nenhum 

curso na Cidade Universitária. Apenas quando voltei da França, onde fiquei de 1970 a 

1973, é que frequentei os cursos de pós-graduação nas Colmeias. Cheguei até a assistir 

um curso como ouvinte do professor Antonio Candido em 1974. Essa foi a única vez 

em que fui aluna dele. Voltando um pouco no tempo, quando eu estava no quarto ano de 

Letras, ainda na Maria Antônia, o professor Antonio Candido já tinha voltado do 

exterior e ministrou um curso que era superconcorrido. Tratava-se de Teoria Literária 

que era uma matéria optativa para os alunos de Letras. Como eu dava aula de latim no 

Cursinho do Grêmio, optei por estudar essa língua um ano a mais e não fui fazer o curso 

do professor Antonio Candido. Ouvia muito falar dele, mas na graduação não fui aluna 

dele. Só fui sua aluna como ouvinte no curso de 1974. Essa foi a minha primeira 

experiência como estudante nas Colmeias. Mais tarde quando me tornei professora, o 

curso de Letras ainda continuava sediado nas Colmeias.   

Em 1970 parti para a França como bolsista do governo francês. O governo francês 

tinha uma política de conceder bolsas para estudantes do mundo inteiro, incluindo-se a 

América Latina. As solicitações de bolsa eram encaminhadas diretamente para o 

Consulado Francês, com um projeto de pesquisa. Na Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, o Prof. Audubert exerceu um papel importante como intermediário entre os 

estudantes que postulavam a bolsa e o consulado. Ele observava os estudantes, 

aproximava-se dos que mais se destacavam, lhes perguntava se queriam estudar na 

França e os encaminhava para o consulado. A demanda era grande no Brasil todo, havia 

um processo de seleção central, mas, em geral, os candidatos indicados pelo Prof. 

Audubert eram contemplados com a bolsa.  

Além da indicação do professor Aubert Audubert, contei também com muito 

apoio da Madame Baudet, professora da Aliança Francesa, onde estudei por sete anos, 

desde meu primeiro ano do clássico até o último ano de Faculdade.  
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 Eu tinha escolhido universidades de Paris e de Aix en Provence para desenvolver 

meus estudos de pós-graduação, mas quando recebi o resultado da seleção, vi que tinha 

sido escalonada para frequentar a Universidade de Montepellier. No final do meu curso 

de Letras, no terceiro ou quarto ano, difundiu-se no Brasil o estruturalismo. Nesse 

período vieram para o Brasil fazer conferência Roman Jakobson e Todorov. Este último 

tinha acabado de traduzir para o francês os formalistas russos. Havia um grande 

entusiasmo pelo estruturalismo. Inclusive toda a minha formação didática, o curso de 

licenciatura, as metodologias de ensino do francês traziam essa perspectiva 

estruturalista com os métodos audiovisuais. Então quando fui para a França estava 

muito entusiasmada com esse viés dos estudos lingüísticos e dos estudos literários.  

Quando cheguei em Montpellier, fui recebida pelo Prof. Robert Lafont, linguista, 

literato, poeta e ativista da Occitânia. Eu lhe disse que queria trabalhar com alguma obra 

de Sartre, na perspectiva estruturalista. Estava entusiasmada com as aulas que tive sobre 

este autor com Mme. Baudet, na Aliança Francesa. O Prof. Lafont sugeriu que eu 

trabalhasse com a peça de teatro Le Diable et le Bon Dieu e com a teoria de Greimas.  

 Nesse período de minha formação, embrenhei-me na leitura dos textos de 

Greimas, Barthes e Genette, bibliografia então trabalhada pelo Prof. Lafont. Sob sua 

orientação, fiz uma dissertação sobre a peça de Sartre, baseando-me no modelo 

actancial de Greimas. Defendi este trabalho na Faculdade de Letras Paul Valéry, da 

Universidade de Montpellier. Naquela época, a defesa da maîtrise era pública, mas não 

havia uma banca. O arguidor era o próprio orientador.   

Depois da defesa de minha maîtrise, pedi transferência da minha bolsa de 

Montpellier para Paris  para seguir os seminários  de Greimas na Escola Prática de Altos 

Estudos. Segui também alguns seminários, como ouvinte, de Barthes. Fiz sob orientação 

do Greimas um trabalho sobre uma narrativa de Osman Lins. Fui para a França para me 

especializar em literatura francesa, mas lá me dei conta de que queria trabalhar com 

literatura brasileira. Então optei por trabalhar com Osman Lins, cuja obra Nove, novena 

acabara de ser traduzida e lançada para a França, tendo sido bem recebida pela crítica. 

Sendo orientada pelo Prof. Greimas, precisava trabalhar com um autor brasileiro que 

fosse traduzido para o francês. Conjugando as teorias de Greimas e de Genette, analisei 

uma narrativa deste livro de Osman Lins. O próprio Greimas determinou que eu me 

dedicasse a uma única narrativa, “Retábulo de Santa Joana Carolina”. Depositei minha 

dissertação de mestrado com o título “Les niveaux de surface et de profondeur dans le 
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récit ( approche sémiotique de Retable de Sainte Joana Carolina)”, no final de 1973. Os  

avaliadores deste trabalho foram Greimas, Genette e Barthes, sem defesa pública, de 

acordo com o regimento da Escola Prática de Altos Estudos de Paris. A avaliação foi 

feita em maio de 1974. 

Quando voltei para o Brasil, foi com esta dissertação que entrei com o pedido de 

reconhecimento como mestrado. Esse trabalho foi reconhecido como mestrado aqui na 

USP e na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis. 

Voltei no final de 1973 e, em julho de 1974, prestei concurso para dar aula de 

Língua e Literatura Francesa na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis. 

Fiquei em Assis entre 1974 e 1979. Quando saí de Assis, os institutos isolados já 

estavam se transformando na UNESP. Como sempre há resistência diante de 

transformações, participei no âmbito da recém-criada Associação dos Docentes da luta 

contra a criação da Universidade Estadual Paulista. Lembro que os colegas iam para 

várias cidades dos Institutos e Faculdades isoladas para discutir esse assunto. Eu mesma 

acompanhei colegas que foram para Botucatu, Franca e Marília para discutir e participar 

de atos contra a criação. Mas hoje olhando à distância não sei se eu tinha uma visão 

madura a esse respeito. 

Retomando minha trajetória, no primeiro semestre de 1974 vim para São Paulo 

fazer na USP como ouvinte o curso do professor Antonio Candido. Em 1976 eu me 

inscrevi para fazer doutorado com o Prof. Davi Arrigucci na área de Teoria Literária e 

Literatura Comparada. Ele passou um período na França e, quando retornou, abriu o 

curso e se credenciou para receber orientandos. Então pertenci à primeira turma de 

orientandos do Davi em Teoria Literária e Literatura Comparada. Foi muito importante 

para minha formação ter estudado na França. Essa experiência abriu caminhos para a 

Literatura Comparada. Quando resolvi fazer literatura brasileira, comecei a ler vários 

livros, mas eu não me entusiasmava com nenhum autor. Quando li o livro de Osman 

Lins fiquei entusiasmada, tanto que fui propor este autor para o Greimas. Li Osman 

Lins pela primeira vez em francês. Depois, quando resolvi que trabalharia com sua obra, 

fui atrás da edição em português na Livraria Latino-Americana. Na edição francesa 

havia o prefácio da Leyla Perrone-Moisés, que era professora de literatura francesa e 

uma crítica bastante conhecida já naquela época. No prefácio ela estabelece relações 

entre Osman Lins e o novo romance francês, movimento liderado por um grupo de 

escritores que surgiu nos anos 1950-1960. Esses escritores buscavam caminhos novos 
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para suas narrativas. Quando li o seu prefácio decidi ir atrás desses autores franceses e 

comecei a lê-los. Foi quando me dei conta de que podia resgatar minha formação em 

literatura francesa e desenvolver, no futuro, projetos que conjugassem as duas 

literaturas: a brasileira e a francesa. 

No doutorado propus para o Prof. Davi estudar e investigar o que de fato havia do 

Novo Romance Francês na obra do Osman Lins. Minha tese Nove, Novena, Novo 

Romance - Poéticas em confronto, foi publicada com o título invertido: Poéticas em 

confronto: Nove, Novena, Novo Romance. Ter sido orientada por Davi Arrigucci foi 

muito importante para mim porque ele contribuiu para arejar minha formação em Teoria 

Literária, que tinha sido, até então, muito marcada pelo estruturalismo. Além disso, a 

minha inserção na pós-graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada me levou 

a fazer cursos e me aprofundar no conhecimento das outras teorias literárias e na 

compreensão das teorias da Literatura Comparada. 

 Depois do doutorado desenvolvi uma pesquisa aprofundada sobre Literatura 

Comparada, que resultou no trabalho, “Literatura Comparada (história, teoria e crítica)” 

que apresentei no concurso de livre docência. Este trabalho foi publicado pela EDUSP, 

a terceira edição saiu em 2010. 

Então veja, fui para a França para lidar com Literatura Francesa, fiz um trabalho 

de Literatura Francesa, senti necessidade de voltar para a Literatura Brasileira, fiz um 

trabalho de Literatura Brasileira e, depois, no doutorado, uni as duas coisas. A partir daí 

fui para a Teoria Literária e acabei ficando sempre no campo das questões teóricas da 

Literatura Comparada e das relações entre Literatura Brasileira e Literatura Francesa. 

Foi este o meu caminho. 

Trabalhei na Faculdade de Filosofia de Assis entre 1974 e 1979. Gostei demais de 

dar aulas na área de Língua e Literatura Francesa. Fui muito bem recebida pelos colegas 

e alunos e participei do que foi possível nas diferentes instâncias da instituição. Tive 

uma experiência maravilhosa: participei da criação do Centro de Artes, com os colegas 

Fernando Casarini, professor de alemão e Álvaro Martins de Andrade, professor de 

filosofia. Organizamos o primeiro Festival de Artes de Assis com apoio do secretário da 

cultura, que naquela época era o Dr. José Mindlin. Fizemos muitas coisas interessantes 

naquele período. A vida era palpitante lá na Faculdade de Assis, mas eu tinha 

dificuldade de morar numa cidade do interior. Senti a mesma dificuldade quando fui 

para a França. Quando fiquei um ano em Montpellier, que é uma cidade bonita, eu me 
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sentia como se estivesse em um colégio interno, não sei definir ao certo, mas era uma 

sensação de espaço limitado. Então comecei a avaliar depois de viver cinco anos no 

interior, se eu ficaria definitivamente lá, ou tomaria outro rumo. Em agosto de 1979, 

pedi demissão. Já tinha passado pelo estágio comprobatório para meu período integral. 

Mas como eu estava inscrita no doutorado com o Davi, e tinha entrado com o pedido de 

bolsa para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e a 

bolsa tinha saído, não hesitei em vir para São Paulo. Eu me lembro até hoje da carta que 

recebi do Davi dizendo que a bolsa tinha sido concedida e que eu podia tomar a decisão. 

Se eu quisesse saía de Assis, ou então poderia pedir um afastamento, ficar em São Paulo 

fazendo o doutorado e voltar, mas optei por rescindir o contrato. Nunca cheguei a 

abandonar a cidade de São Paulo, afinal, eu vinha todos os finais de semana. 

Em 1981 houve concurso em Teoria Literária e Literatura Comparada e um 

processo seletivo em Língua Francesa no Curso de Letras da FFLCH. Naquela época a 

gente podia prestar o concurso como mestre. Teoria Literária e Literatura Comparada 

fazia parte do antigo Departamento de Linguística e Letras Orientais. Primeiro 

Linguística tornou-se Departamento. Os professores da Área de Teoria Literária e 

Literatura Comparada também tinham o projeto de criar um Departamento. Pensando já 

em 1981 na criação de um Departamento, os professores da Área de Teoria 

incentivaram doutorandos, além de doutores recentes, a prestarem o concurso, com a 

perspectiva de se ter uma equipe de reserva. Esse concurso foi aberto para oferecer a 

possibilidade de professores da casa se efetivarem, como Davi Arrigucci Jr., o saudoso 

João Luís Lafetá e Ligia Chiappini Moraes Leite. Havia uns 13 candidatos. Dentre os 

candidatos de fora, fiquei em terceiro lugar. A primeira foi Iumna Maria Simon, que já 

era doutora. O segundo foi o Fulaneti, mestre e eu, a terceira, também mestre. Contando 

todos os candidatos, obtive o sexto lugar. 

Logo em seguida abriu um processo seletivo em Língua Francesa, participei desse 

processo seletivo e fui a escolhida. Então, entrei na USP primeiramente para dar aula de 

Língua Francesa, no Departamento de Letras Modernas. Mais ou menos um ano e meio 

depois, a Profa. Marlise Meyer, professora convidada da área de Teoria e Literatura saiu 

e, com isso, abriu-se uma vaga. O Prof. Fulaneti não se interessou em ocupá-la por 

motivos familiares, e, consequentemente, fui chamada.  

Quando fui ao setor de serviço pessoal da reitoria para entrar com os papeis para 

pedir minha demissão do Departamento de Letras Modernas, informaram-me que eu 
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poderia ficar nas duas áreas, Teoria Literária e Língua Francesa, porque ambas eram em 

período parcial. Então fiquei ainda durante algum tempo em período parcial dando aula 

de Língua Francesa e de Teoria Literária. Eu dizia que num determinado dia da semana 

eu virava o botão, num dia eu dava Teoria Literária, no outro, Língua Francesa. Naquela 

época a maioria dos professores tinha período parcial. Havia fila para se obter período 

integral. Os professores de hoje não podem imaginar o que significava a gente ficar na 

fila para obter o período integral! Então entrei nessa fila. Quando saiu meu período 

integral, optei por Teoria Literária e Literatura Comparada porque me permitiria 

trabalhar com Literatura Brasileira e Literatura Francesa. Então foi por aí que entrei na 

universidade, por esses caminhos. 

 A FFLCH-USP não só passou por uma reestruturação, mas se agigantou. Hoje a 

FFLCH é uma unidade do tamanho de uma universidade. A democratização do acesso, 

com o preenchimento de todas as vagas, trouxe um número de alunos muito grande. Um 

conjunto de fatores provocou uma transformação muito grande na FFLCH. Hoje ela tem 

todos os seus méritos, é motivo de orgulho, mas é muito diferente em relação à 

experiência que vivenciamos nos anos 1960 e 1970. Antes a gente tinha uma vida muito 

mais livre para a produção acadêmica, por incrível que pareça a gente tinha tempo, não 

havia essas imposições de programas, de pró-reitorias, da CAPES, do CNPq... Esses 

financiamentos pautam muito a nossa vida acadêmica. Há muitos ganhos, sem dúvida, 

mas há perdas também.  

Em relação ao produtivismo não vou destacar nenhum momento específico. O que 

eu fui sentindo é que cada vez mais nós estamos condenados a nos emaranhar em redes 

que nos dominam: “Não pode fazer isso porque a CAPES não deixa. Tem que ter tantas 

publicações... Porque é o qualis, é isso e aquilo!” Trata-se de um movimento geral. Não 

é exclusivo do Brasil. Antes não havia a pressão dos prazos. É verdade que essa pressão 

tem seu lado bom porque nos obriga a não adiarmos as finalizações de nossos trabalhos 

para as calendas gregas, mas, por outro lado, é muito limitador. Nós temos grandes 

quantidades de trabalho, temos números, mas nem todos são de alta qualidade.   

Quando saiu a chamada Lista dos Improdutivos, eu tinha acabado de defender o 

doutorado. Minha defesa ocorreu em 1984 e meu nome saiu na Lista dos Improdutivos. 

Muitos professores se deixaram afetar por isso. Esse foi um momento marcante na 

nossa vida acadêmica na USP e na Faculdade de Filosofia. Esse fato determinou muito 

as mudanças, conjugado evidentemente com as políticas da Capes e do CNPq. Agora, 
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eu não me deixei abalar. Fiquei perplexa, mas tranquila. Muitos colegas ficaram 

extremamente abatidos, ficaram abalados mesmo. 

Hoje digo que essa lógica produtivista já está introjetada porque as novas gerações 

dos nossos docentes já cresceram e se desenvolveram dentro dessa mentalidade. Você 

quer ver uma coisa? Quando recebo parecer da FAPESP, vejo que este órgão atualmente 

leva em consideração muitos elementos quantitativos na avaliação docente. A FAPESP 

era diferenciada em relação aos outros órgãos de fomento. E hoje quando recebo 

pareceres relativos a trabalhos de alunos, bem como pedidos para a publicação de seus 

livros, percebo como a mentalidade dos pareceristas dessa instituição de fomento é 

extremamente produtivista. Como querer que um recém-doutor, uma pessoa que acabou 

de se formar, de defender seu doutorado e até mesmo um doutorando tenha uma lista de 

publicações imensa? Por que defender isso? A manifestação do parecerista: “O 

candidato não tem publicação”. No corpo do parecer elogiam o trabalho, mas... E a 

verdade é que isso está disseminado, hoje em dia não é novidade. Em geral, os docentes 

mais antigos questionam este tipo de parecer, mas para as gerações mais novas isso é 

normal. Sem cair nas falácias das generalizações, uma boa parte dos docentes que se 

formaram neste clima tem pouco envolvimento com o ensino da graduação. É a geração 

que realizou mestrado com bolsa e doutorado com bolsa, em seguida, pos-doutoramento 

com bolsa, toda uma formação dedicada exclusivamente à pesquisa. Quando ingressam 

no magistério superior, priorizam congressos, viagens, pesquisas por longo período no 

exterior. Não se trata de minimizar a dedicação à pesquisa com esta observação, mas tão 

somente assinalar o que tem ocorrido com relativa frequência. Para evitar qualquer mal-

entendido quanto às minhas afirmações, reafirmo a necessidade absoluta da dedicação à 

pesquisa, como também à docência. O Prof. Gabriel Cohn tem razão quando diz que 

antes nós sentíamos que devíamos nossa formação à Faculdade, à Universidade. Hoje o 

reconhecimento é com as agências de fomento. Houve uma mudança. Você tem aí os 

dados objetivos, que influem na formação da mentalidade. 

Minha experiência na área administrativa foi muito interessante. No caso da 

chefia de departamento, o que ocorreu? Quando o Departamento de Teoria Literária e 

Literatura Comparada (DTLLC) foi criado, quais eram os professores que estavam à 

frente? Era o Prof. João Alexandre Barbosa, a Profa. Walnice Nogueira Galvão, a Profa. 

Tereza Vara, a Profa. Lígia C. Morais Leite, o Prof. Davi Arrigucci e o Prof. João Luis 

Lafetá. O Prof. João Alexandre Barbosa (que foi Pró-Reitor de Cultura e Extensão e 
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Presidente da Editora da USP, EDUSP). Nosso projeto para o departamento foi elogiado 

e aprovado pela Congregação da FFLCH. Mas para se criar um departamento é 

necessário um determinado número de professores, se não me engano, no mínimo 15, 

existe toda uma regulamentação a ser seguida. Houve a conjugação do reconhecimento 

acadêmico do projeto de criação do Departamento pelas instâncias universitárias e a 

concessão dos claros exigidos para se completar o número mínimo de docentes 

necessário para a formação de um Departamento. 

Assim que os novos professores foram contratados, duas professoras se 

aposentaram: a Profa. Walnice Galvão e a Profa. Tereza Vara. O Prof. João Alexandre 

estava na EDUSP, na reitoria. Então, como fazer para compor a primeira chefia de 

departamento? O Prof. Lafetá não quis. A Profa. Lígia ia para a Alemanha para 

desenvolver um projeto de pesquisa. Lembro até hoje de uma reunião na qual o Prof. 

João Alexandre disse que o primeiro chefe deveria ser o Prof. Davi, porque o primeiro 

chefe devia já ter reconhecimento acadêmico. Eu fui a vice do Davi. Como éramos 

poucos doutores, tínhamos de nos dividir em funções concomitantes. Então enquanto 

um ficava na comissão disso, o outro ficava na comissão daquilo e cada um era suplente 

do outro nessas mesmas comissões. Eu estava na comissão de pós-graduação, minha 

colega Cleusa Rios Pinheiro Passos era vice, mas me substituiu muitíssimas vezes para 

que eu pudesse dar apoio à chefia. Então você veja, participando de uma chefia na 

qualidade de vice-chefe de um departamento em formação, você não tem outra 

alternativa senão se envolver na administração. Éramos poucos doutores na época: 

Lafetá, Cleusa e eu. O Davi e a Lígia já eram livre-docentes e titulares. Então, como dar 

conta disso? Estando a Lígia na Alemanha, éramos apenas três, não houve saída a não 

ser nos envolvermos todos na administração do Departamento. Os professores que 

ingressaram para compor o Departamento, eram na grande maioria mestres e auxiliares 

de ensino. Apenas dois doutores.  

Depois da primeira chefia do DTLLC da qual participou o Davi e eu, a seguinte 

foi formada com a Profa. Lígia e o Prof. Lafetá. A chefia pode ficar dois anos e renovar 

por mais dois anos, mas essas ficaram dois anos e pronto. Daí na terceira ocasião, não 

tinha jeito, eu tinha que ser chefe de departamento. Fui chefe e a Profa. Regina Pontieri 

vice-chefe. Esta foi a primeira chefia de departamento ocupada por um professor doutor, 

pois os anteriores eram ou titular ou livre-docente. Isso sobrecarrega muito um 

professor-doutor, que tem que preparar sua livre-docência e tudo o mais. Então fiquei na 
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chefia por dois anos que foram renovados por mais dois anos. Fui reconduzida porque 

ninguém mais se dispôs a assumir este cargo. No período da chefia, procurei, com muito 

custo, dar continuidade à minha pesquisa e consegui me apresentar para o concurso de 

livre-docência na minha segunda gestão em 1996, ano em que, infelizmente, Lafetá 

faleceu. Eu não queria defender a livre-docência antes do Lafetá. Ele tinha sido o meu 

examinador de doutorado e era professor da Área há muito mais tempo que eu. Naquela 

época a gente tinha esse tipo de preocupação. Hoje essa não é mais a mentalidade 

dominante. Logo depois a Profa. Cleusa também fez o concurso de livre-docência. Os 

titulares estavam se aposentando, tínhamos pouca gente. Lembro muito bem que numa 

reunião da Congregação quando eu era chefe, a Profa. Raquel Glezer, que era 

representante da Congregação no Conselho Universitário, trouxe informações sobre os 

departamentos que estavam perigando porque não tinham o número adequado de 

professores e nem mesmo as categorias proporcionalmente adequadas. Um desses 

departamentos era o de Teoria Literária. Os dois últimos titulares do Departamento, 

Prof. Davi e a Profa. Lígia, tinham acabado de se aposentar. Para o departamento 

existir, tinha que ter pelo menos dois titulares. Resultado, tanto eu quanto a minha 

colega Cleusa, tivemos que fazer o concurso de titular no prazo de um ano e meio ou 

dois depois do concurso de livre-docência. Isso nos incomodou muito porque parecia 

que éramos carreiristas, mas foi uma junção de situações que nos obrigou a isso, 

inclusive para manter o Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada.  

Passados alguns anos de calmaria, voltei a ser vice-chefe do DTLLC por um 

período de 7 meses mais ou menos. Numa tarde, estava na minha casa, estudando, 

lendo, quando tocou o telefone. Era uma colega do departamento, a Profa Maria 

Augusta Fonseca, então chefe do DTLLC, que me diz mais ou menos isso: “Olha, o 

Prof. Sedi Hirano, (então, diretor da FFLCH), procurou os chefes de departamento de 

Letras porque ele precisa de uma vice-diretora”. A professora Eni de Mesquita Samara, 

vice-diretora, tinha sido nomeada diretora do Museu Paulista. O Prof. Sedi foi procurar 

um vice no curso de Letras e os chefes dos cinco departamentos de Letras me 

indicaram. Resisti muito. Lembro que recebi esse telefonema em novembro e resisti até 

fevereiro do ano seguinte. Eu não queria. Mas depois, conversa com um, conversa com 

outro, acabei aceitando e vim para a vice-direção. Foi uma experiência da qual não me 

arrependo porque fiquei conhecendo a Faculdade de Filosofia no seu todo. Essa 

oportunidade ampliou muito a minha visão sobre a FFLCH e sobre toda a universidade. 
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Foi um ganho. Entendi também que participar dessas atividades administrativas 

significa colaborar para um trabalho acadêmico coletivo e de peso. Tenho muita 

satisfação de ver as grandes conquistas da nossa Faculdade e de ter colaborado num 

cargo que é muito trabalhoso, mas, como já disse, me trouxe grande compreensão a 

respeito da universidade. Pude entender melhor a universidade e conhecer as outras 

unidades, os colegas das outras unidades. Além disso passei a relativizar a visão de que 

somos o “umbigo da universidade”,  o “umbigo do mundo”. Nós não somos. Por outro 

lado, o contato mais estreito com os funcionários me fez compreender a dimensão desse 

setor, a importância desse setor, passei a vê-los de modo concreto, e não mais apenas na 

referência distanciada  da  fórmula “professores, alunos e funcionários”. Tive acesso à 

colaboração deles, ao papel importante que eles desenvolvem. 

Quanto aos desafios que a FFLCH-USP ainda tem que enfrentar, é importante em 

primeiro lugar, destacar que ela é complexa, embora não concorde com a visão de que 

ela não é administrável! Essa leitura é equivocada. Ela é administrável, sim. Basta 

sermos competentes para geri-la. Além disso, estou convencida da importância de sua 

unidade. De vez em quando, há movimentos que clamam por uma separação dos 

diferentes cursos que compõem nossa Faculdade de Filosofia Letras e Ciências 

Humana! Claro que não podemos impedir essas manifestações. Tenho a preocupação de 

não ser conservadora. Mas acho que se a FFLCH-USP vier um dia a se dividir e vier a 

se multiplicar em institutos, será muito difícil para nós construirmos, nessas condições, 

uma trajetória capaz de conservar o prestígio e a força intelectual que a Faculdade de 

Filosofia tem. Nenhum Instituto vai recuperá-los em pouco tempo. Se conseguir, só 

depois de muitos anos de trabalho. O prestígio da nossa Faculdade, o seu peso... Minha 

experiência como diretora da Faculdade de Filosofia me mostrou que a universidade 

quer nos ouvir nos momentos de crise, a universidade quer ouvir o que a Faculdade de 

Filosofia pensa e que atitude ela está tomando. 

Nós temos aqui dentro muitos que querem a nossa divisão. Agora, sinceramente, 

torço para que isso não ocorra. Ela tem uma configuração ímpar, inusitada no mundo 

inteiro! Falo isso a partir das faculdades com as quais eu tenho contato. Tenho recebido 

também muitas visitas de universidades aqui na Faculdade de Filosofia por conta da 

internacionalização, pelo lugar que a USP está tomando nos rankings. Muita gente vem 

até a FFLCH, quer o contato conosco. E os que nos visitam ficam impressionadíssimos 

conosco! Agora, é preciso melhorar, devemos realmente nos reestruturarmos, 
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trabalharmos para  chegarmos a uma efetiva interdisciplinaridade, temos de renovar os 

nossos currículos e flexibilizá-los. Precisamos dar passos, mas acho que não 

necessariamente no sentido de nos dividirmos administrativamente. Alguns falam que 

nós temos uma união administrativa, mas não temos uma união acadêmica. Na verdade 

nós não temos a consciência de que temos essa união acadêmica e podemos incentivá-la 

cada vez mais. 

Acho que seria uma redundância eu dizer que reconheço a importância da 

universidade pública. De fato, um ensino de qualidade fundamentado numa efetiva 

aliança entre ensino e pesquisa só é possível em universidades públicas. A nossa 

universidade e a nossa faculdade levam isso muito a sério. Existem muitas iniciativas no 

setor de cultura e extensão, para atender as demandas da sociedade. A universidade 

oferece todas as condições para o aluno que entra aqui sair bem formado, agora vai 

depender também do empenho de cada aluno, de sua vontade de estudar para valer, de 

se esforçar para ler as bibliografias propostas nas diferentes disciplinas. Há uma queixa 

geral de docentes quanto a isso. Em nossas discussões sobre a Graduação na 

Congregação, há a ideia recorrente de que temos de nos reinventar. Vivemos numa 

época de grandes transformações dos meios de acesso ao conhecimento, essas mídias e 

a internet nos obrigam a revermos nossas aulas. Tem sentido hoje só aulas magistrais? 

Temos de tentar buscar também novos materiais, ainda que o livro para nós, nas 

humanidades, seja o instrumento básico e indispensável. Não sou só eu que estou 

dizendo que temos de buscar novos caminhos, isso está sendo discutido na Congregação 

sobre os desafios da nossa graduação. Aliás, eu diria que na universidade hoje o maior 

desafio está na graduação, porque a pós-graduação está consolidada. Claro ela não pode 

se estagnar, deverá se aperfeiçoar sempre, novos programas serão criados, outros 

cancelados...  A pesquisa e a pós-graduação têm tido muito apoio. Agora, a graduação 

ficou de lado por conta justamente de políticas governamentais e de políticas internas da 

universidade em relação à pós-graduação e à pesquisa. Não estou dizendo que a nossa 

Graduação deixa a desejar. Não é isso. Ela é muito boa e tem o reconhecimento da 

sociedade. Todos os anos o Curso de Letras é avaliado com cinco estrelas no Guia do 

Estudante da Abril. Além dos rankings das universidades, existem os rankings dos 

cursos. Ranking é sempre problemático, mas de qualquer modo, reflete um olhar da 

sociedade sobre as universidades. Não há um ano em que cinco ou seis dos cursos 

nossos não sejam mundial ou internacionalmente reconhecidos. Isso não acontece com 
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todas as unidades, com todas as faculdades da universidade. Há uma ou outra, mas a 

nossa está sempre presente. Então a FFLCH tem alguma coisa de efervescente, de 

sólido. Não que as outras unidades da USP não o tenham, não é isso que estou dizendo, 

mas nós temos uma liga, que eu temo que se desfaça com a divisão administrativa. 

Porque acho muito mais fácil enfrentarmos problemas administrativos, do que 

enfrentarmos um esmaecimento, um enfraquecimento que seja, com uma divisão 

administrativa e seus influxos na vida acadêmica dos diferentes cursos. Trata-se de 

questões que devem ser discutidas.  

Nesses últimos dias da minha gestão o problema da divisão esteve novamente 

rodeando a pauta da Congregação. Um grupo de professores veio colocar para mim que 

não se tratava de nada contra a minha gestão, pelo contrário, que estavam muito 

satisfeitos, mas como haveria a mudança na diretoria, queriam colocar isso em pauta 

para haver discussão nos debates. Conversei com eles e chamei diferentes grupos com 

posições diferentes e sugeri que essa discussão entrasse na próxima gestão. Disse para 

eles que minha gestão já passou por muitas dificuldades causadas por crises externas e 

que não queria terminá-la com uma crise interna. Acho péssimo uma gestão terminar 

com uma crise interna e a seguinte já começar com uma crise. Então o que ficou 

acordado é que os candidatos estariam abertos para colocar isso em discussão na 

próxima gestão.  

Agora, tudo vem caminhando para que a Faculdade seja repensada. Ela está bem, 

mas tem que acompanhar as mudanças e fazer os ajustes. O que está acordado é que 

haverá uma discussão ampla, não necessariamente para a divisão, mas para um 

repensar. Isso, na verdade, já havia sido colocado como pauta na minha gestão: a 

necessidade da FFLCH de se conhecer e de buscar a sua identidade. E, para isso, na 

minha gestão houve ampla discussão sobre a graduação. Tanto que nós estamos com um 

levantamento, um estudo prévio, que vai dar elementos para as pessoas discutirem a 

necessária reestruturação da FFLCH.  

Impõe-se revigorar a graduação. Vejo que a FFLCH perdeu elos com a escola 

pública. Isso é um absurdo! A Faculdade de Filosofia e a Universidade precisam liderar 

um movimento para valorizar o ensino básico e a escola pública. Se queremos realmente 

ser um país de primeiro mundo, temos de valorizar a educação  básica e secundária. 

Veja o que a Coréia fez! Os jovens de hoje que entram aqui não querem ser professores 

de escola pública, da escola privada ainda existem alguns, porque a profissão de 
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professor de escola pública se deteriorou. Quem quer estudar hoje para ser professor do 

ensino secundário? É preciso mudar isso. A FFLCH deveria liderar, ao lado da 

Faculdade de Educação e de outras unidades da USP, um movimento neste sentido. 
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Zilda Márcia Grícoli Iokoi 

 

 

 

 

 

 

Meus temas de pesquisa sempre estiveram 

percorrendo essas relações, a violência do Estado, as 

lutas e dinâmicas sociais andaram sempre comigo e 

acho que a ideia de criar o Laboratório de Estudos 

sobre a Intolerância (LEI) foi fruto desse processo. 
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Acho que o tema da intolerância me acompanhou desde cedo porque como eu tive 

sequelas de poliomielite e, em decorrência disso, deficiência física, a discriminação, os 

preconceitos e a intolerância contra os deficientes me acompanharam desde cedo. 

Depois também sofri problemas com a intolerância política porque, vinculada à 

esquerda, membro do Partido Comunista Brasileiro e depois do Partido Comunista 

Brasileiro Revolucionário, sofri os impactos da ditadura: fui presa e torturada. Então é 

possível dizer que a intolerância me acompanha desde sempre. Também no meu campo 

de pesquisa, talvez por conta de toda essa trajetória, aliada à minha origem, vinda de 

uma família de imigrantes da classe operária, eu tenha sempre me preocupado em 

entender um pouco a lógica e a dinâmica do sistema, a violência contra os pobres e sua 

exclusão dos direitos. Com isso meus temas de pesquisa ficaram sempre muito 

circunscritos às relações entre Estado e Sociedade desde o meu primeiro trabalho, “O 

Legislativo Paulista na construção da República”, minha dissertação de mestrado, 

orientada pela Professora Maria de Lourdes Mônaco Janotti, com quem aprendi muito e 

a quem devo toda a minha inclusão na academia; depois os movimentos sociais e a 

teologia da libertação no doutorado; e a intolerância contra os comunistas judeus e as 

novas solidariedades na livre docência. Meus temas de pesquisa sempre estiveram 

percorrendo essas relações, a violência do Estado, as lutas e dinâmicas sociais andaram 

sempre comigo e acho que a ideia de criar o Laboratório de Estudos sobre a Intolerância 

(LEI) foi fruto desse processo. Quando a professora Anita Waingort Novinsky, 

interessada em criar um espaço, para em hipótese, de dispor sua documentação e 

biblioteca para um centro de pesquisa, surgiu a possibilidade de organizar um grupo 

com a tarefa de realizar discussões sobre a intolerância, não só sobre o passado, mas 

também sobre o tempo presente e tudo o que envolve a violência com o outro. Então me 

engajei desde cedo na construção do laboratório porque achava que seria um espaço 

mais articulado para que nós desenvolvêssemos esse campo, que eu e meus alunos já 

desenvolvíamos há bastante tempo de maneira interdisciplinar. Este sempre foi o meu 

desejo por considerar que essa é a missão da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas. Tanto é que quando se discutiu a possibilidade e separação da faculdade em 

institutos, eu me aliei ao grupo que defendeu sua unidade. Acho que estar em uma 

unidade grande e interdisciplinar é muito mais rico para a pesquisa, o conhecimento e 

suas relações. Mas na FFLCH, não se conseguia fazer efetivamente um trabalho de 
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pesquisa interdisciplinar. O LEI acabou sendo um espaço para isso. Acho que se 

articularam nessa experiência os campos da minha vida pessoal, intelectual, minhas 

pesquisas e minha vida política. 

Penso que uma tarefa fundamental, que já estávamos realizando no  LEI, era a de  

fazer todo um trabalho de integração entre a pesquisa e as problemáticas sociais. Nós 

temos intervenções interessantes realizadas no campo da educação com estudos sobre 

escola, pesquisas sobre materiais didáticos, produção de documentários voltados para o 

ensino propriamente dito. Temos já uma produção bastante interessante para pensar os 

problemas do planeta, a sobrevida do meio ambiente, os direitos fundamentais da 

humanidade. O grupo dos direitos dos animais, por exemplo, é mais do que um grupo 

de divulgação do que de pesquisa: é um alerta mesmo para o impacto da destruição que 

o mundo industrial faz no planeta. Esta reunindo juristas, promotores de justiça, 

antropólogos, cientistas sociais, e vem se tornando um ambiente bem interessante de 

difusão do conhecimento. Nossos encontros já apontam todos para essa direção. A ideia 

do Museu da Tolerância deveria culminar numa nova concepção museológica interativa, 

com desafios a serem propostos aos visitantes sobre os diversos problemas do mundo 

contemporâneo e colher propostas sobre o coexistir. Deveria ser um espaço de formação 

permanente para todos os setores sociais: idosos, grupos étnico-culturais, jovens, 

mulheres etc.; e também um lugar para trazer à reflexão os sujeitos e autores da 

violência. O lema daquele projeto - compartilhar saberes - propugnava pela superação 

da díade tradição – modernidade.  

É preciso fazer um trabalho mais integrado entre direitos humanos e polícia, 

porque ela tem exorbitado o seu direito de repressão sem nenhuma contrapartida, uma 

parcela de seus quadros também está relacionada com o mundo do crime e, nós temos 

que estudar isso, difundir e divulgar esses dados. Temos que trabalhar aquilo que nós 

chamamos de tolerância ao intolerável, a violência contra crianças, o trabalho infantil, a 

exploração da prostituição e também o desrespeito aos idosos. Temos que fazer um 

esforço enorme de pensar uma sociedade que saia dessa volúpia do “ter” para uma 

concepção mais da essência do humano e da necessidade de reduzir o ritmo do tempo da 

produção, porque o tempo da natureza é um tempo muito longo e o tempo da vida 

humana é um tempo curto. Então o humano pode num curto tempo de vida destruir 

temporalidades imensas da natureza. Basta olhar o novo relatório publicado em 

fevereiro de 2011 pela ONU, como crítica ao protocolo de Kyoto, e verificar como de 
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fato a natureza não está tendo condições de se recuperar da violência que o homem está 

empreendendo, e na natureza estão inseridos todos os seres vivos inclusive o homem, 

que é o predador mais violento do planeta nos últimos tempos. É incrível como a 

natureza, violentada pelo homem pode, sem a sua presença, se recuperar. Veja como 

está Chernobil. 

Eu penso que nós temos uma democracia fragilíssima, de pouca intensidade e 

muito descontínua. Essa democracia se assenta em políticas e relações interpessoais em 

que as instituições e o mundo da perversão estão sempre muito unidos, desde o velho 

coronelismo, aliás, desde a prática dos agentes da metrópole portuguesa na colonização 

e o roubo do ouro, a violência contra as pessoas, perseguições aos cristãos novos e o 

desrespeito às estruturas da própria corte. Tudo isso forma um território cultural onde as 

instituições são sempre solapadas por relações interpessoais, por uma promiscuidade 

entre a moral e o “vale-tudo”, por uma política do favor e da esperteza: elementos que 

contaminam a sociedade inteira. A ética como valor desaparece, substituída por um 

moralismo de fachada. É muito complicado viver no tempo dessa permissividade, e o 

que ocorre nesses processos são fenômenos, que nós temos visto com mais intensidade 

recentemente. Eles revelam a impunidade, a expansão do arbítrio e da hipertrofia do 

poder, comportamentos tão amplos que derrubam essa frágil democracia. O que temos 

que nos perguntar, diante da premissa de que “os policiais devem manter a ordem”, é 

que ordem? A ordem da sociedade que está reclamando por direitos e liberdades, de ir e 

vir, por responsabilidades do poder público, por lisura das instituições; ou a ordem dos 

comandos autoritários que estão tanto no narcotráfico quanto no poder constituído? Os 

valores do narcotráfico estão inseridos em todo o grande mercado financeiro mundial, 

em todos os grandes complexos, e a lavagem de dinheiro é algo absolutamente 

reconhecido por todos. De um lado esta a polícia, de outro as instituições morais: as 

ambiguidades das autoridades ficam evidentes. No momento em que surge uma 

problemática dessa natureza há desculpas esfarrapadas, chacotas sobre aqueles que 

reclamam por direitos, desqualificação de autoridades que trabalham para verificar onde 

está o caminho do crime. Isso vem acontecendo todos os dias, e o problema não se 

refere só aos ranços da ditadura, violência forjada nesse tempo e que ainda existe. A 

violência policial já existia anteriormente, mas ela foi super-sofisticada na ditadura, 

especialmente pelos treinamentos oferecidos aos membros desse poder na Escola das 

Américas, onde se ensinavam práticas de tortura e outras violências contra os inimigos 
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do regime, aqueles que lutavam pela democracia. Agora o que há é uma promiscuidade 

enorme: a polícia acha-se responsável por tudo, exorbita do poder, mata quem ela quer e 

nada acontece, e ainda possui tribunal e foro específico. Se os policiais fossem julgados 

pela justiça comum talvez nós tivéssemos algum resultado, mas normalmente os mais 

titulados são julgados pela justiça militar, e aí vemos operar o espírito do 

corporativismo que é reconhecido publicamente pelo seu pior lado – o da corrupção. 

Isso não significa que todos os delegados de polícia, juízes de direito e policiais em 

geral estejam relacionados ao mundo do crime, mas o que aparece para a sociedade é a 

parcela que colabora com esse mundo. Como a outra parte quase não possui visibilidade 

fica indicado que as instituições estão todas corrompidas. É preciso uma reação cada 

vez maior, cada vez mais forte, mais numerosa, da sociedade a dizer não a tudo isso. 

Juízes, delegados, parlamentares, elaboraram documentos e estabeleceram leis contra 

essas violências, mas, simplesmente se está fazendo certo arranjo para minimizar a 

culpa dos que cometem violências contra inocentes. A tortura é crime hediondo. Há 

ainda crimes contra o patrimônio público. Nessas duas franjas há muitos processos em 

curso. Por um lado, temos mais notícias, o que garante uma maior consciência; mas por 

outro, temos poucas notícias sobre os aspectos positivos da ação policial. Então, ao 

mesmo tempo em que temos informação, nós não a temos, porque as informações que 

circulam sobre essas ocorrências, que deixam a sociedade perplexa, estão 

desacompanhadas de ferramentas de formação de como funcionam as instituições 

envolvidas, quais são suas tarefas e o que elas têm de fato realizado. Falta um equilíbrio 

entre essas duas partes. 

Realizamos um projeto sobre memória dos presos políticos com apoio da Ford 

Foundation, para trazer à cena muito mais daquilo que a memória dessa situação deixou 

para os familiares e para os próprios presos que sobreviveram, para que possamos 

pensar as relações entre o curto século vinte, e o longo século XIX. Um tempo que 

fertilizou a ideia da revolução, da luta, da possibilidade de reversão do capitalismo. As 

velhas estratégias produzidas no século XIX e as possibilidades da revolução proletária. 

O modo de se organizar contra a ditadura seguia essa pauta e esse programa, e hoje a 

consciência plena de que essas alternativas não cabem mais exigem reflexão crítica para 

se construir o devir. Então, o que foi viver esse tempo? Que projetos e que sonhos 

estavam ali contidos? E como foi a violência do Estado? Porque nós temos que saber 

detalhes, para que possamos lutar contra essa violência. E ainda assim, pensar como 
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vivendo essa experiência, sofrendo tantas dores e luto, se pode pensar de outra maneira 

a constituição do futuro. Acho que esse é o objetivo do projeto: ao mesmo tempo nos 

ajudar a entender esse passado, que ainda não está decantado porque há muita coisa que 

não se sabe a respeito, e também a pensar a institucionalidade das lutas sociais, quais 

são os seus caminhos e alternativas de futuro. É um projeto que está ligado à história do 

tempo presente, à história do tempo imediato e às perspectivas que vão nos abrir várias 

possibilidades de trabalhar, com novos sujeitos e grupos sociais para programar uma 

formação política para os jovens, de tal maneira que eles possam, beneficiários de todas 

essas análises e críticas, abrir novas perspectivas para a saída que teremos de encontrar 

brevemente. Esse projeto nos levará ao encontro das formas necessárias a exigir 

democracia constante e de alta intensidade. 

A primeira coisa a se pensar é que o homem é um ser migrante. Desde que desceu 

da árvore e passou a viver ao lado dos demais seres vivos, ele está responsabilizado pela 

sua própria proteção, pelo encontro com os outros e pela sua sobrevida, ele é migrante. 

Se o homem não tivesse migrado não teria sobrevivido, então a migração é um 

fenômeno da humanidade. Animais migram menos porque eles migram e retornam; a 

humanidade migra com a ideia de que vai retornar, mas raramente retorna: esse é o 

fenômeno dessa interculturalidade, que está expandida no nosso país e que vários outros 

países vivem também nesse momento em que o capital é globalizado e que sua 

estratégia está no fluxo do desenvolvimento dos meios circulantes do capital financeiro; 

mas também dos processos produtivos que agora são elaborados e realizados em partes, 

em diferentes lugares. Quer dizer que para se produzir um gravador têm-se estruturas 

produtivas que estão em diferentes países. É impossível pensar a não circulação. Se o 

capital é global, o homem tem que ser global e tem que ganhar cidadania global. Eu 

acho que temos que trabalhar na perspectiva não do fechamento de fronteiras, mas de 

sua abertura. A interface entre territórios, línguas e culturas agora ganha uma dimensão 

de muito mais possibilidades de trocas do que nos tempos anteriores em que a lógica do 

Estado nacional constituía a fronteira fundamental, de defesa e de ataque, em relação a 

outros espaços. Hoje estamos vivendo um momento em que há cada vez mais 

organismos multilaterais. É preciso elaborar um protocolo global para a defesa do 

planeta em que cada um dos países terá que contribuir para que a destruição no meio 

ambiente não se faça de uma maneira tão efetiva; acalentar a ideia de que é preciso 

espaços de controle em relação à guerra. Tudo isso nos leva a estudar as migrações pois 
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elas são hoje as possibilidades muito mais concretas de pensar uma democracia intensa, 

contínua, de trocas interculturais mais amplas. É disso que trata o nosso projeto, que 

estamos chamando Fronteiras em Movimento: Deslocamentos e Outras dimensões do 

vivido. É um projeto bastante desafiador. Nós vamos fazer estudos comparativos entre 

diferentes cidades: São Paulo, Luanda, Maputo, La Paz e Coimbra para perceber como 

nesses espaços nacionais a chegada e a saída do estrangeiro estão sendo tratadas, até que 

ponto, até quando, alguém é considerado estrangeiro. O imigrante que chega é o 

estrangeiro; mas a segunda geração já recebe cidadania, e se ela recebe cidadania já não 

pode ser considerada mais como imigrante estrangeiro. O fato de nascer uma criança 

num determinado país, e esses países todos conferem cidadania assim que nasce uma 

criança, para seus pais biológicos, eles deixam de serem estrangeiros. Como é que se 

pode continuar falando em imigrante se já foi estendida a cidadania. Se ali já há uma 

criança que nasce, um trabalhador que produz uma relação com o seu outro lugar, que 

remete dinheiro, troca valores, correspondências, etc.; então, na verdade, já estamos 

vivendo uma dinâmica que é muito diferente daquilo que aparece na crítica daqueles 

que praticam as discriminações e xenofobias. As xenofobias são anacrônicas hoje 

porque são ilógicas em relação aos direitos internacionais que já foram tecidos e 

acordados, dessa forma o nosso projeto vai tentar de um lado acompanhar todos os 

acordos internacionais e de outro verificar como é que nos espaços dessas cidades essa 

relação com os que chegam estão produzindo velhas formas de discriminação, que 

negam os acordos internacionais. Com isso faremos uma crítica do cotidiano onde as 

pessoas que se encontram, que vivem, que disputam e que convivem nas vizinhanças, 

devem ser esclarecidas sobre esses direitos; se estão constituídos, como a discriminação 

e a violência devem ser criminalizadas, porque nas constituições desses países já existe 

também a restrição efetiva à manifestações de preconceito. Veja que hoje o preconceito 

contra o negro é crime inafiançável no Brasil. Já estão abertos os precedentes em 

relação ao preconceito contra o palestino, contra o boliviano, contra o peruano, contra o 

coreano, contra qualquer outro, então temos camadas de institucionalidades e de 

legislações que vão sendo elaboradas frente à pressão internacional, e a necessidade de 

decantar essa violência para verificar como é que as pessoas no seu cotidiano podem 

absorver e utilizar esses elementos contra e a discriminação. É um trabalho que deve 

resultar em apoio a políticas públicas já existentes e desenvolvimento de novas políticas 

públicas, no sentido de esclarecimento. Desse modo o LEI e o Museu nos pareciam 
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parceiros maravilhosos, para conseguirmos levar os trabalhos de discussão desses 

projetos nas localidades onde estão esses imigrantes e onde eles são discriminados, para 

que essa comunidade inteira pudesse perceber quais são os universais implicados. 

Porque é absolutamente ridículo discriminar alguém que não veio tomar o seu lugar, 

veio fazer o trabalho que você não queria fazer, porque é disso que se trata, e como são 

geradores de riqueza, como eles traz diversidade cultural, abre-se um campo de 

aproveitamento da imigração muito mais efetivo do que a tentativa de mandar o 

imigrante embora, o que é impossível. Lamentavelmente, o LEI foi extinto a pedido da 

Dra. Anita Novinsky, pois sua coordenação recusou-se a expulsar um funcionário e uma 

pesquisadora. Houve tentativa de impor uma análise da realidade a todos os 

pesquisadores. As divergências não foram suportadas pela Presidente do Laboratório. 

Assim, nasceu o Diversitas em prosseguimento das atividades realizadas pelo LEI. 

Então acho que estamos vivendo um momento bem interessante mesmo desse processo, 

e acho que com a pesquisa vamos não só poder comparar como acontecem essas 

discriminações nesses vários lugares, de onde elas vêm, qual sua origem e quais as 

estratégias de eficácia para coloca-las no seu devido lugar: como um lugar do passado 

que não cabe mais no tempo presente. Estudar as intolerâncias não isenta os 

pesquisadores de portarem pré-conceitos ou mesmo crenças impossíveis de serem 

superadas. No nosso caso o conflito Israel/Palestina mostrou-se forte demais para salvar 

um projeto que estava em curso há nove anos e acolher um acervo de pesquisas de mais 

de trinta anos. As intolerâncias também nos perseguem. Obrigada. 
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A travessia desse período, do ponto de vista 

político, foi muito difícil, mas extremamente rica. 

Estava em jogo nessas opções e nesses conflitos não só 

as questões da política objetiva, mas de cada um 

enquanto pessoa, enquanto sujeito. A vivência disso foi 

muito interessante porque as pessoas tinham que 

resolver esses problemas. 
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Nasci aqui em São Paulo em 1947. Minha família materna, no entanto, é toda do 

sul de Minas Gerais. Meu pai nasceu em Ponta Grossa no Paraná. Fiz meus estudos em 

colégios religiosos. Estudei no Colégio Salesiano e depois no Colégio Marista, até o 

ginásio. Depois fiz o secundário em um estabelecimento estadual no início dos anos 60. 

Naquele tempo o colégio era dividido em dois cursos, um era o Científico, organizado 

para os alunos que se dedicavam às ciências exatas e naturais, e o outro era chamado 

Clássico, destinado às humanidades. Escolhi então o Clássico porque a minha intenção, 

em princípio, era fazer História, mas aí as aulas de Filosofia que tive nos três anos de 

colégio mudaram essa minha decisão. Comecei a me interessar e a ler filosofia graças às 

aulas de uma professora que era extraordinária, tanto do ponto de vista da competência 

teórica quanto do modo como ela encantava os alunos através dos assuntos abordados. 

Uma vez então completado o terceiro ano do Clássico, prestei o vestibular. 

Naquele tempo havia um exame específico para cada curso e, portanto, havia um 

vestibular só de filosofia. Ele consistia em dois exames escritos e dois orais. Entre os 

escritos um avaliava a língua e o outro filosofia. No exame oral havia uma banca que 

também propunha um exame de filosofia e outro de conhecimentos gerais. Ingressei por 

este vestibular na USP, ainda na Maria Antônia. Então, a partir de 1967, passei a ser 

aluno da Faculdade de Filosofia no período noturno. 

Comecei o curso de Filosofia na Maria Antônia com bastante dificuldade porque 

mesmo tendo estudado filosofia no colégio e assistido a boas aulas, o impacto da 

universidade era muito sério. As exigências eram muito grandes do ponto de vista 

teórico como do ponto de vista das línguas. Naquele tempo havia pouquíssimas 

traduções e os textos de filosofia tradicionais tanto quanto os comentadores tinham que 

ser lidos nas próprias línguas em que tinham sido escritos. Como nessa época o ensino 

de língua no colégio já declinava, eu não tinha a formação necessária para enfrentar 

textos de filosofia. Tive que estudar sozinho e isso acontecia com a maioria dos meus 

colegas. Nós nos reuníamos para estudar tentando ultrapassar essa dificuldade e 

fazermos um bom uso instrumental do inglês e do francês principalmente, como 

também do alemão. Estudávamos grego e latim a parte, tendo em vista futuros estudos 

nas disciplinas filosóficas que exigiam essas línguas.   

Quando entrei na Faculdade a situação política era tensa por conta da instalação 

do Golpe de 1964. Nesse momento houve uma intervenção violenta, alguns professores 
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tiveram que se afastar e outros foram demitidos. Então havia um clima de grande 

insatisfação e de crise institucional motivada pelo afastamento desses professores. 

Naturalmente havia também uma divisão interna em relação às posições políticas que 

afetava a universidade como um todo, portanto isso repercutia indiretamente na nossa 

Faculdade. Havia posições favoráveis, de direita, que concordavam com o Regime 

Militar e aqueles que ainda tentavam de alguma forma resistir. Essa última posição era 

muito visível na Faculdade de Filosofia e tentava-se driblar essa situação de mínima 

liberdade de pensamento.  

A resistência se concentrava muito no caso das humanidades principalmente no 

rigor teórico de leitura e assimilação dos textos e das ideias. Achava-se que somente 

essa reflexão aprofundada e rigorosa de textos e ideias já era uma maneira de resistir à 

barbárie que estava invadindo a universidade. Porque também havia na concepção do 

Regime Militar uma intenção de rebaixamento da universidade, tendo em vista que esse 

rebaixamento repercutiria negativamente no seu papel político. Como não se podia 

explicitamente fazer política e falar de política, porque a repressão era muito forte, esse 

sentido teórico de estudo das humanidades aparecia como uma forma de resistir a isso. 

Ou seja, havia a preocupação com a formação de um indivíduo engajado que passava 

por esse rigor conceitual e teórico, para que depois ele pudesse pensar questões 

importantes da realidade política, inclusive, a partir desse embasamento. Essa 

mentalidade era muito explícita e nós éramos constantemente advertidos da necessidade 

desse acompanhamento e, portanto, ser um bom estudante era também um ato político. 

Quando você se dedicava com profundidade e empenho em relação a tudo aquilo que 

era exigido – e as exigências eram muito fortes – esse trabalho era visto como uma 

posição política. Em geral, nos lugares onde isso não se fazia, havia a indicação que se 

estava entrando nesse clima de deterioração intelectual e política, se adaptando à 

ditadura que vigorava então. 

Essa situação ficou ainda muito mais grave em 1968 por conta do Ato 

Institucional que veio dar um caráter ainda mais fechado ao Regime. A censura e a 

repressão dentro da universidade se intensificaram. Tínhamos então que encontrar 

maneiras e estratégias de resistir a isso. Para se ter uma ideia, em 1967 era 

perfeitamente possível ter um centro acadêmico organizado e com chapas de esquerda. 

No tempo em que entrei na Faculdade o Partido Comunista ainda era hegemônico, mas 

já havia outras tendências que estavam começando a aparecer e depois viriam a 



250 

 

desempenhar um papel muito importante. As discussões eram feitas de uma maneira 

aberta, as eleições também e sem que isso representasse um grande problema. Isso tudo 

mudou a partir de 1968. Todas essas ações passaram então a ter um caráter 

semiclandestino. Os centros acadêmicos eram formados, mas com muita prudência, com 

muito cuidado para não expor as entidades e as pessoas que faziam os trabalhos já não 

só em termos universitários. Ao mesmo tempo, eles já agregavam as novas agremiações 

e tendências que surgiram em oposição ao Partido Comunista e tinham também um 

grande alcance social fora da universidade. 

Durante a ditadura quando era aluno da Maria Antônia, fui graças a certas 

circunstâncias, por três vezes, membro da diretoria do Centro Acadêmico de Filosofia. 

Isso aconteceu em alguns momentos porque somente eu era o menos comprometido 

politicamente, do ponto de vista de um engajamento mais externo. Aconteceu que 

algumas pessoas tinham que se ausentar definitivamente ou temporariamente, 

principalmente aquelas mais entrosadas em relação a aspectos mais amplos e, portanto, 

houve momentos em que o Centro Acadêmico era reduzido a mim. Depois, por 

precaução, tivemos que dar fim oficial a essa entidade. Destruímos documentos e essa 

coisa toda porque não havia mais condição de mantê-lo. Mesmo aqui no campus, um 

lugar longe e ermo, a presença da polícia era muito ostensiva. Tivemos então que dar 

fim a isso. Esse momento coincidiu com a minha formatura já que me tornei professor 

logo em seguida. Tive então que deixar essa parte, mas desde a Maria Antônia eu 

militava, assim, de uma maneira muito restrita e em termos de Centro Acadêmico. 

Nunca tive uma atividade fora disso, apenas muito indireta. Apenas atuei dentro da 

faculdade e, principalmente, dentro do curso de Filosofia. 

Sempre estive presente nas eleições do Centro Acadêmico, pelo menos nos 

últimos três anos de graduação, como aluno. Desde essa época tive problemas com a 

vinculação política explícita. A partir do momento em que o Partidão entrou em colapso 

no meio estudantil, e apareceram novas tendências trazendo muitas novidades e opções 

de engajamento, tornou-se cada vez mais comum as pessoas e colegas meus 

participarem de uma maneira muito efetiva nessas organizações, tanto na universidade 

como fora dela. Isso era tão comum que as pessoas eram identificadas pela sua sigla. E 

aqueles que não podiam ser identificados pela sigla, deixavam no ar que faltava alguma 

coisa. Digamos assim, para falar em termos mais claros, não eram pessoas consideradas 

confiáveis como aqueles que tinham uma inscrição explícita em uma organização. 
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Principalmente, naquelas novas que apareceram no lugar do Partidão. Sempre tive 

muitos problemas com isso.  

Eu tinha amigos em todos os lugares, mas nunca consegui me fixar. A minha 

atividade política passava muito pela convivência e amizade. E o pessoal achava muito 

estranho e perguntava como eu podia estar um dia com um cara e outro dia com outros. 

Um dia estava com gente do PC do B, outro dia era o pessoal da AP. Eu não via 

problema, mas o pessoal via problemas nisso. Depois começou a acontecer uma coisa 

que hoje já está mais explícita, que é essa assunção de uma tarefa muito explícita e 

objetiva. Isso resolve suas ambiguidades e flutuações. Naquele tempo isso ainda não 

havia e as pessoas estavam procurando resolver. Muitos dos meus amigos entraram para 

lá, outros para cá, por uma questão muito mais existencial do que política. Ou seja, para 

resolver o teu problema pessoal. Isso significa que esses amigos não são muito 

diferentes de mim. Enquanto a minha maneira de ser me afasta, a tua te faz entrar. Você 

acha que vai resolver o teu problema, que vai ganhar uma identidade. De qualquer 

forma é muito interessante essa mistura do existencial e do pessoal com o político que 

depois não existiu mais. As coisas ficaram muito duras e formais. Naquele tempo não 

era assim. No começo, quando apareceram essas tendências todas, essa motivação 

estava muito presente, até mesmo na maneira como a pessoa se jogava. Você então 

percebia que aquilo tinha um engajamento pessoal, existencial, não era só a ideia 

política que prevalecia naquilo tudo.   

Sempre tive essa postura de me manter à parte. Isso causava muito estranhamento 

porque atuei três anos no Centro Acadêmico sem pertencer a nenhum partido. Isso era 

muito estranho para as pessoas, como elas não sabiam de onde eu vinha, ficava a dúvida 

do que iria fazer. Como não havia um programa nítido, nunca ocupei posições 

importantes como a de presidente. No entanto as pessoas que eram muito engajadas e 

me conheciam, me chamavam para colaborar independentemente de não pertencer ao 

partido deles. Essa era uma responsabilidade que eu assumia com todos. Mas nunca cedi 

a convites a vida inteira, até hoje. Nunca me inscrevi em nenhum partido. 

A partir de 1968 a Faculdade de Filosofia da Maria Antônia se tornou um foco 

político, diria até de abrangência nacional. Ela concentrava ali todo um trabalho de 

irradiação da resistência política. Claro, isso despertava também a atenção dos órgãos 

repressores de uma maneira mais drástica do que se fazia antes. Isso colocava em risco 

bastante grande as pessoas que ali circulavam e que já estavam comprometidas com 
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essa esfera mais abrangente de luta política, extrapolando o ambiente acadêmico 

propriamente dito. Acredito que isso trouxe um clima novo e colocou a universidade 

diante desse mundo exterior que, por uma tendência muito própria, às vezes, tem 

dificuldade de considerar. A universidade é um organismo que tende a resolver-se em si 

próprio, mas nesse caso aconteceu o contrário. Tanto do ponto de vista das ideias 

quanto das pessoas que ali estavam, não se distinguia mais a faculdade, a cidade e até 

mesmo o país naqueles grupos que se organizaram e tentaram a partir dali, daquela base  

na Faculdade, organizar algum movimento de resistência à ditadura. Isso então se fazia 

com todos esses percalços, até que aconteceu aquele episódio decisivo do conflito com 

o Mackenzie, que hoje ninguém tem mais dúvida sobre isso, foi evidentemente 

preparado do ponto de vista policial e político. Não teve nada a ver com aquilo que se 

denominou de uma briga de estudantes. Foi uma coisa muito bem organizada, 

orquestrada, preparada e muito bem pensada para que a Faculdade de Filosofia fosse 

tirada dali.  

É engraçado isso, nós estamos há tanto tempo na cidade universitária que 

esquecemos a importância da localização urbana da instituição... Realmente não foi por 

acaso que aconteceu tudo aquilo em 1969. Era preciso excluir todo aquele potencial 

político da Faculdade do ponto de vista geográfico. Anular o lugar de convergência, de 

reunião e de circulação de ideias. Isso era importante e se mostrou decisivo. Estar no 

meio da cidade e organizar em pouco tempo, uma ou duas horas, uma passeata, uma 

manifestação, agregando pessoas que estavam por ali e estavam acostumadas a ver 

aquilo e entrar na Faculdade para acompanhar as discussões.  

A saída da Faculdade do centro foi um episódio político que depois se desdobrou 

em outras consequências. Talvez não seja exagero dizer que certo enfraquecimento, 

desorganização e outras opções que apareceram para o movimento estudantil, tiveram 

raízes nessa impossibilidade da presença urbana direta que mobilizava muito as pessoas 

e as ideias. Acontecia uma coisa muito complicada, imagino eu, para o poder. As 

pessoas que circulavam e se mantinham ali em volta, trabalhadores de vários tipos, 

professores e estudantes e pessoas em geral também, estavam se acostumando com 

aquele clima de resistência e percebendo que havia uma ditadura e que havia alguma 

coisa para fazer, que havia alternativas. Mesmo o cidadão comum começou a se ligar 

um pouco nessas coisas... Esse foi um trabalho de irradiação política que a Faculdade de 

Filosofia realizou de uma maneira extraordinária. O custo foi sua saída de lá, a 
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destruição do prédio que teve uma imensa carga simbólica e a vinda para a cidade 

universitária seguindo certos padrões que estavam sendo estabelecidos 

internacionalmente. No caso do movimento de 1968, na França, uma das medidas que o 

De Gaulle tomou foi essa de desorganização do lugar, jogando a universidade para 

pontos onde ela pudesse se tornar uma espécie de gueto, na qual as pessoas ficassem 

isoladas falando umas com as outras.  

Em 1955 quando começou a construção da USP, claro, houve imediatamente um 

fenômeno de urbanização, mas quando a gente veio para cá em 1969, isso ainda não 

existia plenamente. Era um campus bastante isolado e difícil de chegar, não havia linhas 

de ônibus... Não sei dizer se isso era proposital. De tal forma que só vinha mesmo para 

cá quem era obrigado, por conta de ter que estudar ou trabalhar. Seguindo a história do 

itinerário que o movimento tomou, tenho a impressão de que isso não foi uma coisa 

ocasional e nem secundária. Na verdade, esse projeto já estava sendo gestado desde os 

anos 1950. Tive contato com pessoas que trabalharam na comissão de construção da 

cidade universitária e uma das discussões que me foram relatadas era exatamente essa: 

como você pode a partir de um projeto de engenharia e arquitetura de um campus 

universitário, prevenir determinadas consequências políticas. Um exemplo é o de como 

isolar os prédios e fazer com que o acesso a eles demande algum esforço, de modo que 

as pessoas não possam se agrupar facilmente. 

A experiência da Maria Antônia foi decisiva para isso porque lá tinha todos os 

cursos, tirando os profissionais, tais como engenharia, economia, medicina e direito, as 

chamadas ciências básicas estavam todas lá. Tinha o filósofo e o sociólogo, mas 

também tinha o físico e o biólogo. Todo mundo ali participava do mesmo ambiente e 

trocava ideias. A própria interdisciplinaridade passava por esse ambiente político. Basta 

ver a diferença de perfil de cientista que nós temos hoje daqueles que tínhamos lá. Por 

isso que tenho a impressão que o ano de 1968 e a vinda para cá em 1969 são um marco 

divisório e tem muito a ver com a renúncia à ambiência política que se vivia na Maria 

Antônia. A dissolução da Maria Antônia foi uma coisa muito bem planejada e realizada. 

Provavelmente, nem todos os alunos do Mackenzie sabiam que estavam sendo usados 

juntamente com a participação dos “profissionais” que atuaram a mando do Regime e 

estavam ali para isso. 

Quando tudo aconteceu eu estava no segundo ano do curso de Filosofia e com a 

dissolução da Maria Antônia, no início de 1969, passamos aqui para as instalações da 
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cidade universitária. Na época as instalações eram muito precárias e, assim, terminei o 

curso e me tornei professor a partir de 1972. Quando viemos para cá fomos alojados nos 

famosos barracões que é onde hoje está o Instituto de Psicologia. Naquele tempo eram 

barracões mesmo, construídos com material pré-fabricado e tanto para os professores 

como para os alunos eram bastante precários do ponto de vista das condições de 

trabalho. Mas não havia muito para discutir e reivindicar.  

Naquele tempo tinha uma atividade política no Centro Acadêmico como aluno e 

participei das comissões que tentavam dialogar com os órgãos responsáveis pela 

construção. Essas reuniões foram muito interessantes porque todos nós saímos com a 

fama de esquerdistas subversivos. E éramos recebidos assim. Lembro que o diretor era 

um engenheiro e, logo na primeira reunião, fez o seguinte aviso: “Eu só aceito 

argumentos técnicos, não aceito argumentos ideológicos”. Dizia que aceitava discutir 

tecnicamente o que a gente achava que estava faltando. Alguém então ponderou que 

como as telhas eram de fibra de vidro aquilo contribuía para esquentar muito o ambiente 

e fazer muito barulho quando a água da chuva caia. Ai ele respondeu que esse era um 

argumento ideológico e que não seria levado em conta, mas os fatos comprovaram que 

aquilo virou uma sauna e, quando chovia, não se podia nem conversar porque o barulho 

era ensurdecedor. Eram barracões grandes, todos cobertos com telhas de vidro. 

Chamamos então o engenheiro para ele comprovar que aquilo era um fato e não uma 

ideologia... Engraçado, não? 

Isso tudo para você ter uma ideia das condições precárias e também de certa 

marginalização da Faculdade. Uma marginalização aberta e do ponto de vista físico. 

Costumo dizer que a Faculdade de Filosofia sempre foi marginal. Apesar de ela ser o 

centro da universidade e ter sido fundada com essa função, ela sempre foi colocada de 

lado em termos de estrutura de poder. Nunca teve uma influência muito grande, a não 

ser do ponto de vista intelectual. No que diz respeito à organização da universidade, o 

domínio sempre partiu das grandes escolas profissionais. Essa marginalização, portanto, 

sempre existiu. Mas com os barracões a gente teve a experiência de uma marginalização 

completa. A situação de não ter onde ficar, onde comer, não ter lugar para ter uma aula 

decente, para o professor trabalhar. Enfim, eram barracões muito precários... Chuva, 

lixo, ratos, enfim, tudo havia lá. E não havia nenhuma intenção de resolver o problema. 

Qualquer pedido mais incisivo era posto na conta da subversão, da politização, não era 

levado em conta. 



255 

 

Aconteceu que em 1969 nós tivemos aquela grande cassação, inclusive do reitor. 

Esse foi um episódio bastante significativo, não só pela raridade do fato como pela 

maneira como o movimento estudantil recebeu o impacto da notícia. Era outra maneira 

de quebra de autoridade porque o reitor era sempre uma intermediação com o poder. 

Então ele era uma figura sempre visada. Quem estava mais próximo de nós? O reitor. A 

reitoria. É lá que deve começar nossos protestos e reivindicações. Esse era um gesto 

habitual. Nessa altura um colega meu alertou a assembleia para isso quando ele falou: 

“Gente! Precisamos saber o que nós vamos fazer agora porque o reitor foi cassado. Ele 

não está mais lá”. Essa notícia causou um clima de grande desestruturação. Nesse caso, 

até do ponto de vista interno à universidade, porque não se sabia o que iria acontecer a 

seguir. 

As cassações do Departamento de Filosofia foram graves e desastrosas. Muitos 

professores ou foram caçados ou tiveram que sair, que se afastar por iminência de serem 

presos. Então o resultado disso foi que nós ficamos com poucos professores e um 

conjunto então muito prejudicado. Eu mesmo e meus colegas, nessa segunda metade do 

curso que fiz na cidade universitária, fizemos disciplinas improvisadas. Improvisadas 

porque chegamos ao ponto de não ter professores para uma determinada disciplina. 

Aquele que estava acostumado a trabalhar e era especializado não estava mais lá e havia 

a impossibilidade de suprir essa lacuna. E não era o caso de se fazer porque isso 

também poderia demonstrar certa adaptação à situação... Então fizemos um curso muito 

desfalcado. Isso é uma espécie de paradoxo. Certamente era o melhor lugar para se fazer 

um curso de Filosofia, mas concretamente tornou-se um curso lacunar e desfalcado 

devido a circunstâncias na qual minha geração completou o curso.  

Há outro paradoxo também naquele tempo que precisa ser avaliado. Como 

existiam poucos cursos de Filosofia no Brasil, havia essa reprodução que os organismos 

oficiais chamam de endógena, os próprios formados na instituição continuam ali pela 

impossibilidade de haver outra opção. Naquele tempo era assim, no Rio, em Belo 

Horizonte, Porto Alegre havia alguma coisa, mas eram poucos os cursos. Todos eles 

tinham essa dificuldade também porque foram atingidos todos os cursos importantes de 

Filosofia. Então eu e meus colegas que terminamos o curso em torno de 1971 fomos 

contratados para cobrir esse buraco. Todos muito jovens fomos contratados em torno de 

5 de uma vez só. Alguns que seriam contratados não puderam ingressar por conta da 

ficha política. Foram recusados. 
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O reitor nessa época já era o Miguel Reale, senão exatamente no momento em que 

fomos contratados, exatamente depois. O Reale teve uma atitude bastante razoável em 

relação à Filosofia que era a área dele. Ele era da área de Filosofia do Direito. Nós todos 

esperávamos que eles tomassem conta de tudo, era a oportunidade que eles tinham. A 

gente já estava até conformado. Achávamos que eles todos viriam para cá e iriam dar 

aulas. Não havia o que fazer, mas nas conversas que os professores mais velhos tiveram 

com ele, ele disse que não iria fazer isso. Disse que o próprio departamento deveria 

providenciar substitutos. Fazer a sua seleção porque ele não iria interferir. Essa foi uma 

atitude bastante razoável e uma coisa a ser lembrada. Era uma pessoa de direita, porém 

com certa decência. Hoje em dia essa separação está ficando complicada. Então eu e 

meus colegas que entramos éramos da mesma geração, tínhamos quase todos a mesma 

idade e, portanto, éramos muito pouco experientes. Nunca tínhamos dado aulas, era 

muito raro alunos darem aulas naquela época. Mesmo nos colégios era raro porque os 

colégios estaduais tinham altíssimo nível. Naquele tempo as escolas públicas tinham 

professores muito experientes, não era qualquer um que podia aparecer lá e dar aulas. 

Então nós não tínhamos experiência nenhuma. Eu mesmo sofri muito para me adaptar a 

essa situação.  

Esse foi então o início da minha carreira. Naquela época não se exigia nenhum 

título, apenas a graduação. Isso era uma coisa proposital, que o professor fizesse a sua 

carreira concomitantemente a sua atividade docente. As coisas não eram separadas 

como hoje, onde primeiro você tem que se tornar um doutor para depois começar a 

carreira docente. Naquele período o desenvolvimento concomitante não era ocasional, 

ele era fruto de uma coisa pensada, na qual o professor fazia sua carreira, suas teses, 

mas ao mesmo tempo, ele dá aula e socializa sua pesquisa e participa do ambiente 

universitário e compartilha de responsabilidades referentes ao ensino. De tal modo que 

aquela questão famosa da pesquisa e do ensino como questão entrelaçada, era muito 

vivida na prática. Nós todos conversávamos muito sobre isso. Como nós devemos falar 

sobre o que nós estamos fazendo com os alunos? Essa era uma discussão habitual 

porque nós éramos solicitados naturalmente a fazer.  

Em 1972 dei início então a minha carreira juntamente com outros colegas da 

mesma geração. Em 1975 fiz o mestrado e depois em 1981 o doutorado. Depois livre-

docência e, finalmente, me tornei titular em 1999. Atravessamos esse período muito 

conturbado, havia muita dificuldade de nos mantermos ali. As concepções de 
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universidade e, principalmente, as concepções de papel político da universidade eram 

muito discutidas. E havia dois extremos, se posso chamar dessa forma. Um extremo 

dizia que a universidade deveria ser preservada a todo custo, incluindo concessões até 

mesmo ao Regime Militar. Argumentavam que, a longo prazo, era mais importante 

preservar a universidade do que algum tipo de ato um pouco mais heroico que pudesse 

colocar a universidade em risco. A outra frente era contrária. Dizia que a universidade 

deveria ser sacrificada, por exemplo, em prol de uma revolução política. Argumentava-

se que era plenamente justificável que isso acontecesse do ponto de vista da hierarquia 

dos objetivos e daquilo que era importante para o país. 

Acompanhei muito essas discussões, em quase todas as assembleias a questão da 

universidade aparecia com muita força e criava situações difíceis para cada um de nós. 

Pelo simples fato de você estar na universidade onde os seus mestres haviam sido 

cassados... Somente por isso você poderia ser considerado um traidor. Não por outra 

pessoa, mas por si mesmo. De qualquer maneira, nós éramos muito incentivados pelos 

próprios professores cassados que diziam: “Vocês tem que continuar! Tem que manter a 

universidade...”. Mas, enfim, sempre teve uma ambivalência em relação a isso. E a 

gente era sempre solicitado a tomar posições muito diferentes e opostas. 

 A travessia desse período, do ponto de vista político, foi muito difícil, mas 

extremamente rica. Estava em jogo nessas opções e nesses conflitos não só as questões 

da política objetiva, mas de cada um enquanto pessoa, enquanto sujeito. A vivência 

disso foi muito interessante porque as pessoas tinham que resolver esses problemas. Era 

parte de uma espécie de dever político que muitos achavam que existia e que tinha que 

ser cumprido e que, afinal, era posto pela situação. Ninguém tinha escolhido aquilo. Ao 

mesmo tempo essas questões te envolviam existencialmente, pessoalmente, e tinham 

que ser contrabalançadas. Isso enriqueceu muito a minha geração. É algo que me 

emociona muito até hoje... Mas isso foi se perdendo com o tempo. Passou-se a ter uma 

visão muito objetiva da política. A política como sendo uma coisa a ser feita. Isso é 

complicado porque tem consequências... Às vezes, essa ambiguidade que foi presente 

na minha geração, deu a ela um perfil e uma consistência. Enfim, era uma situação 

dramática, com muitas oscilações. Ao mesmo tempo, permitiu que as pessoas abrissem 

os horizontes. 

Qual era o lugar da universidade? O seu lugar político? Quais são as referências 

que ao mesmo tempo devem estar presentes em uma comunidade acadêmica que, ao 
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mesmo tempo, deve ser política e formada por indivíduos e sujeitos autônomos? A 

questão da autonomia era muito discutida no processo de transição porque ainda não 

existia no papel. O Florestan Fernandes dizia muito isso, a autonomia pode ser formal 

porque as pessoas já não são mais autônomas, e a autonomia será real quando a 

instituição e as pessoas forem autônomas. Ele gostava muito de dizer isso. Naqueles 

textos que ele fez sobre a universidade, “Reforma e Revolução”, no qual tratou da 

universidade com muita propriedade e falou de aspectos pessoais e existenciais que 

sabia captar muito bem. Florestan apresentava a questão da universidade em 

consonância com uma situação política mais ampla, do ponto de vista objetivo. Isso é 

extraordinário para compreender o trabalho como um todo. Mas isso foi propiciado pelo 

próprio ambiente em que se vivia naquela época. 

Naquele tempo a carreira começava com uma figura que não existe mais que era o 

auxiliar de ensino. Ele era justamente o graduado e a carreira ia acontecendo conforme 

os títulos que a pessoa obtinha. Então, por exemplo, uma vez defendido o mestrado 

passava-se a professor assistente. Na Filosofia isso nunca aconteceu de fato, acredito 

que por causa da peculiaridade do trabalho, mas nas faculdades de exatas e de ciências 

naturais, a figura do assistente era mesmo a de assistir o professor catedrático. Depois 

do doutorado, passava a professor assistente de doutor e a seguia em direção à livre-

docência. Existia também uma categoria intermediária, antes de chegar a titular, que era 

o associado, mas depois foi extinta. A partir de 1969 e 1970, quando foi extinta a 

cátedra, o último degrau passou a ser a titulatura. Depois caiu a figura do professor 

assistente e do professor associado nas estaduais. Em algumas universidades federais 

ainda existe a contratação de mestres e, conforme o caso, até de graduados. Isso 

depende das necessidades regionais. Nos grandes centros já está consolidado o início da 

carreira como doutor. É muito diferente da universidade em que comecei a trabalhar.  

Exerci várias funções burocráticas no Departamento de Filosofia. Comecei em 

uma função que não existe mais que era a de assistente de chefia. Eu ajudava o chefe na 

administração do departamento. Depois fui vice-chefe e assumi como chefe de 

departamento também. Passei assim por várias funções. Do ponto de vista do contexto 

político éramos exigidos em uma posição complicada, muito delicada. Havia prisão de 

alunos, vários tipos de presença repressiva, cobranças que vinham da parte das 

autoridades universitárias... Sendo assim, a gente tinha que se movimentar com certa 

prudência dentro dessas diferenças internas presentes no próprio departamento que se 
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manifestavam a partir de diversos pontos de vista. Desde a pesquisa, estrutura curricular 

e, até mesmo, do ponto de vista político, essas diferenças geravam conflitos que tinham 

que ser administrados. Para que o próprio departamento aguentasse uma crise e não 

entrasse em colapso colaborei como pude tentando contemplar os vários interesses. 

Procurava fazer as pessoas chegarem a certos acordos ou produzir certos consensos. A 

minha atuação sempre foi nesse sentido e meus colegas dizem que eu, em parte, 

consegui alguma coisa. Também porque na época em que comecei a exercer esses 

cargos as arestas já não eram tão drásticas. 

Quando era aluno e comecei a dar aulas, havia problemas muito mais agudos, 

diferentes e gritantes que eram difíceis de conciliar. Mas eu era então um simples 

professor iniciante e não tinha muita participação nisso. Eu e meus colegas dizíamos 

que era briga de cacique. Então deixávamos para lá. Depois, com a evolução das coisas, 

tive que me ver às braças com isso, mas numa situação bem mais tranquila do que 

aquela na qual iniciei. E, portanto, talvez se deva a isso o fato de eu ter conseguido 

alguma coisa. Meus colegas dizem que eu conseguia colocar panos quentes em 

situações que poderiam evoluir e se transformar em coisas mais complicadas.  

As humanidades e a Filosofia, em particular, têm características que outros cursos 

não têm tão marcadamente, que é o personalismo. O cientista humano, o filósofo, o 

historiador, o sociólogo é muito ele mesmo. Faz parte da profissão. Imagino que um 

engenheiro naval não possa muito ser ele mesmo. Ele tem que projetar-se nas coisas e 

não guardar aquela singularidade. Mas aqui na Filosofia a singularidade de cada um é 

preservada e, nesse sentido, é muito difícil harmonizar as coisas e lidar com isso. As 

pessoas não abrem mão da sua singularidade. É uma questão de habitus que até faz 

parte do nosso ambiente universitário. Isso traz então esses problemas de organização 

das pessoas. Quando comento sobre isso aqui na Faculdade, chegamos à conclusão de 

que hoje as coisas estão bem mais calmas, apesar da papelada... O pessoal diz que no 

nosso tempo o problema não era a papelada, mas, em compensação, as pessoas!... São 

difíceis... Não é mesmo!? Mas tenho a impressão de que isso faz parte de um ambiente 

cultural das humanidades. E isso a gente teve que atravessar com muita consciência da 

preservação disso que faz parte da nossa cultura. Para que os professores pudessem 

exercer o seu trabalho com razoável liberdade. 

Houve um tempo também em que ajudei bastante a diretoria já que o chefe de 

departamento estava sempre com o diretor para resolver problemas. Quando alguns 
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chefes se faziam mais presentes, também por uma questão de vínculos pessoais, ajudei a 

tratar de problemas que não eram especificamente do Departamento de Filosofia, mas 

diziam respeito à universidade como um todo. Isso também fez parte das minhas tarefas 

administrativas e burocráticas.  

Durante a redemocratização, o pessoal entusiasmado com tudo aquilo, bolou uma 

maneira de interferir. Já que não se podia eleger o reitor, começou a se fazer uma 

eleição informal com grande participação e uma lista com os mais votados era elaborada 

na esperança do Conselho Universitário respeitar a escolha. Hoje nem isso acontece 

mais.  Na época, por ser o primeiro caso e pelo fato do Goldemberg ser uma pessoa de 

extrema habilidade política, ele conseguiu se fazer aceito nesta comunidade – que o 

elegeu democraticamente –, e também na eleição oficial. Ele conseguiu ser desejado por 

todos! Ai ele começou a colocar em prática, respaldado em tudo isso, a sua ideia de 

universidade que passava por questões como o produtivismo e a organização de certo 

empenho na gestão da universidade propriamente dita. Mas a ênfase no produtivismo 

era bastante grande. Isso resultou na tal lista dos improdutivos que foi um episódio 

célebre e lamentável. Eu pertencia ao Conselho Universitário na época e acredito que o 

Goldemberg somente se expôs porque tinha absoluta certeza de que nada iria acontecer 

a ele. Quando a coisa começou a engrossar de vários lados, até mesmo em setores 

próximos – porque foi uma coisa muito escandalosa –, ele costumava rir e dizer: “O 

reitor é inamovível. O reitor só pode ser demitido pelo governador”. Na verdade, a 

gente ficou sabendo depois que não poderia ser demitido nem mesmo pelo governador. 

Ele é nomeado pelo governador, mas não pode ser demitido. Ele pode sair se ele quiser 

ou se acontecer uma coisa gravíssima como roubar... Mas não por questões desse tipo. 

Então ele tinha a certeza de que nada iria acontecer e que isso iria gerar um ambiente 

positivo. Evidentemente não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. Acirraram-se 

as reações a esse tipo de exigência. 

Aqui na Faculdade de Filosofia a resistência ao produtivismo foi significativa. Em 

outros lugares como na matemática e artes também. Lugares onde o trabalho intelectual 

conta com riscos muito peculiares, onde você não pode forçar índices de produtividade 

artificialmente. Isso então repercutiu muito, havia muita discussão onde se via prós e 

contras. Acompanhei essas questões em várias instâncias, aqui no departamento, como 

membro da Congregação e como representante dos doutores no Conselho Universitário. 

Era uma função meramente simbólica, mas que dava acesso à cúpula e isso era muito 
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bom porque a gente ficava sabendo de coisas que normalmente não saberia. Além disso, 

era uma boa oportunidade para ver a coisa funcionando, o que era absolutamente 

extraordinário! Foi incrível ver a máquina funcionando e ver como o Goldemberg pode 

fazer o que fez... Ele conhecia muito bem aquele organismo e sabia o que podia fazer. O 

Goldemberg era muito inteligente. A gênese histórica de tudo isso ainda esta para ser 

devidamente avaliada. Creio que do ponto de vista histórico ainda não se deu a devida 

importância à gestão do Prof. Goldemberg. Ele foi o iniciador, o grande promotor 

dessas mudanças e o primeiro reitor eleito democraticamente. 

Ter vivido tudo isso faz parte da experiência que adquiri na universidade. Pude 

fazer análises mais tarde sobre a universidade, em parte, por conta dessa experiência de 

cúpula diretora. Passei a conhecer a conduta desse pessoal, quais são os seus 

compromissos e suas preocupações. Foi uma experiência extraordinária! E naquele 

período eu estava do lado daquela que era conhecida como a Bancada. Era um termo 

pejorativo e que tinha um significado específico. “Bancada” era o termo usado pelos 

nossos adversários porque tivemos que nos unir. Ela era formada por mim, como 

representante dos doutores, outro membro era representante dos mestres e ainda havia o 

representante dos associados. Todos os diretores, vários titulares e representantes dos 

alunos que não apareciam. Sempre teve esse problema dos alunos que não assumiam o 

compromisso. Naquele tempo não havia representante de funcionários. Havia ainda os 

representantes da comunidade externa que eram da Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (FIESP). Lembro-me que quando somados todos tínhamos 16 pessoas, 

que era a tal Bancada. O restante era formado por 101 representantes. Então todas as 

votações eram 101 a 16. Então você podia marcar com antecedência porque sabia que 

iria dar 101 a 16. O resultado era sempre esse. E eles se dirigiam a nós dessa maneira: 

“Por que vocês não pensam por si mesmos? Porque tem que ser sempre assim, votação 

por Bancada?!”. Na verdade eles queriam que a gente se dispersasse, fizéssemos outras 

alianças. Mas não tinha como. Éramos míseros 16 e ainda íamos nos dispersar? Por isso 

que digo, tive um cargo simbólico. A única vantagem era a de ter acesso às discussões. 

Participei da primeira discussão sobre a divisão da FFLCH. Formaram-se duas 

comissões para coordenar o debate, uma favorável e outra contra a divisão. Eu fiz parte 

da comissão que coordenava e defendia a unidade. Fizemos muitas reuniões, muita 

pesquisa sobre a história dessa questão e sobre a situação da universidade em geral em 

seus vários aspectos e unidades. Lembro até de ter ido à Politécnica que é maior do que 
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a FFLCH para verificar o seu funcionamento. Um dos argumentos utilizados por 

aqueles que defendiam a separação era a impossibilidade administrativa devido ao 

gigantismo. Nossa comissão esteve na Politécnica e pudemos acompanhar que eles não 

tinham problemas desse tipo e não pensavam em se dividir de forma alguma. E apesar 

de ser muito grande e complexa a Politécnica era administrada com naturalidade. Isso 

nós fizemos para mostrar aos colegas que não existe uma relação necessária entre uma 

unidade ser muito grande e impossível de ser administrada. A prova era a Politécnica, 

mas, na verdade, tínhamos que promover outros argumentos também importantes além 

desse. Falo dos argumentos de caráter político, sobretudo a cerca do papel da Faculdade. 

Em primeiro lugar era precisado pensar no papel da Faculdade quando da sua fundação, 

qual o papel que estaria reservado a ela pelos seus fundadores e qual foi o papel que ela 

efetivamente desempenhou. Depois, era preciso pensar no significado da primeira 

divisão que ocorreu por conta da própria universidade quando os departamentos de 

ciência e suas cadeiras se transformaram em institutos. Essa divisão mostrava, segundo 

muitos, que era impossível preservar a Faculdade de Filosofia na sua integralidade, já 

que ela já havia sido desmontada. Argumentava-se, assim, que a nova divisão deveria 

acompanhar o processo que já tinha ocorrido pela reforma universitária. 

Havia também a questão da modernização, tanto administrativa como também do 

ponto de vista acadêmico. Claro, isso mostra que sempre houve na Faculdade de 

Filosofia certo clima de valorização e desvalorização do que se faz aqui. É natural e 

humano que todo mundo acredite que o que faz é o mais importante. Mas, às vezes, há 

objetivamente uma preocupação de apontar para a existência de mais problemas ali do 

que aqui. E quando você faz parte de uma mesma unidade, esses problemas repercutem. 

Como você está embarcado naquele trem e, portanto, aqueles vagões que não andam 

muito depressa freiam o teu... Ou seja, essa mentalidade sempre existiu após a primeira 

divisão. Um dos argumentos mais explícitos passava pela coisa da produtividade. Qual 

seria, por exemplo, o índice de produtividade de um instituto menor, onde as coisas não 

precisariam ser vistas dentro dessa amplidão? A complexidade dessas mensurações: 

atribuição de aulas, pesquisa, publicação, tudo isso visto num contexto muito grande e 

com divisões problemáticas que não contemplavam de maneira real o que acontecia em 

determinados lugares... Como se houvesse lugares que não faziam nada e lugares que 

fizessem muito. Alguns consideravam que quem não fazia nada era beneficiado pela 

divisão porque entrava na média. O que fazia muita coisa era prejudicado porque, no 
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computo geral, a média dele baixava. Então a questão da produtividade era posta para 

mostrar a maneira pela qual se deveria deixar de lado esse caráter quase que nostálgico 

da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas como o núcleo gerador da USP, 

aquela coisa toda que na prática não existia e pensar em coisas mais adequadas a um 

sistema universitário. A partir dos institutos surgia um novo modelo e tentava-se 

argumentar com suposições como: “Imagine se a Física estivesse aqui ainda conosco! O 

que seria da Física?” Outros diziam que não seria nada.  

Participei do debate sobre a divisão da FFLCH-USP por conta dessa necessidade 

de articular as discussões. Desde a primeira vez foi possível perceber argumentos de 

caráter administrativo, político e de caráter ideológico também. Na segunda discussão 

as questões práticas e administrativas passaram a predominar. Eu, agora, estou um 

pouco afastado dessas questões porque estou aposentado, mas, pelo que me dizem da 

atual discussão, parece que a ênfase se dá exclusivamente em torno da paralisia 

administrativa que a Faculdade estaria vivendo. Isso parece que se tornou a questão 

essencial. Gostaria de marcar essa diferença porque, como falávamos a pouco, a política 

desapareceu. O argumento político desapareceu. As pessoas se expunham e diziam o 

que achavam, inclusive havia aqueles que diziam que não consideravam a Faculdade de 

Filosofia como o núcleo da universidade. Esse é um exemplo de um argumento político 

que tinha que ser discutido pelos outros, que tratava de uma visão tradicional que 

precisava ser abandonada. Ora, se podia argumentar que mesmo como um organismo 

político a universidade não era mais isso que gira em torno das humanidades... Então, 

todos esses eram argumentos de caráter político e ideológico. Depois esse debate foi 

enfraquecendo... Na primeira vez ganhou na Congregação a proposta de unidade. Na 

segunda vez a unidade também foi mantida e, agora, parece existir um consenso em 

torno da divisão.  

Existe um grupo mais atuante de alunos que é contrário à divisão, mas as novas 

gerações de professores não têm evidentemente muito apego a uma coisa que, na 

prática, ficou abstrata. Falo da antiga Faculdade de Filosofia que está, cada vez mais, 

difícil de visualizar. Presto atenção, às vezes, no que aparentemente é um simples 

detalhe, mas, na verdade, se trata de um detalhe significativo. Por exemplo, teses de 

mestrado onde aparece escrito na capa apenas “Faculdade de Letras”, ou “Faculdade de 

História”. Já vi isso! Ou seja, passou pelo aluno, pelo orientador, pela Comissão e 

ninguém reparou naquilo que é um detalhe... Mas um detalhe expressivo. O fato de que 
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as pessoas já não fazem ideia de onde estão. O fato da existência da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas tornou-se quase que uma abstração. E isso é uma 

coisa que milita a favor da divisão, a gente tem que reconhecer. Eu sempre fui contrário 

a divisão, mas hoje a FFLCH-USP é uma ideia e, mesmo assim, quando alguém a tem. 

Às vezes, nem como ideia, ela está presente na cabeça das pessoas.  

O papel da FFLCH sempre foi discutido de maneira muito enviesada. Existem ai 

duas posições igualmente extremas. Essa questão é análoga àquela que eu comentava a 

respeito do sacrifício ou não da universidade em prol de uma causa maior. Há aqueles 

que veem a universidade pública como totalmente voltada para a sociedade e submetida 

a sua demanda e, de outra maneira, há aqueles que veem a universidade pública no 

sentido de uma instituição independente de qualquer poder, inclusive das demandas 

sociais. Acho que há um pouco de idealidade nos dois casos. Ser uma autarquia 

significa isso, ter uma relação com as demandas sociais e uma relação com o poder, 

ambas são inevitáveis. Ao mesmo tempo uma autarquia constrói essas relações de tal 

modo que elas não afetem a independência da Faculdade. É impossível não ter relações 

com o poder. Seria utópico. Ignorar a sociedade é um absurdo também. É preciso 

construir relações mediadas por aquilo que a universidade tem de específico. Não é 

necessário estar diretamente ligado ao governo, não precisa, a universidade também não 

está imediatamente submetida às demandas sociais. Nos dois casos é preciso construir 

mediações que preservam o espaço próprio da universidade e, nesse sentido, ela atende 

o seu caráter de instituição que tem a ver com o governo e com os impostos que a 

população paga e também com as demandas sociais que a pressionam enquanto um 

organismo social. Então a sociedade civil e as demandas de Estado têm de repercutir, 

mas desde que isso não se torne uma relação de ingerência e subordinação. Para que 

isso não aconteça proponho essa mediação, o que significa que a universidade deve 

responder a essas demandas universitariamente. Quando você consegue definir esse 

caráter você sabe que está desempenhando um papel universitário. Nesse sentido, a 

questão passa para outro patamar. Alguém pode perguntar: “Mas essa atuação é 

suficiente?”. Bom, se isso não é suficiente, não significa que a universidade deva fazer 

alguma coisa a mais, mas significa que as outras instâncias não estão fazendo a sua 

parte. Acho que é um pouco de ilusão achar que a universidade tem que fazer de tudo 

para suprir demandas sociais. Não, ela faz o que é suficiente no espaço de sua 

especificidade. Se os outros todos fizerem a mesma coisa, é muito possível que as 
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carências sejam atendidas. Há uma distorção nessa discussão que leva algumas pessoas 

a fazer essa opção de se recolher ao culto do saber, que é a nossa especificidade. Ou 

então, vamos jogar tudo isso fora e vamos nos colocar de cabeça naquilo que é preciso 

fazer pela população, independentemente das mediações. Acho que a gente tem que se 

mover com cuidado nesse meio termo para que não se ignore esses fatores e, ao mesmo 

tempo, possa se transitar com independência. Afinal, existem várias armadilhas das 

quais a universidade tem que se preservar. A mais aparente e que pesa mais sobre nós 

todos, é o poder externo oficial que está sempre ali querendo abocanhar. Então a gente 

tem sempre que estar alerta e resistindo. 

Seja em época de ditadura, seja em época de democracia formal – onde também 

sabemos que as coisas são complicadas –, há poderes externos não oficiais que 

pretendem se assenhorear da universidade. Partidos, grupos, segmentos organizados da 

sociedade que se acham pouco contemplados pela instituição. Chamo isso de poderes 

externos não oficiais, mas que exercem pressão. E a universidade não pode ceder a 

pressões do oficial nem do não oficial. Porque, dos dois lados, você perde autonomia. 

Reconheço que é difícil transitar por ai porque parece que você está em cima do muro, 

mas acho que isso é justamente a construção contínua de um espaço próprio de 

autonomia. E isso é bom porque faz com que a universidade esteja sempre alerta para os 

seus limites e nunca descanse em uma forma definitiva. Caminhar entre duas armadilhas 

exige reflexão e crítica permanente daquilo que você é e faz. Como poucas pessoas se 

preocupam com isso, prevalecem as tendências que se apresentam sem criticar as 

esferas de poder oficial e não oficial.   

Quanto a questão da minha participação no CNPq e na FAPESP, é importante 

saber que são dois órgãos completamente diferentes. É até difícil fazer uma comparação 

tendo em vista o tipo de funcionamento e de concepção de universidade e de pesquisa 

que os dois têm. Tenho a impressão que isso se deve ao fato de que a FAPESP surgiu de 

uma exigência universitária muito bem definida. Já o CNPq foi criado graças a uma 

iniciativa de governo. Claro que teve lá o almirante famoso que organizou tudo, mas 

apareceu mesmo como uma iniciativa de governo para atender certas demandas 

consideradas importantes. Então a FAPESP tem um caráter mais universitário, quanto a 

isso não resta dúvida. Até pela sua dimensão que é bem menor, a própria burocracia 

pode ser mais flexível. Na minha estadia nas duas notei que isso faz diferença no 

trabalho que você desempenha lá. Todo mundo que vai para o CNPq, principalmente 
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quando é de São Paulo, eles já se previnem. Eles já falam: “Professor, aqui não é a 

FAPESP”. Isso é dito para você se colocar no seu devido lugar. E talvez essa diferença 

tenha que existir mesmo tendo em vista a dimensão de um e outro. 

Há certas concepções políticas, crenças e suposições, no entanto, que atuam em 

todas as instâncias, na FAPESP, no CNPq e até na CAPES. Uma delas, que nos afeta 

bastante particularmente na Faculdade de Filosofia, é a questão dos prazos. Isso para 

nós é muito problemático porque envolve não só uma questão quantitativa, mas uma 

distorção do trabalho intelectual. Talvez haja trabalhos científicos como coleta de dados 

e seleção dos mesmos, em que a questão quantitativa possa ser controlada. No caso das 

humanidades, especificamente da Filosofia, é muito difícil, ou seja, todo o perfil do 

trabalho é afetado. Nós estamos tendo essa experiência com os mestrados de dois anos e 

os doutorados de quatro anos. Nós temos tido a experiência de notar que há uma 

dinâmica do trabalho intelectual e da própria conduta da pessoa enquanto pesquisador. 

Os prazos incidem sobre isso. E não é a questão de você ter 2, 3 ou 4 anos... Mas 

quando você tem isso predeterminado, o perfil qualitativo da própria pesquisa está 

predeterminado. Desde a própria escolha, desde a opção pelo assunto feita pelo 

pesquisador.  

Uma das coisas que tem afetado a Filosofia são os prazos – digo isso da minha 

parte porque nem todo mundo concorda –, mas acredito que eles levaram a uma 

especialização precoce. Isso para mim é um problema, enquanto que alguns colegas 

meus não concordam. Acredito que o aluno prevendo o tempo que ele terá para fazer 

esse trabalho de pesquisa, tanto na iniciação científica quanto no mestrado, começa 

desde a graduação a se especializar. Isso faz com que ele selecione a sua formação 

intelectual, privilegiando a informação – certa coordenação de dados –, e não a 

formação. Formação esta que deveria ser mais ampla no sentido intelectual da palavra. 

Então a questão dos prazos trouxe esse prejuízo, que afeta a formação de maneira 

central no caso da Filosofia e leva a especialização precoce. No caso do doutorado isso 

continua presente de modo que começa a aparecer aqueles pesquisadores de um único 

assunto e, além disso, muito bem recortado, delimitado. Isso não se deve apenas a uma 

opção do pesquisador, mas se deve às condições em que ele tem que trabalhar. Isso tudo 

surgiu com a institucionalização da pós-graduação e, depois, sucessivamente, com as 

regras que foram se estabelecendo. 
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Eu, se não me engano, peguei o primeiro ano da pós-graduação institucional. Por 

pouco não peguei o regime antigo onde não havia a pós-graduação e as coisas eram 

mais livres. Mas tenho um amigo, cujo nome não vou mencionar, que fez a tese dele em 

14 anos. E ele não vê nenhum problema nisso e as pessoas que o conhecem e sabem do 

seu trabalho, também não veem problema. O que a gente diz para ele brincando é: “Faça 

isso agora!”... Mas é sempre oportuno observar essas questões porque elas não passam 

por simples juízos de valor. O estudante e o pesquisador tem essa base histórico-social 

que é a universidade na qual ele está, com as suas regras e seus costumes... Então não se 

pode dizer que é ele que está estreitando o seu trabalho de pesquisa. É preciso entender 

que o aluno tem que fazer de determinada forma porque isso se tornou condição 

objetiva de trabalho que ele tem que atender. É preciso pensar dessa maneira e não ficar 

contornando individualmente essas questões. Então isso é muito importante na 

Filosofia, a comunidade dos filósofos está consciente disso, os professores tem falado 

disso sempre... A CAPES, o CNPq e a FAPESP aceitam, às vezes, conversar sobre o 

assunto, mas isso não tem produzido mudanças significativas, uma vez que eles operam 

com um planejamento global e não podem atender a sua área especificamente. 

É muito difícil definir uma formação ideal. Justamente ai está o que prejudica a 

discussão. Quando você tem um objetivo a cumprir, bem delimitado, você pode definir 

as informações, o que é preciso fazer e coordená-las para chegar a certo ponto. Agora, 

quando se fala em formação como uma coisa mais indefinida e tem muito mais a ver 

com a consciência do mundo, e com a própria tese que a pessoa vai fazer, ai fica 

difícil... Quem sabe falar muito bem sobre a questão da formação é o Paulo Arantes. Ele 

pensou muito nisso e fala com muita propriedade. Há uma maneira específica de 

combinar a competência do ponto de vista teórico com uma visão de mundo dos fins, da 

organização política, da inserção das ciências e da Filosofia nas contradições 

contemporâneas. Tudo isso vem da formação. O Departamento de Filosofia sempre se 

preocupou com isso porque na ideia dos fundadores isso estava presente pelo lado do 

poder, seria uma perspectiva à direita da coisa. Os fundadores queriam pessoas bem 

formadas para governar o país. Então, confusamente, eles diziam que não poderia ser 

uma escola profissional, mas precisavam de um lugar que despertasse a consciência do 

indivíduo para outras coisas além da informação objetiva. Era preciso aprender a julgar, 

refletir, produzir alguma coisa. Só assim os alunos poderiam ter consciências 

independentes e pensar o país do jeito que eles queriam. 
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Com o tempo, a formação na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

passou a ter então um caráter mais crítico e a ser sempre alvo de preocupação. Tanto é 

que uma das coisas que eram referidas contra a FFLCH e o Departamento de Filosofia, 

especificamente, pelas outras escolas, era o que? Muito pouca informação. Dizia-se que, 

quando o pessoal saía de lá, saía sem saber nada. Perguntava-se: “Quando o aluno sai de 

lá, o que ele sabe?”. Dizia-se: “Sabe apenas duas ou três coisas...”. Isso não é 

suficiente? Tudo bem, mas é suficiente para tudo o que ele precisa saber. Ou seja, o que 

interessa é que o indivíduo venha a se inteirar com consciência crítica daquilo que ele 

precisa saber. Coisa que só pode ser feita com muita demora. Quer um exemplo? A 

gente passa aqui um semestre lendo um autor. Agora, é claro que é demorado. Como 

você precisa ler esse autor de modo a pensar, a julgar, avaliar tudo que lá está... E não 

apenas assimilar. E se você tiver esse treino, pode pegar uma coisa que você nunca viu e 

fazer a mesma coisa porque aprendeu o método. Aprendeu o que é um método reflexivo 

que foi adquirido com a formação da tua consciência, não por regras objetivas. Essa 

então sempre foi a preocupação dominante, mas as imposições do nosso tempo cada vez 

mais dificultam a realização disto. Não só aqui como em toda parte. Então o que há 

contra isso agora não é mais a questão de uma restrição metódica, mas de que a gente 

vive em um mundo em que isso não está mais cabendo. No qual se solicitam outras 

coisas... A principal dificuldade atual é essa.  

Tenho uma concepção bastante restrita sobre a minha trajetória. Ou diria, através 

de um termo mais pretensioso, uma concepção modesta. Toda a minha formação, o que 

recebi como herança, da pouca convivência que tive com os grandes professores da 

Faculdade de Filosofia naquele período complicado. Tive oportunidade de conviver 

com eles antes e depois de tudo isso, o que nós adquirimos aqui e eu, de maneira muito 

particular, foi uma consciência específica da posição do professor de filosofia. Isso era o 

que os professores mentores do Departamento de Filosofia queriam. Quando o 

Departamento surgiu ele apareceu contra os filósofos da época. O Cruz Costa chamava-

os de “os filósofos do município”, porque pensavam freneticamente sem base, sem 

disciplina. Então a formação e orientação que tivemos era essa: “Você vai ser professor 

de filosofia”. Se, além disso, você tiver que ser um filósofo, um criador de ideias, isso 

vai acontecer... Mas não tente fazer! Ele advertia. Se acontecer, acontecerá... Agora, se 

concentre em ser um bom professor de filosofia, essa é a tua tarefa, isso você tem que 

fazer para os alunos. Como dizia o Millor Fernandes, pensar é só pensar... Isso eu tenho 
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ainda hoje muito bem estabelecido. Muita gente acha que é uma coisa restrita, que nós 

somos tolhidos, castrados. Muita gente acha isso, eu não acho. Acho que nós somos 

muito bem formados. Em um horizonte muito rigoroso de um professor de filosofia. 

Não é uma aventura, é uma coisa muito bem determinada. Não é aventura do 

pensamento... Até hoje eu me concentro muito nisso e isso me traz problemas porque 

nem todo mundo compreende esse tipo de posição.  

As cobranças são muito comuns quando vou dar aulas ou palestras em outros 

lugares, onde essa concepção da separação entre a Filosofia e a atuação do professor 

não é muito nítida. As pessoas perguntam: “Mas e você? O que você pensa?”. “Você já 

falou do Descartes, e a gente até entendeu, mas o que você pensa?”. Eu tenho 

dificuldade, mas não me envergonho dela. Eu vejo nisso uma espécie de disciplina 

intelectual que é necessária e me foi incutida. Eu aceitei e adotei esse perfil. 

Anedoticamente, na minha família, circula um ditado que é mais ou menos assim: 

“Quando é que o Franklin vai começar uma frase que não seja por essa expressão: 

Segundo fulano...”. E eu digo para eles: Nunca!... Nunca!... Porque eu só sei fazer isso. 

Eu fui treinado para isso. Então vejo o significado da minha carreira principalmente 

dentro desse perfil. Nunca tentei exorbitar e também não considero que tenha sofrido 

qualquer tipo de restrição ou que tenha sido tolhido nas minhas pretensões... Considero 

que dentro disto avancei o quanto pude e fiz o que me foi dado fazer. Não vejo isso 

como algo impeditivo. E também vejo isso como característica de uma introdução de 

certo rigor na Filosofia que, quando o Departamento foi fundado, isso não existia. Isso 

teve que ser construído. Não é uma coisa à toa, foi um caminho construído atravessando 

muitos obstáculos, não era bem aceito... E até hoje a USP tem fama de castrar as 

pessoas. Não deixar as pessoas pensarem... Mas é preciso entender a visão de Filosofia 

que está presente com a qual eu concordo plenamente e não vejo nada de negativo nela. 

Se fiz alguma coisa de bom, foi por essa via. Talvez por outra, não tivesse conseguido.  
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Pertenço a uma geração que viveu uma repressão 

violenta do Regime Militar. Ao mesmo tempo, 

pertenço a uma geração que ainda teve liberdade dentro 
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financiamento e liberdade por ter segurança no 

trabalho e na aposentadoria. 
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A minha família é de Bragança Paulista, cidade do interior de São Paulo, à uma 

hora e meia da capital. Meu pai veio jovem para a cidade de São Paulo trabalhar. Ele 

conheceu minha mãe que também já trabalhava na capital e se casaram. Tive um 

convívio bem próximo com a cidade de Bragança. As minhas duas avós tiveram sete 

filhos, portanto eu tinha quatorze tios bragantinos. Voltávamos sempre para Bragança. 

Penso que sou fruto deste movimento entre o interior e a cidade grande. Nessa época, na 

década de quarenta do século passado, era muito frequente a migração de famílias do 

interior para a cidade grande. 

Como a minha família era católica estudei em um colégio religioso chamado 

Rainha da Paz, de irmãs dominicanas. Creio que este convívio definiu as marcas da 

minha formação. Diria que a minha formação é marcada por uma tradição humanista e, 

mais especialmente, por uma tradição dominicana à moda brasileira. Concluído o 

colégio fiz Escola Normal, depois cursinho, vestibular e entrei na Faculdade de 

Filosofia da USP.  

Eu saí de casa muito cedo, me casei com dezoito anos. Quando decidi por cursar 

História já estava distante da minha família. Além do que, como era mulher, minha 

família não se importava com o fato de fazer História. Eu não era homem, portanto, 

fazer História ou qualquer outra disciplina, não tinha importância. Digamos que o meu 

pai teria mais admiração por mim se eu tivesse feito algo voltado para as exatas, para a 

engenharia, economia. Como ele era de uma geração na qual a mulher casava ou no 

máximo ia dar aulas, não havia muita expectativa a meu respeito. O problema maior, 

nesta época, era a mulher encontrar um marido que desse segurança para a futura 

família. Não era tema importante discutir a trajetória profissional da mulher. Meu pai 

era um homem formado em uma tradição na qual não havia expectativa com a formação 

profissional das filhas, apenas dos filhos. Os filhos sofriam com essa cobrança. E como 

nunca tinha sido uma boa aluna ele não tinha nutrido grandes expectativas com relação 

a um possível processo de profissionalização. O que foi, para mim, uma maravilha! Sem 

despertar expectativas tive oportunidade de fazer aquilo que queria. Tinha uma irmã que 

era sempre a primeira da classe. Então as expectativas sempre ficaram com ela e com o 

meu irmão menor. O meu espaço, nesse sentido, foi um espaço de liberdade! Esperavam 

de mim que eu fosse, talvez, uma boa mãe. Nenhum anseio de que eu fosse uma 

intelectual ou qualquer coisa assim. 
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Prestei vestibular na USP em História, em Sânscrito e em Ciências Sociais. Entrei 

nas três. Cursei, de início, História e Ciências Sociais. Mas, na época, Sânscrito era um 

mecanismo para entrar: se você não entrasse em nada você fazia as optativas em 

Sânscrito e depois passaria para a História ou Ciências Sociais. Isso foi em 1968. Nessa 

época fazer Ciências Sociais e História tinha, evidentemente, uma forte conotação 

política. Pergunto hoje, em que medida, de fato, a minha vocação era aquela, ou se a 

própria circunstância histórica foi que me levou a escolher História e Ciências Sociais. 

Talvez, hoje, preferisse Sânscrito... Como trabalhava não dava para fazer duas 

faculdades. Era impossível. Então preferi ficar com a História porque tinha mais 

empatia com os professores. Descobri alguns professores que nortearam a minha 

formação. O professor de arqueologia, Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses
17

, foi o que 

mais me marcou quando era estudante. Fiz o curso de História no Departamento de 

História da USP, depois o mestrado, o doutorado, a livre-docência e a titulatura. 

Em 25 de janeiro de 1968, dias antes do vestibular, sofri um desastre e fiquei um 

ano sem andar. Então não pude fazer o vestibular em 1968. Fiz mais um ano de 

cursinho. Acabei fazendo o vestibular apenas em 1969 e fui aprovada. Nessa época 

estava casada com o Manuel Arriaga de Castro Andrade Júnior
18

 que tinha um irmão, 

Régis Stephan de Castro Andrade
19

 que era um militante político, da direção do POC 

(Partido Operário Comunista). Nesse momento me entusiasmei pelas ideias de esquerda 

e entrei no Partido Operário Comunista (POC) que tinha sua origem na Política 

Operária (POLOP) que, por sua vez, tinha vínculos com o Partido Comunista Brasileiro 

(PCB). Ambos tiveram suas origens no Partido Comunista (partidão) e, em função da 

situação em que estávamos vivendo no Brasil, esses partidos construíram estratégias 

políticas tendentes à radicalização em razão dos imensos limites impostos a liberdade 

pelo governo militar. Vivi a universidade na época do AI-5, com toda a indignação que 

uma formação humanista nos dava diante do regime militar.  

                                                           
17

 Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses é Professor Emérito da Faculdade de Filosofia e Ciências 
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de Arqueologia e Etnologia/USP (1963-8) e o dirigiu (1968-78). Membro do Conselho Superior da 

FAPESP (1977-79), da Missão arqueológica francesa na Grécia (antigo membro estrangeiro), do 

CONDEPHAAT (1971-87, 1996-2004, 2006-7), do Conselho do IPHAN (desde 2005). Fez pesquisas e 

publicou, no Brasil e no Exterior, nas áreas de História Antiga (história da cultura, pintura helenística, 

urbanismo antigo), cultura material, cultura visual, patrimônio cultural, museus e museologia. Recebeu a 

Comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico (2002). 
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 Manoel Arriaga de Castro Andrade Junior (1944-      ) 
19

 Regis Stephan de Castro Andrade (1938-2002). Professor de Ciência Política da USP. 
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Diria que os meus dilemas tiveram raízes nos movimentos católicos, a Juventude 

Universitária Católica (JUC) especialmente, e secundariamente, na tradição racionalista 

e iluminista fruto do Partido Comunista, ao qual a pessoa com quem me vinculei 

afetivamente era ligada.  

Quando aconteceram as Manifestações na Maria Antônia em 1968 eu já estava 

acidentada. Não conseguia andar. Então tive uma participação pequena, mas 

acompanhei de perto o que estava acontecendo. Estava fora de circulação 

principalmente porque precisava correr muito naquelas situações e eu andava com 

muletas. Quando iniciei as aulas fui direto para o prédio da História no campus do 

Butantã. 

Fui presa em 1971. Lembro-me que fui presa quando o Lamarca morreu. Fiquei 

presa mais ou menos seis meses. Primeiro passei pela Operação Bandeirantes (OBAN). 

Da OBAN fui para o DOPS - Departamento de Ordem Política e Social e, desse 

departamento, fui levada para o presídio Tiradentes. Foi um período extremamente 

difícil. Eu estava lendo um jornal agora e me lembrava do Luis Eduardo Merlino
20

 que 

tinha sido colega de turma e foi morto na prisão. Lembrei-me de outros companheiros 

daquela época que também foram mortos. Foi um período muito difícil, trágico, doído. 

                                                           
20

 Luiz Eduardo Merlino (Santos, SP, 1948-1971) participou, ainda secundarista, do Centro Popular de 

Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE). Mudou-se para São Paulo e, em 1966, fez parte 

da primeira equipe de jornalistas do recém fundado Jornal da Tarde (1966), do grupo O Estado de S. 

Paulo. Nesse jornal escreveu algumas reportagens como a que denunciava as atividades do “mau patrão” 

Abdala, da Fábrica de Cimento Perus/SP (Jornal da Tarde de 24 de abril de 1967). Trabalhar também 

como jornalista na Folha da Tarde (1968) e depois no Jornal do Bairro (1969-1970). Participou da 

equipe do jornal alternativo Amanhã. Estudante de História da Universidade de São Paulo (USP), cobriu, 

em outubro de 1968, o 30º Congresso da UNE, em Ibiúna (SP), para a Folha da Tarde. Como jornalista, 

foi um dos poucos presentes que escaparam da prisão. Nessa época, já havia ingressado no Partido 

Operário Comunista (POC). Foi preso na casa de sua mãe, em Santos, no dia 15 de julho de 1971. Tinha, 

na época, 23 anos e havia acabado de retornar de uma viagem à França, feita para estreitar contatos com 

a IV Internacional. Levado para o DOI-CODI de São Paulo, na Rua Tutóia, foi, conforme o livro Direito 

à Memória e à Verdade, editado pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos do Ministério da 

Justiça, “torturado por cerca de 24 horas ininterruptas e abandonado numa solitária, à chamada ‘cela-

forte’, ou ‘x-zero’” (Brasília, 2007, pp. 169-170). Faleceu segundo laudo necroscópio de anemia aguda 

traumática por ruptura da artéria ilíaca direita. O laudo foi assinado por Isaac Abranovich e Abeylard de 

Queiroz Orsini indicado como razão do ferimento, um atropelamento. Pelo testemunho de diversos presos 

que estiveram com ele sabe-se que morreu em razão das torturas que sofreu. A imprensa foi proibida de 

noticiar a morte embora um anúncio fúnebre tenha sido publicado no jornal O Estado de São Paulo 

convidando para uma missa de 30º. dia, que foi celebrada na catedral da Sé. 
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E a vida dentro dos partidos políticos também era difícil. A condição humana em 

situações limite apresenta com mais força suas ambiguidades. 

Meu pai tinha me dado uma condição de vida boa. Então dentro de um partido de 

esquerda eu sempre era apontada como uma burguesa que precisava ser recuperada. 

Tinha meus pequenos prazeres cotidianos. Na prisão passei a ter uma convivência 

forçada com uma série de pessoas, essa convivência de alguma forma me assustou 

muito. Tive a sensação de que se algumas daquelas pessoas chegassem ao poder, não 

seria fácil viver sob suas ordens. 

Quando fui julgada pelo tribunal naquela época, os militares me disseram: “Da 

próxima vez, fuzilamento sumário!”. E quando sai da prisão, a sensação que eu tinha era 

que não sobreviveria nem de um lado, nem do outro. Tive problemas na prisão com os 

próprios companheiros. Vou citar um exemplo. Houve uma vez que a gente estava 

praticamente sem comida porque estava tendo uma crise de diarreia na prisão. Quando 

isso ocorria à gente ficava sem comer. Aí teve uma pessoa que, por ter parente militar, 

conseguiu que uma carne de panela chegasse lá no DOPS. Acontece que de noite comi 

um pedacinho da carne que seria distribuída no outro dia. Por causa disso foi convocada 

uma reunião política terrível! Todo mundo caiu em cima de mim porque eu tinha 

comido um pedacinho de carne... A violência foi muito grande e foi ai que me dei conta 

como é difícil viver sem perdão.  

Teve ainda outra ocasião. Eu dormia lá em cima no chamado “poleiro do DOPS” 

e minha mãe só me mandou vestidos, para ficar lá na prisão... Só que um dia estava 

descendo e tinha uma tropa de choque que tinha entrado na cela. Um soldado olhou pra 

mim e disse que minha perna era gostosa! Respondi a ele que graças a Deus que era 

gostosa, pior se não fosse! E isso também gerou uma reunião política. Disseram que eu 

tinha desrespeitado a moral revolucionária. Então sempre vivi um pouco desacertada 

tanto em relação a moral revolucionária quanto com a moral conservadora. Nenhum 

desses lugares era o meu lugar. Isso me fez refletir sobre uma série de questões sobre os 

próprios movimentos de esquerda, sobre as estratégias de luta que eles usavam. Uma 

coisa que sempre me incomodava muito, que sempre me incomodou, era a utilização da 

violência. Não me passava pela cabeça à hipótese de matar alguém... Eu tinha tido uma 

formação em um colégio católico. Não dava, era impossível. Ainda que em nome da 

esquerda revolucionária, ainda que em nome da revolução. Então, depois que sai da 

prisão, queria construir outra vida, decidi sair do Brasil. Fui para os Estados Unidos. 
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A esta altura da vida estava vivendo com o Carlos Guilherme Mota que era 

professor na USP. Nós fomos para Austin. A partir desse momento sempre estive 

preocupada com a luta pelos direitos humanos. A questão dos direitos humanos era o 

que mais estava me angustiando naquela época. Na verdade, voltei a minha prática 

política para um campo onde tinha mais identidade. Havia os partidos mais foquistas 

que estavam pensando na guerrilha. Mas isso já não tinha nada a ver comigo. Optei pela 

luta pelos direitos humanos que era o que estava me parecendo mais necessário naquela 

conjuntura. Eu também estava muito dividida em relação ao que significava, do ponto 

de vista político, estar ao lado de certas esquerdas. Pensava na experiência de vida em 

comum dentro do presídio e ficava assustada com os autoritarismos, que ali estavam 

presentes. Coisas que a gente lutava contra. E era possível perceber isso nas pequenas 

coisas. 

Eu, por exemplo, tinha muito medo de barata. E lá na cela do presídio Tiradentes 

havia aquelas paredes emboloradas... Sabe quando a parede estufa? E fica toda preta de 

musgo? E você não consegue ver o que tem dentro? Tive então a seguinte ideia... Para 

melhorar essa situação a melhor coisa que tinha era cal! Venho do interior, então sabia 

como se cuidava dessas coisas... Então pedi cal para o meu pai. Meu pai me mandou 

cal! “Prá que você quer cal?”, perguntava ele. É para pintar aquele lugar, dar uma 

limpeza naquele negócio todo, não é? Pintar toda a parede! Eu e umas colegas minhas 

começamos a pintar a parede e... nova reunião! Diziam: “A Janice está pintando o 

aparelho repressor!” Eu disse: “Não! Só quero matar as baratas!”. Então existiram 

vários momentos difíceis nesse cotidiano... Cheguei a pedir para minha mãe uma 

privada porque você tinha que fazer as necessidades em um buraco. Quer dizer, eu não 

estava defendendo o aparelho repressor... Estava defendendo um banheiro! Uma 

pintura! Comecei a entender finalmente que o dilema estava na formação das pessoas e 

não, apenas, na definição política. Talvez seja isto. Existe uma natureza humana que 

precede e se soma, posteriormente, à questão política. Não há política sem moral. 

Volto a refletir sobre essas questões olhando a partir de hoje. E é evidente que a 

memória recorta o que quer. Estou olhando para o passado com o olhar de hoje. Se 

pudesse olhar novamente todos os momentos em que tomei uma decisão difícil como, 

por exemplo, sair do partido, separar do Mané. Sempre chego à conclusão de que estava 

retomando a difícil e delicada questão da condição humana, suas fraquezas, a pouca 

coragem e a inconstância minha. A autocrítica verdadeira e constante, a relação funda 
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com a consciência, de fato, é o nó na vida política. Sem ela, a vaca vai pro brejo. Então 

voltava, no fundo, ao meu campo original, a dor da consciência. Sou um ser que se 

fosse resumir minha trajetória hoje diria: Tive uma experiência nos movimentos de 

esquerda e, depois, voltei lá ao lugar que as freiras dominicanas tinham me ensinado 

estar originalmente... Dentro de uma postura mais humanista e, também, mais 

individualista e egoísta.  

É no campo do humanismo que encontro a minha relação com o professor 

Eurípedes Simões de Paula, professor de História Antiga no Departamento de História. 

Qual é a importância deste professor na minha vida acadêmica? Eu escrevi um artigo 

sobre ele na Revista de História.
21

 As pessoas com as quais acabei me aproximando ao 

longo da minha vida foram aquelas que tiveram um olhar mais interiorizado para o 

mundo acadêmico. Muito embora eu tenha sido marcada, em um momento da minha 

vida acadêmica, pela formação marxista. Mas as minhas raízes originais, mais 

conformes com a minha natureza, eram outras. O marxismo era inevitável naquela 

conjuntura. Se eu pegar as coisas que eu escrevi e for dar uma olhada... Acho até 

gozado! Tem a marca do tempo. Alguns artigos meus envelheceram muito. Eu consigo 

ver com nitidez. Hoje, olho e digo: “Por que o texto do Sérgio Buarque não envelheceu 

e o meu envelheceu tanto?”. É interessante... Não é? Hoje percebo que fui tributária 

politicamente (e em excesso) ao tempo em que vivi. Isso é importante porque, sem que 

eu percebesse, estava com o pé fincado na história. Tem certas pessoas que de alguma 

forma constroem uma trajetória acadêmica descolada de certas demandas histórico-

políticas circunstanciais e seus textos envelhecem também. Outras, raras, conseguem ter 

o pé na circunstância e escrever para alem do seu tempo. Seus textos perduram. Se você 

pegar as grandes obras da literatura, você vai perceber que elas carregam essa 

contemporaneidade: o personagem está no passado e seu texto significa no presente. 

Basta olhar para Machado de Assis e perceberemos que o herói dele é mesquinho. 

Encontra um dinheiro na rua e não sabe se fica com ele ou não. Mas acaba ficando. É 

essa miséria humana! O retrato desta nossa condição! Então tenho a impressão de que 

sempre volto às minhas origens. Só isso. Essas experiências foram definitivas na 

maneira em que eu vivo hoje, no que valorizo e no meu cotidiano. Um cotidiano com 

ambições relativas e a certeza que a miséria humana também está em mim. 
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THEODORO, J. “Eurípedes Simões de Paula (1910-1977)”. Revista de História. Departamento de 

História da Universidade de São Paulo, No. 160, 1o. Semestre de 2009. 
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Digamos que a melhor crítica que fiz, enquanto historiadora, diz respeito à 

percepção dos dilemas do narrador no fazer história. Do poder de contar, de fazer 

memória. O problema do poder sempre está se colocando. O que é abrir mão do poder 

enquanto historiadora? Abrir mão do poder significa abrir mão de você, da sua memória 

como professora da Faculdade de Filosofia. Sujeitar-se ao esquecimento, atribuir a ele 

valor. O lugar do esquecimento é muito, muito maior do que o da memória. Tem muito 

mais gente no lugar do esquecimento. Poder e memória sempre andam de braços dados, 

e como o poder está na mão de poucos, poucos ficam para a memória. Então quando 

você abre mão do poder, você abre mão de virar um nome de sala de aula, rua ou de 

viaduto! Eu até me perguntei: “Você quer mesmo ser nome de viaduto?”. Vou virar pó, 

não é? Acho que depois que a gente morre tanto faz. 

Se tivesse que pensar a questão da minha produção. É esta uma questão essencial. 

O que eu escrevi? Escrevi minha dissertação de mestrado sobre o Rio Grande do Norte. 

É uma obra que tem uma marca política clara. Naquela época queria encontrar o que 

todo mundo procurava, aquilo que era específico do Brasil... Para se fazer a revolução. 

Então comecei querendo estudar o movimento messiânico dos fanáticos da Serra João 

do Vale
22

, no Rio Grande do Norte. Mas esse era um tema muito perigoso para estudar. 

Acabei estudando um periódico do Rio Grande do Norte e fiz uma análise do jornal. O 

subtítulo do livro é: raízes da ideologia do planejamento.
23

 Na verdade, o que essa 

geração tinha na cabeça? A ideia de que para o Brasil sair do impasse em que vivia era 

necessário você ter um projeto e planejar em cima desse projeto. Todos nós 

acreditávamos em duas coisas basicamente: em uma utopia de um mundo melhor e 

numa sociedade mais socialista (do ponto de vista da intervenção do Estado), mais 

comunitária, menos autoritária. Você tinha como referencial as ideias de utopia e de 

projeto. Ou seja, de um sonho e de um caminho para chegar lá. E os estudos históricos, 

na verdade, que envelheceram tanto, ficaram presos a essa ideia de projeto nacional e 

também de Estado...Vigoroso, intervencionista. Na necessidade de montagem de um 

Estado nacional forte e relativamente independente em matéria de política externa. Por 

isso existem tantos estudos sobre o Estado nacional... Em torno dessa grande utopia que 

seria um dos passos importantes para se construir um mundo melhor!  
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 Luis da Câmara Cascudo escreveu sobre o tema em 1941, Fanáticos da Serra João do Vale. 

23 SILVA, J. T. Raízes da Ideologia do Planejamento. Nordeste (1889-1930). São Paulo: Livraria 

Ciências Humanas, 1978. 



278 

 

Em poucas palavras, de lá para cá, o que desmoronou foi justamente a ideia de 

utopia e a ideia de projeto. Desmoronando essas duas ideias, a historiografia tendeu para 

uma espécie de positivismo. Quando vou hoje a Faculdade observo que todos os alunos 

só repetem uma coisa: a importância dos documentos. Todo historiador tem que 

levantar muitos documentos. Tem que trabalhar em um arquivo. Tem que comprovar 

isso através de notas de rodapé! Ou seja, por favor, não tenha nenhuma utopia! Em 

todos os momentos se questiona: “Você tem bases para afirmar isso?!”... Não? “Então 

você não pode afirmar!”. Em hipótese nenhuma você pode construir alguma utopia 

hoje! O sonho é o grande interdito do mundo moderno. 

Sou da geração da utopia! E isso define o meu envelhecimento enquanto 

historiadora. Quando olho para uma história muito positivista eu acho chato, porque ela 

não leva a lugar nenhum... Agora, por outro lado, o que representa o chamado fim das 

utopias? O fim desses paradigmas, desses projetos todos? Significa que as pessoas se 

voltaram para projetos mais individualistas. Ninguém mais quer salvar a humanidade. 

Todo mundo quer salvar a sua família, os seus filhos. Quer se alimentar bem, viver bem, 

dentro do possível, com mais ética ou menos ética, mas cada um pensa como é que vai 

resolver os seus problemas. Então a historiografia mudou, ela já não pensa em grandes 

projetos para a transformação de um país. Quando se perguntava: “Onde está o elo mais 

fraco desse país? É na Colônia ou na Metrópole?”. O Fernando Novais, por exemplo, 

dizia: “O elo mais fraco está na Colônia”. Hoje também acompanhamos as reflexões do 

Luis Filipe de Alencastro
24

, mostrando as relações entre colônias. A gente vê hoje os 

Estados Unidos em crise. Será o elo mais fraco que se rompe primeiro e sempre? Sim 

ou não? Será que essas teorias estavam erradas? Veja outro exemplo, para uma 

discussão muito pontual. Hoje sabemos que as sociedades indígenas são tema de 

debates. Não se fala mais “os indígenas”... Quando falo: “Os povos indígenas”... Tem 

pessoas que vem de tacape em cima de mim! E questionam: “Que grupo indígena?”. E 

questionam ainda: “Mas estão em que região?”. Argumentando que tudo muda quando 

os índios estão em regiões diferentes. Porque se o grupo indígena estiver em regiões 
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diferentes, mesmo falando a mesma língua, ele pode ter cultura, costumes diferentes. 

Percebe? A historiografia hoje em dia teme a generalização. Ela teme que você utilize 

qualquer categoria para construir uma análise geral. Acho que se repete um movimento 

curioso: primeiro vai muito para o lado de lá, se analisa demais, sem documento. 

Depois, vem muito para o lado de cá, levanta-se muito documento, sem analisar, sem 

conseguir abstrair.  

Se tivesse que resumir a minha posição, diria que ainda continuo concordando 

muito com o François Hartog.
25

 Acho que os gregos resolveram uma série de 

problemas, existe universais, uma ideia (tênue) do bom, do belo e do justo... E você tem 

que abstrair inevitavelmente para chegar a essas categorias... Porque elas não existem na 

realidade. O que existe na realidade é o movimento dos homens, construindo objetos e 

convivendo socialmente. Mas, inevitavelmente, você analisa as continuidades, falando 

de uma maneira braudeliana, e o significado que elas têm em circunstância. Eu posso 

me interessar pela temática da Raposa Serra do Sol
26

, mas por outro lado, penso: O que 

aconteceu lá? Tem o índio com terra e tem o trabalhador que ficou sem terra e sem 

emprego e sem a casa, onde morou por anos. Será que a reserva indígena é uma solução 

para eles todos? Ou seja, a solução é parcial, cruel para alguns e se altera no tempo e no 

espaço, portanto, merece discussão constante. É possível, então, a partir dessa 

experiência, generalizar? Em alguns aspectos sim, em outros não. Mas é importante 

definir uma política nacional com relação aos grupos indígenas, embora existam vários 

e diferentes grupos. Mas são necessários parâmetros que deverão ser discutidos e 

revistos constantemente. Todos e tudo têm o direito de mudar. A mudança se dá 

independentemente da vontade de uns e outros. 

Hoje não existe mais espaço para a utopia na universidade. Realmente com o que 

aconteceu no mundo, a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, o 

fim da ideia de que o socialismo era uma alternativa, dissolveu a utopia. Nós não temos 
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uma coisa para por no lugar. Como nós não temos uma coisa para por no lugar, o que 

nós estamos colocando no lugar é o nosso cotidiano. Agora, à medida que os homens 

conseguirem refletir a partir do seu cotidiano, talvez, surja algo novo. Não tenho bola de 

cristal para dizer para onde as coisas vão. Tenho certa preocupação com o 

individualismo. O individualismo tem um lado bom, não é? Gosto de morar sozinha, 

sinto que morar sozinha é um sossego só. Agora, a ausência de comunicação é muito 

perigosa. Se os homens estão vivendo sós, mas mantém a capacidade de se 

comunicarem, muito bem. Mas se eles estão sós e não estão tendo a capacidade de se 

comunicar, então nós temos um problema. Nós teremos uma sociedade potencialmente 

conflitiva. Como é que nós vamos resolver esse impasse? Existe um filósofo francês 

que pensa sobre o “fim do encantamento do mundo”. O que seria um mundo repleto de 

desencantados? Ainda tenho encantamento porque acho que o diálogo entre os homens 

é muito gostoso especialmente quando se pensa ser possível construir algo junto. A 

relação entre os homens é muito prazerosa. Agora, aonde isso vai levar? Em que medida 

os homens vão conseguir dialogar e realizar práticas em comum acordo? Não sei. É uma 

interrogação. 

Concordo com o Hartog, antes a história era mestra da vida. Ovídio na cabeça! E 

hoje é a preservação do meio ambiente. Quer dizer, antes era o passado que te indicava 

o caminho das coisas... A gente fazia muito isso: “vou analisar o passado para 

compreender o futuro”. É por isso que queria estudar os movimentos messiânicos, suas 

raízes. Hoje olho e digo o seguinte: “Se não cuidar do meio ambiente, estou falando do 

futuro, nossos filhos não terão condições de vida no planeta”. Então a minha “utopia”, 

vamos dizer assim, está voltada para o futuro. Já não se trata mais da história como 

mestra da vida, mas do futuro como farol para o presente. Os jovens vão ter que catar 

latinha na rua mesmo, para não entupir bueiro. Lutar para a água do planeta não acabar. 

Enfim, hoje, a indagação que está sendo posta, diz respeito ao futuro e não mais ao 

passado. E o futuro passa a ser a pergunta que os homens têm que responder. Espero 

que eles respondam. Vejo muita gente tentando conformar um movimento verde, ou 

rever a sua própria relação com a natureza. Tem alguma coisa em movimento que não 

sei pra que lado vai... Mas tenho fé nos homens. A esperança é a alma do ócio, da 

preguiça, da vida. 

Vivi na década de 1960 um momento político onde não havia partidos políticos 

livres (fechamento do Congresso). Portanto, a universidade acabava assumindo esse 
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papel político. Hoje é diferente, isso não teria sentido, já que temos vários partidos 

políticos atuando livremente. A grande transformação entre aquele tempo e hoje é o 

abandono da ideia de projeto e utopia. Se tivesse que dizer alguma coisa para os 

historiadores, diria: “Tomem cuidado! Quem generalizar vai ser duramente criticado! 

Mas, não dá para abrir mão do processo de abstração porque nós estamos em uma época 

de economia global. Não temos condições de dar conta de todas as variáveis. O 

resultado será, inevitavelmente, um raciocínio marcado pelo provável. O futuro é uma 

probabilidade. Então não dá para dizer que as coisas são tão pontuais, embora também 

não dê para generalizar demais! Como, por exemplo, fazia a teoria do “elo mais fraco 

que se rompe”. Sabemos que ela não se confirmou historicamente. Provavelmente 

porque os pressupostos gerais estavam equivocados. Nem tanto ao céu, nem tanto à 

terra. 

A grande transformação na universidade brasileira foi ditada pelas agências 

financiadoras. Antes você tinha um determinado projeto político que levava a frente na 

universidade. Fazia-se uma tese e pensava-se que, de alguma forma, o trabalho poderia 

repercutir politicamente. A pesquisa deveria oferecer alguma informação para se 

conhecer melhor a realidade e, em última instância, poder transformá-la. Tanto é que 

podem ser vistos muitos estudos sobre o movimento operário nesta época. Basta pegar 

os alunos do Francisco Weffort
27

 na Ciência Política. Pensar que o Régis Stephan de 

Castro Andrade, que era irmão do meu primeiro marido e foi líder na greve de Osasco... 

Eles desenvolveram estudos específicos cujo objetivo era transformar a realidade. 

Agora, como isso foi dissolvendo? Você vai numa conferência do Fernando 

Novais e tá cheio de gente! Isso quer dizer que as pessoas querem ouvir o que ele tem a 

dizer. A Laura de Mello e Souza foi aluna do Fernando Novais e, de alguma forma, 

continua trabalhando dentro das premissas por ele levantadas. Ela coordena um grupo 

de pesquisa na universidade que é muito grande e tem um peso muito grande. Então 

ainda existem reminiscências dessa tradição dentro da qual se fundou a historiografia no 

Brasil. Seja no Rio, seja em São Paulo, ou em outras capitais, existia e ainda existe uma 

historiografia com ancestralidade marxista, e com características que individualizam o 

grupo da Bahia, o grupo de Recife, de Minas Gerais enfim, os grupos dos diversos 

estados brasileiros. Agora, à medida que você tem a substituição de uma história 
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econômica por uma história da cultura, e mesmo a aproximação da História com a 

Literatura, temos a valorização, vamos dizer assim, da micro-história com outras 

variantes para se pensar uma história política. Você vai ver a valorização de certos 

historiadores que trabalham com uma história mais pontual. A importância que o 

Ginsburg
28

 tem aqui no Brasil, por exemplo, com a sua micro-história, é um dado dessa 

mudança. Se você perguntar, quais são os autores mais citados e mais valorizados? 

Quais são aqueles professores que você quer trazer para ministrar conferências? Hoje 

em dia você tem aquele professor que vem para o Brasil discutir um códice indígena. 

Então ele pega esse códice e diz: “Veja! O importante é perceber que aquele outro 

manuscrito que deu origem a aquele outro...”. E se faz uma discussão de um manuscrito 

e de forma bastante pormenorizada. Assim, fico com a impressão que, hoje, convivem 

projetos preocupados com a questão nacional, o projeto dos velhos como o 

desenvolvido pelo István Jancsó
29

, com outros bem mais pontuais e descritivos. A 

questão propriamente política está mais distante, ou melhor, não é nomeada com a 

clareza dos idos tempos. 

Voltando a questão dos financiamentos. Eles acentuaram o fim dos projetos 

críticos e das utopias. Veja só, um aluno pede uma bolsa de pesquisa. O projeto vai para 

um assessor que tem predileções bibliográficas. O aluno, por sua vez, tem que evitar 

desagradar. Caso ele caia com um assessor que não concorde com o seu trabalho ele 

corre o risco de perder a bolsa. Como ele vai ficar sem a bolsa e sem o dinheiro para 

sustentar sua família? Então, na verdade, o que os financiamentos e as bolsas de 

pesquisa fizeram? Criaram um discurso com algumas tendências predominantes! É mais 

garantido desenvolver um trabalho que se aproxima do discurso dominante, similar 

àqueles de quem tem poder acadêmico. Existem orientadores que tem força política e 

garantem a sobrevivência da sua pesquisa e outros com menos força político-acadêmica. 

O mais seguro é evitar o confronto direto com o pensamento dominante. O mais seguro 

é repetir as sonoridades dominantes para garantir a bolsa, a tese, o emprego. Mas esse 

modelo não estimula o pensamento crítico. Não dá para você criar um pensamento 

crítico se você sabe que poderá perder a bolsa e o futuro emprego caso discorde do 

pensamento dominante. 
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Na minha época o aluno era incentivado a ser crítico. Tanto para o bem, quanto 

para o mal. Tanto que os partidos iam rachando. Como você era ensinado a ser crítico, 

estava sempre criticando. Quando conseguia juntar dois, isso já podia levar a uma cisão 

partidária! Isso era ruim? Politicamente sim, era muito ruim. Mas mostra que existia um 

debate muito intenso sobre o que estava acontecendo. Porque agora o melhor é não 

brigar com ninguém e não fazer crítica porque você pode precisar de João, de José, de 

não sei quem... Inclusive para a sua banca, para um próximo financiamento... Quem 

sabe em um futuro emprego? Então o campo do pensamento crítico ficou relegado, 

abandonado. Você terá que fazer concursos, não é? A vida acadêmica hoje está mais 

para você ser ovelha do que para ser um leão. E essa é a grande perda! A grande 

dificuldade ultimamente é encontrar espaço para o pensamento crítico. 

Entrei na Universidade de São Paulo como professora em 1983. Antes disso fui 

professora na Unicamp em 1979. Entrei em 1983 quando os concursos foram abertos. 

Como tinha desenvolvido atividade política e tinha sido presa em 1972, a gente não 

podia dar aulas na USP. Então acabei indo para a Unicamp, para onde muitos 

professores foram na época do regime militar. Quando abriram os concursos na USP fiz, 

fui aprovada e voltei para São Paulo. Na USP fiquei até a minha aposentadoria.  

O ingresso na USP foi a coisa mais difícil que ocorreu na minha vida. Foi tão 

difícil que até hoje não gosto de lembrar... Foi muito complicado por questões pessoais. 

Porque naquela época era casada com o Carlos Guilherme Mota
30

 que era Chefe do 

Departamento de História. Aconteceu uma série de coisas muito difíceis naquele 

período. Mas essas coisas me fizeram pensar muito e me ajudaram a definir o campo 

que escolhi... Fui uma professora de perfil baixo, quer dizer, não entrei nas grandes 

disputas teóricas, enfim, não tive nenhum cargo administrativo. Priorizei realizar uma 

reflexão na área de História da América. Naquela época, havia uma questão que sempre 

era colocada em relação aos povos indígenas. O próprio Fernando Novais sempre dizia 

que os índios não tinham história. No sentido de não se pensarem agentes da história, à 

moda de Marx. Eles, segundo esta visão, não tinham uma história no sentido iluminista! 

Portanto, os índios eram matéria a ser estudada somente nos cursos de Antropologia. O 

papel significativo que tive no Departamento de História – na área de minha escolha e 

onde sempre gostei de estar, América Colonial, a luta que empreendi esses anos todos – 
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foi na criação da disciplina de América Indígena. Batalhei na defesa de que os indígenas 

faziam e fazem história, de fato. De que, portanto, o conceito de história merecia ser 

pensado e repensado dentro de outros parâmetros. De que a questão indígena tinha que 

ser pensada em novos moldes e que ela nos colocava questões teóricas importantes. 

Aliás, história da América era um tema periférico no Departamento de História. O 

grande titular era o professor Eduardo de Oliveira França
31

 em História Moderna e, o 

outro grande titular, era o professor Eurípedes Simões de Paula que estudava História 

Antiga. O resto era o resto, literalmente, porque não eram importantes no conjunto do 

Departamento de História. A disciplina História da América não era uma disciplina 

importante. Sabia que não era ali onde se davam os grandes debates sobre as questões 

que estavam sendo postas. Mas fiz essa escolha e fui para o México. Lá me informei e 

me formei com o apoio dos professores mexicanos que me mostraram outra 

bibliografia. Mostraram a importância de se estudar crônicas e todos aqueles 

documentos religiosos sobre os indígenas que, até então, eram praticamente 

desconhecidos no Brasil. E comecei a dar para os meus alunos um novo material, os 

códices indígenas que, até então, eu não conhecia. Não tinha a menor ideia do que 

aquilo significava! Passei a entender a importância desses códices já como professora da 

Faculdade de História. 

No México fui fazendo os primeiros contatos para entender o que é que estava 

sendo discutido. O México foi muito importante. Não teria encontrado os rumos se não 

tivesse ido para o México. Se não tivesse contado com o apoio do Rubén Bonifaz 

Nuño
32

 que era um filólogo e de Alfredo Lopes Austin
33

. Bonifaz não era historiador, 

mas levantava uma série de questões sobre os documentos indígenas, sobre os limites da 

escritura da história. Posteriormente, quando fui fazer o pós-doutorado em Paris, 
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também tive contato com o Hartog, com o Gruzinski
34

... Todos esses professores foram 

me ensinando a pensar História da América Colonial. Acho que nesse aspecto plantei 

reflexões importantes na USP. 

Pouco antes de me aposentar obtive uma conquista importante. Nós criamos a 

disciplina de América Indígena. Está lá na Faculdade de História da USP, cujo professor 

hoje é o Eduardo Natalino. Como não entendia de códice indígena, o Natalino foi 

estudar com o Gordon Brotherston
35

, que era um grande especialista em códices 

indígenas do Museu Britânico, matéria complicadíssima. Assim, o Natalino tem 

condição de criar atualmente uma disciplina sobre códices indígenas de nível 

internacional e capaz de responder a questões da história indígena e da história da 

América Colonial. Aliás, coloco em dúvida, hoje, o próprio termo América Colonial. O 

correto seria História da América Moderna, não é? Afinal, história colonial não existia 

na época. Então é anacrônico o uso da expressão. É uma tradição da escola marxista que 

pensava a colônia e a metrópole. Nós, segundo os documentos da época, fazíamos parte 

de uma monarquia e, portanto, o que existia aqui na América eram vice-reinos. A 

própria organização curricular do nosso curso é tributária de uma determinada visão da 

história que hoje está sendo posta em cheque, merecidamente. Isso é um dado positivo. 

A gente abriu alguns campos de estudo. Fui, assim, fiel a minha geração, porque 

primeiro incorporei uma bibliografia marxista, mas, logo em seguida, me dei conta de 

outro universo, o universo das linguagens, linguagens por meio da qual o homem se 

apropria do mundo que o cerca e dá significado às coisas. O que escrevo atualmente tem 

outro partido, vamos dizer assim, teórico. A melhor expressão deste meu movimento é 

ter considerado a América Indígena uma questão a ser estudada dentro do Departamento 

de História e não apenas no Departamento de Antropologia. Deixarei algo depois que 

morrer. Sobrou alguma coisa, alguma contribuição. Ao invés de ser nome de viaduto, 

fica a História Indígena. Então cumpri o meu papel, depois os novos historiadores 

seguirão fazendo outras coisas, quem sabe melhores. 

Se tivesse que resumir o balanço da minha trajetória, diria que fica essa disciplina 

de História da América Indígena. E onde está o pressuposto disso? Para responder, volto 
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de novo às origens. Os índios são homens, os homens fazem história. Não apenas os 

homens iluministas fazem história! Não apenas os racionalistas fazem história. Todos os 

homens fazem história! Então hoje o Departamento tem uma disciplina com apenas um 

professor... Mas já é alguma coisa. Tenho a impressão de que o Brasil foi o país da 

América Latina que mais tarde introduziu tanto o estudo dos indígenas pré-colombianos 

como os contemporâneos na grade curricular da história. Interessante pensarmos sobre 

isso, não é? Por que demorou tanto? 

Do ponto de vista pessoal sempre fui uma pessoa muito tímida. Então dar aula pra 

mim sempre foi uma questão muito difícil. Em contrapartida, a relação com os alunos 

sempre foi muito rica. Acho que fui marcada por uma questão própria de quem nasce no 

interior, a de gostar de conviver com os meus alunos. Eles sempre estavam em casa, 

havia um convívio muito estreito. Evidentemente não eram com todos os alunos, mas 

com os alunos que eu tinha mais afinidade. Fiz grandes amizades, às vezes conturbadas, 

porque amigos brigam. Por exemplo, o Leandro Karnal
36

, que hoje é professor de 

História Colonial, foi meu aluno de mestrado e doutorado. Ele foi professor de piano da 

minha filha... Então essas coisas todas se misturaram: música, história, vida. Nós 

convivíamos muito próximos, temos uma série de afinidades. Vejo-o, hoje, construindo 

o curso de América Colonial na Unicamp e fico feliz. O José Alves Freitas Neto
37

 que 

hoje também é professor na Unicamp, conheci por meio do Leandro. De uma 

inteligência fina, capaz de conjugar reflexões com base em sua formação de filósofo 

com a política. Ele certamente construirá uma ponte em relação à história e à literatura. 

Vai nos ajudar a ver melhor os homens e a política. Aliás, penso que a literatura anda 

sendo bem mais radical em suas proposições renovadoras do que a história. O Rafael 

Ruiz
38

, que ainda a pouco me ligou, é professor na Unifesp. E está lá defendendo que 

não existe América Colonial, existe América Moderna. Como temos muitas afinidades 

teóricas e pessoais, essa relação continua produtiva até hoje. Tem também o Eduardo 

Natalino
39

 que foi meu aluno e também é professor de América Indígena na USP. Estas 

são pessoas com as quais eu tive muita afinidade e que seguiram uma trajetória 
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profissional semelhante a minha. Essas pessoas me atualizam. Aliás, o que é muito 

interessante dessas relações, é que quando você é de fato amigo de uma pessoa, você 

pode dizer a ela coisas boas e coisas ruins. Os meus alunos sempre me criticaram muito. 

E diziam: “Não, esta proposição está muito antiga!”. E assim eles me faziam rever as 

coisas. Eles foram e são meus agentes transformadores. Não sou eu mais quem os 

atualiza. Então é uma relação muito produtiva. Porque quando você é criticado por 

alguém que você não conhece, você fica bravo, não é? E quando você tem amizade, 

você escuta. Por isso que os gregos falavam da philia. Da amizade. Segundo eles é ela 

que torna o pensamento crítico possível e a política também. Precisa haver philia, se 

não, você fica de mau humor e tende a romper. Se uma pessoa que você não gosta te 

criticar, você fica bravo, não é? Mas quando você tem philia, você vai criando a trama 

da amizade, a trama do debate, e esta é a trama do pensamento crítico. É assim que 

floresce o pensamento intelectual.  

Hoje em dia a relação professor aluno é burocrática. Você tem que sair a imagem 

e semelhança do seu mestre. Caso contrário, como é que ficara o seu poder? Você pode 

ter problemas...  E problemas é o que não falta na pós-graduação. Diria que do ponto de 

vista pessoal, minha energia toda esteve voltada para a criação dos vínculos pessoais. 

Evidentemente que, sendo pessoais, eles são muitas vezes complicados, porque não há 

vínculo pessoal que não seja complicado. Envolve afeto, e afeto dá um trabalho danado! 

Tem hora que a gente fica de cabelo em pé! Mas vale a pena porque não é uma relação 

funcional. Então, hoje, tenho um espaço de convívio intelectual com essas pessoas. 

Estamos pensando a hipótese de fazer um livro juntos sobre História da América, enfim, 

a gente continua trabalhando. Ai de repente um vira para mim e fala que tenho vícios 

muito antigos. Como já disse, ainda gosto de tratar da questão do Estado Nacional, esse 

bichinho me pegou e tenho dificuldade de abandoná-lo. Eu sou capaz de falar “a 

Conquista”, tenho dificuldade de falar “as Conquistas”. Agora tem que por “s” em tudo! 

Embora saiba que existiram “Conquistas” diferentes. Então quando digo “a Conquista” 

da América... Eu me lembro. Ah! Meu Deus do céu, não pode! É pecado... Tudo bem, 

vamos lá. Nunca pensei a Conquista como uma coisa unificada, mas me cobram. Outra 

mania que tenho é a de falar “os índios na América”... Não. Hoje não pode. Tem que 

falar “o índio” ou “a população indígena”... Mas, qual população indígena? Onde? Em 

que território?  
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Na universidade pública tive a liberdade de pensar o que quisesse. Você tem uma 

estrutura absolutamente burocrática. Tem lá os seus quinquênios, defende uma tese e 

tem aumento salarial. Isso vai te dando cada vez mais segurança e liberdade! Isso é 

careta para burro! Mas essa liberdade é um privilégio! Ninguém vai me mandar embora 

se eu der minhas aulas direito e fizer tudo direitinho! Posso pensar o que quiser. O 

campo de liberdade que existe dentro da Faculdade de Filosofia da USP é uma coisa de 

admirável. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem isso. Você não tem um 

padrão salarial. Os professores entram naquilo que se chama de “mercado de escravos”, 

não é? Uma universidade oferece um salário maior, a outra não oferece, e o professor 

circula. A maravilhosa estabilidade no Brasil torna muita gente improdutiva. Então tem 

seu lado bom e seu lado ruim. Tem gente que produz muito e gente que não produz 

nada, que se acomoda com a situação. O modelo brasileiro cria um campo de liberdade 

maravilhoso que, infelizmente, com o tempo, tende a acabar! O mundo moderno não 

admite pausas, ócio. 

Pertenço a uma geração que viveu uma repressão violenta do Regime Militar. Ao 

mesmo tempo, pertenço a uma geração que ainda teve liberdade dentro da universidade. 

Liberdade por não ter agência de financiamento e liberdade por ter segurança no 

trabalho e na aposentadoria. Meus filhos não iam morrer de fome se eu falasse alguma 

coisa que questionasse toda a estrutura de poder. No mínimo eu ia viver com o meu 

salário. Podia não ter as bolsas de produtividade lá do CNPq... Mas, de fome, não 

morreria. Então a liberdade que minha geração teve na Faculdade de Filosofia foi 

mesmo admirável. Imagina! As pessoas faziam tese porque elas queriam, não porque 

elas ganhavam um financiamento para pensar! Faziam porque elas tinham uma 

temática, uma preocupação. O Sérgio Buarque
40

 não teve bolsa para fazer tese. O 

dinheiro é uma maravilha, ele te dá uma série de prazeres... Mas ele também te 

aprisiona. Cada vez que olho para minha vida agradeço a Deus por ter estudado e 

trabalhado na USP. Poucas pessoas tiveram esta sorte. Espero ter correspondido à 

altura. Formei entre 25 ou 26 doutores e mestres ao longo da minha trajetória... Tentei 

retribuir dessa forma. Hoje esses alunos estão ai! São pessoas dignas e que se dedicam a 

universidade e a educação. Procurei cumprir o meu papel. 
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Entendo a geração do Prof. Eurípedes Simões de Paula
41

 como a dos fundadores 

de um projeto humanista, no qual se inseria a universidade. Vejo a minha geração e, a 

geração oito ou dez anos mais velha do que eu, como uma geração que cumpriu o duro 

papel político que foi demandado. Quantos, não!
42

 Muitos: Florestan Fernandes, 

Fernando Henrique, Octávio Ianni... Quantos professores foram cassados e demitidos? 

Emília Viotti! Puxa vida! Arriscaram tudo que tinham! Eles tinham filho para cuidar. 

Como o Florestan dizia: “Como é que eu vou pagar a comida da criançada?”. Outros 

professores morreram, ou pior, foram mortos. Então essa geração cumpriu seu papel 

porque se arriscou, criticou e não se acomodou. Essa geração fez uma série de coisas 

sem financiamento, sem amarras para pensar e escrever.  

 Na verdade existia, no início, um projeto que era o da antiga Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, composta na época pela Química, Matemática, Física, 

História, Filosofia etc. Ou seja, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras deveria 

pensar, dar um norte, propor a filosofia de toda a universidade. Aos poucos isso foi 

ficando no passado. A ideia de dividir a Faculdade de Filosofia em Institutos foi 

defendida. É difícil porque ela mata o cerne do projeto original: de pensar a Faculdade 

de Filosofia como um sprit de corp... Quer dizer, um espírito do corpo todo. Mas, 

lembro-me do Weffort falando numa assembleia onde ele dizia assim: “Uma mulher 

quer se separar do marido, o marido não quer separar... Mas a mulher quer, ela tem o 

direito de se separar...”. Acho que concordo com o Weffort. A unidade transformou-se, 

com o passar dos anos, numa utopia. Quando por questões administrativas já não existe 

uma costura legítima que permita ao aluno fazer cursos onde queira, a unidade já não 

existe. Com o crescimento das unidades tornou-se impossível a circulação dos alunos. É 

muito difícil gerenciar tudo, uma massa muito grande de alunos. A descentralização se 

                                                           
41

 Eurípedes Simões de Paula (1910-1977) advogado e historiador responsável junto com outros grandes 

historiadores franceses da montagem do curso de História na USP. 
42

 Foram aposentados Ada Natal Rodrigues (AI-5), Alberto Carvalho da Silva (29/04/1969), Bento Prado 

de Almeida Ferraz Junior (29/04/1969),  Elza Salvatori Berquó (29/04/1969), Emila Viotti da Costa 

(29/04/1969), Erney Felício Plessman de Camargo (10/10/64 por decreto de Ademar de Barros), 

Fernando Henrique Cardoso (29/04/1969), Florestan Fernandes (29/04/1969), Helio Lourenço de Oliveira 

(29/04/1969 vice-reitor em exercício), Isais Raw (29/04/1969), Jayme Tiomno (29/04/1969), Jean 

(29/04/1969),Claude Bernadet (29/04/1969), João Batista Villanova Artigas (29/04/1969), Jose Arthur 

Gianotti (29/04/1969), Júlio Pudles (29/04/1969), Luiz Hildebrando Pereira da Silva (29/04/1969), Luiz 

Rey (29/04/1969), Marco Antonio França Mastrobuono, Mario Schemberg (29/04/1969), Octavio Ianni 

(29/04/1969), Paula Bieguelman (29/04/1969), Paulo Duarte, Paulo Israel Singer(29/04/1969), Paulo 

Mendes da Rocha (29/04/1969), Pedro Henrique Saldanha (decreto Ademar de Barros (10/10/1964) , 

Reinaldo Chiaverini (decreto Ademar de Barros de 10/10/1064), Rodrigo Brotero Lefèvre (29/04/1969), 

Sergio Ferro (29/04/1969), Thomas Maack (10/10/1964). 



290 

 

impôs. Cuidar de uma casa já é difícil, cuidar daquela faculdade toda é bem mais. Tanto 

que o prédio está sempre caindo. Se do ponto de vista administrativo a divisão da 

FFLCH fosse resultar em uma melhor administração, com recursos melhor 

aproveitados, eu não veria problemas na divisão. Embora entenda a posição dos dois 

lados. De quem queria separar e de quem queria a manutenção. Não tenho uma posição 

final de qual teria sido a melhor alternativa. A única coisa que vejo, por exemplo, 

quanto à administração do prédio da História, é que a falta de autonomia e recursos 

torna a administração inviável. Eu me lembro do Eurípedes subindo no teto para varrer 

e tirar as folhas das calhas. Quando a calha entupia, caia água dentro do Departamento 

de História. Inclusive na biblioteca, na sala dos professores! Dava para criar um pato lá! 

Tinha funcionário para fazer o serviço de limpeza da calha? Não tinha... Mas a questão 

da unidade ou divisão da FFLCH é um problema que eu nunca analisei em detalhe. 

Então a minha visão é muito de quem está por fora. Precisa perguntar para quem está 

cuidando do banheiro como ele vê o problema. Lembro-me de um dia que o professor 

Zeron
43

, que era amigo meu, foi até o banheiro dos funcionários e pode ter uma noção 

bem real, e cruel, do local onde os funcionários estavam trocando de roupa e fazendo 

suas necessidades. Ai quando você olhar o fato de frente, vai ter a dimensão do 

problema, vai saber que gerir a coisa pública é muito complicado. 

Trabalhei também fora da universidade, no Jornal da Tarde. Escrevi muitas 

resenhas para esse jornal. Sempre tive muita vontade de escrever para as pessoas em 

geral. Sempre achei a universidade muito fechada e o texto acadêmico muito hermético. 

Ainda mais no meu tempo, quando começou a entrar em voga toda a questão da 

semiologia, aqueles códigos cifrados que ninguém entendia. Então escrever para o 

grande público, na verdade, era um grande prazer.  

Gostaria muito de escrever uma novela! Quando vejo uma novela, penso: “Ah! Se 

eu estivesse criando este personagem....”. E fazer um filme então, seria maravilhoso! 

Escrevi duas peças de teatro. Isso me fascina! Você se comunicar com o grande 

público! Saber manipular os instrumentos da grande mídia é um desafio que me 

encanta. Escrever em jornal e elaborar textos teatrais fez parte desse gosto, dessa 

vontade de encontrar um canal de comunicação com o público. Para não ficar tão 

encastelado no espaço da universidade, lidando com um código que só os uspianos 
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entendem... Durante o início dos anos 1980 escrevi muitas resenhas para o Jornal da 

Tarde.  

Escrevi poucos livros, entre eles América Barroca
44

, meu trabalho de livre-

docência. No doutorado escrevi sobre a cidade de São Paulo.
45

 E, mais recentemente, 

Pensadores, exploradores e mercadores.
46

 Demoro muito para escrever. Agora, no 

jornal, me mandavam uma pilha de livros, para resenhar rapidamente. Uma vez me 

enviaram vários livros da Nadine Gordimer
47

, escritora africana que ganhou o prêmio 

Nobel em 1991, e pediram a matéria para o dia seguinte.
48

 Isso para mim era um 

desafio! Até hoje me lembro de tentar dar conta daquele recado que me parecia 

impossível. Ela era uma escritora que pensava em um dos seus livros a dicotomia entre 

a esquerda e a direita. Eu também pensava essas ambiguidades humanas... Aquelas 

mesmas ambiguidades que enfrentei na prisão. O livro dela trazia a dor desta reflexão, a 

dor de quem pertence à mesma geração que viveu a descolonização africana. Gordimer 

também estava refletindo sobre isso. 

Na verdade o Paulo Francis
49

 era muito vaidoso. Eu trabalhava fazendo resenhas 

para o jornal da tarde. Quando a Redação nos informou que tinha um livro do Paulo 

Francis para fazer resenha. Todo mundo já sabia que, na verdade, ou você elogiava ou 

fazia uma resenha descritiva. Nós tiramos no palitinho quem deveria fazer a resenha. 

Acabei perdendo e tendo que fazer a resenha. E eu, que já estava refletindo sobre a 

questão do humanismo, disse que ele era um humanista. Ele era!... O gozado foi que ele 

caiu de pau em cima de mim e perguntou para amigos se eu era uma mulher feia! Não 

sei bem qual era a relação que ele queria estabelecer entre a resenha, eu e a feiura, 

provavelmente para criticar com aquela “fineza” que era típica dele. Ai o pessoal disse: 

“Não, ela não é tão feia assim... Ela é até bonitinha!...”. Na verdade, li o livro dele e 
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escrevi o que achava porque pensei que o Paulo Francis iria me ignorar. Pensei: “Essa 

Janice que eu nem sei quem é... não vou esquentar a cabeça!”. Mas mexeu com ele, 

porque, afinal, ele tinha um ego muito grande! E ai ele escreveu uma crítica. Achei 

muito gozado. Ele dizia que eu faria sucesso se usasse o nome “J. Theodoro”. E não 

Janice. Não sei o porquê ele não gostou do meu nome. Mas aquilo não teve nenhuma 

importância, nem o que ele disse, nem o que eu disse sobre ele... No fundo sempre 

refleti sobre uma questão, na vida, a gente acaba refletindo várias vezes sobre uma 

mesma questão... No meu caso era que todo marxista é, em ultima análise, um 

humanista. Na crítica ele disse também que eu não tinha conhecido o Regime Militar... 

Gozado, eu tinha tido mais experiência do que ele Paulo Francis, não é? Sofri mais na 

prisão. Depois, disseram para ele que eu não era tão feia. Porque, segundo ele, para uma 

mulher escrever bem tinha que ser relativamente feia... No começo, até pensei em 

responder, mas depois me pareceu que ficaria muito chato responder ao Paulo Francis 

porque eu não tinha nenhuma importância e ele tinha muita. Decidi ficar mudinha. Este 

sempre foi o meu caminho, ficar quieta é a melhor conduta, caso o acadêmico queira ser 

feliz. Houve ainda alguns desdobramentos, alguns jornalistas lá da Folha me criticaram, 

mas deixei passar. Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra. Não 

engrossei o coro do Francis. 

Quando fiz a peça de teatro foi uma experiência maravilhosa! Escrevi Clube do 

Gelo para entender como funcionava o teatro. Escrevia trechos diariamente e o pessoal 

vinha em casa e representava. E, nesses encontros, ia mudando o texto... Foi assim que 

descobri que texto para teatro era uma coisa e texto literário era outra. No texto de teatro 

você não pode ficar dando adjetivos para as coisas. Não pode qualificar a emoção. A 

emoção tem que estar posta. Não dá para você dizer: “Fulano! Você está triste hoje”. A 

tristeza tem que estar posta ali de outra maneira. No Clube do Gelo está tudo errado 

porque eu estava aprendendo a escrever dramaturgia. Já no Nosferatu, sinfonia de vida e 

morte
50

, consegui criar um texto com densidade teatral. Pensava: “A gente precisa criar 

solidão. Como é que a gente vai criar solidão?”. Pensava em uma gota de água 

pingando... Fazendo eco... Ficava pensando em como transformar a metáfora em 

realidade, o eco das gotas presentes lá no palco.  

Essa experiência de usar a palavra, mas numa outra dimensão que é a dimensão do 

palco, é fantástica! É o campo da comunicação da emoção. Quando você fala com o 
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outro. Diferente daquele espaço fechado da universidade que sempre me intrigou um 

pouco. Tive a oportunidade de conhecer os dois lados, inclusive esse lado de jornalista e 

de dramaturga foram muito fortes para mim. Aprender a escrever teatro foi uma 

experiência muito significativa. Termino a peça “Nosferatu” com um textinho do P
e.
 

Antonio Vieira
51

. Então, na verdade, sempre volto às origens (humanismo) e termino a 

peça com uma reflexão sobre o amor. Em Nosferatu é o amor que mata e é o amor que 

salva. Essa é a temática que me encanta...  

A ideia de montar Nosferatu não foi minha, foi de um grande diretor, Moacyr 

Góes
52

. Ele tinha visto o filme Nosferatu de Murnau
53

. Nós acabamos vendo uma série 

de coisas e acabei me apaixonando pela ideia. Foi uma experiência maravilhosa ter 

trabalhado com o Moacyr Góes. Aprendi centenas de coisas ali. Vendo os ensaios, 

vendo como se resolve, no palco, uma série de questões. E a peça ficou linda, linda, 

linda! Mas me lembro de uma crítica da Bárbara Heliodora
54

. Foi a única vez que vi 

uma crítica de teatro que continuava no dia seguinte. O título era: “Vaidade mata mais 

do que mordida de vampiro!”. Acho que era isso. Os críticos acabaram com a peça! 

Comigo menos porque era totalmente desconhecida, então incomodei menos. A questão 

era com o diretor, com o Moacyr. Acho um texto lindo, para mim é um texto lindo. O 

Clube do Gelo não, mas Nosferatu é lindo! E acho que a encenação ficou maravilhosa.   

Achava que a gente estava vivendo o fim do romantismo. Eu, na verdade, estava 

pensando em escrever América Barroca
55

 e América Romântica. Depois haveria uma 

América Pós-Moderna, talvez? Sei lá! E queria elaborar uma cena que, para mim, 

significasse o fim do romantismo. E achava que encenar o fim do romantismo era 

construí-lo no seu auge! Goethe era o melhor. Essa era uma maneira de enterrar o meu 

romantismo! Dizia para o Moacyr na época: “Se existe uma coisa que preciso enterrar 

para não ficar velha, é o romantismo!”. Sou atrelada a ele. Quando penso em namorar, 
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qual é o meu estilo? Eu sou do estilo romântico! Cada um tem seu estilo. O meu é 

babaca, dizia para ele, totalmente!... Preciso enterrar isso! Para ser uma mulher de um 

novo tempo! Então pensei que escrevendo, faria isso. Eu me transformaria em uma 

mulher do futuro. Entendendo a escrita como espaço de libertação, talvez conseguisse 

me libertar. E foi muito bonito não conseguir o intento! Quando você acompanha a 

montagem de uma peça e vê a encenação. Inicialmente existe só o seu texto e, depois, o 

seu texto dito por outro. E você vê todos os defeitos e qualidades postos no palco. 

Assisti a minha peça Clube do Gelo com o Zé Celso
56

 (Martinez Corrêa) sentado 

do meu lado. Ele dizia: “Você fez tudo errado! Você tinha que ter colocado os homens 

fazendo papel de mulher e as mulheres fazendo o papel dos homens...”. Porque tinha 

toda uma questão da ambiguidade sexual danada ali. Havia uma menção ao Humphrey 

Bogart de “Casablanca”. Lembro-me de dizer para um ator que era homossexual: “Pega 

o cigarro assim, pra dentro”. E ele dizia: “Eu não sei pegar desse jeito!”. Então é uma 

experiência muito interessante porque você está vendo um referencial da tua época, 

melhor dizendo, da época do meu pai. Enfim, cresci nesse pós-guerra quando tinha 

homens que seguravam o cigarro assim, o cigarro virado para dentro da mão. E isso 

queria dizer alguma coisa bonita do masculino. 

Trabalhei em todos esses espaços, da academia ao palco. Tem gente que gastou 

mais energia dentro da universidade. Como fiquei longe da parte administrativa da 

universidade, me dediquei a essa coisa de fazer peça de teatro e inventar. Isso sempre 

me entusiasmou muito! Não tive sucesso nessas empreitadas, mas elas foram de uma 

importância vital pra mim. Em geral, as marcas que você deixa são pelo sucesso. No 

meu caso, apesar de ter investido as tripas e o coração, as duas peças não tiveram uma 

boa recepção, mas tiveram um significado muito grande pra mim: a beleza do fracasso! 

Agora, o meu projeto de vida é mais voltado para a vida pessoal do que 

propriamente para a academia. A ficção me encanta muito. Mas é muito difícil 

conseguir espaço. Teatro é difícil porque só existe no teatro... Sonho em fazer um 

roteiro para o cinema. Hoje mais do que escrever para o teatro. Acho que o cinema tem 

uma pegada mais contemporânea. Quem sabe ainda o tempo seja generoso comigo! 
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Sempre valorizei a independência intelectual. 

Claro, alguém pode se achar independente e na verdade 

estar dominado por preconceitos de qualquer ordem, 

mas é preciso se esforçar o tempo todo para se auto 

examinar. Isso é como a imparcialidade, que é 

impossível – só que, se um juiz ou jornalista não 

acreditar na imparcialidade, não pode ser juiz ou 

jornalista. 
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Tanto a família do lado do meu pai, quanto a da minha mãe, cresceram no interior 

do estado de São Paulo. Meu pai nasceu em 1924, em São Pedro, perto de Piracicaba e 

veio para a capital por volta de 1945. Minha mãe nasceu aqui na capital em 1926, mas 

quando houve a quebra da bolsa em 1929 e a crise decorrente em 1930, meu avô levou 

as filhas que tinha para Araçatuba e minha mãe cresceu lá. Esta cidade ficava quase na 

fronteira com o então estado do Mato Grosso. Ambos vieram para a cidade de São 

Paulo mais ou menos na mesma época, quando tinham por volta de 20 anos de idade. 

Aqui se conheceram e se casaram em 1948. Eu nasci em dezembro de 1949. Então 

venho de uma família de classe média, sem privações, mas que teve que fazer a vida 

sem a ajuda das respectivas famílias. Não tiveram ajuda nem em termos de imóvel, nem 

de aluguel, nem nada. Tiveram que fazer-se por si mesmos.  

Meu pai foi um jornalista conhecido. Quando eu tinha dez anos, ele foi eleito 

presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, que 

dirigiu entre 1959-1961. Era uma época em que o sindicato tinha muita importância. O 

seu apogeu ocorreu depois, já com Audálio Dantas, que enfrentou a ditadura na ocasião 

do assassinato e da missa do Vladmir Herzog. Nessa ocasião, meu pai já tinha deixado o 

jornalismo. Ele trabalhou nos Diários Associados e no Diário de São Paulo, que 

praticamente faliu entre 1968 e 1969, logo depois que o proprietário Assis 

Chateaubriand perdeu a lucidez e passou a viver vegetativamente. O Diário de São 

Paulo sucumbiu logo depois. Por essa ocasião, meu pai, que lidava com jornalismo 

econômico, foi para uma grande empresa privada, onde trabalhou como assessor de 

imprensa até praticamente o final da vida dele. Mesmo assim, em 1975, quando houve a 

missa do Herzog ele estava lá, ao contrário dos amigos dele, de colegas na empresa que 

tinham posições políticas diferentes. Meu pai sempre se manteve fiel a seus valores, 

mas, em suma, somos uma família de classe média, em que meu pai, trabalhando muito, 

conseguiu dar uma vida boa para a mulher e para os dois filhos.  

Estudei sempre em colégio público e, uma boa parte do tempo, no Alberto Levy. 

Fiz o ginásio e depois o clássico com professores muito bons; em latim e português, tive 

a Professora Ana Lia de Almeida Prado, que hoje é professora de grego na USP. Em 

filosofia, tive aulas com Marilena Chauí, que estava começando a lecionar. Tivemos 

outros professores que eram muito bons em termos escolares, inclusive de francês e 

outras matérias. Na época o ensino público era ótimo. Prestei vestibular para filosofia e 
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para cinema na recém-criada Escola de Comunicações Culturais, atualmente Escola de 

Comunicações e Artes (ECA-USP). Como passei em primeiro lugar em Filosofia na 

USP, onde minha então namorada foi a segunda colocada, pensei que deveria ser este o 

meu rumo. Não cheguei a me matricular na ECA.  

Prestei o vestibular em 1968, ano das passeatas, de enfrentamento da ditadura. Foi 

um ano que terminou muito mal, com o Ato Institucional Número 5 (AI-5), mas de 

qualquer forma foi um período agitado. Eu acompanhava os jornais, simpatizava com a 

oposição, era contra a ditadura, ainda que fosse bastante leve, comparada com a que 

veio depois. O ingresso na universidade foi uma mudança de mundo muito grande, saí 

do colégio com 17 para 18 anos e entrei na faculdade, foi tudo muito novo. Participei 

naquele ano de muitas assembleias e passeatas, nunca fui nada além de ser pura massa. 

Até brincava, às vezes, que éramos massa de manobra, porque a gente não sabia 

efetivamente o que estava em jogo. Foi um ano muito difícil.  

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, como era chamava na época, que eu 

saiba, nunca esteve unida. Seja porque foi dividida em oito faculdades quando da 

reforma universitária de 1969-1970, seja porque, volta e meia, vem a ideia de dividir 

atualmente a FFLCH em várias faculdades e nesses contextos se fala muito da unidade 

da atual faculdade ou da antiga, é bom saber: nunca a antiga Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras teve todos seus cursos em um mesmo espaço. O local principal foi 

mesmo sempre a Maria Antônia, mas havia gente, por exemplo, que estudava na 

Alameda Glete. Era preciso pegar o bonde para lá quando havia assembleia. Então a 

Faculdade de Filosofia nunca foi tão unida quanto as pessoas gostariam que tivesse 

sido.  

No prédio da Maria Antônia tínhamos cursos de Filosofia, Ciências Sociais, 

Letras e Psicologia que, na época, pertencia à mesma faculdade. História e Geografia já 

estavam no campus, no prédio atual. Em 1968 um jovem foi assassinado no dia 3 de 

outubro, a cavalaria interveio acho que uns dias depois, ocorreu o nosso desalojamento, 

ficamos uma semana sem aula. Lembro de encontrar minha amiga Olgária Chain Feres, 

depois Matos, na avenida Ipiranga; chegava a cavalaria; ela estava em prantos. Tivemos 

o final do curso no prédio da História, que para muitos de nós era desconhecido. 1968 

terminou assim. Em 1969 se começou o curso com um mês de atraso nos barracos, perto 

da atual raia olímpica. As aulas começaram somente em abril e, no dia 28 ou 29, saíram 

as cassações dos professores. Foi um impacto muito grande. No nosso caso foram 
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cassados, se não me engano, dois professores, Bento Prado e José Arthur Giannotti. 

Houve outros professores que fugiram, como Ruy Fausto e João Quartim de Morais.  

Ficamos bastante desfalcados no Departamento de Filosofia e a graduação 

decorrente disso foi meio difícil. O departamento devia ter entre 10 e 15 professores. A 

reforma universitária tinha ocorrido em 1969 e se falava muito em unificar o curso de 

Filosofia com o de Filosofia do Direito. Nesse caso, o chefe da área se tornaria o 

professor Miguel Reale que era considerado uma pessoa de direita. Afinal de contas, ele 

tinha sido integralista. E então houve muito medo e muita coragem das pessoas, 

sobretudo da Profa. Gilda de Melo e Souza que assumiu a chefia no período. O Prof. 

Victor Knoll, que está aposentado, também teve papel importante. Ambos foram os que 

mais seguraram o tranco naquele período. Foi um período em que o Departamento de 

Filosofia foi muito corajoso, como todos os pertencentes à Faculdade. Os mais visados 

foram Filosofia e Ciências Sociais, mas também houve pessoas de destaque em outras 

áreas. Quando fiz o curso de Filosofia tivemos de contar muito com nós mesmos, pois a 

carreira estava um pouco desfalcada. 

 Estudei francês na Aliança Francesa onde havia uma formação muito boa. 

Embora não tivessem professores de filosofia, chegava-se à filosofia com Pascal e 

outros autores. No ano de 1968, eu estava terminando o curso de francês e havia um 

exame de língua e cultura nessa língua, que era oferecido pela Universidade de Nancy 

para as Alianças Francesas de todo o mundo. Passei em primeiro lugar no exame de 

Nancy no Brasil e isso dava direito a uma bolsa de estudos na França por um ano. Essa 

bolsa nunca tinha sido conquistada por uma pessoa que ainda não tivesse terminado a 

graduação. Como eu ainda não tinha diploma de ensino superior, porque estava 

terminando o primeiro ano, eles ficaram me cozinhando, não diziam exatamente se eu 

podia ir fazer um ano de graduação na França, ou se eu tinha que esperar. Depois de um 

ano ou dois me enrolando, ficou claro que iria apenas quando terminasse a graduação. 

Então fiz a graduação sabendo que em um dia de 1971 terminaria o curso e que em 

outubro de 1972 iria para a França. Em vez de ficar um ano, acabei ficando três anos e 

meio. 

Passei uma época fantástica na França, entre 1972 e 1975. Havia uma memória 

em relação a Maio de 1968, o que, aliás, acho que era mais memória que fato. Durante 

1968 muitos eram realmente marxistas tradicionais, que não conseguiram, mas tentaram 

fazer a revolução. O fato do Partido Comunista não tê-la feito levou em boa parte e, a 
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posteriori, à construção desse mito de um Maio de 1968 sendo anarquista e libertário. 

Isto existia, sim, e tinha seus significantes em frases como: “É proibido proibir”. Mas 

não tinha a dimensão que hoje a gente outorga. Este 68 dos costumes é um legado, uma 

construção, não é um retrato exato do que houve, é o do que ficou. O período que passei 

lá foi de uma ebulição intelectual fabulosa. Quando voltei para o Brasil, essa riqueza 

intelectual começava a diminuir, por sinal, de forma abrupta, com a irrupção dos 

chamados “nouveaux philosophes”. Os grandes nomes do pensamento francês 

continuam sendo os grandes nomes da época em que estive lá, Foucault, Deleuze, 

Derrida, Levi Strauss, Roland Barthes. Já não existem mais luzes chegando a esse nível, 

ao nível que eles desenvolveram. Voltei para cá e comecei a dar aula em 1976 na USP 

e, desde então, estou lá.  

Na época em que ingressei na USP como professor, não havia concurso. Passei 

por um processo de contratação no qual os departamentos escolhiam os professores. Os 

concursos não passavam pela cabeça de ninguém. E é bom lembrar, concurso tem 

aspectos positivos e negativos. O aspecto positivo é óbvio, ele é decente porque não há 

(e se não há) proteção. Os aspectos negativos são dois: primeiro, concursos são 

extremamente manipulados, basta formar uma banca que não seja honesta que ela 

aprova quem ela quiser. Na montagem do concurso já se resolve muita coisa e, com 

uma agravante, profana-se um valor nobre, cria-se a ficção de que se escolhe o melhor, 

quando, na verdade, se escolhe porque a banca fez o jogo sujo que dela se esperava. 

Esse é o primeiro risco do concurso. Nem todos são assim, mas isso é frequente. O 

segundo risco do concurso é o de não se formar equipes. Escolher todos os componentes 

de um departamento mediante concursos não quer dizer que eles dialoguem entre si. 

Como justamente estamos lidando com matéria criativa, é bom que as pessoas 

dialoguem. Se tivéssemos que resolver somente problemas práticos, os melhores 

acabariam se unindo. Mas não é assim, pode-se acabar tendo um departamento em que 

não tenha um encaixe acadêmico. Resumindo, os concursos foram adotados depois da 

Constituição de 1988, mas demorou um pouco, até se entender que ela tornava os 

concursos obrigatórios. Mas eu esperava mais deles, mais do que proporcionaram. 

Escrevi um texto que trata da organização do currículo de Filosofia na época em 

que entrei no departamento. Havia a forte convicção de que o tempo da Filosofia tinha 

acabado, de que era tempo de fazer outra coisa. Isso se baseava um pouco numa das 

Teses sobre Feuerbach, de Marx: “Os filósofos interpretaram o mundo de várias 



300 

 

formas, chegou a hora de transformá-lo”. Muitos achavam isso e, assim, o departamento 

adotou uma fórmula de leitura dos clássicos, que se basearia na leitura que Guéroult fez 

de Descartes. Trata-se de uma leitura notável, como a que Goldschmidt fez de Platão. 

Aprendia-se a fazer leituras prestando atenção no texto e removendo-se as 

interpretações impressionistas, removendo elementos externos a ele, elementos que 

violavam o que o texto dizia. Acreditava-se que o texto já era suficientemente 

desafiante, instigante e problemático para você lê-lo. Isso deu ao Departamento de 

Filosofia uma competência técnica muito grande. Mas, a longo prazo, levou o 

departamento e a grande maioria do que se faz em filosofia no Brasil, a se concentrar na 

História da Filosofia, não na discussão das questões filosóficas. Este é o ponto principal 

no qual discordo da maior parte da minha área. Vejo que as pessoas são capazes de citar 

Habermas e os filósofos franceses, mas raras vezes discutem as questões que esses 

filósofos estão anunciando. Por exemplo, a engenharia genética, genoma, mudanças das 

relações de trabalho. É mais possível, no meio acadêmico de filosofia no Brasil, você 

citar Habermas e sua discussão sobre, digamos, o genoma, do que você próprio discutir 

esta questão, sem se socorrer de um nome considerado ilustre. Mas o fato de lermos 

tanto os comentadores, mas principalmente os filósofos de maneira direta, era uma 

qualidade. Era necessário tentar entender o que originalmente estava sendo dito, mas 

não era suficiente. Minha maior crítica é que essa atitude deixou um vazio. São poucas 

as exceções, poucos os filósofos que se interessam em discutir questões de conteúdo 

filosófico como Gerd Bornheim, já falecido, meu amigo Ernildo Stein, do Rio Grande 

do Sul, como eu mesmo tento. Certamente há outros, mas não conheço bem.  

Lido essencialmente com filosofia política no Departamento de Filosofia da USP, 

que hoje é bastante diversificado. Desde algum tempo também trabalho com ética em 

uma disciplina que se chama Ética e Filosofia Política. Isso me deixa afastado de 

algumas áreas como História da Filosofia, Estética, Lógica e Filosofia da Ciência, que 

são os outros três grandes núcleos da área. É raro encontrar quem domine vários 

núcleos. O máximo que temos é quem circula entre história da filosofia e um desses 

núcleos. Curiosamente, quem lida com História da Filosofia raras vezes dá destaque aos 

grandes filósofos da Ética e da Política. Na História da Filosofia se pode estudar 

Descartes ou Kant, mas dificilmente Rousseau ou Pascal. Espinosa pode ser grande na 

Filosofia Política, Hegel também, o mesmo pode-se dizer de Platão e Aristóteles, todos 

eles autores presentes na história da filosofia, mas, como a filosofia moderna trata da 
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ação, autores seminais como Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, 

centrais em nosso núcleo, jamais são ensinados em História da Filosofia. Esta acabou se 

consagrando a duas famílias de questões, de um lado a ontologia, teoria do ser, de outro 

lado à teoria do conhecimento. Temos muitas pesquisas diferentes e muita dificuldade 

de conhecer o que o outro faz, primeiro porque simplesmente não dá, depois porque 

falta interesse. Seria mais ou menos esse o perfil do departamento. Não sei se dá para 

relacioná-lo de alguma forma com a questão da redemocratização política no Brasil. 

Qual é o desafio que vejo na área de filosofia hoje? No mundo atual a 

virtualização prevalece. Uma teoria do ser deve assim ser muito diferente do tempo em 

que se discutia a realidade, a res, coisa. Quando se passa a discutir a virtus, muda o 

universo; são outras questões a serem tratadas, mas que tratamos pouco no Brasil – 

mais, certamente, nas comunicações do que na filosofia. Volto a insistir, quais são os 

desafios da FFLCH e da universidade? A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas é uma faculdade muito dividida. No fundo há pouquíssima importância 

discutir a sua divisão administrativa. Independentemente de se dividi-la em mais ou 

menos faculdades, o fato é que hoje a pesquisa de uma área dificilmente dialoga com a 

de outra. Mesmo dentro da mesma área, o diálogo é raro. O Brasil tem pouco diálogo 

acadêmico, pelo menos nas áreas de humanas. Isso está ligado também a uma 

característica das áreas de humanas em face das áreas laboratoriais, das exatas ou 

biológicas. Quando o laboratório é necessário, precisa-se de muito dinheiro e ele não 

pode ser obtido por um pesquisador sozinho. O trabalho de equipe existe e você tem que 

mostrar que é bom e tem condições de obter grandes orçamentos, seja da própria 

universidade, seja das agências de fomento, FAPESP, Capes, CNPq, eventualmente 

FINEP. Os pesquisadores, dessa maneira, acabam construindo um sistema mais 

dialogado. Têm que compartilhar seus equipamentos e precisam constantemente renová-

los, precisa haver gente trabalhando em níveis diferentes, os que lideram uma pesquisa e 

outros que estão começando. Nas humanas, não chega a ser assim. Porque, nas 

humanas, muito do trabalho que se faz pode ser bastante individual. Se você escolher 

um tema e não tiver orientador possível, pode trabalhar sozinho. Já nas exatas e 

biológicas, é difícil fazer um doutorado sobre um assunto que não se encaixa bem no 

trabalho do orientador. Isso leva até mesmo, naquelas áreas, a haver doutores e livre-

docentes muito subordinados. Deve até mesmo haver titulares que não têm autonomia 

de pesquisa. Nas humanas há a possibilidade de fazer a coisa por você mesmo. É claro 
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que a maior parte faz trabalho subordinado e que a maior parte das teses, em qualquer 

área, é ruim. Em humanas os trabalhos não são trabalhos notáveis, mas há uma 

autonomia ausente das outras áreas. E essa autonomia tem um custo. Os trabalhos, às 

vezes, demoram mais a ser concluídos, dificilmente haverá alguém se doutorando aos 

vinte e cinco ou vinte e seis anos nas humanas – o que pode acontecer muito bem nas 

exatas e biológicas. Dinheiro também não haverá tanto em nossa área, mas, para ser 

franco, não precisa tanto, porque usamos pouco os laboratórios e nossa principal 

despesa são livros e viagens para fora, ou a vinda de convidados para um curso ou um 

congresso. Isso tudo, em tese, dá uma independência maior para as humanas. Pena que 

as pessoas se beneficiem pouco, porque poderiam ser mais atrevidas. 

O crescimento da internacionalização da pesquisa veio acompanhado da ideia de 

que é isso que define a qualidade. Esse processo acarretou mais um problema negativo, 

a saber: quando muitas pessoas estabelecem um vínculo com alguém de fora, obtida por 

ocasião de uma bolsa sanduíche ou durante o doutoramento, podem acabar se tornando 

uma espécie de franqueados dessa pessoa no Brasil, mas estabelecem pouco diálogo 

com o restante que se faz de pesquisa aqui no país. Ao pensarmos a FFLCH em suas 

áreas básicas, Filosofia, História, Geografia, Antropologia, Ciência Política, Sociologia, 

Letras e Linguística, em termos de Capes e suas tabelas das áreas de conhecimento, 

temos quase a grande área inteira dos cursos de humanas numa faculdade só da USP, 

que ainda reúne boa parte da grande área de Letras, Linguística e Artes. Pois bem. Do 

que conheço da FFLCH e de todas essas áreas, não vejo no Brasil nenhum mega projeto 

reunindo as Humanas, as Letras e as Artes. Poderia dizer que os antropólogos estão 

preocupados com a questão dos índios, mas não há um mega projeto. Para exemplificar, 

o equivalente disso para mim na física é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Ele 

começou a ser desenvolvido em começos da década de 1980, quando a Física decidiu 

que teria um grande projeto, que precisaria de muito dinheiro e muitas pesquisas iriam 

se concentrar nesse laboratório. Na área de humanas, não temos isso.  

Quando foram propostos núcleos de excelência no governo Fernando Henrique 

Cardoso, os pedidos que vinham das humanas eram geralmente para levantar fontes 

primárias. Propunha-se, por exemplo, procurar todos os arquivos de um lugar e 

digitalizá-los, o que era mais que necessário. Mas o problema é que estavam coletando 

fontes primárias, sem que fosse central o que se faria com elas. É diferente de quando se 

pesquisa uma vacina, partindo-se de uma hipótese. Isso é uma coisa que está faltando 
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muito nas humanas, grandes hipóteses! Hipo quer dizer fraco, ou seja, hipo forte é quase 

uma contradição, mas o que seria? Vamos tomar uma coisa que, quando fui diretor da 

Capes, conversei a respeito com o então Ministro de Direitos Humanos Paulo Vannuchi. 

Por que não fazer um edital priorizando pesquisas de revoltas populares, do Contestado 

a nossos dias? Afinal, pode-se ter uma memória oral dessas revoltas, não 

necessariamente dos participantes, mas das gerações seguintes, como dos filhos dos 

participantes da Guerra do Contestado. Há pouco sobre isso, bem como sobre as guerras 

civis do Ceará na década de 1910, ou a chamada República Soviética no norte de Goiás, 

atual estado de Tocantins. Trata-se de algo que praticamente não se comenta. Em 

Brasília, há um episódio famoso chamado de O Massacre da Vila Planalto, que teria 

sido em 1958, mais ou menos. Quando o feijão servido estava muito ruim, os 

trabalhadores candangos se manifestaram, e um grande número deles foi morto pela 

polícia. Pois bem, ninguém sabe se isso é verdade ou não. É uma história de 50 anos 

atrás, mas em 2003, quando fui trabalhar em Brasília, havia pessoas que me diziam que 

tinha acontecido e pessoas que diziam que não! Uma revolta que teria ocorrido durante 

a construção da capital da república. Não se sabe se é verdade ou não. Ora, como não há 

um trabalho definitivo a respeito? A timidez para desenvolver grandes questões nas 

áreas de humanas é grande. As revoltas sociais são um tema que tem muita simpatia na 

esquerda que, por sua vez, representa um contingente elevado das faculdades de 

humanas – e, mesmo assim, o assunto é pouco pesquisado.  

Fiz uma sugestão e lutei por ela, que seria uma grande linha de pesquisa sobre o 

autoritarismo e a liberdade, e as modalidades de ambos, o que permitiria tanto pesquisas 

empíricas quanto teóricas e, ainda, aplicações práticas, como na psicologia formas de 

lidar com a emancipação das pessoas, na administração roteiros de gestão democráticos, 

o que estou dando como exemplo de que talvez estes temas fossem os mais aptos a 

congregar trabalhos de ciências humanas, ciências sociais aplicadas e, ainda, letras e 

artes. Mas esta proposta não despertou interesse. Tempos depois surgiu o LEI-USP, 

Laboratório de Estudos da Intolerância, por iniciativa da Profa. Anita Novinsky e da 

Profa. Zilda Iokoi, ambas da História, que acabou cedendo lugar ao Diversitas. É o 

maior exemplo que conhece desta ideia, com um enorme potencial de reunião de 

esforços. Mas conseguir unir as pessoas é muito, muito difícil, porque as pessoas não 

querem. Isso fragiliza as humanas. Há um certo delírio persecutório, professores de 

humanas se acham discriminados. Mas não é verdade. 
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Entrei na política científica quando, por acaso, fui ser diretor da Associação 

Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF). Lá defendi certos valores e acabei 

sendo convidado para participar da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC). Pertenci ao conselho, fui diretor, em 2003 concorri à presidência e perdi por 

menos de 1% dos votos. Fui também do Conselho Deliberativo do CNPq. Nunca fiz 

campanha para essas funções, a única que fiz foi para presidente da SBPC. Fui também 

diretor da Capes entre 2004 e 2008, isso me permitiu conhecer bem a política científica. 

Uma coisa que notei é que quem se empenha para obter dinheiro para a política 

cientifica são físicos e biólogos, sobretudo. Eles são quem realmente faz a luta, e não 

por acaso são quem controla os recursos. O Ministro de Ciência e Tecnologia, bem 

como as lideranças do CNPq, Capes e FAPESP, com frequência vêm das áreas que mais 

se mobilizam. As humanas se mobilizam pouco, mas não há como não dar dinheiro para 

elas, quando dá para as outras. Resultado: o dinheiro das humanas não é tanto fruto de 

uma mobilização e de lutas, ou de um grande projeto, é porque não dá para dar verbas 

para a biologia e a física, sem dar para as humanas. Não é o cenário dos meus sonhos, 

mas é a realidade. 

Para as pesquisas em Educação vai muito dinheiro. Mas quase todos os cientistas 

das exatas e biológicas estão convencidos de que o trabalho que se faz na área de 

Educação no Brasil é fraco. São muito críticos em relação ao que se faz na pedagogia. 

Dizem que o menor interesse da Pedagogia é ensinar as pessoas a formar melhor os 

alunos. Dizem que a Pedagogia está interessada em denunciar preconceitos, que os 

trabalhos são de denúncia ideológica ou, segundo dizem, ideológicos eles mesmos. A 

questão é que vai muito dinheiro para a educação. É uma área com muitas bolsas. O 

curioso é que enquanto nas exatas e nas biológicas há a tradição de luta pelos recursos e, 

ao mesmo tempo, de prestação de contas, nas humanas, a tradição de luta é menor. Há 

queixas, sim, luta, não. A prestação de contas na nossa área é também, muitas vezes, 

vista com restrição. Um número não trivial de professores de humanas acha que é uma 

intromissão indevida ser chamado a prestar contas. Isso é muito esquisito, porque são 

justamente eles que deveriam mais conhecer o que é a sociedade, só que em vez de 

assumirem um claro compromisso social preferem identificar sociedade a empresa, e 

entender que prestação de contas é de uma lógica empresarial, e não política e 

democrática. Choca-me essa comédia de mal-entendidos. Até porque não estou dando 

razão aos colegas das exatas e biológicas: a visão que eles mesmos têm da sociedade é, 
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com frequência, reducionista. O mérito grande das Humanas está em mostrar que 

assuntos sobre os quais cada um discorre, os assuntos cidadãos, são mais complexos do 

que o cidadão pensa. O cientista de outras áreas, falando de política, não é mais nem 

menos que um cidadão. O de Humanas, quando estuda política, sociedade, laços sociais 

continua sendo um cidadão, mas nestes assuntos adquire um conhecimento maior, que 

pode capacitá-lo a sair das soluções fáceis, que pululam em nosso meio. Mas falta-lhes 

transmitir ao público, inclusive aos demais cientistas, essa complexidade e riqueza. 

Nossos problemas são muito diferentes dos da França, Reino Unido e Estados 

Unidos e, no entanto, uma parte razoável da nossa pesquisa é franchising. Eles são o 

nosso referencial em muitas coisas, mas não vejo o porquê dessa necessidade. As 

humanas precisam escolher temas fortes que permitam um diálogo grande e autonomia 

intelectual. Por exemplo, uma questão que me interessa é que a política no Brasil tem 

forte componente afetivo. Esse componente foi utilizado por autoritários como Antonio 

Carlos Magalhães que, em sua propaganda, apresentava Salvador com um coração. 

Maluf também usava desse artifício: o coração na cidade de São Paulo. Enquanto isso, 

na Europa e nos Estados Unidos, a propaganda era muito mais racional, a política estava 

pautada pela racionalidade. As pessoas mais humildes não alçavam a voz, o que 

construiu uma política mais patrícia, mais aristocrática. Os grandes líderes, como 

Franklin Roosevelt, De Gaulle, Churchill, vêm de famílias de tradição culta – não 

necessariamente ricas e aristocráticas –, famílias que tinham peso. A política transcorria 

nesse espaço e o elemento afetivo ficava para Hitler e Mussolini. 

No Brasil, desenvolvemos uma política mais na base do afeto. Em alguns artigos 

sustentei que a grande novidade é que o PT faz uso desse afeto. O que temos aqui? O 

PSDB surge como o partido que quer o papel de trazer-nos a razão. Razão esta que a 

ciência política define a partir do Primeiro Mundo. Ele usou o slogan “Seriedade e 

Competência”, que não é um slogan emocionante. Assim, enquanto ele propõe a vitória 

da razão sobre as paixões, o PT soube lidar com as paixões na política e puxar para a 

esquerda. Essa é uma coisa fantástica, uma coisa inovadora e super-criativa. Essa 

questão que tenho estudado mostra bem como a nossa política é diferente da norte 

americana, da francesa, etc. E, o mais gozado, é que a deles está tendo dificuldades de 

lidar com o advento na cena política, de uma multidão de gente sem instrução formal ou 

com pouca instrução formal. Por isso os norte-americanos votaram no Bush Filho, 

porque é uma figura de poucas letras e de muito afeto. É difícil para o resto do mundo 
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imaginar quão simpático é George Bush Filho para eles. Tanto Bush Filho quanto 

Berlusconi lembram mais o papel de um Maluf e de um ACM para nós, do que um 

Kennedy ou um De Gaulle. É por isso que o afeto se tornou, recentemente, vital para 

eles.  

Tancredo Neves disse: “Ninguém vai ao Rubicão para pescar lambari”. A imagem 

que fica para mim a partir desta frase é que nas humanas muitos ficam pescando 

lambarizinho, mas não atravessam o Rubicão. Um problema sério nas pesquisas de 

humanas é a falta de definição de projetos. Citei exemplos de projetos que me 

interessam particularmente, mas é mais provável que se discuta a democracia 

deliberativa em Habermas, do que nossa cultura política – onde, claro, poderia entrar 

Habermas, mas não se partindo dele.  

O Curso de Humanidades que propus para a USP tinha um teor pós-moderno, o 

que levou alguns a criticarem-no, como Marilena Chauí. Onde eu concordo que haja um 

fator pós-moderno é no fato de que o curso não acredita na verdade. O objetivo seria 

formar as pessoas de modo que entendessem que várias linguagens – desde a 

Antiguidade até hoje – permitem compreender os fenômenos sociais e humanos. E que 

não existe uma totalização possível dessa linguagem. Nesse sentido há uma divergência 

em face do marxismo e das explicações totalizantes. A ideia era que a pessoa 

aprendesse várias linguagens e, a partir daí, se conseguisse um resultado mínimo: o 

aluno saber que para tratar de tal fenômeno, tal linguagem é melhor e, para outro, outra 

linguagem; e um resultado máximo: forçar o aluno a pensar, a criar uma teoria nova, 

que não precisaria ser totalizante, mas seria sua contribuição realmente original. Para 

pensarmos no resultado mínimo esperado, quero lembrar a posição de Foucault sobre 

Nietzsche. Ele dizia: “Nietzsche é uma caixa de ferramentas com a qual a gente entende 

as coisas”. Era essa a ideia do curso. Quando um pesquisador vai a campo tratar de 

índios, não pode ir com as ferramentas do progresso. Se chegar com concepções de 

desenvolvimento econômico, não entenderá nada. Já, se for discutir distribuição de 

renda e não tiver a ideia de progresso, mais várias outras, nada conseguirá. Quanto aos 

objetivos maiores, queria que os alunos aprendessem a combinar linguagens. Quem lida 

com distribuição de renda não pode querer que o pobre abandone toda a sua cultura. 

Falo da pessoa perder raízes e riquezas originais. Nesse caso é preciso criar um mix, o 

pesquisador teria que saber que não existe uma única linguagem e que a linguagem do 

outro tem que ser respeitada e combinada. Esse era um dos resultados desejados pelo 
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curso, tornar as pessoas mais aptas a lidar com a complexidade dos fenômenos. 

Idealmente, poder-se-ia chegar a um caso em que as realidades fossem inexplicáveis a 

partir das teorias existentes e que os alunos tentassem criar novas teorias que pudessem 

dar conta do problema. Assim se formariam pessoas, na hipótese mais modesta, capazes 

de aceitar a complexidade do mundo e, na hipótese mais ambiciosa, alguns indivíduos 

que pensassem de maneira mais original. 

As questões pós-moderna e moderna nem me ocorreram durante o planejando do 

curso. Em todo caso, o curso de Humanidades também tinha um ponto que não era pós-

moderno. Trata-se da convicção do cânone. O pós-moderno não crê em um cânone. 

Mas, é importante frisar, o pós-moderno não crê no cânone porque sustenta que ele foi 

construído a partir de investimentos de poder. Teria sido um investimento de poder que 

fez Shakespeare ser um autor mais celebrado do que tal ou qual poetisa ou poeta, semi-

analfabeta, mas genial. Eu não creio nisso. Penso que, de modo geral, a maior parte das 

grandes obras perenes são as que triunfaram. Quando descobrimos autores inéditos, é 

muito rara a proporção daqueles que são geniais. 

A ideia do curso de Humanidades era pegar o que de melhor foi escrito. Não 

estava pensando nos textos clássicos, mas no cânone. Porque nele já há divergência e 

riqueza suficientes. Tomemos Erich Auerbach, autor de Mímesis. Ele parte da dicotomia 

entre narrativa bíblica e homérica, da qual faz um excelente instrumento de leitura. Isso 

é só um exemplo. No caso da Filosofia poderia se fazer uma leitura minuciosa dos 

conceitos, primeiro caminho, ou, segunda via, um approach em relação à cultura, como 

na Literatura se poderia trabalhar, na poesia lírica, o eu, no drama, a segunda pessoa, no 

romance, a terceira. O romance é fantástico para ser trabalhado junto com a 

modernidade, porque para o economista e, talvez, para o cientista político, o moderno é 

a solução de problemas, é o grande projeto, existiam problemas e nós podíamos resolvê-

los. Ao passo que quando se pega a Literatura, ou a Sociologia, a modernidade é uma 

ferida, uma ferida terrível, a ferida do heróico, do romance, de Dom Quixote. Até 

Madame Bovary é uma ferida que você não tapa. Enquanto o sociólogo vai falar da 

cidade e da miséria, o cientista político vai falar da resolução dos problemas, estão no 

mesmo corredor da faculdade, mas os pontos de vista são muito diferentes. Estou 

simplificando, existem dissidências dos dois lados, mas a sociologia contribui muito 

para a nossa sociedade, onde nos cadernos de cidades, geral ou cotidiano dos jornais 

vamos ter o mapa da exclusão, enquanto a ciência política discute mais a politica em 
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sentido estrito.  Uma das coisas que pretendia com o curso era trocar os papéis. A ideia 

era pegar um antropólogo em formação, antípoda da ideia de progresso – porque ele tem 

que reconhecer que uma sociedade indígena é tão respeitável e tão rica quanto às outras 

– e mandá-lo trabalhar as eleições atuais no Brasil. E, vice-versa, pegar alguém imbuído 

da ideia de instituições para trabalhar com uma tribo indígena e, se a expressão faz 

sentido, resolver seus problemas. Os alunos se defrontariam com dificuldades reais, em 

vez de fazer um simples resumão.  

Dou aula de filosofia na USP desde 1976. Nos primeiros dez anos, em quase todos 

os semestres, tinha ao menos um trabalho notável, original, criativo. Tive uma aluna que 

me entregou um trabalho cheio de ideias inteligentes no qual citava a obra Alice no País 

das Maravilhas de Lewis Carol. Cada página era um capítulo e ela terminava 

datilografando como se fosse o rabo do coelho da Alice. Nos últimos 20 anos, desde os 

anos 1990, praticamente não recebi nenhum trabalho de graduação que fosse original, 

quase tudo é resumo. Isso acontece também na pós-graduação. No curso de pós na USP 

em Filosofia, que é uma área de gente com formação muito boa, os alunos não têm 

coragem de fazer pergunta, parecem morrer de medo; aí você vai dar uma palestra na 

Casa do Saber, que é um público leigo, as pessoas fazem mais perguntas... Isso das 

perguntas está melhorando no Brasil; havia uma época em que conferência só no Rio 

Grande do Sul você podia ter certeza que a pergunta seria inteligente, no resto do país as 

pessoas inteligentes não faziam pergunta e quem fazia pergunta, às vezes, era quem não 

tinha auto-crítica, e fazia pergunta ruim. No Brasil hoje, de Norte a Sul, há gente que 

discute bem, melhorou muito.  

No curso de filosofia as pessoas têm medo de expor sua posição. Então, o que 

comecei a fazer? Estabeleci um critério: o trabalho de graduação tem que ser a 

comparação de dois autores que dei. Por exemplo, Maquiavel e Morus. Digo aos alunos 

que não admito dois resumos e que a entrega de resumos implica reprovação. Mas os 

trabalhos comparativos são difíceis. Nesse sentido, o meu intento dentro do projeto do 

curso de humanidades era enfrentar a timidez das pessoas para pensar no país. Quando 

fui diretor da Capes dirigi a avaliação da pós-graduação no Brasil. Não há dúvida de que 

é o melhor nível de ensino deste país. Se não é o único a ser avaliado, é o único que é 

avaliado de maneira séria e sistemática, respeitado pela comunidade, chegando a fechar 

cursos ruins. Por exemplo, há 1200 cursos de direito no Brasil, dos quais uns 100 nunca 

aprovaram um único egresso no exame de ordem. Assim, quase 10% dos cursos de 
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direito não formam advogados, apenas bacharéis em direito. Fui olhar os 100; deles, 50 

são relativamente novos. Resultado, há 50 cursos entre 4 a 5 % das graduações de 

direito que, apesar de existirem já faz algum tempo, nunca conseguiram emplacar um 

único dos seus formados como advogado. Isso é terrível! Com a avaliação da Capes na 

pós-graduação não há nada equivalente, o resultado do trabalho é muito bom. Mas as 

teses não têm a qualidade de trinta anos atrás, quando eram poucas. Expandimos o 

número de teses, é um número enorme, não sei quantos doutorados há por ano hoje. 

Quando eu estava lá eram 10 mil por ano e esses doutorados não têm essa qualidade 

toda. Esse é um problema: o que a gente está fazendo para criar pensamento novo?  

Há problemas difíceis que precisam ser resolvidos, tanto do aluno que apresenta o 

trabalho, quanto do professor que diz: “Não se atreva a escrever além do resumão”. 

Nesse clima de medo e terror que se incute no aluno e que, às vezes, é introjetado por 

ele, fica difícil criar algo original. Os meus alunos na filosofia provavelmente não fazem 

perguntas porque têm medo da chacota, têm medo dos outros rirem deles. Então isso 

cria uma situação em que se têm instrumentos poderosos, mas não se faz uso deles. Por 

isso não vou colocar ênfase em falta de dinheiro para a educação. Para mim a questão 

não é falta de dinheiro para a educação, a questão é: com o que a gente tem, por que não 

se faz mais? Não digo que tenhamos dinheiro de sobra, apenas que, com o que temos, 

fazemos pouco. A raiz disso é o medo. 

O que significa produtivismo? Ouço muito falar, mas nunca vi. Não existe corrida 

pelo currículo Lattes. Este é um currículo que você tem que interpretar e avaliar. O que 

você coloca no currículo é uma coisa... Bom, outro dia vi um debate totalmente 

alucinado de gente perguntando onde era possível lançar uma participação como 

suplente de banca. Bom, a conclusão era de que seria possível lançar no tópico “outras 

produções”. Se eu receber um Lattes no qual alguém incluiu o fato de ter sido “suplente 

de banca” para dar o parecer, darei um parecer negativo. Porque, se alguém chegou ao 

ponto de colocar isso, é porque não tinha nada para colocar. Então veja, o Lattes é só 

um instrumento, o que importa é qual avaliação vai ser feita com ele e com outros 

elementos. Já o produtivismo é, sobretudo, um mito. Afinal, o Qualis da Capes impede 

que isso ocorra. Um pesquisador pode ter trinta artigos e eles não valerem nada de 

acordo com o Qualis. Agora, isso não quer dizer que a produção não coloque problemas 

que precisam ser discutidos a sério. 
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Em 1968 havia cem mil alunos universitários no Brasil, hoje nós temos uns 5 

milhões. Não sei qual era o tamanho da universidade em termos de professores em 

1968, mas você pode imaginar a diferença. Também não sei quantos docentes 

universitários temos hoje no Brasil, mas quando estava na Capes eram de 300 a 400 mil. 

Mesmo nos anos 1980 o mundo acadêmico era pequeno, então não havia grande 

problema em contratar alguém conhecido. Para que um concurso, quando se conhecia os 

poucos que existiam? Também não havia grandes problemas com a prestação de contas, 

era possível saber quem era quem. Estou simplificando muito, muito mesmo, mas de 

modo geral as pessoas se conheciam e um sistema de avaliação não era necessário. Hoje 

em dia não podemos adotar os mesmos critérios daquela época, isso seria uma injustiça 

total. Entendo que, para muitas pessoas que viveram naquele período, essa passagem foi 

extremamente traumática. Para muitos que trabalharam naquela época a necessidade de 

prestar contas é quase um acinte. Mas somente numa sociedade tradicional em que as 

pessoas se conheciam e eram gentis umas com as outras, a inexistência de uma 

avaliação era possível.  

Vou te contar uma história. Eu fui para os Estados Unidos em 1994. Uma das 

pessoas que encontrei foi Edmund Leites, que era amigo do Roberto Schwartz e 

conhecia o Bento Prado. Ele foi uma pessoa encantadora, me recebeu muito bem e 

passamos dois dias conversando. Ele era um historiador do puritanismo, um homem 

interessantíssimo que criticava a ética puritana. Comentei que um esforço estava sendo 

feito para que no Brasil mais trabalhos fossem publicados. Expliquei que havia teses 

que nunca tinham sido publicadas na minha área, como as escritas pelo Bento Prado e 

Oswaldo Porchat que ainda não tinham publicado seus trabalhos mais importantes. É 

evidente que outros publicaram desde muito cedo, como Gianotti, Marilena Chauí e 

Gerd Bornheim. Então, Leites me interrompeu: “Vocês sabem que vão tornar a vida 

acadêmica um inferno?”. Eu perguntei: “Como?”. E ele: “Porque, na hora que você tem 

a cobrança para publicar, a vida vira um inferno, fica super-competitivo e as pessoas 

querem uma o pescoço da outra”. E devolvi: “Qual a alternativa então?”. E ele concluiu: 

“Não há”. O fato é que, quando há pouca gente o convívio é ameno, mas na hora que se 

começa a cobrar qualidade passa a existir conflito. O Bento Prado que era um 

cavalheiro, um homem de conversa muito agradável, dizia isso. Mas não há alternativa 

porque, quando começa a haver bastante gente, deixar o sistema continuar funcionando 

pela cooptação, a partir da velha oligarquia ou da aristocracia existente, é um absurdo, 
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não é justo, não é ético, não é eficiente, não é nada disso. Assim, a partir de certo 

momento, é preciso ter essa prestação de contas, cobrança, avaliação e tudo mais. O 

problema é que essas regras para quem está no páreo há muito tempo constituem uma 

ofensa pessoal, como se a pessoa fosse entrar onde sempre entrou e pedissem agora a 

sua identidade. Ou quando alguém vai comer uma coisa na padaria da esquina onde é 

cliente há anos sem a carteira, e o funcionário pede para a pessoa deixar o casaco como 

garantia de que traga os cinco reais que está devendo. Então, a avaliação foi vista dessa 

maneira e de forma muito ruim.  

A questão é que não há alternativa a não ser o pesquisador prestar contas, e não 

estou falando em notas fiscais! É preciso cobrar, avaliar, mostrar a validade do que se 

faz. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a prestação de contas numa sociedade 

democrática é ainda mais assustadora. Porque uma sociedade democrática é uma 

sociedade em que a maioria é pobre, quer dizer, na nossa sociedade democrática, a 

maioria é pobre; mas, mesmo que não seja pobre, a maioria não tem um nível de vida 

que um professor universitário tem ou quer ter. O professor universitário está acima da 

média do nível de vida, então justificar às pessoas um investimento nas universidades 

de 10% do ICMS como no caso paulista é sempre delicado. Isso embora nossas 

universidades sejam as melhores do Brasil, quer dizer, a USP é a melhor, a UNICAMP 

disputa o segundo e o terceiro lugar, e a UNESP está confortavelmente em torno do 

quinto. Justificar esse dispêndio junto ao povão é necessário e faz parte da democracia. 

Como lidamos com isso imaginariamente? Construímos um povo imaginário, um povo 

que adoraria ter uma universidade muito boa. Ao mesmo tempo, criticamos o povo 

realmente existente dizendo que é manipulado por uma mídia anti-universidade, anti-

intelectual, no final das contas anti-povo, etc. Mas qualquer povo realmente existente 

algum dia vai perguntar: por que vai tanto dinheiro para a universidade? Por que esse 

dinheiro todo não vai para outra coisa?  

Uma vez eu ia para Campinas com uma amiga e passou um carro da PM levando 

a taça do campeonato paulista de futebol, que tinha sido ganha pelo XV de Piracicaba. 

Ao ouvir as sirenes, ela comentou: “Que desperdício de dinheiro público!”. Eu disse a 

ela: “O povo deve achar que o desperdício é conosco, não com o time de futebol”. 

Temos uma visão que só funciona se mitificamos um povo que não gostaria de futebol e 

adoraria pesquisa em História. Se a pesquisa for feita na área de Química, ele poderá até 

achar que trará um efeito positivo para a sua vida. E nos casos de História e Filosofia? 
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Não é fácil pensar a mesma coisa. Mas tenho certeza de que somos capazes de dar esta 

justificativa e de convencer a sociedade; apenas, penso que isto não está dado, não é 

trivial e demanda esforço. 

Minha geração entrou na universidade no final de um sistema que era aristocrata 

no sentido literal, dos melhores. Isso significa que vemos mal o advento de uma 

formação em massa. Quando 10 mil doutores são formados por ano, ninguém é capaz 

de conhecê-los, nem tem condições de saber quem é bom ou não sem algum tipo de 

prova, exame ou currículo. O doutor deve ser avaliado para saber se merece ou não 

progredir na carreira, ter ou não verbas adicionais, etc. Isto é justo. A questão é definir o 

método para avaliar. E este tem que ser o melhor para aquela área específica. Agora, 

isso não quer dizer que a área vai definir sozinha, pois além de ter que saber qual é o 

melhor método para ela, precisa convencer as outras áreas da sua diferença. Aqui 

chegamos a uma questão importante na qual nunca teremos uma resposta cabal, todas 

são provisórias. Por exemplo, como se mede o fator de impacto de uma publicação? 

Fator de impacto é uma medida para periódicos. Vamos pegar uma boa revista da área 

de história no Brasil, a Estudos Históricos. Vamos dizer que saiam dois números por 

ano, cada um deles com dez artigos. Então, saem vinte artigos por ano. Com um bom 

aplicativo, robusto, pode-se saber quantas citações foram feitas da revista, num ano, em 

outros periódicos também reputados – revistas nacionais, como a da ANPUH, ou a do 

Departamento de História da USP, e internacionais. Digamos que os vinte artigos da 

Estudos Históricos ensejaram no ano de 2012 dez citações. Divido então as dez citações 

pela base de vinte artigos; o fator de impacto vai ser 0,5. Este é um alto fator de 

impacto. Agora, se os vinte artigos gerarem uma única citação, calcula-se um sobre 

vinte: 0,05 é um fator baixo, mas até corriqueiro. Se forem trezentas as citações, será 

um fator 15. Esta ordem de grandeza praticamente só aparece em revistas como Nature, 

Science e Lancet. A Lancet, que é uma grande revista de Medicina, tem o fator de 

impacto de 30 a 50. O fator de impacto de 1,0 para cima é muito bom. Mas também isso 

varia muito conforme a área. Por exemplo, as revistas de matemática têm um fator de 

impacto baixo, em média, ao passo que as publicações das biológicas o têm alto. Não se 

pode comparar uma com a outra. Não se pode dizer “a biologia é melhor que a 

matemática”, são modos de produção diferentes. Conclusão: o que o fator de impacto 

gera? Ele permite ver não só se o artigo é bom ou não, o que você não sabe, mas se o 

artigo ensejou publicações, se foi comentado, criticado. O fator de impacto tem 



313 

 

limitações? Tem, tem grandes limitações, dentre elas a seguinte: como fica a área que 

produz apenas secundariamente em periódicos, cuja produção principal está em outros 

veículos? Fica muito difícil. Estudos Históricos é muito boa, mas quem se interessa por 

ler história geralmente prioriza livros. Ora, livros não são séries e não se encaixam 

numa métrica desse tipo.  

Ao ser convidado para ser diretor da Capes, coloquei duas condições, a primeira 

era acabar com o tempo médio de titulação, um critério que penalizava os cursos que 

demorassem a formar mestres e doutores. A segunda era considerar o livro como 

produção científica relevante. A questão é que, para o livro ser uma produção científica 

relevante, ele tem que ser avaliado. Aí surgiu o problema. Alguns se dispuseram a fazê-

lo, como os geógrafos. Vale destacar o magnífico trabalho feito pelo Prof. Dr. 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira, do Departamento de Geografia da USP. Ele mandou 

cada um dos livros de geografia que saiu no triênio que estava sendo avaliado, com um 

questionário, para três pareceristas. A partir dos pareceres, construiu uma tabela graça à 

qual se podia avaliar a área levando em conta a produção de Geografia como um todo e 

suas especificidades, como a física e a humana. Mas também falei com a Antropologia, 

em 2004. Eles tinham 72 livros publicados no triênio e seis pessoas na comissão de 

área, perguntei: não dá para avaliarem os 72 livros? Eles falaram: “Não”. Eu pensava: 

“São só doze por pessoa!”. Afinal, avaliar não é fazer resenha... No fim das contas, 

depois de quatro anos discutindo, as Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e 

Linguística, Letras e Artes chegaram a um acordo que somava dois princípios para 

todas, ou quase todas, essas áreas. O acordo era o seguinte: ao chegar um livro, o 

parecerista daria uma primeira olhada externa, um browsing. Observar o livro enquanto 

objeto indica se o livro tem um facies de divulgação, de obra didática, ou de auto-ajuda 

etc. Esta apreciação, ainda que superficial, permite ver que tipo de pesquisa está nele, 

aliás, até mesmo se é uma obra de pesquisa. A primeira triagem já indicava os que 

possivelmente seriam melhores, os quais seguiriam para a leitura de três pessoas que 

dariam notas, que seriam cruzadas. A partir daí poderíamos levar em conta a produção 

de livros, mas também fazer cruzamentos importantes. Por exemplo, constatar se os 

melhores livros de cada área estão ou não presentes nas bibliografias de pós-graduação. 

E, se não são citados, entender por quê.  

A coautoria também precisa ser levada em conta. A coautoria, nas ciências exatas 

e biológicas, é talvez excessiva; em alguns casos se tornou uma doação de parceria, o 
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que é ruim. Mas nas Humanas há algo quase antiético, na direção contrária: é raríssimo 

um orientando assinar um trabalho com o orientador. Às vezes a ideia do orientando foi 

dada pelo orientador e aquele, se for decente, agradece no prefácio. Mas há casos em 

que nem agradece. É raro sair um artigo dos dois, o que seria natural. Se nas humanas 

isso é incomum, a coautoria nas outras áreas é exagerada.  

Fizemos uma coisa incrível na avaliação de 2007. Quando a avaliação trienal 

ocorre, há quarenta e tantas áreas que elaboram uma hierarquia interna dos cursos. A 

partir daí há dois problemas na avaliação. O primeiro é que, quando uma comissão de 

filosofia se reúne e avalia, o colega de biologia não sabe se você formulou a hierarquia 

justa ou se protegeu os amigos. Como evitar isso? Ora, há vários indicadores que são os 

seguintes: o pessoal tem produção científica de qualidade? Orienta teses, gera 

resultados? São quatro ou cinco questões centrais. Terceira questão: a produção 

científica qualificada está bem distribuída ou só dois professores, em trinta (digamos), 

escrevem muito e os outros, nada? Quarta questão: a orientação está bem diversificada 

ou apenas dois ou três orientam quase todos os alunos? Basicamente, são esses os 

indicadores.  

E um artigo não vale a mesma coisa que outro artigo. Você vai publicar na 

Estudos Históricos, vale muito mais do que trinta artigos publicados em periódicos 

menos lidos. Ou a Revista Brasileira de Ciências Sociais, também muito boa. Isso não 

quer dizer que esses periódicos só publiquem coisa muito boa, mas pela média se 

destacam. Tomo então esses quatro critérios, mais alguns e estabeleço tabelas, tomando 

o cuidado de proporcionar os resultados ao número de professores, senão os cursos 

gigantes, com cem orientadores, sairiam melhor que os que têm apenas dez. Isso posto, 

tenho planilhas que mostram a qualidade de cada curso avaliado dentro da área. Agora, 

vem a questão de conferir se a hierarquia dentro da área de filosofia é justa ou não. Com 

estes dados e, sobretudo com a plena transparência deles, que eu implantei, mais 

explicações claras no site da avaliação, a comunidade de filosofia pode ver se sua 

avaliação é correta ou não, e as outras áreas também. Esta é a primeira tarefa quando a 

avaliação de uma área é apreciada pelo colégio de todas as áreas. É complexo, mas no 

fundo é viável. 

Um parêntese, tudo isso deveria ser mais conhecido. Na Avaliação de 2007 eu 

escrevi uns doze artigos para o site, que depois saíram consolidados em revistas, 

inclusive em inglês. Mas em geral a comunicação da avaliação era muito ruim. 
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Provavelmente, o próprio setor nem sempre tem interesse em explicar. A comissão de 

área às vezes prefere chegar à sua comunidade e dizer: a Capes mandou. Mas, no caso, a 

decisão veio daquela comissão – que, por sua vez, nunca discutiu com ninguém da 

Capes, mas foi por conta própria. Na Filosofia, a comissão decidiu que revista apenas 

grampeada não vale, precisa ter lombada. Depois, definiram que revista que não tenha 

resenha não vale. Decidem isso e depois se diz que “a Capes mandou”, quando na 

verdade nem o colégio de todas as áreas nem a diretoria estão sabendo de nada, é apenas 

um poder local.  

O grande problema é a comparação entre as áreas. Como eu comparo, como posso 

atestar se o programa de história é 7, no mesmo patamar que um 7 de biológicas? É 

difícil. O que descobri em 2007? Depois muitas discussões, acabava ganhando quase 

toda votação pela argumentação, não pelo poder – porque era um conselho eleito com 

mandato, de representantes de área, então minha vontade ou a do presidente da Capes 

não prevalecia. Na Trienal daquele ano perdemos alguns casos, mas poucos. O 

problema para a Diretoria é evitar a inflação. No limite, cada área quer subir o máximo 

de seus programas, e se todas as propostas forem atendidas você incha os níveis mais 

altos de nota. Mas descobrimos o seguinte: se há dez mil doutores formados por ano e 

trinta e cinco mil mestres, então temos três mestres e meio para cada doutor. Se 

examinar apenas os programas com doutorado e mestrado, como o seu, eles formariam 

23 mil mestres. Assim, temos doze mil mestres sendo formados por programas de 

simples mestrado, são os programas geralmente de interior de estado, a oeste da linha de 

Tordesilhas. De certa forma, a pós-graduação no Brasil se divide a leste de Tordesilhas, 

doutorados, incluindo o interior do estado de São Paulo e somando o Rio Grande do 

Sul, e a parte que era para ser espanhola, mestrado. Os de mestrado têm nota mais baixa, 

geralmente 3 e 4. Tao logo um mestrado chega ao 4, ele pede o doutorado. As notas 5, 

que são as mais elevadas para mestrado, na verdade já são dadas para cursos com 

doutorado; como você sabe, 6 e 7 são privativas de doutorados. Então, o que vimos? 

Que, no contingente em que seu programa está, ou seja, os programas que têm 

doutorado e mestrado, tínhamos 23 mil mestres para 10 mil doutores, ou seja, uma razoa  

de 2,3. Conferimos a listagem e era tiro e queda: quase todos os programas com alta 

nota tinham uma relação de mestre para doutor mais vantajosa para o lado do doutor, 

formando mais doutores do que a proporção média dizia. Entenda: se formar 2,3 

mestres para cada doutor, você está na média; se titular um mestre para cada doutor, 
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está formando bem mais doutores do que a média. Ora, quanto mais um programa 

doutora, mais ele é escolhido pela sua própria comunidade como um programa líder. 

Então, quem fez um mestrado no interior do País, se for fazer o doutorado, vai procurar 

um programa líder. Daí que os programas mais bem avaliados são os que formam 

doutores acima da média nacional. Esta não é uma determinação ou orientação a priori, 

é uma constatação a posteriori que fizemos na fase de consolidação da Avaliação 2007. 

Havia um programa de biológicas que formava quatro doutores para cada mestre, ele 

desenhava uma liderança muito nítida. E o que se fez com base nisso? Na fase da 

comparação das notas de uma área com as outras, todos os que discrepavam nós 

identificamos e levamos ao Conselho. Os relatores os olharam com mais atenção. Em 

alguns casos, estes disseram “o programa é bom mesmo, é que é novo”, mas na maior 

parte se notou que estava exagerada a nota.  

Este foi um critério sofisticado, que devemos ao estatístico Ricardo Lourenço; 

meu papel foi escutá-lo, discutir muito com ele e, depois, construir o ambiente na 

comunidade científica, que me respeitava e o respeitava, para ser aceito como indicador 

na comparação dos programas e orientação para as políticas de avaliação. Por exemplo, 

numa área cinco cursos foram propostos para a nota mais alta, mas dois ou três deles 

doutoravam muito pouca gente. Formavam mestres e diziam ser muito rigorosos no 

doutorado. Mas a verdade é que seus mestres iam se doutorar em outras universidades... 

Só que o problema desse critério é que não se pode usar duas vezes. Se repetir na 

avaliação seguinte, as pessoas vão doutorar quem não merece o título, vão trabalhar o 

indicador e não a realidade. Isso para dizer que a avaliação tem que mudar o tempo 

todo. 

Pensemos, por exemplo, qual a vantagem de publicar em periódico e não no livro? 

É a internet. O livro você tem que comprar e nem sempre acha; o artigo, você pode ler 

em qualquer lugar do mundo. Precisamos publicar mais em periódicos, mas sem 

sacrificar os livros. Seria desejável que as dissertações de mestrado, todas elas, 

gerassem alguma publicação resumida, até porque teses tendem a ser prolixas. 

Periódicos não são fim em si, são um meio bom, quando estão na Internet, de difundir a 

produção e, assim, fazê-la contribuir para avançar o conhecimento. Nem todos 

percebem os frutos que se pode tirar de uma boa avaliação – por exemplo, constatar o 

que as ementas ou a bibliografia dos cursos não levam em conta; retomando minha 

sugestão acima, de conferirmos os melhores produtos da academia e a bibliografia dos 
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cursos, se estiverem em descompasso de duas uma: ou a obra não é tão boa, ou o curso 

está desatualizado. Temos o problema, algo provinciano, de não citarmos uns aos 

outros. Aliás, este é o único sentido positivo da regra da área da Filosofia, que 

mencionei, de só pontuar revistas que tenham resenhas: obrigaria a discutir produção 

brasileira, a dialogar.  

Quando conhecemos o que está em jogo na avaliação, temos meios de atuar na 

política científica e de formação de recursos humanos. O problema é que o debate 

geralmente nem é debate, é apenas uma reclamação de quem se sente coagido e nem 

pergunta por quê. Some-se que o pessoal das exatas não conhece humanas, e 

inversamente, mas nas humanas têm mais aceitação argumentos contrários à avaliação, 

a maior parte deles argumentos fracos. Daí que, quando você discute com os cientistas 

usando um argumento ruim, perde a possibilidade de continuar a discussão. Eles estão 

convencidos da importância da qualidade, talvez por isso eu dialogue bem com eles, 

porque sabem que para mim este ponto é inegociável. É claro que medir a qualidade é 

complicado, mas transformar essa dificuldade em impossibilidade, como ouço alguns 

colegas, é suicídio em termos tanto de projeto universitário quanto de diálogo com o 

que ha de melhor na academia brasileira. 

Considero incompatível ser intelectual e se filiar a um partido – salvo casos 

excepcionais, como numa guerra. Porque o fundamental no intelectual é a autonomia, o 

pensamento crítico. Como criticar, se você é o que Gramsci chamava de intelectual 

orgânico? O que quer dizer “assumir a perspectiva da classe trabalhadora”? Não existe 

uma única perspectiva, mas esse mantra convenceu muita gente. Ou o que significa 

“assumir a perspectiva da classe dominante”? Sempre valorizei a independência 

intelectual. Claro, alguém pode se achar independente e na verdade estar dominado por 

preconceitos de qualquer ordem, mas é preciso se esforçar o tempo todo para se auto 

examinar. Isso é como a imparcialidade, que é impossível – só que, se um juiz ou 

jornalista não acreditar na imparcialidade, não pode ser juiz ou jornalista.  

Depois do meu doutorado, concluído em 1984, me interessei em utilizar o 

instrumental da filosofia política para pensar a política brasileira. Esta se tornou uma 

questão crucial. Com este instrumental de Hobbes, para simplificar, o medo, como 

pensar o medo na política brasileira atual? Desde o momento Collor, comecei a publicar 

mais e a utilizar todo este instrumental para criticar o que era visivelmente um governo 

personalista, com elementos autoritários. Todo esse instrumental me pareceu 
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importante. Em minha trajetória houve uma grande divisão em algum momento dos 

anos 1990, que foi quando me dei conta de que não se tratava de adotar um instrumental 

pronto – fosse o da filosofia política clássica, com Hobbes, Maquiavel, Montesquieu, 

Rousseau e Marx, que são os cinco filósofos políticos que mais admiro, ou o 

instrumental da ciência política contemporânea. Percebi que nenhum desses 

instrumentais podia ser usado impunemente sobre o Brasil. Nosso país tem diferenças 

que acabei conceituando em torno do afeto e do afeto autoritário. Tentei entender 

também, contra o afeto autoritário, a tentativa de fazer despontar um afeto democrático, 

vamos chamar assim. Se um regime autoritário se sustenta na manipulação do afeto, o 

regime democrático tem que estar sustentado na emancipação dos afetos; não pode ser 

um regime baseado apenas no exercício da razão, apenas na crítica, porque ninguém 

aguenta isso. Isso, aliás, é Montesquieu: existe a natureza de um regime, mas também o 

princípio que lhe dá vida, que está nas paixões que o fazem funcionar. Isto é também 

antropologia.  

Adotei assim o princípio de que cada sociedade tem um registro dos afetos que a 

faz funcionar. Por que uma democracia não funcionaria por aí? Essa interrogação mais 

ou menos coincidiu com um momento da história brasileira que nos causa orgulho, 

quando houve a mobilização da sociedade pelo impeachment do presidente Collor. Esse 

momento promissor poderia ter gerado uma aliança entre o PSDB e o PT. Eles 

representavam sensibilidades, ambas contrárias à corrupção, ambas favoráveis aos 

direitos humanos, que poderiam ter se aproximado, mas não o fizeram. Isso me gerou 

uma grande frustração. Mais tarde, acabei achando positivo que em 1994 dois partidos 

tenham começado esse conflito, porque graças a isso tivemos os melhores partidos da 

política brasileira liderando a disputa política. É difícil imaginar o que teria sido Lula 

como presidente e Serra como vice, em 1994. Ou Mário Covas governador de São 

Paulo e José Dirceu, seu vice. É possível que Covas perdesse as eleições. Aludo a uma 

aliança que foi cogitada na época com Lula e Covas para presidente e governador. 

Imagino... Teriam perdido para ACM o cargo de presidente? Ou para Maluf, ou Fleury, 

ou Quércia, o cargo de governador? É possível. Mas a divisão de PT e PSDB descartou 

esse pessoal, a direita perdeu a liderança e não lança candidato a presidência desde 

1989. O último candidato a presidente viável de direita foi Fernando Collor. Há um 

quarto de século que a direita não tem projeto para o Brasil. Hoje ninguém concorre à 

presidência tendo um projeto viável que seja contrário aos direitos humanos. Para 
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governador de São Paulo, demorou mais. Tanto no estado como na cidade de São Paulo, 

só em 2000 ou 2002 nos livramos do entulho autoritário, mas foi uma façanha. O ruim 

foi que PSDB e depois PT se aliaram com o que há de pior; o que há de pior deixou de 

ser competitivo, mas tornou-se presença constante na Esplanada e nos palácios. Esse é o 

preço que pagamos. Também é negativo que dois partidos que não são tão afastados 

assim, nem pela origem, nem pelo desenvolvimento, que são o PT e PSDB, 

desenvolveram um ódio recíproco. No período eleitoral, me sinto mal com as acusações 

recíprocas.  

Fernando Henrique conseguiu duas ou três realizações notáveis. O Brasil, desde 

Itamar Franco, está com muita sorte presidencial. Fernando Henrique acabou com a 

inflação e privatizou. Não gosto da privatização, ela não me emociona, mas precisava 

haver alguma solução para as empresas estatais. Ou o Estado colocaria mais dinheiro 

nelas para mantê-las estatais e fazê-las funcionar, ou privatizaria. FHC desatou o nó. Se 

desatou da melhor ou pior forma possível, não sei, mas desatou e fez funcionar. Um 

telefone custava o equivalente hoje a dez, quinze mil reais. Um absurdo! Terceira 

realização de FHC: ele ajudou muito a consolidar o espírito democrático no país. Por 

maior que seja a tensão entre PT e PSDB, Dilma reconhece esse mérito dele. Teve papel 

notável para fazer que os dois lados se equilibrassem mais, mas essa agenda se 

completou e se inverteu.  

E o PT, com Lula? Conseguiu colocar a inclusão social como irreversível. Quando 

Lula deu uma entrevista logo depois da eleição para o casal do Jornal Nacional e eles 

perguntam muito sobre a economia, depois de acalmar os mercados o presidente eleito 

os questionou: “Não vão me perguntar nada sobre a fome?”. Até então qualquer projeto 

social era a primeira coisa que o governo sacrificava. Sarney teve a intenção de fazer 

algo social, mas era a primeira despesa a sacrificar. Porém, a partir do governo Lula, 

isso não se faz mais. A inclusão social não se resolve em oito anos, nem em dez, nem 

em doze, então o PT continua tendo uma agenda que o PSDB não tem. O resultado é 

que o PSDB acaba tendo que fazer uma campanha mais baixa, tomando questões como 

o aborto. O que decepciona muitos é, contudo, a corrupção.  

Muita gente se empolgou, crendo que o PT seria um partido fundamentalmente 

honesto; uma vez no poder, ele se desleixou. Independentemente do julgamento do 

mensalão, o fato é o seguinte: poucos hoje põem a mão no fogo por sua honestidade, 

hoje. E foi um sacrifício muito grande. Nunca acreditei demais no PT, sempre achei que 
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tinha um alto elemento demagógico. Por exemplo, ele criticava todo tipo de qualidade 

do ensino. Dizia que o ensino seria bom se aumentasse a quantidade de dinheiro, mas 

nunca colocou a questão da avaliação. Com esse ponto jamais concordei. Já no governo, 

o PT assumiu a avaliação, amadureceu. Mas relaxou os princípios éticos. Como nunca 

acreditei demais no discurso do PT, nunca acreditei que fossem os únicos honestos, 

minha decepção foi pequena. Mas conheço pessoas que ficaram muito decepcionadas 

com o PT, a ponto de Hélio Bicudo ataca-lo com muita veemência.  

A agenda do PT continua viva, a agenda da redução da miséria, essencialmente. Já 

o PSDB não tem muita alternativa a não ser tentar cumprir essa agenda e enfrentar a 

questão da miséria. Isso é decisivo. Mas isso não quer dizer que as eleições estejam 

ganhas. É o inverso da Inglaterra. Desde Thatcher, a agenda lá é privada. Mesmo que o 

Partido Trabalhista esteja no poder, fará o que fariam os conservadores, mas com rosto 

humano, com certo desconto. Aqui no Brasil a agenda foi definida pelo PT: se o PSDB 

ganhar a presidência, ou outro partido qualquer, estará em pauta a agenda do PT, com 

modificações. 

A Universidade de São Paulo não é representativa da universidade pública. Ela é a 

melhor universidade do Brasil, muito à frente da segunda. Ela é uma classe quase 

sozinha. Posso dizer isso com tranquilidade porque nunca defendi nem no CNPq, 

quando fui de seu Conselho, nem na Capes, quando fui seu diretor, mais lugares para a 

USP. Mas é uma universidade de grande destaque, tanto que sua presença internacional 

é notável. Mas tem problemas. Primeiro, a USP há muito tempo padece de falta de 

liderança, mas isso foi acontecendo no sistema universitário brasileiro como um todo. 

São poucas as universidades em que uma pessoa respeitada academicamente está na 

direção. Temos um problema sério, a diferença entre a autoridade e o poder. Discute-se 

muito o poder universitário, discute-se pouco a autoridade acadêmica. O poder pode ser 

atribuído por herança, por nomeação, por eleição. No fundo, poder é nomear, demitir, 

dar dinheiro, essas coisas. Há a definição, não sei se de Benedito Valadares ou de 

Getúlio Vargas: “Poder é o poder de nomear, demitir, prender e soltar”. Há autoridade 

quando se é respeitado pela sua dignidade. Por exemplo, Fábio Comparato, ou Dom 

Paulo Evaristo Arns, ou pessoas que estiveram do lado da ditadura, mas romperam com 

ela e a denunciaram, como Severo Gomes. A autoridade intelectual é muito importante 

pois, quando um pesquisador com autoridade acadêmica ocupa um cargo de poder, essa 

pessoa consegue mobilizar. Vi isso mais em universidades de porte médio, na 
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Universidade Federal da Bahia com Naomar de Almeida, na do Pará com Alex Fiúza, 

que assinaram comigo um artigo sobre um estágio social na graduação. Na USP faz 

tempo que temos o problema da liderança universitária, sendo difícil ter um grande 

pesquisador como reitor, diretor de faculdade ou chefe de departamento. Cada vez mais 

os cargos são assumidos por pessoas corretas, mas de menor destaque acadêmico. Esse 

problema acontece mais nas humanas. Já na Física, na Química, na Biologia, procuram 

colocar o grande cientista na liderança. Isso lhes dá um peso político, que você nem 

imagina. Não imagina mesmo, porque não temos experiência disso... Nossa faculdade 

teve Gabriel Cohn como diretor, mas são poucos. Isso acaba enfraquecendo as humanas, 

mas também as demais áreas. Isso vem junto com algo bom, que hoje caracteriza a USP 

e outras grandes universidades, que é a autonomia muito grande dos setores; estes vão 

bem, dialogam direto com as agências de fomento, mas com isso a universidade perde 

um pouco de peso em favor das agências. 

Quando se levanta a questão da universidade pública, o dado que eu tinha, e que 

deve ter aumentado, era de mais de cinquenta federais; em princípio, todo estado tem 

uma universidade federal, sendo que em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul elas são 

muitas. Das estaduais, contam só as três paulistas, as duas fluminenses, e as do Paraná, 

o resto é inferior. Entre o pelotão de frente das universidades públicas e a massa delas 

vai uma grande distância. Mesmo com a expansão, no governo Lula, que criou muitas 

universidades públicas federais e novos campi delas, com todas contratando doutores, o 

panorama é frágil. O que espero no governo Dilma, é que acerte o que ficou solto, pois 

essas federais muitas vezes estão soltas. Veja a federal da Grande Dourados, que passou 

de cinquenta ou setenta professores doutores para cento e setenta. Seu reitor veio falar 

comigo na Capes. Tinha cento e setenta professores doutores, dos quais mais de cem 

não trabalhavam na pós-graduação. Um professor doutor que não trabalha na pós-

graduação é um professor-doutor que, em princípio, não pesquisa. Então vai esquecer o 

que aprendeu ou, se for bom, vai mudar de universidade. O alto número de doutores 

daquela universidade em tese é um bom indicador, mas na verdade é um peso morto. 

Estavam desperdiçando profissionais e pagando dinheiro que não correspondia ao seu 

trabalho.  

As universidades líderes, se formos rigorosos, são dez ou doze. As três paulistas, 

as federais do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas, a UnB talvez e Pernambuco, 

mais a PUC do Rio de Janeiro. Abrindo o leque seguem as universidades como a 
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UNIFESP na área de medicina, ou de outra universidade temática de agronomia. As dez 

melhores são públicas, com uma privada. Se expandir o quadro, inclui a Bahia, o Pará, 

Santa Catarina; pode chegar a vinte ou trinta universidades brasileiras de qualidade. 

Praticamente todas públicas. Das particulares se destaca a PUC do Rio, que está entre as 

dez melhores, a PUC de São Paulo, possivelmente a de Porto Alegre e Paraná. Então 

teremos 25 ou 30 universidades que realmente você pode dizer boas. Aí temos umas 

dezenas de universidades federais, 20 a 30 universidades estaduais, mais todos os 

centros federais de educação tecnológica que Fernando Haddad transformou em 

universidades. Há um grande número de médias ou mesmo fracas, que não caberão no 

modelo USP. O que pode ser feito? Antes de mais nada, é possível valorizá-las, criando 

mais redes de modo que o pesquisador das universidades periféricas tenha contato 

constante com colegas em universidades fortes, não parando portanto de pesquisar. É 

possível fazer que as pessoas dessas universidades, ou instituições de ensino menores, 

formem efetivamente bons alunos, mesmo que não possam fazer uma grande pesquisa.  

Mas entram mil outras discussões – por exemplo, qual o significado do 

doutorado? O doutorado hoje é de certa forma o mínimo para se entrar numa 

universidade como professor. Sustenta-se que a tese acadêmica forma um futuro 

pesquisador. Será isso mesmo? Ou haverá doutores que vão pesquisar e outros que 

apenas completaram uma formação? Pode acontecer do futuro doutor não fazer 

pesquisa. Realmente, tenho dúvidas a respeito. A rigor, se quisermos aulas bem dadas, 

poderia ter mestres dando-as. Se o objetivo for esse, não precisaria doutorar alguém. E: 

só porque a pessoa é doutora, quer dizer que tem capacidade de pesquisa? Não sei. 

Aliás, vai haver espaço para ela pesquisar? Não sei. Mas espaço para formar gente boa 

tem que haver. Tome Direito, Pedagogia e Administração, chamados de cursos “cuspe e 

giz”, porque só precisam desse, digamos, equipamento, dispensando laboratórios, que 

são custosos. É uma simplificação, obviamente, porque requerem bibliotecas, mas no 

fim das contas são as faculdades mais baratas de instalar. É o que mais aparece de curso 

e, como dão dinheiro, são fáceis de montar. Mas, depois, o formado vai fazer o que? Em 

Direito há o exame da Ordem, que ao menos evita advogados péssimos, mas por outro 

lado, quando mais do que 50, 80, 90% não passam no exame, o panorama fica 

assustador, dada a má qualidade do ensino. 

Há também uma questão super complicada: a USP é a única universidade pública 

no Brasil que não tem nenhum esquema de eleição direta para reitor. Essa é uma 
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deficiência ou uma vantagem da USP? A USP é a melhor do Brasil apesar disso ou por 

causa disso? É uma questão muito difícil. Apresentei uma proposta, quando fui membro 

do Conselho Universitário
57

. Estou aposentado, não sou mais docente na ativa, mas 

fiquei os últimos dois anos porque queria ver se votava uma ampliação do colégio 

eleitoral de reitor. Relatei a questão em junho de 2012 e penso que eles vão votar nos 

próximos meses. Amanhã
58

 vou expor para a congregação da faculdade, porque está em 

debate nela e em todas as outras unidades. 

Como se elege um reitor na USP? Num primeiro turno votam os conselhos 

centrais: conselho central, conselho universitário, conselho central de pós-graduação, de 

pesquisa, de graduação e de cultura, mais as congregações das unidades – ao todo, mil e 

novecentas pessoas, sendo a maioria professores, uns sessenta funcionários e duzentos 

alunos talvez. Cada um vota em até três nomes de professor titular; os oito mais votados 

vão para um segundo turno. Este se compõe do conselho universitário e dos quatro 

conselhos centrais, são trezentas e cinquenta pessoas; dos oito nomes, elabora-se uma 

lista tríplice, que vai para o governador. Desde o governo Montoro, o governador 

sempre nomeou o primeiro da lista, com exceção de Serra, que em 2009 nomeou o 

segundo. É legal, mas pouco legítimo. O problema é que esses conselhos centrais são 

dominados pelo reitor, então todos os reitores fizeram seu sucessor, exceto quando o 

governador interveio. Apesar de eu ter votado no nome que venceu a consulta e não foi 

nomeado, Glaucius Oliva, noto que ele próprio defendia a lista de três nomes e a 

escolha pelo governador. O problema é que a manipulação pelo reitor ou pró-reitores é 

péssima para a instituição.  

Minha tese era ampliar ainda mais a participação, queria incluir os conselhos 

departamentais e as comissões de pós-graduação, graduação, etc. Isso elevaria o número 

provavelmente para quatro mil pessoas, todas elas tendo uma participação ativa em 

alguma coisa. Não sei se é desejável mais do que isso. A vida acadêmica é muito 

complexa e o que é preocupante na USP é que as pessoas que defendem a chamada 

eleição democrática falam muito pouco de qualidade acadêmica. Quase nada. Então é 

preciso ver a aversão que os principais pesquisadores têm em relação a isso. Para eles, a 

eleição direta é a destruição da universidade. De minha parte, penso que devemos levar 

em conta a legítima vontade de que o reitor não seja escolhido num gabinete, de que 
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 Aprovada em 1º de outubro de 2013, dois anos depois de eu deixar o Conselho. 
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represente melhor as forças vivas da universidade, e a legítima preocupação com a 

qualidade. A qualidade é o que a USP tem de melhor. Nosso dever é sermos uma 

universidade de qualidade.  
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Olgária Chain Feres Matos 

 

 

 

 

 

Na Faculdade de Filosofia da FFLCH da USP 

meus colegas e eu não fazíamos só uma carreira, mas 

uma história. Isso significa que lá é o nosso lugar no 

mundo. Sabe aquele lugar de pertencimento, onde a 

gente se “sente bem”? O lugar que confere 

“identidade”? A Faculdade de Filosofia é o meu ethos. 
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O início dos meus estudos diz respeito à origem familiar, a outra, às condições da 

época. Trata-se de um tempo em que todas as famílias, fossem pobres ou não, davam 

importância à educação. A minha família, do ponto de vista aquisitivo, se encontrava 

em situação precária, mas do ponto de vista da importância dada à cultura era o 

contrário. Meu pai era jornalista e poeta e, minha mãe, pianista. Houve um problema na 

família e eles empobreceram muito. A situação foi muito difícil na minha infância e 

adolescência, mas tínhamos as mesmas condições das pessoas de todo o bairro. Sempre 

morei na Vila Clementino e, na rua da minha casa, ainda havia sítios e feirantes que 

vendiam  suas plantações, hortaliças e frutas plantados lá no bairro. Então o bairro tinha 

um ar de província, não havia essa coisa agitada de hoje. 

Ali havia muitos imigrantes, sobretudo, portugueses, espanhóis e italianos. Havia 

sírios e libaneses também, como os meus avós. Alguns de meus vizinhos tinham avós 

imigrantes que não eram alfabetizados. Essa era uma época em que a educação era 

orientada pela escola, então não era a instituição que se adaptava às condições da 

sociedade, mas a sociedade que se elevava em função dos valores tidos como universais 

e agregadores propiciados para as crianças. Eu me lembro, por exemplo, que as crianças 

com as quais minha irmã e eu brincávamos, eram filhos de uma senhora lavadeira, vinda 

de Portugal. Todas as famílias ficavam muito felizes quando os filhos corrigiam o 

português que falavam. Ficavam orgulhosas e diziam que os filhos estavam ficando 

inteligentes porque já estavam corrigindo-as. 

As crianças construíam laços de pertencimento e de identidade em relação à 

escola. Ela propiciava não apenas uma instrução, mas também uma formação. Então 

havia uma organização do tempo que era ligada a escola. Todos diziam que o adulto 

tinha que trabalhar e que o trabalho da criança era estudar. Ainda que todos brincavam 

na rua também. A criança era formada para ser um adulto, não era confinada em uma 

identidade infantil. No bairro onde morava só havia duas escolas, o Liceu Pasteur, que 

era uma fundação sem fins lucrativos, e uma Escola Confessional também paga, mas 

como minha família não gostava de escolas religiosas que costumavam segregar as 

crianças que estudavam com bolsa de estudos, fui para o Liceu Pasteur. Lá nenhuma 

criança deixou de estudar por falta de condições financeiras dos pais. Havia um sistema 

de bolsas que funcionava muito bem. 
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Cresci em uma escola onde os valores eram laicos, iluministas e republicanos. E 

depois fui reencontrar isso na Universidade de São Paulo. Esse mesmo ideário que 

fundou a USP me marcou muito no sentido da democratização dos valores do mérito no 

sentido em que cada um pode ter uma excelência que lhe era própria, assim havia 

estudantes que se destacavam por nunca faltarem às aulas; outros por bom 

comportamento, outros pelo desempenho nas matérias etc. Aquele aluno que não tinha 

bom comportamento ou não tinha boas notas, mas nunca faltou, tinha um prêmio de 

assiduidade. A criança era estimulada não para a competição, mas para realizar suas 

potencialidades. Havia um prêmio também pelo esforço, mesmo que a ele não 

correspondessem boas notas. Essa era uma maneira de mostrar que cada pessoa podia 

desenvolver a sua excelência em vários setores e não necessariamente em um só. A 

ideia do mérito não era algo artificialmente atribuído para as crianças exibirem um 

narcisismo que não correspondia a nenhum grau de realidade.  

Naquele tempo, nos anos 1958 até 1964, a educação ainda era humanista, ou seja, 

todos os saberes concorriam para responder à questão: Que tipo de indivíduo se quer 

formar com a educação? E a resposta humanista era a de formar um indivíduo que viva 

em paz consigo mesmo e com harmonia na cidade. Então os livros de biologia, história, 

matemática, português, educação física, enfim, todas as disciplinas não eram fórmulas 

vazias de treinamento, mas davam conta de uma formação. Por exemplo, no livro de 

português que li com dez anos – quando se começou a fazer os exercícios de análise 

sintática –, havia sentenças escolhidas de grandes escritores nas quais nos 

exercitávamos em encontrar a oração principal. Lembro-me de uma delas porque, aliás, 

muita coisa se decorava também: “Tu que és jovem, e ris, e não sabes da mágoa da vida, 

tem cuidado”. Era para achar a oração principal. Então você aprendia que “Tu, tem 

cuidado” era a oração principal, sabia que a frase era retirada do livro Amor de perdição 

do Camilo Castelo Branco e aprendia também que viver não é fácil! Quer dizer que esse 

era um exercício de saber viver, a escola e a vida não estavam separadas. Não porque a 

escola estivesse adaptada à vida imediata, mas porque ela nos retirava da simples 

imediatez, fazendo pensar nas condições de nossa inserção no mundo, não só nas 

contingências do presente.  

Naquela época não se falava em fracasso escolar, ricos e pobres dividiam os 

mesmos bancos escolares e aprendiam as mesmas coisas. Lembro quando acabou o 

primeiro ano, muitos de nós tínhamos sete anos e estávamos alfabetizados. A professora 
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no final do ano nos disse: “Agora nunca mais vocês estarão sós”. Essa memória me veio 

recentemente quando escrevi o memorial para o concurso para professora na Unifesp. 

Sei que isso me causou um impacto naquele momento, mas depois isso ficou guardado 

em algum lugar e retornou quando fui escrever meu memorial. A educação humanista, 

portanto, encontrava no livro a sua expressão máxima. Por quê? Porque a leitura 

silenciosa, confortável é um diálogo com você mesmo, onde você interrompe tudo para 

pensar e, assim, desenvolve um exercício de atenção que, na leitura, se chama 

contemplação. A educação naqueles anos era para formar a atenção e não a desatenção e 

a dispersão. Por isso era necessário decorar poesias, trechos literários, taboada, as 

capitais dos países, afluentes de rios de grande importância na geografia humana, etc... 

Desde os sete anos a gente decorava e declamava. Por quê? Porque decorar poesia é a 

melhor maneira de se ampliar o vocabulário. Havia também uma atenção no material 

didático. No livro de português, por exemplo, não se misturava uma notícia de jornal 

com um poema épico, muito menos um pedaço de texto do Machado de Assis com um 

texto da Danuza Leão ou versos livres. Havia uma preocupação com a sequência, as 

convenções do Arcadismo,do classicismo, do romantismo, do modernismo; aprendia-se 

então que havia mudanças de estilo e, portanto, cada autor  construía um estilo e valores 

próprios. Em cada lição, havia um texto de algum grande autor, e o vocabulário com 

seus sinônimos. Quando você decorava o vocabulário e os sinônimos aumentava-se 

muito a inteligibilidade dos textos. Isso tudo porque era uma Educação que encontrava 

na leitura seu instrumento fundamental. Inclusive, as ilustrações dos livros só existiam 

quando eram absolutamente necessárias, como nos livros de francês e inglês. Por quê? 

Porque se visualizava uma pera e a pronúncia dessa palavra em língua estrangeira. 

Havia critério na inserção de imagens e não essa poluição que existe nos livros hoje. O 

livro de inglês hoje, por exemplo, possui na mesma página várias cores, tais como o 

verde, o vermelho e o amarelo. Este último dificulta muito a leitura. O preto e branco é 

ainda o que mais descansa a visão. E além das cores existem coisas diferentes na mesma 

página. Existe um, às vezes, dois textos, os exercícios ficam no final do livro e as 

respostas em outro lugar ainda. Existe uma espécie de fragmentação e dispersão que não 

forma e não cria uma ideia de progressão no conhecimento da língua estrangeira. Isso 

tudo cria uma simultaneidade de coisas assimétricas e inflaciona o conhecimento da 

língua.  
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E como era a sala de aula? As crianças mais baixinhas ficavam na frente e as mais 

altas atrás. Se uma criança era indócil, a professora tinha o direito e a autoridade de 

mudá-la de lugar. Mas geralmente a gente não mudava de lugar e se habituava a copiar 

as coisas da lousa, de acordo com o lugar que era seu. A ideia de disciplina, ao contrário 

do que se pensa hoje baseado em um certo Foucault – de que a disciplina é autoritária e 

tudo é controle, e prisão, inclusive a escola, o hospital, e de que tudo é carcerário –, a 

disciplina na tradição humanista não tem o sentido do autoritarismo, nem o da lavagem 

cerebral. A disciplina tem o sentido de fazer a criança um ser livre. Isso vem do Platão e 

passou pelo Renascimento e chegou ao ideário iluminista. A ideia de que, para você ser 

livre, é necessário dominar suas paixões. Enquanto a criança não se dominar, não é 

capaz de ser livre porque será arrastada pelos impulsos e paixões. Então, quando a 

criança aprende a ficar sentada quando ela tem vontade de subir em árvores, correr ou  

sair da classe a toda hora, trabalha-se a ideia de disciplina enquanto um exercício de 

autocontenção. Quando você se disciplina isso não ocorre para se responder a uma 

vontade heterônoma a sua, que seria a do mestre, mas este tem a obrigação e o dever de 

nos formar no sentido de você aprender o autocontrole de seus impulsos. A partir desse 

ponto você pode ser livre. Então era essa a ideia de disciplina.  

Em meus anos de formação escolar não se tinha violência na escola, os 

professores, diferentes uns dos outros, tinham de autoridade legítima e eram respeitados 

como aqueles que nos preparavam para a vida e para o futuro. E esse princípio levava 

ao respeito quase religioso da figura do professor. O aluno acreditava que o professor 

era aquele que te transmitia um conjunto de conhecimentos que de que você ainda não 

dispunha e ele nos iniciava nesse patrimônio herdado da cultura e da história e do 

passado. Hoje o que existe? Crianças de cinco anos são chamadas a contestar o 

professor e a questionar o saber que está sendo transmitido. Então a educação não é 

mais possível porque antes de conhecer uma regra de gramática, o aluno questiona a 

mesma.  

Você já ouviu falar naquele filme: “Entre os muros da escola”? O filme é 

maravilhoso, todos deviam assistir à fita. É um dos melhores filmes feitos sobre a 

questão da escola. A história se passa na periferia de Paris, em uma escola na qual os 

adolescentes são arrogantes e rebeldes – como é normal que um adolescente seja –, só 

que no filme não possuem limite algum. Ora, na minha geração todo mundo também era 

rebelde, aprontava-se as maiores! Até invadir escola para roubar prova a gente fez, mas 
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isso foi feito pelos bons alunos, quer dizer, foi uma transgressão, mas com certa 

“legitimidade” por ser bom aluno. A dinâmica, assim, era outra. Voltando ao filme, 

quando o professor entrava na sala de aula já não era mais possível ensinar Molière, 

Racine, nem nada porque o nível de dispersão era grande e havia muitas crianças cujos 

pais eram de outros países, havia muita indisciplina, etc. O professor então colocava 

uma frase na lousa, por exemplo: “João vai caçar”. O objetivo era mostrar que existe um 

verbo transitivo e outro intransitivo. Mas as crianças começam a questionar porque que 

era o João e não um nome árabe. Levava uns quinze minutos para o professor tentar 

explicar que tanto fazia o nome. Tudo era matéria de questionamento e ninguém queria 

aprender, até que, depois de trinta minutos, o professor decidiu parar tudo e disse: “O 

Liceu Condorcet – um colégio de elite de Paris – está quarenta e cinco minutos mais 

adiantado que vocês, nós ainda não começamos a aula e eles já começaram”. Resumo, a 

disciplina é uma coisa fundamental e ela vem do respeito ao professor. E, o respeito ao 

professor, por sua vez, vem da educação ser referida aos valores da escola e não 

adaptada a particularismos, porque a educação existe para nos retriar do status quo e nos 

mostrar que o mundo é bem maior do que só uma família e um bairro, propiciando que 

todos partilhem igualmente um patrimônio comum. 

No Liceu onde estudei ainda não havia o encantamento pela vida universitária. 

Portanto, quando terminamos o colégio e nos perguntavam o que iríamos fazer, alguns 

respondiam que gostavam de estudar e iam para a Faculdade, outros diziam que não 

gostavam de estudar e que iriam trabalhar. Ninguém se sentia obrigado ou desejoso de 

fazer uma vida acadêmica quando não tinha muito interesse em conhecimentos mais 

especializados, a vida universitária era para quem tinha paixão pelo conhecimento, 

vontade de conhecer, curiosidade intelectual, vontade de continuar aprendendo, ou 

então para quem buscava uma formação profissional e técnica. Então quem não tinha 

esse interesse e gostava mais do sentido prático, era bom administrador ou era mais 

interventivo, foi fazer outras coisas. Hoje todo mundo faz universidade. Você viu a 

última pesquisa? Segundo o IBGE, 62% dos universitários brasileiros são analfabetos 

funcionais, isso quer dizer que não são capazes de entender um texto escrito. E o que 

aconteceu? Nada, o Brasil não se traumatizou com isso. O Brasil só parou para mostrar 

sua indignação quando do conflito com o João Havelange, não é? Quando terminei o 

colegial praticamente toda a minha classe foi para a universidade. Um ou outro foi 

trabalhar com o pai no comércio, mas de qualquer maneira, a formação era muito boa. 
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Às vezes penso que a minha geração foi a última geração letrada do país, porque os 

professores ensinavam suas disciplinas e ao mesmo tempo o prazer de aprender, 

principalmente literatura. Hoje ser professor é se tornou uma profissão, é por isso que 

não funciona. O professor dá aula sem vontade e sem curiosidade intelectual. No meu 

tempo ser professor era uma vocação e, por isso, você aprendia a ser professor sendo 

aluno e imitando seu professor que era uma espécie de ideal de ego. E hoje existe o 

curso de Pedagogia e, no entanto, cada vez a educação fracassa mais. Ninguém sabe 

ensinar porque ensinar se aprende com os professores que você teve. A gente tinha 

vontade de continuar conhecendo porque percebia que os professores sabiam mais do 

que era possível transmitir em sala de aula. Então toda a cultura humanista estava 

voltada para a curiosidade intelectual. Hoje existe a cultura da incuriosidade. Ela é 

imune ao maravilhamento, então tudo é desencantado, tudo é chato. Hoje na sala de aula 

o aluno tem que ficar mexendo em tablet e, ao mesmo tempo, tem o celular, o power-

point, a televisão ou a lousa. Essas coisas todas cansam e estressam o aluno que não 

aprende nada, não retém nada. Para esses recursos renderem é preciso saber onde 

procurar conhecimento e, para isso, tem que se ter muito critério. Penso que acesso a 

tablets e internet deveria ser depois dos trinta anos, não antes, não antes de se ter 

adquirido os critérios para reconhecer o que é significativo como auxílio ao 

conhecimento e o que não deveria ser utilizado. Claro que para coisas rápidas como o 

msn, um sms, um chat tudo bem, mas não para a educação. Fazer pesquisa na internet!? 

De jeito nenhum! Pesquisa é com o livro na mão. Alguns podem dizer: que professora 

conservadora! Eu acho graça porque sou conservadora não no sentido retroativo, mas no 

sentido de prezar pelos valores que fazem sentido ainda hoje.  

Os cursos Clássico e Científico eram uma coisa muito mais razoável do que os 

que existem hoje. Havia o Científico com Medicina e Engenharia e o Clássico com as 

Ciências Sociais. O que significa isso? Primeiramente, que havia as mesmas disciplinas, 

mas com cargas horárias diferentes. Por exemplo, quem ia para o Clássico tinha quatro 

horas de Latim e Grego por semana e, quem fazia engenharia, tinha duas horas. Havia 

Filosofia para todos os cursos, quem fazia o Clássico tinha três horas e, o pessoal da 

Engenharia, tinha uma hora por semana. Isso significa que a educação formava também 

para o autodidatismo. Portanto, se você entrava em Medicina, mas não gostava muito do 

curso, tinha condições de por conta própria buscar outras coisas porque teve acesso a 

essas informações nos anos de iniciação. Naquele período era possível perceber onde 
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você se expressava melhor. Eu, por exemplo, em certo momento me expressava com 

dificuldade em Física, Química e Matemática e gostava mais de Filosofia, História e 

Literatura. Além disso, me encantei com a professora de Filosofia que tive, acho que 

todos da minha geração se encantaram por ela que, até há pouco tempo, continuava 

lecionando. E por causa dessa professora decidi estudar Filosofia.  

Prestei o vestibular tanto para Psicologia como para Filosofia e comecei cursando 

as duas faculdades. Eu podia ter terminado a duas, mas na época havia muita militância 

e só tive condições de concluir Filosofia. Entrei em 1967, ou seja, já havia a ditadura e 

muita militância estudantil. Quase não havia aulas. O que aprendemos nesses anos 

deveu-se muito aos excelentes professores que tivemos e ao autodidatismo. É 

importante observar que nesses anos de crise nós não tivemos um curso regular. Entre 

1966 e 1970, muitos professores foram cassados e a instituição se desorganizou. Nesse 

momento vidas foram literalmente interrompidas, como também a transmissão cultural 

e, não obstante, as poucas aulas que tivemos foram tão fundamentais que foi possível 

vencer muitas adversidades. Toda instituição precisa de excelentes professores e nós 

tínhamos o Prof. Porchat, a Profa. Dona Gilda de Mello e Souza, a Profa. Marilena 

Chaui, a Profa. Marai Sylvia Carvalho Franco, o Prof. Jean Galard, o Prof. Víctyor 

Knoll, o Prof. João Paulo Monteiro, o Prof. Cavalcanti, entre outros. Havia um sistema 

que permitia que os professores franceses viessem e ficassem quatro anos ou mais, o 

que possibilitava a formação de gerações. Era diferente do que acontece hoje quando o 

professor fica seis meses e vai embora, não formando ninguém. 

Naquele momento havia também maior politização na universidade. Havia a luta 

dos excedentes em relação à seleção do vestibular que era feita pelo desempenho pela 

nota mínima cinco, e como havia médias muito altas, o exame vestibular era de seleção 

e não de aprovação. Veja que isso era reflexo da qualidade do segundo grau já que a 

nota era tão alta que muitos tinham a média para entrar. Então começou a luta para que 

os excedentes pudessem entrar na universidade, o problema é que a ditadura chegou a 

liberar o ingresso sem evidentemente investir em infraestrutura e contratação de mais 

professores. O resultado desse processo foi a massificação. Até o período no qual entrei 

na faculdade, ser de esquerda e ser intelectual era a mesma coisa. Porque a direita era 

anti-intelectual. Hoje a esquerda é anti-intelectual também. Quando vejo que a política 

cultural hoje é desenvolvida por pessoas com seus quarenta e poucos anos que também 

não tiveram formação humanista, está acontecendo o que Adorno escreveu. Ele dizia 
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que o problema da indústria cultural impregnar a educação é que, numa primeira fase, a 

educação seria feita para os ignorantes. Por quê? Porque se supõe que a grande massa é 

incapaz de entender a alta cultura. Até a minha geração não existia a cultura erudita e a 

cultura popular. A educação existia como um direito de todos e, independente da classe 

social, o que dava chances de participar dos bens culturais e conseguir ascensão social. 

Evidentemente o esforço era maior para quem era mais pobre, mas pelo menos existia 

essa chance. Hoje, no entanto, se promete ascensão social e participação no mundo da 

cultura e nas universidades que nós conhecemos, quando na verdade não só se frustra 

essa ideia quanto se produz uma fraude cultural. Naquela época havia um anseio real 

por parte da esquerda. Ser de esquerda significava lutar concomitante contra a pobreza 

material e contra a pobreza espiritual. Porque as populações em nível de carência 

material e intelectual se satisfazem com muito pouco e, quanto mais se fortalece 

espiritualmente uma sociedade, mais ela vai exigir direitos e respeito. Então, ser de 

esquerda significava, antes de qualquer coisa, respeitar a dignidade e querer que a 

dignidade fosse um bem compartilhado por todos. Para ser digno e respeitado era 

preciso respeitar e, para isso, era essencial a formação intelectual. Adorno escreveu que 

os deserdados da cultura são os verdadeiros herdeiros da cultura, e a esquerda 

universitária da época acreditava nisso. 

Eu lecionei em minha militância História, Português, Literatura e Filosofia na 

periferia da cidade. Essa era a formação do operário na época porque havia 

verdadeiramente uma classe organizada em sindicatos ou conselhos de bairro, com suas 

e de base. E o que os trabalhadores queriam? Eles queriam uma formação intelectual 

porque, na prática profissional, sabiam muito mais do que eu. Eles precisavam, 

portanto, de outro tipo de treino e, por isso, era importante militar na periferia. 

Durante os Anos de Chumbo estava próxima a vários grupos de resistência, mas 

nunca fui uma militante ligada organicamente a alguma organização partidária. Eu era 

muito “insubmissa” para estar em um partido. Não consigo nunca concordar com tudo o 

que se diz, mesmo quando eu assino algum documento coletivo, há sempre frases com 

as quais não concordo. Não é de meu temperamento participar de grupos fechados, de 

benjaminianos, adornianos, freudianos, e respeito muito o trabalho que se desenvolve 

com eles, mas eu não poderia estar em um único deles! Participo de todos, quando sou 

convidada, mas a ideia de ter uma identidade única que se define pelo pertencimento em 

relação a alguma coisa, não é o meu temperamento. Há ocasiões em que é importante 



334 

 

trabalhar em grupo, outras o estudo é mesmo solitário, mas não me vejo pertencendo a 

um estilo único de trabalho. Estava politicamente mais próxima de uma tendência que 

era o Partido Operário Comunista (POC), que era uma agremiação trotskista. Além 

disso, porque na conjuntura da esquerda da época, Trotski era o mais intelectual, 

escritor e o mais aberto para as questões das novas descobertas, tal como o surrealismo 

e a psicanálise. Além de um grande escritor, autor de uma História da Revolução Russa, 

uma narrativa tão bonita que lembra Tolstói. E sua carta-testamento é sublime. Havia, 

na verdade, todo um charme em certas propostas da esquerda que, na direita, não 

existia. 

Os anos de minha formação na USP foram de muita tensão e de muita festa. Até o 

AI-5 havia passeatas quase todos os dias e não havia violência policial. Os estudantes 

tinham a simpatia da população, a gente fazia aquelas passeatas imensas que iam da 

Maria Antonia até o Anhangabaú. Eram imensas mesmo! E as pessoas que trabalhavam 

nos escritórios picavam papel e jogavam pelas janelas dos edifícios. Eles aplaudiam os 

estudantes. E essa simpatia se devia ao fato de os estudantes serem a vanguarda 

avançada da consciência crítica à ditadura. Hoje, os intelectuais são a retaguarda 

atrasada da classe média, não há críticos da cultura ou intérpretes políticos, praticamente 

tudo tende ao jornalismo de opinião e não de análise. A classe média e a sociedade em 

geral tem por maior valor o dinheiro, emblema do novo- rico. 

Tinha dezessete anos quando entrei na Maria Antônia. Era uma festa total. A 

primeira coisa que acontecia quando se entrava na universidade era uma mudança de 

vida. Como todo adolescente naquela época respeitava mãe, pai e horários – brigava-se 

muito, mas a última palavra era dos pais –, a universidade era um rito de iniciação, uma 

mudança profunda. Chegava-se tarde em casa, os horários das aulas variavam, às vezes 

na parte da manhã, outras à tarde ou noite, não se faziam mais as refeições em casa. 

Além disso, conheci pessoas de várias idades e iniciava uma vida cultural que não tinha 

antes. Próximo à Maria Antônia havia o Cine Bijou, o Teatro Municipal, o Teatro de 

Arena, a Biblioteca Municipal, as livrarias, era uma vida ligada à cultura. E, na época, a 

esquerda era a vanguarda cultural. Quando você chegava à Maria Antônia, todos se 

deparavam com um mural onde todo mundo colocava o que queria. Foi nesse mural que 

li a Tabacaria de Fernando Pessoa, li um texto de Rosa Luxemburgo escrevendo sobre a 

Revolução Russa, li Garcia Lorca, enfim, fui aprendendo coisas novas e buscando 

aquelas que me cativavam. Conversava muito com os colegas que já conheciam esses 
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autores. Havia troca de informações e cada um trazia aquilo de que se tinha 

conhecimento. Desse modo, não se estava mais restrito apenas à escola ou à família e se 

ampliava muito o acesso às coisas. Além disso, havia muitas pessoas que faziam como 

ouvintes, vindos da área da matemática e física, e inclusive cineastas.  

Os anos na Maria Antônia foram marcados por essa cultura fervilhante e pela luta 

organizada contra a ditadura. As manifestações eram verdadeiras festas! Como não 

lembrar as passeatas! Era tudo meio erótico porque você conversava com pessoas com 

quem, no cotidiano, não conversaria. Corria quando havia uma ordem para andar mais 

depressa, dava as mãos às pessoas que estavam ao seu lado, era tudo muito alegre! Não 

tinha essa coisa pesada, guerreira, belicosa. Hoje os movimentos sociais, sobretudo 

quando há muitos jovens que não têm ideia do que seja de fato viver uma ditadura e o 

medo, confundem regras com ditadura e se dispõem muito à violência. Aqueles 

movimentos dos anos 1967-1968 eram uma luta pela vida! Depois, com o acirramento 

da ditadura, ai ficou pesado e os grupos foram para a clandestinidade e aconteceu toda a 

tragédia que nós conhecemos. Tortura, sofrimento, “desaparecimentos”, nossa 

esperança desaparecendo. Apesar de tudo, esse foi o período mais fecundo da vida da 

minha geração. Por tudo o que se aprendeu em termos de experiência política, quando 

se discutiam questões da ditadura, da reforma universitária, a luta contra o imperialismo 

norte-americano no Vietnã, as discussões sobre questões da mulher, aborto, etc., 

questões morais e éticas, mas também questões estéticas de cinema, teatro, música. A  

partir do AI-5 presenciei uma das cenas mais tristes da minha vida. Quando houve a 

guerra contra o Mackenzie que estava à direita e tinha o chamado “CCC”, Comando de 

Caça aos Comunistas, cuja sede ficava ali. A turma do Direito também era muito 

conservadora. Nesse dia, houve ataques do Mackenzie com coquetéis molotov que 

acabaram incendiando o prédio da Maria Antônia. Antes disso, nós ocupamos o prédio e 

organizamos uma série de atividades. Havia o setor de jornalismo, de alimentação, bem 

como o setor que cuidava da biblioteca e outro que cuidava do cinema. Eu era 

considerada “alienada” porque gostava de cuidar da área de cinema. Nesse momento 

passamos no cineclube filmes de Eisenstein, como A Greve, do Rossellini, Roma, 

Cidade Aberta e, ainda, Rocco e Seus Irmãos de Visconti. Havia também o setor de 

imprensa e um grupo responsável pelos cursos paralelos. Então, os cursos que não 

estavam ocorrendo normalmente, eram substituídos por professores convidados para dar 
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uma aula magna. Aprendi Marx em uma dessas aulas públicas dadas na Maria Antônia 

pelo Prof. José Arthur Giannotti. 

Aliás, houve um episódio engraçado desse período de ocupação da Maria 

Antônia. O Salão Nobre ficava no segundo andar e lá havia móveis florentinos 

maravilhosos entalhados em madeira datados talvez do final do século XVII. Cheguei 

um dia pela manhã para encontrar com aqueles que estavam dormindo no prédio, 

quando vi o diretor descendo as escadas esbaforido e gritando: “Na bandeira nacional 

não! Na bandeira nacional não!”. Todo mundo foi ver o que estava acontecendo com a 

bandeira nacional. Como as bandeiras da USP, de São Paulo e do Brasil ficavam no 

Salão Nobre, lá estava um casal se beijando enfronhado na bandeira. Eu achei essa cena 

muito divertida e lúdica porque não havia desrespeito com os símbolos nacionais, mas 

era um ato de irreverência em relação à autoridade. Nesse sentido, o ano de 1968 foi um 

momento de muita festa, até como inversão de valores. Enquanto estudantes, até onde 

eu entendo, havia razão e sentido para ser rebelde e para estar lá. Não era uma coisa 

arbitrária, não defendíamos o “quanto pior melhor”. Infelizmente depois, com o 

fechamento da ditadura e o acirramento das propostas de certos grupos, alguns passaram 

a desenvolver a ideia do “quanto pior melhor” e, durante as passeatas, começaram a 

virar e incendiar carros. Ai a repressão piorou mesmo. Eu, particularmente, tenho a 

visão de que essa atitude de “quanto pior melhor”, que sugeria que isso desmascararia 

mais rapidamente a ditadura, não deu certo. Em 1968 o Costa e Silva e, anteriormente, o 

próprio Castelo Branco, já tinham a ideia de passar o poder para os civis. O Costa e 

Silva tinha um Ministro da Justiça, o Pedro Aleixo, que era um jurista liberal mineiro, 

que estava elaborando uma constituição já para liberar a formação de partidos políticos 

e isso foi interrompido. Essa é uma visão que tenho, mas não posso afirmar que seja 

isso mesmo. 

A Maria Antônia era uma espécie de continuação da casa da gente porque havia 

acolhimento e compartilhávamos uma identidade comum. Além disso, as redondezas 

eram muito voltadas para o estudo e também tínhamos acesso a uma porção de coisas 

que não eram comuns para quem vivia o final da adolescência. A gente chamava aquele 

bairro de “a esquina do pecado” porque nas imediações havia boates, cabarés, havia o 

La Licorne e várias ruas de prostituição. Não havia preconceito, mas também não se 

festejava tudo isso. Havia a curiosidade de conhecer as histórias de vida, mas tudo isso 

sobre a predominância de uma curiosidade e à necessidade de ampliar a nossa própria 
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identidade. Não era uma coisa de tribo, eu sou isto e minha identidade é esta. As 

identidades são múltiplas e você pode frequentar diversos grupos. A gente não 

frequentava uma identidade só, era o contrário do particularismo de hoje. Era possível 

estar em muitos lugares, tanto estar lá com os operários e tentar entender, como ir aos 

inferninhos ou em lugares frequentados pelas elites para ver como eram as coisas.  

A Maria Antônia estava localizada em um local muito propício já que o centro é 

sempre um lugar ao mesmo tempo decadente e cheio de vida. Era um lugar próprio para 

uma universidade porque ela fala para o universal e irradia as coisas. Antes de falar para 

o particular, primeiro a universidade precisa falar para todos, e não só para alguns. Por 

isso, o pertencimento ao centro não é uma questão de hierarquia em relação à periferia, 

mas a região central é o lugar natural para onde todos convergem porque é de fácil 

acesso. A democratização do ensino é, antes de tudo, a democratização do acesso ao 

ensino, do transporte, do como chegar lá também. 

Naquele tempo não havia esse fetiche da periferia, a universidade não tinha que se 

adaptar a um bairro ou região. A universidade era o ensino superior, quer dizer, o 

máximo que um país pode fornecer aos seus cidadãos em termos de formação técnica e 

cultural. Já hoje, pergunto, o ensino superior no Brasil é superior a quê? Quando 

sabemos que o ensino privado no Brasil, com raras exceções, acolhe populações com 

dificuldades básicas no ensino, e que terão um diploma universitário que nem mesmo 

um bom curso técnico não é, e que oitenta pro cento dos professores da educação 

fundamental e do ensino médio são formados por elas, a situação se agrava. Participei 

recentemente de um debate universitário e um engenheiro que estava presente fez 

muitos erros de português durante sua fala. Quando ele terminou eu corrigi algumas 

coisas, já que o texto iria para publicação. Ele respondeu simplesmente que não era a 

área dele. Disse a ele que a língua portuguesa era a sua área sim porque é sua língua 

nacional. Parece que se criou uma ideia no Brasil de que a gramática é uma estratégia da 

classe dominante para oprimir os pobres. Resultado, o pobre é mantido na exclusão em 

nome de um populismo cultural. 

Quando houve o fechamento do prédio da Maria Antônia ocorreu uma dispersão 

total e nós para os galpões do Curso de Psicologia, na atual cidade universitária. Ela 

estava sendo construída e possuía pouca infraestrutura. Em princípio, nós poderíamos 

ter sido mantidos como estávamos na Maria Antônia, com os cursos de Filosofia, Letras 

e todas as humanidades juntas. Contudo, o objetivo era dispersar tudo isso porque, 
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juntas, as humanidades tendiam a ser mais críticas ao governo. Além disso, as 

humanidades tinham uma visão mais complexa das coisas, enquanto os cursos de 

formação técnica estavam cada vez mais formando os experts e não mais os 

especialistas cultivados em suas áreas de conhecimento.  

A vinda para a cidade universitária teve mesmo essa proposta de dispersar as 

várias áreas e deixar longe do centro da cidade. Então cada curso foi para um canto, nós 

antes tínhamos aulas em uns quatro lugares diferentes. No começo havia uma parte em 

Pinheiros e outras onde havia lugar na cidade universitária. No início, fomos até para os 

barracões da Psicologia. Os psicólogos mesmo já estavam lá improvisados e nos 

emprestaram algumas salas. Fomos até para a Veterinária. Como muitos professores 

foram caçados e outros tiveram que fugir, muitos dos meus colegas foram contratados 

muito cedo para dar aulas. Nessa época o Governo francês oferecia três bolsas anuais 

para os estudantes formados na graduação e fui com uma bolsa para o exterior. Como 

não havia ninguém para dar aulas, os melhores alunos eram contratados. Havia também 

professores que davam aulas em disciplinas que não eram de sua especialidade. Isso era 

importante para manter o curso em funcionamento e para não haver algum interventor 

indicado pela ditadura militar.  

Houve uma discussão na época na qual se debatia qual posição tomar em relação à 

universidade. Alguns professores defendiam a tese de que o melhor a fazer era pedir 

demissão coletivamente, outros achavam que a gente tinha que resistir de qualquer 

maneira. Só é possível entender por que alguns professores e alunos defendiam o 

fechamento da universidade quando lembramos que naquele contexto a ditadura estava 

perseguindo professores, estudantes, ameaçando a integridade física e impedindo a 

liberdade de pensamento. Afinal, uma universidade sem liberdade de pensamento acaba, 

é da natureza da universidade ser um espaço de liberdade e autodeterminação, de 

autonomia, dentro da sociedade. Faz parte da gênese da universidade ser autárquica, ela 

não pode ser sobredeterminada de fora. A universidade tem que ter os seus valores e 

dialogar com os valores da sociedade, mas suas escolhas devem ser feitas com 

autonomia. Eu era aluna que representava os estudantes da pós-graduação no colegiado 

do departamento, no final, ficou definido que iríamos resistir. E que bom que a decisão 

foi a de manter o curso em funcionamento, porque o curso de Filosofia e a Faculdade de 

Filosofia em particular vieram a ser um dos melhores cursos do país. 
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Durante a ditadura havia a presença de espiões nas aulas. Via-se estudantes sendo 

retirados das salas-de-aula. Era um terror ter que conviver com a polícia lá dentro. Hoje, 

quando os estudantes falam que todo mundo é fascista, que nós professores somos 

fascistas, que a universidade é fascista e que o reitor é fascista, eles não têm a menor 

ideia do que é viver no medo. Essa geração não tem ideia do que é viver com medo. A 

pior coisa que pode existir em uma sociedade é viver sob o domínio do medo. Isso é a 

ditadura. Era um período de temor, onde você era vigiado, sequestrado pela polícia 

política, pela Operação Bandeirantes (OBAN). Havia escuta telefônica. Até muito 

recentemente eu dizia para pessoas que me ligavam: “Não vamos falar sobre isso por 

telefone”. Havia, além disso, todo um sistema de intimidação que inibia o pensamento. 

Quando você está sob o domínio do medo, acaba interiorizando o trauma e passando a 

pensar menor. Você só pensa dentro do que é permitido pensar. A vida universitária fica 

asfixiada.  

Muitos dos mais brilhantes, inteligentes e vivazes dos nossos colegas morreram 

precocemente. Trata-se de uma geração que misturou a alegria daqueles anos 1967 e 

1968, com o luto que até hoje está sendo feito. Trata-se de uma ferida que até agora não 

se cicatrizou. Isso pode ser percebido nos momentos em que se discute a questão da 

Comissão da Verdade. É como se fosse um luto impossível... Isso vem do trauma 

mesmo, não é? E chegou o momento de ser elaborado. 

Estou citada em três ou quatro processos dos quais eu nem tinha conhecimento. É 

preciso levar em consideração uma questão muito significativa: o terror não é somente 

uma prática para aterrorizar quem você quer subordinar, o terror também é a prática de 

quem está aterrorizado. Como os militares não sabiam de onde vinha o que eles 

chamavam de terror, todos para eles eram terroristas. No meu processo, por exemplo, é 

possível encontrar várias fantasias, porque quando faltavam elos nas histórias eles 

simplesmente inventavam coisas que nunca tinham acontecido. Nesse sentido, existe 

algo muito importante também que precisa ser entendido: quando uma pessoa que 

pertencia a alguma organização de esquerda era presa, ela tina a orientação de seu grupo 

de dar nomes de pessoas menos engajadas porque, assim, não poderiam informar coisas 

e isso permitia que os organizados tivessem tempo de mudar de endereço. Essa prática 

poderia também levar pessoas a serem torturadas sem saber de nada. Mas, enfim, essa 

era uma ideia da época. 
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Percebe o que ocorre quando se tem uma situação de fechamento e de 

clandestinidade? Tudo tende a se corromper. Por quê? Porque quando o grupo está 

fechado, ninguém pode sair e ninguém pode entrar. Quando um grupo ficava auto-

referida a única coisa que restava é a auto-sobrevivência, e isso significava tanto 

começar a agredir fora quanto dentro do próprio grupo. Ser suspeito se substituía a ser 

culpado, o simples fato de você conhecer militantes porque eram colegas de faculdade 

fazia de você um perigoso agitador. O fato de a Faculdade de Filosofia ter sido fundada 

em torno de valores liberais sinceros, se posso dizer assim, é muito significativo. Havia 

muita tolerância no sentido de que, mesmo aqueles que eram liberais, tinham posição 

completamente contrária à ditadura, à perseguição de estudantes e à prisão de 

professores. O próprio Prof. França, que era docente do Departamento de História e 

Diretor da FFLCH – pode-se dizer até que ele era um interventor porque tudo passava 

pela ditadura –, se recusava a deixar a polícia tirar estudantes de dentro da universidade. 

Dentro do limite possível, a universidade como um todo e, inclusive, a Faculdade de 

Filosofia resistiram com dignidade.  

Lembro que o Centro Acadêmico da Politécnica no início da década de 1970 

convidou Gilberto Gil para cantar. Na ocasião, ele cantou muitas músicas contra a 

ditadura. Tanto que, depois, o Centro Acadêmico foi fechado. A resistência, então, se 

dava através de uma presença constante e eficiente, mas que não era sacrificial. O 

objetivo não era ser amordaçado, mas se fazer ouvir. Havia, portanto, uma resistência 

inteligente quando dentro da universidade se organizava cursos de férias e a gente 

falava de Marx através do Merleau-Ponty. Ou seja, era preciso encontrar maneiras de 

fazer as coisas aparecerem.  

Havia falsos estudantes que espionavam para saber quem era perigoso e precisava 

ser vigiado, mas também tinha um lado que os historiadores precisarão estudar. Trata-se 

de uma questão que me incomoda há algum tempo. Acho que a ditadura brasileira foi 

uma ditadura “envergonhada”. Não se trata de medir os acontecimentos pelo número de 

vítimas na Argentina ou no Chile, a catástrofe é catástrofe, independente da proporção. 

Basta uma pessoa ser torturada para todos serem torturados, e se sentirem assim. 

Quando digo que a nossa ditadura foi envergonhada, estou pensando, por exemplo, na 

entrevista concedida recentemente pelo Prof. Francisco de Oliveira ao programa Roda 

Viva da TV Cultura. Ele disse que foi barbaramente torturado em São Paulo e, quando 

em Pernambuco, bem menos. Por quê? Porque lá o irmão dele era militar e conseguiu 
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tirá-lo de lá. Isso jamais aconteceria no Chile e na Argentina, onde todo o aparelho de 

Estado e todo o exército estavam comprometidos com a tortura. Todo o conjunto. Sendo 

assim, acho que a “cultura do favor” que funciona na nossa tradição, de algum modo, 

interferiu na ditadura brasileira e isso precisa ser estudado pelos historiadores.   

Na minha geração começou o curso de pós-graduação. Anteriormente, quem 

queria fazer carreira acadêmica e pesquisa tinha que ir para o exterior. Naquele tempo 

havia muita ligação com a França, tanto que o consulado francês disponibilizava quatro 

bolsas por ano. As bolsas não eram do governo brasileiro, eram do governo francês. Na 

França há, de meu ponto de vista, até hoje o ensino de melhor qualidade do planeta, 

além de manter até onde possível a tradição da universidade de natureza humanista, 

cosmopolita, republicana, gratuita e generosa também com os estudantes estrangeiros. O 

ensino é gratuito, mesmo com todos os esforços da direita para a privatização do ensino 

e sua conversão em serviço, dependendo da concorrência no mercado. Essa 

generosidade também existe entre nós com respeito aos estrangeiros que conseguem 

bolsa da FAPESP – independente da nacionalidade – isso é muito importante para a 

internacionalização das Universidades. Essa generosidade tem origem nos valores 

universais contrários às formas de nacionalismo estreito. 

Comecei meu mestrado aqui no Brasil no início da pós-graduação na USP. Fui a 

primeira orientanda da profa. Marilena Chaui. Como recebi uma bolsa de pesquisa, fui 

com três colegas para a França. Lá terminei o mestrado e, em seguida, comecei o 

doutorado. Terminados os anos da bolsa voltei para a USP e conclui o doutorado. Como 

estava muito marcada por todos os acontecimentos dos anos 1960, a minha dissertação 

de mestrado foi sobre Rousseau. O que me interessava neste autor era O segundo 

discurso sobre a desigualdade. É um livro maravilhoso e tem uma tensão revolucionária 

e insurrecional muito grande, mas que conclui de maneira la boetiana, quer dizer, a 

violência decorreria de uma projeção fantasmática em um poder imaginário ao qual os 

homens se submetem voluntariamente. Além disso, trata-se de um grande escritor 

também. O que me surpreendia era que, ao final o livro, não acabava com nenhuma 

insurreição, mas dizia que uma revolução derruba uma opressão e a substitui por outra 

pior. O autor afirmava ainda que a sociedade regurgita superfluidades sendo que, para a 

maioria, falta o necessário. No fundo, eu estava querendo estudar a questão da diferença 

entre dominação e exploração. Como no pensamento de Rousseau existe a ideia de ricos 
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e pobres, mas não existe ainda a elaboração de uma ideia de classe social, essas 

questões ficaram para o momento do doutorado. 

Quando devia iniciar os estudos do doutorado, eu queria estudar Reich. Por quê? 

Para entender a psicologia de massas e o fascismo. Eu achava interessante a ideia da 

dominação ser um fenômeno muito mais difícil de ser vencido do que a exploração 

econômica. A ideia de que é possível manter uma maior igualdade econômica sem, 

contudo, conquistar a liberdade e garantir a ausência de servidão, me incomodava. 

Comecei, então, a estudar Reich e a compreender que é impossível revolucionar uma 

sociedade quando as relações eróticas são péssimas. Ou seja, se existe brutalismo e falta 

de delicadeza. A questão do amor precisa estar ligada a certa benevolência, a um 

momento de tranquilidade, de repouso e de aperfeiçoamento do erotismo. Quando não 

se aperfeiçoa eroticamente as pessoas, não se melhora uma sociedade. A democracia , 

para Reich, uma forma de aprimoramento da vida erótica.   

Parti dessa relação entre democracia e vida erótica e comecei a pesquisar porque a 

“couraça caracterial” do fascista constitui o caráter autoritário, a inibição dos afetos de 

ternura e não agressão pela violência liberada teria sua tradução corporal na “couraça 

muscular”, nas expressões desses impulsos no corpo. Para Reich isso ocorre porque o 

fascista, o “pequeno-burguês”, é o mais autoritário consigo mesmo. O fascista assume o 

autoritarismo que a sociedade impõe contra ele como uma forma de governo natural. 

Ele não é capaz de pensar que aquele que segue o fascismo é escravo do poder e de si 

mesmo. Estudei justamente essa questão preocupada com o pequeno homem, o zé-

ninguém, através da obra de Wilhelm Reich. Durante a leitura de “Psicologia de Massas 

do Fascismo” uma pergunta me chamou a atenção: “Por que os homens escolhem 

livremente seus próprios opressores?”. Ou ainda: “Porque a vítima se torna 

perseguidora de si mesma?”. Reich conta ainda nesse livro que, várias vezes na 

Revolução Russa, quando soldados rasos conseguiam depor um militar odiado, não 

estabeleciam uma democracia dos iguais, mas escolhiam um novo chefe. Isso me 

parecia bem interessante. 

Comecei a estudar então a obra de Wilhelm Reich. Em algumas reuniões com o 

Prof. Claude Lefort, que foi meu orientador, chegou-se à conclusão de que uma grande 

parte da obra de Reich sendo clínica e, em outras, se tronara místico com a máquina 

cósmica de restabelecimento das trocas de energias entre o organismo humano, animal e 

o cosmos, seria difícil escrever uma tese. Lefort concluiu que as coisas que eu tinha 
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reunido resultariam em um ensaio, mas não em um doutorado. Ele acabou, então, me 

apresentando autores que também estavam preocupados com a questão da dominação, 

autores que estavam sendo recentemente publicados e traduzidos na França. Tratava-se 

dos autores que se reuniam em torno do que se convencionou chamar de Escola de 

Frankfurt. Foi nesse momento que comecei a ler esses autores e, a partir dai, fiz meu 

doutorado e os trabalhos posteriores. 

Quando voltei para o Brasil estava com 25 anos e comecei a lecionar no ensino 

superior, antes de ir à França lecionei no segundo grau. Trabalhei na Escola de 

Comunicações e Artes (ECA-USP), na Faculdade de Biblioteconomia da USP e na 

Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). Na França havia dado continuidade a um estilo 

específico de análise de texto e lá em um contexto de muita politização erudita. As 

primeiras aulas na USP foram uma maravilha, uma experiência muito rica para mim e 

para os estudantes. Eu tinha pouca diferença de idade para com eles e, até hoje, encontro 

ex-alunos que lembram desses nossos cursos com carinho e satisfação.  

A primeira disciplina que ministrei na USP foi sobre contracultura. Entre outras 

coisas, lemos os textos do Norman Brown que estavam muito na moda para explorar a 

questão de Eros e Thanatos. Lemos também Eros e Civilização e A Ideologia na 

Sociedade Industrial de Marcuse e Elogio da Loucura do Foucault. Então discutíamos a 

ideia de cultura, de poder, de contrapoder e qual foi a gênese da contracultura. Era 

importante que os alunos compreendessem a origem da crítica da cultura e da técnica, 

empobrecedora da ideia de cultura ideológica e despolitizadora, a crítica romântica ao 

capitalismo. 

Na FGV dei um curso de Introdução à Metodologia de Pesquisa. Como acabara de 

chegar ao Brasil e estava impregnada pelo contexto francês, organizei uma proposta que 

trabalhava com várias questões, dentre elas o Método na Psicanálise, o Método na 

Fenomenologia, o Método no Marxismo e o Método no Estruturalismo. Os textos eram 

de Marx, Freud, Marcuse e Lévi-Strauss. Os estudantes começaram a perguntar: “Mas 

você esta dando aula do quê?”. Bom, afinal, percebi que eles não estavam entendo o 

curso. Fui então perguntar para um professor que estava na casa há uns 30 anos como é 

que era o curso dele. Pude perceber, finalmente, que a maioria dos estudantes estava 

esperando pelo ensino de técnicas de pesquisa. Queriam ir para fazerem trabalho de 

campo. Como isso não era possível, ministrei uma aula mostrando a diferença entre 

epistemologia e técnica de pesquisa. Trabalhei então com textos do Adorno do período 
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em que esteve em Nova York. Para poder imigrar aos EUA, foi necessário a Adorno se 

integrar a um grupo de comunicólogos que estavam pesquisando uma programação 

radiofônica dirigida à ópera. Investigavam questões referentes ao horário, público e 

linguagem. Bom, Adorno conta que durante seis meses ele não entendeu nada do que os 

norte-americanos estavam discutindo, porque durante todo o tempo eles falavam em 

metodologia, metodologia, metodologia... Ele só passou a compreender as coisas 

quando percebeu que quando os americanos falavam em metodologia, estavam se 

referindo à técnica de pesquisa. Já ele, sendo um europeu, considerava metodologia 

como epistemologia , como teoria do conhecimento. Quando essa diferença se tronou 

clara aos estudantes  tudo ficou ótimo lá na FGV! Os alunos passaram a adorar o curso. 

Foram anos excelentes para mim.  

Nessa fase comecei a dar aulas em universidades particulares. A ditadura 

promoveu a proliferação dessas instituições porque não queria ampliar a universidade 

pública. A ditadura foi responsável por liberar esses cursos comerciais que a gente 

conhece hoje. Dei aula nas Faculdades Integradas Alcântara Machado (FIAM), foi a 

primeira vez que tive contato com estudantes pobres, que trabalhavam e estudavam à 

noite. Foi a primeira vez que tive problemas de disciplina em sala-de-aula e também os 

estudantes tinham graves dificuldades de compreensão. Além do mais, as pessoas 

chegavam cansadíssimas para poderem estudar. Os alunos não tinham curiosidade em 

nada, estavam apenas preocupados com o diploma para poderem ganhar um pouco 

mais. Foi muito difícil! Nessa hora pude constatar que uma faculdade privada tem, em 

geral, uma natureza contrária à ideia de universidade. As razões desse impedimento são 

várias, em primeiro lugar, o professor não pode reivindicar nada porque pode ser 

demitido. Segundo, os estudantes podem perseguir professores já que são clientes. 

Quando reivindicam, o fazem na condição de clientes, não de cidadãos. Além disso, a 

faculdade particular está sujeita à lei da oferta e da procura, ou seja, se ela não se 

viabilizar economicamente, se não for competitiva, ela acaba. 

A vida intelectual e a saúde pública não podem funcionar de acordo com a lei da 

oferta e da procura. Isso significaria a destruição da educação. Por quê? Porque as 

instituições públicas necessitam de continuidade no longo prazo, e quando se está 

sujeito ao mercado, ao custo e ao benefício, e se está subordinado a questões 

predominantemente econômicas, não se consegue investir o necessário. A faculdade 

particular está o tempo todo comprometida somente com o que pode e não pode gastar. 
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Nesse caso, não se pode ter pesquisa. É da natureza dessas faculdades que 

corresponderiam a um ensino técnico, não propriamente vida acadêmica “inteligente”, 

autárquica. A privatização do ensino é o fim da civilização fundada na universalização 

dos serviços públicos e na garantia de bem-estar a toda a população, é o fim da 

formação científica e cultural como um bem e um direito de todos que elegem a 

pesquisa como um modo de vida. 

Quando voltei para o Brasil em 1976 estava ocorrendo uma retomada da 

mobilização política em decorrência da morte do jornalista Wladimir Herzog e da 

retomada do movimento estudantil no final dos anos 1970, em particular, na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). No início dos anos 1980 houve várias 

tentativas para se formar um partido socialista que acabaram não dando certo. Conheço 

melhor as ações que acabaram resultando na formação do Partido dos Trabalhadores, 

quando alguns intelectuais se uniram ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e, 

principalmente, a toda uma elite operária que era muito bem formada sindicalmente. A 

formação desse partido se deu também em um momento no qual a ditadura já não estava 

mais tão rigorosa. O Lula mesmo foi preso várias vezes, mas não correu risco de sofrer 

violências e torturas. Era até charmoso ser preso e fazer parte da oposição, 

principalmente, porque se tratava de uma ditadura que estava completamente 

deteriorada. 

Esse foi um período no qual muitas pesquisas em Ciências Sociais foram feitas 

nos sindicatos. Eram estudos da vida sindical, que versavam sobre a natureza e a 

história do sindicalismo brasileiro. Nesse momento começou também o estudo dos 

partidos políticos, tais como o PMDB, a ARENA e o PT. Começaram estudos sobre a 

constituição de um ideário, a procedência de classe desses partidos, a inserção social 

que tinham e as perspectivas que se desenvolviam, tais como estratégias de ascensão 

social, enfim, tudo o que acontece dentro de um partido. Esse período foi muito rico no 

campo dos Estudos Sociais, por outro lado começou ai o processo de massificação da 

educação e da universidade, porque o acesso à Universidade pública não considerou a 

falência do Ensino Fundamental e Médio. Passou-se a desenvolver uma ideia distorcida 

de que os estudantes formados nas universidades públicas seriam bons profissionais 

com mais habilidades na sociedade. Quando vejo os estudantes hoje no REUNI, por 

exemplo, existe uma cláusula que diz que não pode haver evasão na universidade e que 

a universidade não pode ter vaga ociosa. E existem estudantes que já entram pelo 
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ENEM, em oitava lista de chamada, sem as habilidades requeridas para os cursos, como 

leitura, escrita e compreensão é que isso exista, mas que isso tem acontecido em massa. 

Se fossem poucos eles, os estudantes se beneficiariam de uma maioria que está mais 

bem formada do ponto de vista dos conhecimentos adquiridos no segundo grau, mas 

como se trata de uma grande massa a tendência é que os cursos se adaptem à maioria, a 

fim de prover as falhas do Ensino Médio, em vez de fortalecer um conjunto. O 

problema maior é que não se pode reprovar em massa porque não pode haver vaga 

ociosa. Ao final, na área das Humanidades, estudantes tanto das faculdades públicas 

quanto das particulares terão seus diplomas e serão professores. Professores diplomados 

pela universidade pública e com precariedades para serem professores. Isso tudo 

acontece por mais que os professores façam um grande esforço para formá-los. A 

questão é que o problema de formação é difícil de resolver. Isso tem que ser resolvido 

na escola fundamental. Se o Estado não tem condições de oferecer doze anos de 

formação, que ofereça seis anos, mas bem dados! Não precisa dar doze. O aluno pode 

aprender a ser autodidata com seis bem dados e sim ter acesso à Universidade se um dia 

quiser. Na geração dos meus pais eram seis anos de escolaridade, minha mãe, nos anos 

1915, aprendeu inglês, francês, teatro e escrevia bem o português.  

A partir dos anos 1980 houve uma quebra moral na universidade quando o reitor 

da USP, José Goldemberg – que é um grande físico e que atualmente tem uma posição 

muito interessante quando as usinas nucleares –, orientado por um americanismo de 

caráter quantitativo na produção acadêmica que avançava violentamente aqui e no 

mundo todo, mesmo na Europa, defendia que uma universidade tinha que funcionar 

como uma empresa. O que isso significa? Significa que você ganha por produção. O 

irônico é que essa coisa da produção parece razoável. Pergunta-se: Por que é que você 

não pode publicar dois artigos por ano? Mas o que significa você publicar dois artigos 

por ano? Significa que no final de dois anos você terá quatro artigos publicados. Mas o 

que quer dizer isso? Isso não quer dizer nada! Quando não existia a tal da avaliação, 

houve Sartre, Merleau-Ponty, Deleuze, Derrida, Adorno, Dante, uma infinidade de 

intelectuais publicava quando sentia que o estudo estava maduro para isso. Aqui 

tínhamos Antônio Cândido, Gilda de Mello e Souza, a Marilena Chaui, o Prof. 

Giannotti, Sérgio Paulo Rouanet, Câmara Cascudo, Gilberto Freyre, Costa Lima, entre 

outros, e não era preciso ficar publicando sem critério. O fim da ideia de um gênero 

literário universitário nas humanidades e a adoção do paper atesta a massificação da 
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pesquisa e o fim da escrita como gênero literário. O que é o paper? Ele é um escrito sem 

estilo, é o mesmo padrão para as ciências exatas, humanas, letras, etc.. Ele é 

desvitalizado, não tem estilo, não tem alma. Não tem trato com a língua na qual você 

escreve a tua especialidade. O regime da produção e da quantificação não só é uma 

intimidação para o intelectual como também o obriga a escrever quando a ideia ainda 

não amadureceu. Resultado, o intelectual se adéqua a ideia de publicar. O problema é 

que hoje isso ficou uma coisa tão banal que não se tem escrúpulos e se publica coisas 

que na minha geração se esconderia! Hoje o estudante que entra na universidade sem o 

domínio da língua escrita e sem um patrimônio prévio e se vale de fragmentos de 

informação na internet –, é obrigado a ter um currículo Lattes. Os estudantes são 

forçados a fazerem publicações precoces, o que não corresponde àquilo que a 

Universidade devia esperar dele. 

Hoje o paradoxo que teve início nos anos 1980 atingiu o paroxismo: quanto 

menos os estudantes chegam preparados, menor o tempo de elaboração das teses. Nos 

anos 1970 e 1980 havia cinco anos ou mais para o mestrado e oito para o Doutorado e 

se ingressava na Universidade tendo o conhecimento do inglês e do francês. Ou seja, 

hoje, quando isso não existe mais, os prazos deveriam ser aumentados e não diminuídos 

a dois anos. Porque no Ensino Fundamental e Médio os públicos foram precarizados, 

seria preciso ampliar os prazos de defesa do mestrado e do doutorado. Infelizmente o 

que se vê hoje é um estímulo à pressa e ao carreirismo.  

O que interessa a USP ter o maior número de doutores nos últimos cinco anos? A 

USP deveria ter vergonha de formar tantos doutores. Não é possível! Em lugar nenhum 

do mundo se forma tantos doutores. Os títulos acadêmicos foram banalizados a partir 

dos anos 1990 também devido ao começo do populismo universitário. O que é o 

populismo universitário? O populismo é igualzinho ao elitismo. Porque o elitista não 

conhece nada da elite, ele não sabe qual é o ideário de uma elite, a origem do valor da 

honra, do juramento, do ascetismo, da importância das tradições etc. Ele não domina a 

história dessa tradição. Ao mesmo tempo, o populismo não sabe o que é povo e suas 

aspirações democráticas e de acesso aos bens científicos e culturais. Isso indica que o 

elitismo e o populismo são fruto da sociedade de massas e tomaram conta da 

universidade.  

O que existe hoje na universidade? Há o ganho pela produção. Até onde a gente 

pode pensar as áreas de humanidades? A pesquisa universitária está se pervertendo em 
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produção e se “alienando”, se “proletarizando”.  O que significa o trabalho alienado? É 

quando o trabalhador é separado não só dos objetos que ele produz como ele é separado 

do saber fazer, do sentido daquilo que ele produz. Ao invés de lutar contra a alienação, 

para o trabalhador reaver os usos e o sentido do seu tempo, dos ritmos e métodos da sua 

produção e do que ele pode produzir, tem-se uma universidade que esta se 

proletarizando. E por que a universidade se proletariza? Porque ela progressivamente 

permite que instâncias externas a ela exerçam poder e definam o tempo em que ela deve 

fazer as coisas ou deixar de fazer.  

É possível perceber que a partir dos anos 1990, com exceção do livro A Nervura 

do Real da Marilena Chaui, não existem mais livros, compêndios. O que existe são 

livros de ensaios. O ensaio é uma coisa que você escreve e publica imediatamente, em 

um ritmo acelerado e fragmentado, sem continuidade.  Por que isso ocorre? Porque os 

financiamentos são pontuais. E a vida universitária não tem a temporalidade do 

mercado. A temporalidade do mercado é o curto prazo, é a política dos resultados. Já o 

tempo da universidade é longo e ela não pode estar comprometida com as contingências 

do mercado e do presente. Claro que existem aquelas áreas que vivem das revoluções 

tecnológicas, mas não é a universidade como um todo que vive assim. A alta pesquisa é 

derivada de um alto grau de refinamento como a gente pode observar na medicina hoje. 

Os frutos dessas pesquisas não são circunstanciais e imediatos. É preciso ficar claro que 

a universidade não tem como atender diretamente às carências básicas das populações. 

O que uma universidade pode fazer em termos de levar eletricidade, levar saneamento 

básico, encanamento ou escola? Ela pode sim levar projetos de extensão naquilo que os 

bairros e as comunidades, através de suas prefeituras e de seus movimentos 

organizados, requisitam. Agora, a universidade não pode parar de fazer o que ela está 

fazendo para atender tantas urgências da sociedade. Fica uma imposição “postiça” e não 

funciona.  

Na Faculdade de Filosofia da FFLCH da USP meus colegas e eu não fazíamos só 

uma carreira, mas uma história. Isso significa que lá é o nosso lugar no mundo. Sabe 

aquele lugar de pertencimento, onde a gente se “sente bem”? O lugar que confere 

“identidade”? A Faculdade de Filosofia é o meu ethos. O que é a palavra ethos? Na 

Ilíada, Homero nos conta a respeito do cavalo indomado que preso em correntes luta 

desesperadamente, arranca tudo e sai em um galope veloz, até o momento no qual ele 

pára, esse lugar é o lugar onde ele se “sente bem”, é o lugar da identidade dele, seu 



349 

 

ethos. Assim, ethos é morada. Em seguida o ethos – gruta, antro, caverna – veio a 

significar “morada do homem”. Para a minha geração, a Faculdade de Filosofia é o 

nosso ethos.
59
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 Sobre o conceito de ethos consultar: MATOS, O. C. F. Discretas Esperanças – reflexões filosóficas 

sobre o mundo contemporâneo. São Paulo: Nova Alexandria, 2006, p.87. 
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O que caracterizou a minha trajetória foi ser o 

mais politizado de todos os professores de todo o 

departamento de História. Eu estive também no 

sindicalismo, o que foi uma experiência boa, embora, 

muitas vezes, chata porque a luta por resultados te 

absorve muito. 
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Nasci em Buenos Aires, na sua periferia Norte (San Fernando), no início dos anos 

1950. Estudei nos primeiros anos em escola pública. Depois, como meus pais 

trabalhavam em tempo integral, me mandaram por três anos para uma escola católica 

em tempo integral. Nada extraordinário, fora o fato de que a educação daquela época 

não era como hoje. Naquele período a educação era, por um lado, muito mais rígida e, 

por outro, pouco científica. No ciclo primário fui parar em uma escola católica cujos 

padres eram franquistas, então dá para ter uma ideia do que isso significou. Mas se o 

mundo da escola é um, o mundo das ruas é outro. Mudei várias vezes de bairro, morei 

em Pompeya que é o bairro do tango. Tive nas ruas uma educação paralela à escola e 

bastante independente. Trabalhei desde os 14 anos de modo sistemático. Como a minha 

família era humilde trabalhei no porto carregando sacos e fiz todo tipo de trabalho que 

possa imaginar. 

Cursei a escola secundária no Colégio Nacional de Buenos Aires, dependente da 

Universidade de Buenos Aires, por puro acaso. Meus pais tinham apenas concluído o 

curso primário. O Colégio fica perto da Praça de Maio, é uma escola histórica fundada 

no século XVII, considerada a melhor escola secundária na área humanística da 

Argentina. Estive por quatro anos nessa escola que era o centro da elite intelectual, mas 

eu era um aluno médio. Porque vinha de um meio diferente estranhava muito a cultura 

que era bastante maior nos outros alunos do que a minha. Em casa não havia biblioteca, 

ou seja, eu não tinha esse contato com a cultura. E isso foi um choque bastante forte. 

Tive que me desvencilhar do catolicismo e, ainda por cima, entrar em contato com uma 

cultura que não tinha. A maioria dos meus colegas era filho de profissionais liberais e 

intelectuais. Não vou dizer que era o único, havia poucos outros na mesma condição que 

eu. Dos seis anos de escola cumpri quatro porque, nesse meio tempo, meu pai se mudou 

para Córdoba por motivo de trabalho e, no ano de 1968, me mudei também para lá. 

Completei então a escola secundária em uma escola equivalente ao Colégio Nacional de 

Buenos Aires que se chama Colégio Nacional de Montserrat, situado bem no centro de 

Córdoba. Nesse Colégio, no qual ingressei no ano de 1968, para completar os dois anos 

do curso secundário, em pleno ano de 1969, fui pego por um período de efervescência 

política.  

No ano de 1966 havia ocorrido o golpe militar que levara o general Juan Carlos 

Onganía ao poder. Isto foi sentido de maneira muito forte no Colégio Nacional de 
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Buenos Aires porque ele tinha a tradição de ser um colégio de esquerda e mais liberal. 

Além disso, era menos dependente da hierarquia católica, embora houvesse no Colégio 

Nacional uma forte fração de direita que se chamava Tacuara. Esse grupo era formado 

por católicos conservadores. Havia também os judeus que eram quase todos comunistas. 

Na época eu praticamente ignorava o fato deles serem judeus porque eram todos 

comunistas, a elite intelectual judaica era na Argentina vinculada ao Partido Comunista. 

Os de direita eram os chamados Tacuara, católicos de direita. Curiosamente a maioria 

dos judeus comunistas dessa época não exerceu nenhuma atividade política nos anos 

posteriores à ditadura militar de 1976-1983, porque o Partido Comunista argentino 

entrou em crise por ter apoiado essa ditadura. Ao contrário, aqueles católicos de direita 

que eram do Colégio Nacional de Buenos Aires voltaram-se para a esquerda nos anos 

1960 e, praticamente, toda a cúpula dos Montoneros, a organização guerrilheira mais 

importante que houve na América Latina, saiu do Colégio Nacional de Buenos Aires. 

Os Montoneros saíram dessa organização de direita que foi para a esquerda. Viraram 

peronistas de esquerda. Esse é um processo um pouco difícil de explicar, mas que tem a 

ver com as questões internas da Igreja Católica.  

Naqueles anos surgiu na Igreja Católica um movimento vinculado à Teologia da 

Libertação que foi apenas uma das manifestações ocorridas na época. O Padre 

Gutierrez, peruano, era um dos líderes do movimento. Através de um parente, me 

vinculei ao movimento animado pela revista Cristianismo e Revolução. A figura 

emblemática desse movimento foi o Padre Camilo Torres. Ele era colombiano, havia 

feito parte da guerrilha no seu país e tinha sido morto. Na Argentina, o Padre Mugica 

foi uma figura emblemática nas favelas de Buenos Aires. Essas lideranças foram 

responsáveis por essa radicalização para a esquerda de setores da juventude católica. No 

tempo do Colégio Nacional de Buenos Aires fiz parte de uma revista que era animada 

pela Federação Juvenil Comunista, Como Somos. Esta revista era produzida às 

escondidas porque o golpe de 1966 havia levado os católicos pré-conciliares ao poder 

na Argentina, com o general Juan Carlos Onganía. Fiz parte da revista que ficava sob o 

controle político dos comunistas.  

De alguma maneira a minha participação política inicial em Córdoba teve uma 

vinculação com a minha família. Ela não era politizada, mas meu pai tinha sido 

historicamente do Partido Radical. O primeiro partido a chegar ao poder na Argentina 

em 1916 através do sufrágio universal, e esse partido era identificado por defender a 
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separação da igreja do Estado que foi feita na primeira década do século passado. Então, 

todos esses componentes, ainda que não de um modo explícito e consciente, me 

proporcionaram a formação de certa consciência política. Além disso, essas questões 

trouxeram uma preocupação histórica já que eu queria saber qual era a origem dessas 

coisas. Embora não possa dizer que tivesse uma vocação para estudar história. Naquele 

momento sequer sabia que existia história na universidade. Porque todos os professores 

de história que tinha tido nas escolas secundárias eram em geral todos chatos e 

advogados. Tudo isso vi tangencialmente porque naquele momento eu não era muito 

politizado. E também porque não me identificava nem com os comunistas, nem tão 

pouco evidentemente com a direita católica por questão de tradição familiar, já que meu 

pai era anticatólico. Ele só tinha me enviado para um colégio católico por conveniência 

e razões de trabalho. Então eu me sentia mais identificado a esses valores liberais e 

anticlericais. 

Tive uma experiência dura porque essas escolas católicas eram um saco! Passei 

por escolas católicas também em meus primeiros anos. Como meus pais sempre 

trabalharam fui enviado à escola desde muito cedo e como não havia escolas públicas 

para crianças muito pequenas, me enviaram para uma escola de freiras católicas. Eu 

tinha três anos de idade e não me lembro de quase nada, a não ser que essas freiras 

batiam. Batiam muito. Lembro de uma vez na qual não sei que estripulia devo ter feito 

que uma freira me bateu e me fez sangrar. Não lembro exatamente como, mas essa é 

uma lembrança que está perfeitamente clara em mim. A primeira experiência de 

violência que tive foi essa. Uma freira me bateu até eu sangrar. E na minha memória 

essas freiras eram todas histéricas. E então essas lembranças todas se misturam e você 

vai construindo uma visão do mundo, dos valores, da religião, da família, enfim, 

partindo dessas experiências que se constrói na infância e na adolescência. 

Aos 16 anos, como dito, me mudei para Córdoba, em 1968, e conclui os estudos 

secundários no Colégio Montserrat, em 1969. Ele era um colégio muito menos 

politizado e muito mais tradicionalista. Aliás, Córdoba era uma cidade tradicionalmente 

conservadora. Era historicamente o centro da reação católica na Argentina. E também 

era, curiosamente, um centro do liberalismo, era a cidade mais politizada do país 

embora muito menor que Buenos Aires. Córdoba, na época, não chegava a um milhão 

de habitantes. O governo da cidade estava nesses anos na mão da direita católica. O 

proletariado mais concentrado do país estava em Córdoba porque, depois da queda de 
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Perón em 1955, houve investimentos em montadoras devido à política 

desenvolvimentista e industrial. Como aconteceu no Brasil desenvolveu-se o ramo 

automobilístico, só que em menor escala. Então as indústrias automobilistas se 

encontravam lá. 

Havia também em Córdoba uma segunda tradição política ao lado da direita 

católica, no primeiro período peronista entre 1946 e 1955. Essa era a única província 

que não era governada pelo peronismo. Então havia uma tradição histórica de oposição, 

por um lado, de forte reação católica e isso se combinou com a presença de uma forte 

presença operária extremamente concentrada que não era peronista ou não tinha 

tradição peronista. Por quê? Porque tinha sido formada exatamente depois do grande 

período peronista, 1946-1955. Qual foi o resultado? Uma explosão política e social 

contra a ditadura militar retrógrada e repressiva de Onganía. Claro, repressiva, mas 

menos violenta do que aquela que veio depois, em 1976. Retrógrada e estúpida, 

obscurantista. Era formada por gente da direita católica. Então irritava as pessoas pela 

quantidade de estupidez e idiotices que eles faziam. Além da direita católica havia os 

liberais das famílias tradicionais que controlavam a economia. A direita católica 

mandava na área educacional.  

A combinação de tudo isso foi uma jornada ocorrida em 29 de maio de 1969 

chamada de Cordobazo. Uma insurreição popular da qual participei com 17 anos. Essa 

insurreição mudou a vida de toda uma geração. A cidade ficou um dia e meio nas mãos 

dos populares, a polícia foi literalmente expulsa da cidade. Os locais de poder foram 

ocupados pelas pessoas até que o exército entrou. O III Corpo do Exército Argentino 

fica próximo a Córdoba e veio uma repressão muito forte. Foi uma jornada de sangue, 

até hoje não se sabe direito, mas estima-se em trezentos o números de mortos. A partir 

daí veio um período de radicalização política que, passando por diversos avatares, se 

estendeu até 1976.  

Participei em cheio do processo de radicalização política. Organizamos um centro 

de estudantes na escola, onde não havia nenhuma tradição dessa espécie. Eu 

literalmente encabecei a organização dos estudantes, mas por dinâmica espontânea do 

que por conhecimentos políticos prévios. Identifiquei-me por um período com o 

peronismo de esquerda, justamente aquele que, no caso de Córdoba, formariam as 

Forças Armadas Peronistas (FAP) que, depois, convergiria com os Montoneros. Mas me 

afastei completamente de contatos nesse momento com um núcleo que, mais tarde, seria 
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o Exército Revolucionário do Povo. Rapidamente me coloquei contrário a essas opções, 

não porque fosse contrário à violência “em geral”, senão porque via como uma coisa 

bastante irresponsável. Inclusive cheguei a andar armado por três anos, na década de 70, 

mas não porque pertencesse a um “grupo armado”, mas por medida de autodefesa, 

porque era um ativista conhecido na cidade de Córdoba. 

Fui para a universidade estudar história, curiosamente, por uma opção política. Na 

escola secundária, no Montserrat, depois de me afastar dos peronistas católicos e dos 

foquistas, acabei integrando uma organização política chamada Esquerda Nacional, um 

misto de trotskismo e nacionalismo de esquerda, e lá disseram que precisavam de gente 

na Faculdade de Filosofia da Universidade Nacional de Córdoba (UNC). Nessa 

instituição havia cinco cursos: Pedagogia, Letras, Psicologia, Filosofia e História. 

Chegaram a me perguntar qual curso escolheria e acabei decidindo por História. 

Ingressei em História em 1970 e então atuei no movimento estudantil dessa faculdade. 

A universidade estava fervendo, havia assembleias todos os dias, a esquerda mandava, 

mas, curiosamente, os professores eram extremamente conservadores. Sobretudo 

tínhamos uma história muito tradicional. Estudávamos história da Grécia, por exemplo, 

com um livro de 1910. Um absurdo! 

O estudo não era a principal preocupação, apesar de já me preocupar com os 

estudos também. Tanto que, em 1971, entrei também na Faculdade de Economia. Então 

fui cursando História e Economia ao mesmo tempo. Mas a principal experiência desse 

período foi política. Nesses anos fui trabalhar também em uma fábrica, não por 

necessidade, mas pelo que se chamava – em uma organização trotskista, à qual passei a 

pertencer em 1971, chamada Política Obrera – de política de proletarização. Então 

trabalhei em uma fábrica de borracha e também em uma metalúrgica. Na fábrica de 

borracha fui despedido quando das primeiras tentativas de organização. Pouco tempo 

depois de ser demitido, os meus colegas que haviam ficado na moita organizaram e 

ganharam toda a categoria que passou a pertencer a um sindicato de esquerda. Essa 

demissão foi o que me salvou a vida porque quando veio o golpe de estado de 1976, 

aquela turma da direção do sindicato foi toda fuzilada, assassinada. E eu havia sido 

parte desse intento e, por isso, curiosamente, essa demissão me salvou a vida. Não fosse 

ela eu seguramente estaria morto. 

Entre 1969 e 1975 fui preso uma dúzia de vezes devido às minhas atividades 

políticas, tanto por governos militares (até 1973), quanto sob o governo peronista 



356 

 

(1973-1976). Cheguei a ficar dois meses na prisão, não vou entrar em detalhes, fui 

várias vezes “coagido fisicamente”, para usar um eufemismo próprio da época. Quando 

veio o golpe de 24 de março de 1976, vivia de um lado a condição de “proletarizado” e, 

de outro, era estudante universitário de Economia e de História. Fui expulso da 

Universidade de Córdoba em uma lista que tinha 23 alunos expulsos. Dessa lista, 18 

estão mortos. Foram assassinados praticamente de imediato. Eu me mudei para Buenos 

Aires e fiquei clandestino por um ano e, depois, fui para França. Não tinha concluído 

nenhum dos dois cursos, economia ou história. Cheguei à França em 1977 e me inscrevi 

em uma universidade. Não tomei o estatuto de refugiado político para conservar meu 

passaporte argentino. Uma maluquice da época... O que me obrigava a trabalhar feito 

um louco... Eu vinha de uma repressão bem forte no meu país, meu irmão havia sido 

sequestrado pelos “grupos de tarefas das Forças Armadas”, permaneceu “desaparecido” 

durante um tempo, o interrogavam sobre meu paradeiro, que ele não conhecia, mas 

salvou a vida.  

Trabalhando e estudando conclui na Universidade de Paris VIII os cursos de 

História e Economia. E, depois, entrei na pós-graduação. Fiz mestrado em História na 

Universidade de Paris VIII e doutorado na L'École des Hautes Études en Sciences 

Sociales. A minha orientadora foi Madeleine Rebérioux que gostou muito do meu 

trabalho. Ela era especialista em Jean Jaurès, era membro da Liga dos Direitos do 

Homem e membro histórico do Partido Comunista. Foi a principal historiadora do 

Partido Comunista e teve medalha de honra pela sua resistência anti-nazista. Foi ela 

quem me levou então para a École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), 

junto com seus melhores alunos. E então durante um período que foi breve virei amigo 

de Robert Paris, um grande historiador, que tem publicado livros aqui no Brasil pela 

Editora Kronos, como o intitulado As Origens do Fascismo. Além disso, assisti aulas 

com Castoriadis, o Foucault, enfim, aqueles figurões da época conheci todos 

pessoalmente. Inclusive tive uma amizade com o Castoriadis porque, de alguma 

maneira, tínhamos um passado político em comum. Castoriadis tinha sido trotskista na 

sua juventude. 

Em 1981 vim para o Brasil quando ainda não tinha concluído o doutorado em 

história na EHESS. Fui defender o doutorado em 1983. No doutorado tratei do meu 

passado político, a tese intitulou-se História do Movimento Trotskista na Argentina. Foi 

feito na França com muito apoio da minha orientadora. Vim para o Brasil por motivos 
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políticos, já que eu permanecia vinculado à mesma fração política trotskista já 

mencionada, Política Obrera. Fazíamos no Brasil o jornal que circulava 

clandestinamente na Argentina. Cuidávamos da redação e da composição porque, na 

época, não havia computadores. Depois que microfilmávamos as páginas, o microfilme 

era metido em tubos de pasta de dentes. Alguém vinha da Argentina e levava 

clandestinamente para lá. Digamos que, nos momentos livres, eu também me ocupava 

do doutorado. Naquele tempo eu já era amigo de Marco Aurélio Garcia que tinha sido 

professor na Universidade de Paris VIII e comecei a trabalhar fazendo uma espécie de  

freelance no Arquivo Edgard Leuenroth, da Unicamp.  

Na verdade esse arquivo havia sido criado pelo Paulo Sérgio Pinheiro na 

Unicamp, mas não passava de um quartinho. Hoje está muito ampliado e tem um prédio 

próprio. Naquele tempo explodiu a Guerra das Malvinas e eu estava vinculado por 

correspondência com Liborio Justo, que era um dos iniciadores do trotskismo na 

Argentina. Ele era uma figura histórica, além de um grande historiador. Ele era filho do 

presidente da Argentina da década de 1930, Agustin P. Justo, um general e comandante 

em chefe das forças armadas. Era o chefão da política argentina na década de 1930. Foi 

um homem extremamente conservador e de direita que teve um filho trotskista. 

Mantínhamos contato por correspondência e, durante a Guerra das Malvinas, o Marco 

Aurélio conseguiu uma passagem e eu trouxe o arquivo do Liborio Justo que está agora 

na Unicamp. É um arquivo enorme que trouxemos do contrabando. Essa foi uma grande 

experiência e contou com a ajuda do adido cultural da embaixada brasileira em Buenos 

Aires, cujo nome não lembro. Ele nos recomendou que isso saísse contrabandeado da 

Argentina, então contatei com a sua ajuda um contrabandista. Foi a primeira vez que 

voltei à Argentina depois do exílio, era o ano de 1982.  

Em finais de 1983 fui para a França defender o doutorado diante de uma banca 

muito qualificada. Estavam presentes, Robert Paris, Claude Lefort, Pierre Broué, Michel 

Lowy e Madeleine Rebérioux, minha orientadora. Fui aprovado com as melhores notas. 

Escrevi esse doutorado de 700 páginas em francês aqui no Brasil. Fiquei durante três 

meses em casa trancado, só lendo francês e ouvindo música em francês para retomar a 

língua. Depois disso, traduzi uma parte para o espanhol, posteriormente publicada como 

livro pelo Centro Editorial de América Latina com o título História do trotskismo na 

Argentina. Ele conta com 3 volumes e, até hoje, é uma obra de referência. O trotskismo 



358 

 

sempre foi muito forte na Argentina e o livro vendeu 20 mil exemplares. De todos os 

livros que escrevi foi o que mais vendeu. 

A partir de 1984, com a democratização no Brasil e a campanha das Diretas Já em 

1985, houve a transferência do poder dos militares para os civis e iniciaram-se também 

transformações na universidade que passou a abrir concursos para professores. Até esse 

momento as pessoas entravam na USP por indicação do professor catedrático. O 

primeiro concurso público foi vencido por Laura de Mello e Souza, filha de Antônio 

Cândido e, o segundo, foi vencido por mim quando entrei em História Contemporânea. 

Isso foi em 1984, minha data de ingresso como docente na USP. Depois disso, fui 

fazendo a carreira meio aos trancos e barrancos e sem muita preocupação de carreira. 

Por exemplo, para que eu fizesse livre docência tiveram que me cobrar, da 

administração. Perguntavam-me por que eu só tinha o doutorado e exigiam a livre 

docência. Então fiz a livre docência e, depois de algum tempo, fiz também o concurso 

de professor titular.  

Houve um famoso concurso para titular no qual “enfrentei” o Prof. Nicolau 

Sevcenko. Ganhei nas notas, mas Nicolau ganhou nas indicações. Foi um concurso 

muito polêmico, não vou entrar em detalhes, mas Nicolau levou. Houve uma história de 

que o Prof. Carlos Guilherme Mota não poderia ser parte da banca porque, 

supostamente, era muito amigo meu. Há uma série de coisas desse tipo que ocorrem na 

universidade... Protestei, quase fiz anular o concurso na Congregação, mas por outro 

lado não tinha nada pessoal contra o Nicolau Sevcenko. Enfim, a briga que existe nessas 

ocasiões faz parte da cena acadêmica. Depois de certo tempo, fiz outro concurso e 

venci. Pronto, me tornei titular. Em resumo é isso.   

Fui concursado para ministrar aulas de Contemporânea, e também dei aulas de 

História da América Latina na pós graduação, desenvolvi conteúdos para ambas as 

áreas. O que era a disciplina de História Contemporânea? Eu percebi que aqui 

basicamente se trabalhava com a História da Europa Contemporânea. Os Estados 

Unidos não entravam porque fazia parte de História da América e o mesmo ocorria com 

a História da América Latina. Não havia Ásia e nem África, ou seja, era um currículo 

clássico. Tratava-se apenas da Revolução Francesa e das revoluções democráticas no 

século XIX e, depois, a história das revoluções e contrarrevoluções do século XX. Na 

verdade não fui nada original. Na área de Contemporânea havia o Carlos Guilherme 

Mota, Adalberto Marson, o Carlos Vesentini, Arnaldo Contier e eu. Carlos Guilherme 
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trabalhava com um conteúdo bastante tradicional, inclusive havia publicado um livro 

sobre a Revolução Francesa, sua grande especialidade era história do Brasil, com livros 

bem conhecidos de todos. O Carlos Vesentini esteve certo tempo na disciplina – ele me 

via como um marxista e então tinha uma birra comigo... Depois ele morreu, 

lamentavelmente, não era carreirista, era uma boa pessoa.  

Logo que entrei no Departamento havia uma briga dantesca na qual me vi metido, 

meio a contragosto. Ela tinha a ver com brigas que não entendia porque vinham do 

tempo em que todos esses professores eram estudantes. Eu me vi envolvido porque o 

chefe que tinha assumido, depois do movimento de redemocratização da USP e da 

faculdade, era o Carlos Guilherme Mota, que tinha sido questionado por outro setor de 

Contemporânea. Então esta área praticamente virou uma guerra civil: Alberto Marson e 

Carlos Vesentini contra Carlos Guilherme Mota. Isso se tornou uma briga de todo 

departamento e, depois, a gente passou a lembrar meio rindo porque houve 

chingamentos nas plenárias, insultos, etc. Então, o Carlos Guilherme dava um conteúdo 

meio marxista, eu também dava um conteúdo marxista com outro ângulo, sem grande 

originalidade, mas percebi que não era bem dado aqui. E, depois, tinha o Carlos 

Vesentini e o Alberto Marson que se opunham aquele modelo porque achavam que o 

marxismo que tinha dominado as universidades estava ultrapassado. Bom, eu não 

considerava ultrapassado o modelo marxista, mas concordava que era preciso superar as 

práticas dogmáticas e stalinistas. Por outro lado, eu tinha conhecimento de uma 

bibliografia bastante recente já que havia morado 4 anos e meio na França. Enfim, 

muitas pessoas que eram citadas como questionadoras desse modelo aqui no Brasil e 

que, praticamente eram endeusadas – tais como Castoriadis e Foucault – , eram pessoas 

que eu conhecia pessoalmente. E o mais importante, conhecia a trajetória deles. O 

questionamento deles ao modelo marxista não provinha de uma posição liberal e de 

direita, senão a partir de uma crise interna da esquerda que tinham vivido na França.  

Elaborei um curso que contava com muitos alunos já que, com a democratização, 

se instaurou uma regra na qual os alunos se inscreviam com o professor que melhor lhes 

parecesse. Até esse momento as pessoas eram enviadas por ordem alfabética aos 

professores. Resultado, com a mudança, quem tinha mais inscritos era eu. O que não 

significa grande coisa, pois, depois percebi que o professor mais jovem é sempre o que 

tem mais alunos. Por que motivo? Porque o professor mais jovem se empenha mais. 

Enquanto que o professor mais antigo é mais burocrático. Como está mais cansado de 
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dar aulas, ele não inventa coisas novas. Mas a área continuou em estado de semiguerra 

civil. Depois Carlos Vesentini morreu e Alberto Marson desistiu de dar aulas na USP. 

Ele se mudou para a Unicamp, não sei se foi porque não resistiu à situação, e nunca 

mais vi. Já o Prof. Arnaldo Contier participou dessa história toda, mas ele trabalhava 

com música brasileira, então não concorria com as outras coisas. Depois o setor foi se 

renovando, Mota se aposentou, e como Vesentini e Marson não estavam mais por ai, foi 

tudo superado. Depois disso, o Nicolau Sevcenko que era da área de Moderna, passou 

para Contemporânea. Essa mudança, me dissera, tinha a ver com o número de titulares. 

Se ele continuasse na cadeira de Moderna ele iria concorrer com a Laura de Mello e 

Souza. Mas como eu não tinha origem acadêmica na USP não entendia esse tipo de 

coisa, quem tinha sido aluno de quem. Estava alheio e acabei me inteirando delas por 

necessidade, porque ia tropeçando com consequências de problemas e birras antigas... 

Mas eu me preocupava mais em dar aulas e publicar livros e artigos. 

Comecei a publicar uma revista do Centro de Estudos do Terceiro Mundo, 

chamava-se Estudos e nela tenho dezenas de artigos. Eu publicava com pseudônimos 

porque escrevia cinco artigos por revista. Publicava um com o meu nome e os outros 

com pseudônimos. Metade dos artigos era acadêmico, outra metade era formada por 

textos políticos. Sempre fui meio fora do padrão, embora publicasse muito eu não tinha 

uma carreira acadêmica. Hoje tenho quase 60 livros publicados. E sempre estive 

vinculado à Argentina, publicando lá também. Depois acabei me envolvendo muito com 

a Itália. Durante uma viagem que fiz à Itália, me vinculei a um setor com o qual 

trabalho até hoje pertencente ao Departamento de Economia Pública da Universidade de 

Roma. Acabei sendo cinco vezes professor visitante lá porque tenho uma formação 

como economista e muita identidade com a equipe, chefiada pelo Prof. Gianfranco Pala 

e que reúne pesquisadores e professores de várias universidades italianas. Eles fazem 

uma revista muito boa chamada Contradizzione, nela tenho cerca de 20 artigos 

publicados. Ela é um pouco parecida com a revista que eu fazia – metade política e 

metade acadêmica –, o que significa que ela dialoga com a universidade e analisa a 

realidade política do país e mundial. 

O que caracterizou a minha trajetória foi ser o mais politizado de todos os 

professores de todo o departamento de História. Eu estive também no sindicalismo, o 

que foi uma experiência boa, embora, muitas vezes, chata porque a luta por resultados te 

absorve muito. No momento sou pela terceira vez diretor (vice-presidente) do Sindicato 
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Nacional dos Docentes do Ensino Superior (ANDES). Esta é a terceira vez e prometo 

que será a última. Na Associação dos Docentes da USP (Adusp) fui vice-presidente três 

vezes. De um lado, óbvio, tinha que haver um sindicato em defesa dos professores que 

trabalham na universidade pública, de outro lado, a Adusp era o ambiente onde se 

discutia política dentro da universidade. Mas a Adusp se transformou em um sindicato 

de tipo clássico. Ela surgiu em um momento como parte da luta pela democratização da 

universidade e de contestação política, mas hoje perdeu essas características e 

atualmente é um sindicato mais “normal”. Embora ainda cumpra um papel importante 

que é ser o sindicato dos professores. Atualmente faço parte da Diretoria da Adusp e me 

ocupo do sindicato nacional. Ele tem dezenas de milhares de filiados e um monte de 

problemas.  

Quando entrei em uma chapa nacional me transformei em uma figura nacional no 

sindicato. E qual o interesse? Na verdade, como tenho mais prestígio acadêmico que 

muitos outros que faziam parte da chapa, passei a assumir uma função de liderança. 

Segundo lugar, participei de muitas lutas importantes em vários pontos do país, por 

exemplo, estive pessoalmente engajado na luta pela defesa da Universidade Estadual do 

Tocantins que corria o risco de ser privatizada. Ela era estadual, foi privatizada e, mais 

tarde, passou a ser federal. Atualmente é federal. Participei de outras lutas, em diversos 

estados brasileiros. A participação no ANDES, pessoalmente, foi muito importante 

porque me fez conhecer o país todo. O único estado brasileiro que não conheço é o 

Amapá, em todos os outros participei de assembleias e dei palestras nesses 30 anos de 

atuação. Finalmente, essa experiência me deu uma ideia da universidade brasileira como 

um todo. Do sistema tanto de ensino como de pesquisa em ciência e tecnologia. Se 

tivesse ficado aqui no cantinho da USP não saberia nada disso. Então tenho uma 

imagem bastante ampla da universidade brasileira, inclusive do setor privado. Em se 

tratando dos professores, acho que nós temos aqui uma elite que é a USP, Unicamp e 

Unesp, uma classe média que são os professores das universidades federais e, depois, 

uma classe operária que são os “coitados” que dão aulas nas privadas. Com a exceção 

da PUC, tem os professores do Objetivo, da Anhembi que são os professores horistas 

que trabalham feito loucos! Esses operários são os alunos mais brilhantes das 

universidades que saem querendo fazer carreira em uma pública e são obrigados a 

começar pela Uninove ou Bandeirantes, onde as condições de trabalho são terríveis se 
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comparadas com uma universidade pública. E, acrescenta-se a isso, o sistema de 

pesquisa que não existe nessas universidades particulares.  

As picaretagens existem de toda ordem e não estou falando apenas dos círculos de 

poder. Nas federais tem muita picaretagem por trás dos panos. Existem afastamentos de 

função de 12 anos de duração, simplesmente imorais. Praticamente vi de tudo e tive 

uma ideia do sistema universitário educacional brasileiro. Eu noto que para muitos dos 

meus colegas o mundo começa e acaba nos muros da USP. Para mim não, eu sempre 

estive muito lá fora vendo o que estava acontecendo. Mas isso não aconteceu 

especificamente pelo ANDES, eu já tinha uma experiência muito forte por ter nascido 

em Buenos Aires, ter ido para Córdoba que era outro mundo, depois morei na França e 

conheci a Europa. E pelo ANDES conheci todo o Brasil. 

Então se tivesse que me comparar aos meus colegas diria que alguns são mais 

inteligentes e outros são mais aplicados, mas eu tenho uma visão geral do Brasil, da 

América Latina e do mundo que é bastante ampla por vocação e por experiência de 

vida. Como desde a adolescência andei metido em todas essas coisas, foi sempre difícil 

ficar em um canto cultivando meu jardinzinho e fazendo minha carreirinha de professor. 

Mas eu não desprezo essas pessoas, os colegas da mesma faixa etária que fizeram suas 

carreiras mais vinculadas com a USP, são mais conhecidos e tem mais prestígio 

acadêmico do que eu. Não tenho a menor dúvida disso.  

Fui o mais politizado, publiquei provavelmente mais do que muitos colegas, mas 

reconheço que grande parte do que publiquei são coisas do momento e vinculadas à 

política. Eu não produzi uma obra que fosse uma referência tão forte como a deles. São 

coisas da vida, não lamento. Cada um tem suas características. A minha entrada no 

mundo público não se deu pela academia, se deu pela luta social e política. Entrei por 

essa porta e nunca sai. Nunca quis sair dela. De um lado porque isso faz parte de uma 

experiência traumática que foi a Argentina. Fruto de um profundo engajamento em um 

movimento revolucionário muito intenso e, depois, de uma repressão que varreu tudo 

isso. Não falei, mas é preciso dizer que praticamente todos os amigos que eu tinha na 

primeira juventude foram mortos. Eu não poderia simplesmente esquecer tudo isso e me 

dedicar a fazer uma carreira acadêmica. Isso era impossível. Eu me desgarraria 

interiormente. Sempre tive um compromisso com a luta que custou a vida de 

praticamente todos os meus amigos de juventude. Daquela época restaram apenas dois 
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ou três. A maioria foi morta, se eu não tivesse escapado da Argentina em 1977 teria 

morrido também. 

Comecei a relacionar as questões teóricas da história ao engajamento político por 

intuição. Digamos assim, tenho consciência profunda do quanto as referências teóricas 

marxistas – tal como eram professadas nas décadas de 1960 e 1970 – foram muito 

questionadas e o quanto havia de dogmático, não no marxismo, senão na maneira como 

ele era interpretado. Portanto, a experiência política me ajudou a questionar essas 

leituras porque acompanhei de perto. Estudei e publiquei sobre o fim da União 

Soviética, sobre a Europa do Leste, a transformação capitalista da China. Trabalhei 

sobre todos esses temas. Ponto um, diria então que a História Contemporânea, primeiro 

como ensino e depois como eu a vejo politicamente, são uma coisa só. Ponto dois, o 

mesmo engajamento político faz com que eu não consiga teorizar isso. Por quê? Porque 

a minha atividade é feita muito no dia a dia. E para teorizar você precisa se isolar um 

pouco do mundo e pensá-lo sistematicamente. Eu tento, produzo, tenho uma obra, mas 

reconheço que ainda não consegui apresentar uma teorização sobre isso tudo.  

É uma coisa que, às vezes, consigo fazer ao analisar especificamente alguns 

processos. Ainda não consegui dar conta sistematicamente do todo, mas me considero 

ainda com alguma capacidade para fazê-lo, e farei, estou tentando. Agora, reconheço 

que não é fácil. E, por outro lado, quando se tem 60 anos de idade já é um pouco mais 

difícil sentar e escrever sistematicamente. Você tem mais conhecimento e experiência, 

mas como tenho quatro filhos tenho que me ocupar deles... Além disso, tenho menos 

disposição física. Diria, portanto, que meu engajamento político e a minha interpretação 

dos processos históricos se vincularam muito. Mas, reconheço perfeitamente que diante 

do desafio teórico de compreender a contemporaneidade, a teoria política em geral e, 

em particular, a historiografia, estão atrasadas. Não estou dizendo que tenho a missão de 

salvá-la, ou de criar novas referências teóricas, ou de fundir as experiências passadas 

com as dos últimos anos. Acho que existem pessoas fazendo isso, mas ainda são poucas.  

Atualmente existe uma pobreza teórica muito grande. De um lado temos os 

questionadores do passado que se resumiram a fazer isso. De outro, temos os teóricos 

que, atualmente, são considerados os teóricos da esquerda como Noam Chomsky, o 

Boaventura de Souza Santos e o próprio Zizek que, basicamente, é um provocador. São 

pessoas que tem conhecimento, tem cultura, mas na minha modesta opinião são de uma 

pobreza teórica arrepiante. Zizek tem sem dúvida provocações interessantes, Chomsky 



364 

 

tem uma grande contribuição teórica na Linguística e, como não sou linguista, não 

posso julgá-la. O que Chomsky fala de história contemporânea são denúncias 

interessantes, mas trata da política norte-americana com uma base teórica primária. Não 

escrevo isso porque as pessoas o têm como ídolo. No Fórum Social Mundial, tanto 

Chomsky quanto Boaventura Souza Santos reúnem 3 mil pessoas para os acompanhar. 

Mas, infelizmente, o que eles falam não tem grande interesse teórico ou político. São 

pessoas que não tem formação teórica relevante na área. O Antonio Negri chuta como 

um louco! Ele é um filósofo e, como todo filósofo, sua tendência é fazer grandes teorias, 

mas sem nenhuma base empírica. A única vez que eu ousei questionar Toni Negri, por 

exemplo, foi num debate no Rio de Janeiro. Eu participei da mesa que discutia o livro 

Império juntamente com um professor italiano, discípulo de Toni Negri. Na minha 

crítica, disse que o livro era um monumento ao chute. O sujeito ficou tão ofendido, mas 

tão ofendido, que prometi para mim mesmo que não falaria mais nisso.  

Bom, pensemos a questão do islamismo. Todas as coisas que foram faladas sobre 

islamismo são interessantes, mas, teoria mesmo, poucos intelectuais desenvolvem no 

mundo. Interpretar, e construir uma teoria, é muito difícil. Em geral não se passa de 

constatações empíricas como, por exemplo, falar sobre “o ressurgimento das religiões 

como fator político”. Ora, isso é uma constatação, não há uma elaboração histórica. Mas 

é preciso tentar fazê-lo. A questão é que as grandes referências que existem hoje, em 

geral, são teoricamente muito fracas. É importante dizer, por exemplo, que nenhum 

destes intelectuais que acabei de citar entende porcaria nenhuma de economia. E para 

mim, sem entender economia e todas essas transformações, não é possível analisar nada. 

Em particular, Chomsky faz umas teorias sobre monopólio, mas ele não entende nada 

de economia, não tem nenhuma formação econômica. É exatamente por ter uma 

formação em economia e, durante todos esses anos, ter escrito uma história basicamente 

política, que tenho me orientado para a história econômica. Atualmente, tenho atuado 

em história econômica porque vejo que faltam análises sobre as transformações de 

fundo do modo de produção capitalista. Por exemplo, pensemos ainda o caso do 

islamismo. Atualmente o que se quer fazer? O islamismo se pretende uma alternativa e, 

não somente, uma alternativa ideológica.  

Há um sistema em vigor que se chama “finanças islâmicas” que pertence aos 

bancos islâmicos. É preciso analisar de onde saiu tudo isso. Essas finanças surgem 

como produto da chamada reciclagem dos petrodólares, ou seja, os países produtores de 
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petróleo criaram um sistema financeiro próprio onde, supostamente, não há juros como 

em qualquer outro sistema econômico. Por quê? Porque o Corão e a Bíblia proíbem o 

empréstimo a juro. Eu não estou dizendo que com isso vou descobrir a pólvora. Não é 

nada disso, mas esses fenômenos precisam ser estudados, ou você estará comentando e 

repetindo o que falam os jornais. Em geral, o que se tem feito é comentar mais ou 

menos inteligentemente o que falam os jornais. Assim, não se está fazendo história ou 

construindo qualquer contribuição teórica. O grande problema é que as urgências do dia 

a dia me impedem de sentar para fazer essas coisas que são muito difíceis e tomam 

muito tempo.  

Pessoalmente não padeci muito em relação ao produtivismo acadêmico. Há uma 

data famosa que corresponde à Lista dos Improdutivos, que é de 1986. Eu diria que essa 

data é simbólica em relação ao início do produtivismo na USP. A universidade passou a 

ser acusada de improdutiva e então publicaram uma lista de supostos professores 

improdutivos. O pior é que não houve, em resposta, um questionamento do 

produtivismo. Lembro que vários professores cujos nomes estavam na lista saíram 

dizendo que eram sim produtivos. Ou seja, fizeram defesas individuais de que eram 

produtivos. O produtivismo, a partir daí, se estruturou e se transformou em um tema de 

debate porque de fato passou a ser um fator deletério principalmente para a área de 

ciências exatas.  

Atualmente temos até um movimento em nível internacional que se chama 

slowscience, no qual se afirma que a atividade produtivista acaba estragando a pesquisa 

porque as pessoas publicam qualquer coisa. Existem ainda outros fenômenos conexos 

como roubo de pesquisa e plágios. Temos hoje a USP envolvida em denúncias, um 

professor acusado de ter publicado um artigo, uma pesquisa sem autorização. O centro 

do debate afeta as ciências humanas, mas atinge principalmente as exatas e as físico-

naturais. Nas humanas tivemos a intervenção de Jean Bricmant e Alan Sokal, que 

publicaram Imposturas Intelectuais, na qual contam que enviaram um artigo absurdo 

para a Social Text, uma importante revista de sociologia e antropologia norte americana, 

que foi publicado em 1996. Depois da publicação eles denunciaram tudo, que o artigo 

se tratava de uma brincadeira que queria denunciar o relativismo, mas ainda assim fora 

publicado como artigo “sério”. Ou seja, nós temos a interdisciplinaridade sem 

fundamento teórico e o produtivismo como os dois temas mais importantes nas duas 

últimas décadas da universidade. 
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A interdisciplinaridade foi feita de modo abusivo e levou as pessoas a utilizarem 

conceitos extraídos de outras áreas sem saberem utilizar ou saber a que se referem, 

como vincular História com mecânica quântica. Fundir História e mecânica quântica é 

no mínimo extremamente difícil, e o resultado, com base em conhecimentos parcos, só 

pode ser coisa bem pouco séria. Então nós temos esses dois problemas, produtivismo e 

a procura da originalidade a qualquer custo. Esses são dois cânceres, mas do último se 

fala menos. Quando você procura ser original a qualquer custo, necessariamente você 

acaba falando besteira. A originalidade é o resultado natural de uma pesquisa, não um 

objetivo que se procura em si mesmo.  

Hoje em dia a originalidade se transformou em um objetivo em si mesmo e o 

resultado disso é a produção de um monte de besteiras. Mas isso faz parte da vida, não 

defendo uma cruzada contra o produtivismo. É preciso continuar lutando pela 

universidade, pelo desenvolvimento da pesquisa, da ciência e do pensamento. Tudo isso 

faz parte da vida. São os males de hoje. No passado se lutava contra o obscurantismo e 

o clericalismo na universidade e hoje isso praticamente já não existe. Mas até a década 

de 1940 e 1950 essa era a principal luta porque as universidades na América Latina 

ainda estavam sob o domínio de setores reacionários. Isso já foi superado.  

A universidade pública é a única em que você pode trabalhar sem as exigências do 

produtivismo mais elementar. Nas privadas você tem que dar aulas feito um louco. 

Além disso, a universidade pública é a única em que há um sistema de pesquisa. E isso 

vale não somente para o Brasil, mas vale para a América Latina e o mundo. Não haveria 

pesquisa universitária, e diria mais longe, não haveria pesquisa em geral se não fosse 

pela universidade pública. Por esse motivo as universidades públicas se transformaram 

praticamente em universidades de pesquisa onde dar aulas é secundário. O professor 

está aqui para pesquisar e aqui os colegas vão te reconhecer não se você dá uma boa 

aula, mas vão te reconhecer pela qualidade da sua pesquisa.  

Vivemos, portanto, em uma universidade de pesquisa. Basicamente é isso. Por 

outro lado, essa universidade se torna graças à internet reconhecida rapidamente porque 

todo mundo tem acesso. E isso é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Ruim por quê? 

Ruim porque te obriga a estar informado de uma maneira que nenhum ser humano 

consegue. Boa porque socializou a pesquisa. Antigamente pessoas com mais recursos 

econômicos porque bem nascidos podiam fazer pesquisa e pessoas mais humildes não 

podiam. O pesquisador tinha que ir atrás de arquivos e isso custa dinheiro com 
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passagens, estadias, etc. Eu vivi esse período onde se estabelecia uma diferença não 

somente na área acadêmica como também na área política. O poder econômico 

determinava as pessoas que eram mais informadas e aquelas que eram menos 

informadas.  

Hoje isso se democratizou com a internet e essa é a sua melhor contribuição. Por 

quê? Documentos que eu tinha acesso só no Instituto de História Social de Amsterdã 

morando em Paris, quando percorria centenas de quilômetros para achar um documento, 

hoje são acessados em segundos pela internet. Ou seja, isso democratizou a pesquisou e 

é muito bom. Aquela diferença entre a elite intelectual que tinha acesso a informação e 

o proletariado que não tinha acesso, ou tinha um acesso menor, já não existe mais. Ou 

essa diferença é menor. Logicamente existem todas essas mazelas, mas elas são o preço 

inevitável a pagar por uma coisa que é boa.  

Hoje existe um embate entre esquerda e direita a respeito do papel do intelectual. 

O intelectual de esquerda é aquele que defende certos valores, certos princípios de 

pesquisa e de orientação da pesquisa que são certamente diferentes. O intelectual de 

esquerda é basicamente o intelectual crítico. De qualquer modo a verdadeira 

intelectualidade continua sendo de esquerda. Peguemos como exemplo a Revolução 

Russa que na área de história deve ser o tema mais polêmico. Todas as últimas versões 

que saíram sobre a Revolução Russa tendem a apresentá-la como um pesadelo.  

Isso já existia no passado, mas era feito de maneira muito primária. Hoje é feita 

por historiadores com acesso a fontes, etc. E eu me proponho a fazer uma avaliação 

sobre essa historiografia mostrando como a intelectualidade de direita se sofisticou 

muito nos últimos tempos. Principalmente porque os intelectuais de direita dos últimos 

anos são todos ex-intelectuais de esquerda. Esse é um fator notável que poucos 

percebem. O intelectual de direita praticamente não existe mais, digo, aquele de origem, 

de tradição de direita. Ninguém aqui no Brasil é continuador de Plínio Salgado. E 

aqueles que são intelectuais conservadores, digamos assim, formam a própria direita 

política. 

A direita histórica já perdeu a batalha. Então o discurso que se ouve sobre a 

ofensiva neoliberal é papo ideológico. O que é a direita no Brasil hoje? Qual era o 

candidato de direita nas últimas eleições? O José Serra, ex-presidente da UNE, ex-

membro da Ação Popular, era tido como marxista. Quem foi o dito presidente neoliberal 

que foi responsável por privatizações? Foi o Fernando Henrique Cardoso que nas 
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décadas de 1960 e 1970 era considerado um teórico marxista original da América 

Latina. Então o intelectual da direita vem da esquerda. É importante perceber isso. E, 

curiosamente, os intelectuais de esquerda vieram do catolicismo.  

Podemos pensar até mesmo em uma troca de papéis. Se pensarmos no PT vamos 

ver um monte de gente que teoriza algumas ideias e que veio do catolicismo, portanto, 

de uma espécie de primarismo ideológico. Então, curiosamente, a direita parece ser 

mais sofisticada ideologicamente do que a esquerda atualmente. Por quê?  Porque ela é 

fruto, exatamente, de uma tradição liberal de esquerda e, até mesmo, marxista. 

Enquanto isso, a intelectualidade de esquerda é proveniente de uma tradição cristã, que 

é muito mais pobre teoricamente, já que sua base vem da fé. Veja então que todos os 

papéis estão trocados, mas continuam sendo importantes. O intelectual crítico é aquele 

que não é de direita e que sabe se desvencilhar dos clichês que atualmente são utilizados 

em nome da esquerda. Isso é o que significa ser um intelectual de esquerda hoje. Há 

poucos no mundo. Não há muitos...  

No mundo atual não falta teoria, há abundância de teorias. Mas por que faltam 

teorias boas? Porque elas não resistem aos fatos. Quais são as urgências? Veja o caso da 

Bolívia. Temos um governo segundo o qual o clichê ideológico é os índios. O problema 

é que acaba reprimindo os índios como um governo de direita. O que significa isso? 

Que o clichê ideológico construído em torno de Evo Morales voou pelos ares! Eu nunca 

fiz apologia de Evo Morales, mas eu fui o único que o trouxe aqui na USP antes de ser 

presidente. E na época ninguém deu bola. Ele estava ai embaixo tomando café e falei 

para alguns colegas: “Esse vai ser o próximo presidente da Bolívia”. E acharam que eu 

estava louco. Ou seja, o intelectual tem que estar à frente do seu tempo, se ele não 

estiver à frente não conseguirá ver para onde as coisas estão indo. O intelectual é aquele 

que não se rende a interpretações dominantes. O intelectual é necessariamente alguém 

que rema contra a corrente. Caso contrário, não é um intelectual, é um apologista do 

presente. Esse exemplo que te dei faz parte disso. Trouxe um índio boliviano para falar 

na USP! Um índio que não tinha nenhum diploma... É claro que eu não sabia se ele iria 

ser o próximo presidente, mas tinha grandes chances, e foi. Agora, quando esteve aqui 

ninguém deu a menor bola.  

Eu trouxe também o István Mészáros para falar quando ninguém sabia que ele 

existia em 1990. Agora ele está dando entrevistas para a Caros Amigos... Então, se o 

intelectual não está à frente do seu tempo, não serve. Em segundo lugar, o intelectual 
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tem que ser claro, se ele se expressa em uma linguagem em que nem os letrados 

conseguem entender, não esclarece nada. Aqueles que se expressam com dificuldade 

não são compreendidos e não preenchem as funções de um verdadeiro intelectual. Essa 

é uma luta travada todos os dias. Há grandes intelectuais no Brasil que são modelos até 

hoje e que foram efetivamente críticos.  

Organizei uma obra com os textos inéditos do Florestan Fernandes depois do seu 

falecimento e a pedido da sua família. Talvez ele tenha sido o intelectual que, dada sua 

posição política, mais tenha sofrido com o preconceito na própria carne. Eu não vou me 

colocar no seu lugar. Ele foi cassado. Aqui no Brasil esses intelectuais foram cassados 

com o Golpe de 1964, porém na Argentina eles foram assassinados. Essa é a minha 

experiência. Na Argentina não se cassava, na Argentina se matava. Venho desse 

contexto no qual vários intelectuais foram mortos, talvez por isso eu seja mais sensível. 

Lembro quando era secundarista e começamos toda aquela politização do Cordobazo, 

nós, alguns estudantes do Montserrat, fizemos uma revista chamada Trabuco, a primeira 

revista de que fiz parte, em 1969. Publicamos um conto de Haroldo Conti que era o 

melhor contista argentino naqueles anos... Ele foi assassinado, durante a ditadura, foi 

“desaparecido”. Eu sou da geração que sofreu isso, que passou por isso. Então vou mais 

longe... Eu não esqueço daquilo. 
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Sou um sujeito bissexto, sempre digo que desde 

meu primeiro dia como aluno, sempre tive um pé na 

carreira acadêmica e outro pé na carreira política. 

Gosto de política, e considero-me político e um homem 

público. Não um político profissional já que nunca 

disputei cargo para parlamentar ou executivo... Mas 

sou da política e sei como ela opera 
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Nasci no norte do Paraná na cidade de Arapongas. Minha família é de paulistas 

que, como tantos outros, migraram para o Paraná logo após a guerra. Nós somos em 

cinco irmãos, parte deles nasceu em Londrina e outra parte em Arapongas. No início 

dos anos 1960 a minha família migrou para Santos porque uma parte dos parentes da 

minha mãe já morava nessa cidade. Ainda no interior do Paraná fiz o primário na escola 

pública. Depois, em Santos, cursei o Clássico quando podíamos optar pelos cursos 

Científico, Clássico ou a Escola Normal. Fiz o Clássico no Colégio Canadá porque já 

tinha uma predileção pela área de ciências humanas. Trata-se de um colégio histórico 

em Santos, com uma presença muito bonita na trajetória do ensino médio público do 

Estado de São Paulo. Ele se equipara ao famoso Colégio de Aplicação de São Paulo e 

tinha um ambiente muito interessante. 

Meu pai era mecânico de automóveis, sempre teve oficinas por onde passou junto 

com os irmãos. Um trabalhava como funileiro e o outro como pintor. Ele era uma figura 

urbana, mas seu pai tinha sítios em que plantava café no norte do Paraná. Depois que 

mudamos para Santos, fomos nos distanciando dessas raízes paranaenses dessa zona de 

colonização e nunca mais voltei para lá. Foi a partir de Santos que vim para São Paulo e 

entrei em Geografia na USP. Então, a partir de 1973, comecei uma nova vida na capital 

paulista. Esse foi, assim, o último processo migratório da família já que meu pai era 

muito irrequieto e mudava-se muito. Ele ficou em Santos por uns cinco anos e depois 

foi para São Sebastião em 1966, onde morreu. Mas tenho ainda minha mãe e irmãs que 

moram em São Sebastião. Eu nunca morei nesta cidade, mas hoje é lá que passo minhas 

férias e tenho o meu lazer.  

Bom, comecei a cursar geografia no ano de 1973 e, já em 1974, conheci o Prof. 

Armando Corrêa da Silva que viria a se tornar meu orientador. Ele havia feito 

Sociologia na graduação, mas doutorado em Geografia. Então era um geógrafo bissexto 

que havia sido aluno do Luis Pereira, do Francisco Weffort, do Florestan Fernandes, do 

Fernando Henrique Cardoso e contemporâneo do Luis Estevão. Era um sujeito muito 

interessante. Eu o conheci porque fui apresentado pelo Prof. Moacyr Marques e também 

pelo Prof. Mário De Biasi. Logo que nos conhecemos descobrimos um ponto em 

comum para além das afinidades teóricas e acadêmicas, afinal, a família dele era de São 

Sebastião. Esse mundo é muito pequeno!... Então nós nos tornamos amigos 

instantaneamente, dada essa relação dele com a cidade de São Sebastião. O pai dele 



372 

 

havia trabalhado na prefeitura e sido o construtor responsável pelo porto. Esse professor 

era um sujeito que tinha raízes lá. Na época, o Armando estava fazendo seu doutorado 

sobre o Litoral Norte de São Paulo e me convidou para fazer o trabalho de campo com 

ele. Então esse foi um encontro fantástico! Ao mesmo tempo, conheci o Prof. Carlos 

Augusto Figueiredo Monteiro, considerado um dos grandes mestres da geografia 

brasileira e no mundo. Importante como um Aziz Ab`Saber. Não tão politizado quanto 

este que se tornou uma pessoa muito conhecida fora da esfera da Geografia por sua 

inserção e militância em Amazônia, meio ambiente e políticas públicas e sociais, etc. 

Mas, o Prof. Carlos Augusto era do mesmo padrão científico. Olhando hoje, o reputo 

como o primeiro geógrafo de importância internacional do Brasil. Ele, por exemplo, era 

cultuado pela Academia Soviética de Ciências. Ele já falava em mudança climática 

naquele tempo. Ele também falava em dinâmica climática, ou seja, via o clima em sua 

perspectiva integrada com a Geomorfologia, Biogeografia, com as águas, os mares e 

com as construções urbanas e cidades. Imagine, o doutorado dele foi sobre clima 

urbano! Escreveu sobre esse tema lá nos anos 1970. Era dono de uma formação muito 

erudita e tinha um grande domínio do método científico.  

No segundo ano de curso eu trabalhava no final de semana com o Armando no 

litoral norte do estado, o que era apaixonante! Uma experiência fantástica! Porque 

varremos desde Bertioga até os limites de Ubatuba, já perto de Parati Mirim, perto do 

Rio de Janeiro. Entrar por esses sertões era fascinante! Ao mesmo tempo, fui contratado 

pelo Prof. Carlos Augusto para trabalhar no Laboratório de Climatologia que, até hoje, 

funciona no Prédio de Geografia. Ele passou a me remunerar como assistente dele. E 

com recursos próprios me pagava o suficiente para eu viver. Eu estudava a noite e 

trabalhava em banco durante o dia. Aliás, um dos meus empregos foi no Edifício 

Joelma... Sei que trabalhei até o mês de dezembro nessa agência que ficava lá e o 

edifício pegou fogo em fevereiro do ano seguinte. Eu poderia ter morrido lá... Não 

tivesse saído do banco e ido trabalhar com o Carlos Augusto. A partir desse momento, 

nunca tive outro emprego que não fosse ligado ao magistério ou à Geografia.  

Eu passava dia e noite na USP e morava em uma pensão na Rua Eugênio de 

Medeiros, logo depois da ponte sobre o Rio Pinheiros. Eu atravessava a ponte a pé até o 

Rei das Batidas, pegava o circular e vinha de manhã... Trabalhava e estudava no 

laboratório o dia todo e, à noite, eu tinha as aulas nos Departamento de Geografia. 

Sempre nutri toda uma predileção pelas ciências humanas já em meados dos anos 1970 
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e início dos primeiros movimentos de renovação crítica da geografia, quando houve a 

publicação do famoso Opúsculo do Yves Lacoste dizendo que a geografia servia 

essencialmente para fazer a guerra... Nessa época houve uma reviravolta, sobretudo, no 

pensamento da Geografia Humana. O curioso é que, apesar de estar engajado nesse 

movimento de renovação teórica e metodológica – para não dizer ideológica da 

geografia e do seu aspecto instrumental de aplicação –, minha primeira pesquisa 

publicada ainda na graduação foi em climatologia. Esse artigo era resultado de uma 

bolsa de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP). Acho que fui um dos poucos alunos daquele período que teve uma 

bolsa de IC. Tratava-se de um artigo sobre a dinâmica climática da cidade de São Paulo 

e foi publicado pelo Boletim do Instituto de Geografia em 1976. 

Eu trabalhei também em duas ou três escolas. É muito comum que pessoas da 

minha área, Geografia, História e Letras trabalhem em escolas públicas e particulares. 

No meu caso trabalhei em uma escola particular que tinha uma experiência pedagógica 

e política muito interessantes. Essa escola chamava-se Sagarana. Dizia-se que essa era 

ligada ao Partido Comunista Brasileiro, mas não era. Agora, alguns docentes pertenciam 

ao Partidão (PCB) naquele período que correspondia ao início da distensão proposta 

pelo Geisel.  

Depois que me formei, entrei no mestrado. Passei a colaborar com o Prof. 

Armando Corrêa da Silva na medida em que dava aulas de geografia como docente 

voluntário para as Ciências Sociais. Não se ganhava nada. Nesses moldes, hoje existe o 

Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE-USP). Essa foi uma enorme 

experiência, afinal dei três anos de aulas juntamente com o Prof. Antônio Carlos Robert 

de Moraes que era meu parceiro naquela época. Os estudantes gostavam muito de ter 

aulas com outros estudantes... Uma vez, lembro que fizeram uma avaliação dos 

professores e eu e o Tonico fomos poupados de críticas mais severas... Apareceu em um 

dos murais da faculdade uma charge com uma dupla caipira tocando viola e estava 

escrito assim: “Tonico e Tinoco cantando: Ai que saudades do marxismo!”. Era muito 

divertido, nós riamos muito...  

Quando terminei o mestrado em 1981 prestei concurso para professor no 

Departamento de Geografia da USP. Meu mestrado não estava ainda defendido, mas 

estava concluído. Através desse concurso fui contratado em outubro de 1981. Estou há 

trinta e dois anos como professor da USP. Mais tempo ainda, se contarmos o período 
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que dei aulas sem ganhar. A partir daí a minha trajetória praticamente se afunilou. 

Minha experiência com a climatologia foi passageira. O Prof. Carlos Augusto sempre 

dizia que lamentava isso porque fui contratado para dar aulas na Geografia Humana. Os 

meus cursos sempre foram encaminhados para a área da Geografia Regional. A 

Amazônia entrou na minha vida por isso.  

Entrei na vaga de um professor que era especialista em Amazônia. Tratava-se de 

um professor à maneira clássica, conservador e que trabalhava com uma visão da velha 

Amazônia. Tratava-se de um contexto no qual os alunos queriam ter aulas sobre a 

Amazônia já que havia muitas notícias sobre desmatamentos e os efeitos dos programas 

de integração nacional do Regime Militar, a questão da Transamazônica e o genocídio 

de populações indígenas... Houve um famoso filme do Bodanski que amplificou muito 

essas denúncias na época. Isso tudo colocava a Amazônia em destaque, o que mostra 

que essa Amazônia da qual falamos hoje já está há trinta e tantos anos em pauta. E 

como não havia mais ninguém para dar aulas sobre a região os alunos me pediram para 

dar um curso. Eu disse: “Eu dou, mas não conheço a Amazônia e não vou dar um curso 

sobre uma região que não conheço...”. Se me perguntassem, mas e se for para dar um 

curso sobre a Austrália? A resposta seria a mesma, teria de ir para a Austrália e 

conhecer. Eu sempre fui muito direto nessas coisas.  

Havia um programa da USP bem parecido com o Projeto RONDON, em um 

campus pertencente à universidade e localizado em Marabá. Os alunos e professores 

faziam pesquisa e passavam temporadas lá. Então, no auge do garimpo da Serra Pelada, 

passei quinze dias em Marabá. Tanto que fui visitar o garimpo e, nessa época, estavam 

iniciando o Projeto Carajás. Fui lá também para olhar as obras. Andei bem pela região 

do chamado Bico do Papagaio que é marcada pelo encontro dos rios Araguaia e 

Tocantins. Nessa ocasião conheci um lugar que então se chamava Ponto Trinta, que era 

um prostíbulo na entrada de Serra Pelada e que, depois, se tornou Curionópolis. Foi uma 

experiência fantástica para mim! Desculpando o trocadilho, tomei um banho de 

Amazônia. Dai veio a minha relação com essa região que dura até hoje. Quando fui para 

Brasília trabalhar no Ministério do Meio Ambiente, estive lotado na Secretaria da 

Amazônia e era responsável pela área de programas e projetos para essa região.  

Além da ligação com a Amazônia, havia também uma relação forte com a 

Geografia Política. Como disse, no final dos anos 1970 participei desse movimento de 

renovação do pensamento da geografia brasileira, escrevi artigos e livros. Mas quando 
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fui fazer meu doutorado em meados dos anos 1980 eu já estava imerso na Geografia 

Política e na Geopolítica. Isso porque descobri que havia uma grande produção mundial 

nessa área, sobretudo na França, Inglaterra e Estados Unidos, sobretudo no período das 

duas guerras mundiais. Aliás, durante a Segunda Guerra houve uma produção intensa e, 

após esse conflito, a produção em geografia política declinou, inclusive no Brasil. 

Então, isso me despertou uma enorme curiosidade. E eu sabia da importância do Brasil 

nesse contexto. Trata-se de país emblemático no mundo em termos da sua posição e da 

sua política extrafronteiriça para a América do Sul, Atlântico Sul e Caribe. É um “país 

baleia”, e todo país com essas características tem uma estratégia territorial, isto é, uma 

geopolítica própria. Ela existe, seja beligerante ou pacífica. Eu tomei interesse por isso e 

quando fui ler descobri que no Brasil, 98% da produção teórica ou empírica dessa área 

era produzida no meio militar. Foi ai que fiquei ainda mais curioso. Afinal, por que na 

França, nos Estados Unidos, na Alemanha e na Inglaterra a Geografia Política é um 

assunto civil – apesar de ser também um instrumento de guerra, como foi durante o III 

Reich – e, no Brasil, é apenas assunto militar? Foi ai que descobri que não era apenas no 

Brasil, mas que em todo país periférico a Geografia Política entrou mesmo como um 

instrumento do aparelho militar. Então, já no final dos anos 1980, comecei a me 

interessar por essa área e meu doutorado é na verdade – e isso não é propaganda, já que 

meu livro ficou por mais de dez anos sem sofrer reedição por indisciplina minha – o 

único trabalho em língua portuguesa que analisa a evolução da Geografia Política no 

mundo e no Brasil.  

Bom, mas não foi só isso que fiz até o doutorado e logo em seguida. Sou um 

sujeito bissexto, sempre digo que desde meu primeiro dia como aluno, sempre tive um 

pé na carreira acadêmica e outro pé na carreira política. Gosto de política, e considero-

me político e um homem público. Não um político profissional já que nunca disputei 

cargo para parlamentar ou executivo... Mas sou da política e sei como ela opera. E não 

me envergonho disso. Valorizo e acho que as pessoas deveriam fazer mais política nesse 

país. Agora, como sou um sujeito da academia, professor, intelectual que escreve, 

pensa, viaja e participa de seminários, etc., procuro zelar pela minha produção 

científica, pois não quero me tornar aquele sujeito que atua na política, mas deixa de 

lado o fazer acadêmico. Inclusive porque no geral esse é um caminho sem volta... 

Tivemos até um presidente da república... Um intelectual que largou tudo e chegou a 

presidente! Acho muito difícil que a política partidária possa ser conciliada com a 
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atividade acadêmica porque ela te consome vinte e quatro horas. Se o sujeito se torna, 

por exemplo, um vereador, prefeito ou deputado, a carreira acadêmica acabou!  

Então, optei por fazer política dentro da própria universidade. Resultado, desde o 

início as minhas duas canoas onde tenho meus pés estão dentro da universidade. 

Primeiro estive no movimento estudantil. Minha atividade esteve ligada ao Centro 

Acadêmico da Geografia em conjunto com o da História e no Diretório Central dos 

Estudantes da Universidade de São Paulo (DCE- USP). Ajudei a construir o DCE como 

estudante e, depois, como professor contribui na construção da Associação dos 

Docentes da USP (ADUSP). A partir de 1981 passei a militar na ADUSP que passou a 

ser meu lócus principal de atuação. Atuei intensamente nessa instituição na gestão do 

Prof. Braz de Araújo, entre 1981 e 1983. Depois, em 1983, me candidatei a secretário 

geral da ADUSP na chapa do Hamburger, o vice era o Giannotti, o outro vice era o 

Tércio Sampaio Júnior, o Lodi era segundo secretário e o Hernán foi o tesoureiro. O 

Waldir Jorge, que hoje é o superintendente da Coordenadoria de Assistência Social 

(COSEAS-USP), foi o segundo tesoureiro. A partir dai tive uma trajetória política e 

institucional na nossa associação.  

Esse era um período em que a ADUSP não era sindicato, era uma associação. Ela 

fazia campanhas salariais, mas era uma associação. Havia também um profundo debate 

acadêmico no qual a gente discutia a universidade, a questão da estrutura de poder, 

rumos acadêmicos e financiamento a pesquisas... Nós promovíamos debates, trazíamos 

o pessoal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para discutir 

financiamento de pesquisas e regime de trabalho. Esse foi um período muito 

interessante porque nós tínhamos uma posição muito forte! Essa foi uma fase heroica da 

ADUSP que durou até o início dos anos 1990. Depois ela entrou nessa fase mais 

sossegada e de menos efervescência política! Até porque, desde o início dos anos 1990, 

como não havia dois grupos disputando a ADUSP, ficou um grupo só e ele praticamente 

se mantém até hoje como chapa única. E, a cada eleição, eles vão se revezando entre si. 

Já a fase em que participei havia mais debate, enfrentamento de ideias e de formas de 

luta. 

Em 1985, depois que sai da ADUSP, ajudei na campanha do Prof. Goldemberg 

que, no meu entendimento, foi o primeiro reitor da USP redemocratizada, naquele 
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contexto de redemocratização de todo o país. A ADUSP participou de todo esse 

processo, inclusive, da campanha pelas Diretas Já. A gente ia para as ruas como 

ADUSP, com faixas e tudo mais para a Praça da Sé. Como ADUSP, participamos 

intensamente das campanhas pela Anistia e, depois, pelas Diretas. Outro dado 

importante da minha carreira política é que em 1978 ingressei no Partido Comunista 

Brasileiro (PCB). Essa era uma fase de retorno dos dirigentes que estavam no exílio. 

Passei por uma pequena fase de clandestinidade, mas, logo em seguida, após a Anistia, 

os partidos voltaram a atuar. Eu trabalhava basicamente junto aos docentes das três 

universidades. Tive um cargo na direção estadual, mas nessa área de atuação em 

universidades. Então, basicamente a gente atuava nas associações docentes da USP, 

UNICAMP, UNESP e alguma coisa na PUC-SP.   

Uma experiência interessante dessa época de ADUSP e PCB, de redemocratização 

e repolitização do Brasil e que está na minha biografia, foi a criação da Associação 

Nacional dos Docentes do Ensino Superior (ANDES). Então a gente se encontrava duas 

vezes ao ano e havia no plano nacional as mesmas disputas que fazíamos no plano local. 

Basicamente uma parte da esquerda se abrigava no Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB) e, outra parte, estava indo formar o Partido dos Trabalhadores (PT). Mas não se 

tratava de uma guerra fratricida, a gente se dava muito bem. Como dizíamos na época: 

fazer política era uma coisa muito prazerosa e de enfrentamentos políticos e 

ideológicos, mas sem violência ou desrespeito. E, quando acabavam as assembleias, 

íamos tomar cerveja, pois éramos antes de tudo companheiros das mesmas lutas.  

Em finais dos anos 1980 deixei o PCB porque ele entrou em uma guerra intestina 

quando houve a chegada dos antigos dirigentes, o pessoal mais alinhado ao Luiz Carlos 

Prestes e à União Soviética. A chegada deles a partir de 1979 e 1980 mudou muito o 

partido e começou uma disputa interna terrível entre, de um lado, o seguimento 

socialista mais democrático, gramsciano e alinhado com a experiência dos partidos 

comunistas europeus, influenciados pela ideia de fazer a revolução pela via democrática 

e, do outro, aqueles que não concordavam com essa linha. A experiência italiana talvez 

seja a que tenha chegado mais perto disso, influenciada pelo pensamento de Gramsci. 

Essa disputa interna fraturou o partido e com o crescimento do Partido dos 

Trabalhadores, muitos dos nossos quadros migraram. E o PCB, sobretudo com a crise 

do modelo soviético e do socialismo real, não tinha como sobreviver. O nosso 

desencanto com o stalinismo, o autoritarismo, o centralismo, as perseguições, o 
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genocídio, todas as denúncias da experiência soviética e, depois, a entrada em cena do 

Ieltsin e do Gorbachov com a glasnost e a perestroika, tudo isso feriu de morte os 

partidos comunistas do mundo todo. Até hoje tenho amigos no Partido Popular 

Socialista (PPS), mas o quadro hoje é totalmente diverso daquele. 

Com relação à Geografia, uma das discordâncias em relação aos meus colegas da 

renovação crítica é essa. Em 1979, no auge da revolução crítica do pensamento 

geográfico, a demarcação entre o que era uma boa geografia e o que não era, estava 

quase definido por faixa etária. Ou seja, todo geógrafo com mais de quarenta anos era 

jogado na arena dos leões. Eu dizia que nós estávamos de fato jogando fora a Geografia 

e corríamos o risco de perdê-la. Por exemplo, a hostilidade em relação a instituições 

como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi além da conta, tão 

exagerada que identificava esse órgão com o regime militar e o Estado autoritário. Bom, 

o IBGE era uma instituição do Estado brasileiro e não dava para misturar as coisas, ou 

seja, o regime político daquele momento com o Estado. Porque o Estado é maior e mais 

perene que o regime. Mas fizeram uma guerra de guerrilha contra o IBGE, a tal ponto 

que a geografia perdeu esse instituto. Nós hoje não temos nenhuma influência no IBGE 

e nas políticas territoriais do país como um todo. Estou certo que só consigo fazer uma 

Geografia Política consequente hoje porque tenho um bom domínio de Geografia 

Regional. Também não existe Geopolítica sem Teoria das Relações Internacionais, pois 

corre o risco de se tornar uma Geopolítica sem consistência. Brinco com os alunos que 

ela poderia ser chamada de “geopolítica de botequim”. Porque a boa Geopolítica precisa 

de uma boa Geografia. E isso que serve para a Geografia, serve para a minha trajetória 

política. Isso tudo está incorporado no meu modo de ser e nos meus valores. Procuro 

transmitir isso aos alunos. Aprendi a fazer política no PCB e ele foi uma baita escola. 

Peguei ainda uma fase em que havia grandes intelectuais, artistas, compositores, 

pintores, teatrólogos e cineastas. Diria que eles eram os melhores da história desse país. 

Eu venero essa época. Mas não de forma saudosista porque hoje o mundo é outro. 

Talvez hoje não haja mais lugar para o Nelson Pereira dos Santos no cinema, ou o Dias 

Gomes na TV. Eles são referências e não se pode jogar isso fora, mas são cineastas 

datados. Então esses meus gostos, preferências e meu modo de ser e de fazer política 

estão enraizados aí. Essa política da tolerância que valoriza a persuasão e o 

conhecimento, que Gramsci chama de hegemonia moral, bem como o uso do 
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argumento, aprendi nessa época. Tanto quanto evitar o fundamentalismo e a intolerância 

nas relações políticas. Enfim, sem essa política caminharemos para a barbárie. 

Em 1985 me engajei na campanha do Goldemberg para a reitoria com um grupo 

de docentes. Não podemos esquecer que o Goldemberg sucedeu o Prof. Hélio Guerra 

Vieira que tinha sido nomeado pelo então governador Paulo Maluf. Inclusive, este 

professor, não havia ganhado a eleição, havia uma lista sêxtupla na época e o Hélio 

Guerra foi o quarto da lista e acabou sendo o escolhido. Então a gente caracterizava o 

Hélio Guerra como o último reitor pertencente ao rescaldo do regime autoritário na 

USP. Então a vitória do Goldemberg foi importante. Na consulta popular que fizemos, 

ele não havia vencido entre os alunos, mas ganhou entre os docentes e funcionários. 

Além disso, ganhou na lista tríplice e o governador Montoro escolheu o Goldemberg. 

Havia então uma confluência: redemocratização, criação e legalização dos partidos de 

esquerda, vitória histórica do MDB e, em seguida, eleição dos governadores de 

oposição, que tiveram uma eleição esmagadora em todo o país, inclusive em São Paulo. 

Havia um ambiente interessante e de muita esperança. A vitória do Goldemberg aqui na 

USP em 1985 fez parte disso. Então, quando ganhou as eleições e foi escolhido pelo 

governador, ele me chamou e disse que queria me colocar em um cargo de direção na 

universidade. Eu disse: “Mas acabei de fazer o mestrado”. E ele respondeu: “Mas é por 

isso mesmo. Quero colocar um jovem na COSEAS”. Pensei, logo na COSEAS que é o 

vulcão da universidade!? E ele insistia que queria renovar essa área e precisava de mim, 

mesmo sem experiência administrativa. Ele dizia que precisava de alguém que soubesse 

dialogar politicamente com a comunidade. Aceitei então esse que foi meu primeiro 

cargo aqui na universidade. 

Quando acabou a gestão do Goldemberg em 1990, ele se tornou Secretário de 

Educação do Estado de São Paulo. Pouca gente se lembra, mas ele ficou uns meses 

como secretário da educação e me convidou para trabalhar. Dessa vez declinei do 

convite porque estava redigindo meu doutorado. Logo em seguida, o Collor o convidou 

para ser ministro da ciência e tecnologia. Ele foi para Brasília e levou um grupo de 

pessoas que trabalharam aqui na sua gestão, inclusive a Profa. Eunice Durham, entre 

outros. Mas, não fui. Como já disse, esses caminhos são sem volta. Então, se eu fosse 

sem terminar o doutorado, nunca mais o teria concluído. Então ele me disse assim: 

“Vamos fazer um pacto, no dia em que terminar seu doutorado, você me liga”. Então, 

avisei a minha mulher: “Prepare-se que o dia em que terminar meu doutorado, vou ligar 
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para o Goldemberg e vou trabalhar com ele em Brasília”. Tínhamos uma filha ainda 

pequena, ela ficou na dúvida, mas sou muito determinado nessas coisas.  

Como meu pai, sempre fui louco para fazer as coisas e, quando o cavalo passa 

selado, você não pode perder! Tem que montar! Sei que defendi a tese no início de 1992 

e, no dia seguinte, liguei para ele. O Goldemberg me disse que na outra semana estaria 

em São Paulo com o avião da FAB e que era para eu preparar a mala que voltaria com 

ele. Fui trabalhar na Secretaria da Presidência da República, na Secretaria de Assuntos 

Estratégicos (SAE). Fui para coordenar a Comissão de Zoneamento Ecológico e 

Econômico da Amazônia. Vem daí a minha grande experiência com a Amazônia. Isso 

ocorreu graças ao Goldemberg. Fui trabalhar na SAE que era civil, mas assuntos 

estratégicos era assunto militar, ligado ao SNI. A SAE tem essa face civil até hoje. Não 

é comum elogiar o Collor, mas o fato é que ele desmilitarizou o SNI. Sou testemunha 

disso. No caso específico da Amazônia isso é interessante porque ela sempre foi assunto 

de segurança nacional. Fui trabalhar com o primeiro grupo civil que atuou na Amazônia 

que não era inspirado por uma influência stricto senso militar. Claro que, até hoje, eles 

não perderam essa influência. Os militares por várias razões tem papel fundamental na 

Amazônia, mas vivi essa transição. Acho que contribui, inclusive, para a mudar um 

pouco a Geografia Política sobre esse tema. Nesse Programa de Zoneamento Ecológico 

e Econômico, levei a Geografia para o governo. A Bertha Becker, por exemplo, era 

especialista em Amazônia e minha parceira em diversos desses projetos. Nós vimos e 

fizemos muitas coisas juntos. Até escrevi um texto que faz o balanço dessa experiência 

ao longo de vinte anos. 

Quando foi no final de 1992, deu um problema no MEC que era controlado pelo 

Partido da Frente Liberal (PFL), houve denúncias de corrupção e caiu o ministro. O 

Collor tirou o Goldemberg do Ministério da Ciência e Tecnologia e o nomeou ministro 

da educação. Foi quando o Goldemberg me chamou para ser seu chefe de gabinete até o 

momento em que o governo caiu. Eu fiquei mais um tempo em Brasília e, em 1994, me 

convidaram para ser consultor e escrever algumas coisas no Ministério do Meio 

Ambiente. Em 1995, me convidaram para assumir o posto de diretor na Secretaria da 

Amazônia. Trabalhei no Ministério do Meio Ambiente com a Amazônia, viajei o 

mundo todo, elaborei projetos de vários tipos para a região e, em 2000, larguei tudo e 

voltei para a USP. 
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Na ADUSP primeiramente batalhávamos pela valorização do docente 

universitário. Naquela época não era como hoje, onde para entrar na universidade já tem 

que ter até o doutorado. Naquele tempo não era assim, mas já havia uma pressão para 

que fizéssemos carreira. Nós apoiávamos a tese de que a nossa carreira profissional e 

suas conquistas deveriam estar acompanhadas do mérito acadêmico. Essa era uma 

bandeira muito cara da ADUSP: a da valorização da carreira acadêmica! Achávamos 

que os professores deveriam fazer o mestrado, o doutorado, a livre-docência e o 

concurso para titular. Sobre esse aspecto a gente aqui da USP se diferenciava um pouco 

das associações congêneres pertencentes às universidades federais. Não que não 

houvesse nelas a preocupação com o mérito acadêmico, mas era bem menos rigoroso 

que aqui. Isso marcou uma diferença em termos de USP e Unicamp. Então a USP 

passou a ser reconhecida no país como a universidade em que a sua associação docente, 

além das questões políticas gerais, tais como as lutas salariais e por benefícios, não abria 

mão de duas bandeiras: a valorização da carreira acadêmica e, em segundo lugar, a 

questão do regime de dedicação. Falo, inclusive, da defesa do Regime de Dedicação 

Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP). Está última era uma questão ideológica 

muito grande. Posso dizer que a universidade, em termos docentes, se dividia entre os 

adeptos do RDIDP, que correspondiam às áreas pesquisas básicas, Física, Química, 

Matemática, Biociências e as Humanidades e, do outro lado, as áreas profissionais.  

Havia uma cisão nítida. De um lado as áreas básicas que defendiam o RDIDP enquanto 

condição sine qua non para a construção de uma universidade de qualidade e de uma 

produção acadêmica independente. Por isso defendíamos que o regime de RDIDP tinha 

que ser valorizado. Isso justificava as próprias campanhas salariais porque quem era 

contratado por RDIDP e não podia trabalhar fora, merecia os reajustes. Ao passo que 

médicos, engenheiros, arquitetos e economistas, tinham a chance de ter remuneração 

fora da USP através de outros regimes de trabalho. Nós brincávamos naquela época que 

era mais fácil encontrar uma agulha num palheiro do que encontrar um docente em RTC 

ou RTP em uma Assembleia da ADUSP. Claro que essa cisão foi aliviada com o tempo, 

o próprio regime de RDIDP foi flexibilizado através da CERT e passou a ser possível o 

professor fazer consultorias de forma legalizada. Mas, naquele tempo, era uma disputa 

que evidenciava a existência de dois mundos aqui dentro da USP que viviam se 

digladiando. 



382 

 

O outro aspecto importante nas reivindicações da ADUSP era a questão da 

autonomia. O movimento docente no Brasil inteiro se fortaleceu muito por essa luta 

pela autonomia. Em parte, o movimento estudantil se fortaleceu também. O interessante 

é que de todas as universidades que lutavam por autonomia, foram as universidades 

estaduais paulistas que conseguiram conquistar uma autonomia que não fosse só aquela 

jurídica e formal, que está presente no artigo 207 da Constituição Brasileira, e que é 

uma conquista nossa de 1988. Ou seja, a autonomia universitária está assegurada pela 

constituição e para nós é uma cláusula pétrea. Além disso, no nosso caso e das outras 

universidades estaduais paulistas, nós conseguimos também conquistar uma autonomia 

financeira. São as únicas universidades que a possuem através de uma porcentagem fixa 

do orçamento estadual, no caso, do ICMS. São então três conquistas históricas no ano 

de 1988: a autonomia universitária, acadêmica, administrativa e financeira, que foi 

assegurada pela constituinte federal. Em segundo lugar, ocorreu a estatuinte da 

Universidade de São Paulo. O conselho universitário entrou em processo de estatuinte 

trabalhando na reformulação dos estatutos e que deu origem ao nosso estatuto atual. 

Várias conquistas estão expressas nesse novo estatuto em termos de carreira, em termos 

de autonomia das unidades, em termos de gestão acadêmica e administrativa, 

organização da graduação e pós-graduação, organização da pesquisa e da extensão 

universitária e a criação das pró-reitorias. Enfim, essa modernização da universidade é 

resultado desse estatuto de 1988 também. E, a terceira conquista desse ano foi a decisão 

do governo de destinar uma porcentagem fixa para as universidades, como já disse. E 

acrescentaria ainda o fato de se destinar, logo em seguida, uma porcentagem fixa de 

impostos para a FAPESP. Ou seja, esse período foi fundamental para a história 

contemporânea do ensino superior e da ciência e tecnologia no estado.  

Antes dessas medidas nós dependíamos de negociação para tudo. Por exemplo, 

salário. Quando as memoráveis campanhas salariais eram feitas, elas faziam parte de um 

conjunto de sessenta e seis outras instituições públicas estaduais. Havia manifestações 

na porta do Palácio dos Bandeirantes, assembleias gigantescas e grandes mobilizações. 

Nós tínhamos, então, que ir negociar com o secretário de administração e os assessores 

do governador e, algumas vezes, éramos recebidos até pelo próprio governador. Tenho 

uma curiosidade para contar. Certa vez, eu era da diretoria da ADUSP e nós fomos 

negociar os salários das três associações das três universidades e fomos recebidos por 

um assessor do Serra que era secretário do planejamento do governo Montoro. O Serra 
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era o “dono do dinheiro” e seu assessor era o Paulo Renato que já tinha sido da 

Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Campinas (ADUNICAMP) e 

depois foi reitor. Então tudo o que dizia respeito a salário tinha que ser negociado com o 

governo. Era um inferno! E mais, se nós quiséssemos construir uma parede ou um 

prédio novo na universidade, enfim, qualquer coisa que precisasse de reforma, tínhamos 

que negociar isso tudo com o Palácio dos Bandeirantes. Tudo era amarradinho. 

Acho que tenho o DNA do meu pai. Quando o Goldemberg falou que estava 

vindo me buscar em uma semana para me levar para Brasília, eu não fiz conselho de 

família, não consultei ninguém, só avisei a minha mulher que estava indo. Claro, ia para 

Brasília na segunda e voltava na sexta. Durante dois anos minha vida foi cansativa. Eu 

viajava muito, inclusive pela Amazônia, e não me arrependo. Foi uma experiência 

marcante essa passagem por Brasília porque esta cidade abriu as portas para que eu 

pudesse conhecer o Brasil. Isso para um geógrafo que trabalha com geografia política é 

fascinante. Eu só conheci todo o país graças a essa experiência. E aquilo é uma torre de 

babel! Onde se respira política pública vinte e quatro horas. Essa política do poder está 

presente nos poros brasilienses. E se tratava de uma fase de redemocratização, ou seja, 

convivi lá ainda durante a transição do regime militar para o democrático. E, 

particularmente para a minha área que é planejamento territorial e políticas territoriais. 

Eu já conhecia bem essa trajetória do ponto de vista teórico, principalmente o plano de 

metas do regime militar. Então pude viver a experiência de acompanhar o planejamento 

territorial em perspectiva nacional em um regime democrático, isto é, em uma sociedade 

democrática, urbana e industrial. Senão, pós-industrial como é a nossa hoje. Isso foi 

importante e meus alunos valorizaram muito. Já faz dois anos que não dou aulas na 

graduação, porque não tenho energia para dar aulas para cento e vinte, cento e quarenta 

alunos. Eu já disse para o meu departamento que não tenho mais condição. Mas, na pós-

graduação, mantenho regularmente minhas atividades. Mantenho sempre entre vinte e 

vinte e cinco alunos as vagas abertas para os cursos. E todos os meus alunos falam 

abertamente que percebem essa hibridez, essa coisa bissexta, que conjuga teoria e 

vivência prática. Esse faro para a política prática é muito valorizado pelos jovens que 

estudam com a gente. Às vezes meus colegas até falam, você não gostaria de ter uma 

experiência no exterior? Eu respondo: “Para que?”. De vez em quando vou para o 

exterior, França, Estados Unidos, já viajei muito. Tenho até certo stress de avião, de 

tanto que viajei. Mas morar para fazer um pós-doutorado nunca me atraiu. Então, nesse 
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aspecto de carreira acadêmica eu não sou internacional. Sei que essa é uma limitação 

minha. E aqui na USP se você não tem uma experiência no exterior, isso pode contar 

negativamente. Até mesmo quando fui candidato a reitor há algum tempo atrás, acho 

que isso pesou. Na USP o professor sem experiência acadêmica no exterior não é muito 

valorizado para esses postos mais altos. Mas o meu perfil não é esse. 

A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH-USP) sofreu um 

impacto como todas as grandes e antigas escolas no mundo. A FFLCH é uspiana, tanto 

quanto a Politécnica, a ESALQ e a Faculdade de Direito. Mas essas são escolas 

tradicionais que existiam antes da formação da USP. No dia em que a USP fará oitenta 

anos agora em janeiro de 2014, a Faculdade de Filosofia fará oitenta anos. Então ela 

sofre as consequências do tempo, é uma escola grande, antiga, tradicional e 

conservadora. Meus colegas acham que não é porque são os seus alunos que se 

mobilizam e enfrentam a polícia. Também, esse é um lado da FFLCH. E é, em algumas 

circunstâncias, um lado positivo. Agora, quando eles entram aqui na reitoria 

encapuzados e arrebentam tudo, não gosto. Mas eles fizeram uma greve em 2003, muito 

encarniçada e que durou noventa dias pedindo a contratação de professores. Essa é uma 

belíssima página da luta política dos estudantes da nossa faculdade. Eu sou testemunha 

e valorizo muito isso. De todo modo, quando se fala em FFLCH, pensa-se sempre no 

estudante agitador... Tem gente ainda mais horrível, que fala do maconheiro... Como se 

somente lá existissem maconheiros. Ou como se as festas que resultam em depredações 

ocorressem somente na FFLCH! Então ficou esse estigma. Mas digo aos meus colegas 

aqui da reitoria há muito tempo, que a nossa faculdade é tradicional e conservadora. Ela 

conserva as boas tradições acadêmicas. Nós fazemos questão de zelar por essa 

qualidade intelectual e dispomos de uma massa crítica que se encontra em poucos 

lugares no mundo. E não estou falando só do passado. Nossos pais fundadores são 

importantes, o Florestan Fernandes, o Aziz Ab´Saber, dentre tantos outros, mas nós não 

podemos viver só de memória, temos que valorizar aqueles que estão na ativa. E temos 

de lembrar que hoje esses professores estão trabalhando em um mundo em que é mais 

difícil brilhar do que antigamente. E num mundo em que é preciso reconhecer a 

dificuldade de se fazer grandes sínteses em nossa área, seja em filosofia, teoria literária, 

história ou geografia. Então a nossa Faculdade sofre com essas consequências porque, 

primeiro, é muito antiga e tradicional e convive em uma sociedade que não valoriza a 

cultura que nós produzimos. Essa mesma sociedade, em segundo lugar, não valoriza as 
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profissões que nós abraçamos e os profissionais que formamos. E, finalmente, em 

terceiro lugar, não valoriza nosso papel crítico. Hoje, em qualquer ambiente em que 

chegamos fora da universidade nós incomodamos porque somos intrinsecamente 

pessoas críticas, mas o crítico hoje é considerado um chato. Então em qualquer 

ambiente, seja familiar ou fora da universidade, quando nos pronunciamos em relação a 

uma música, a um teatro, etc., o que as pessoas dizem? “Lá vem ele de novo com essas 

coisas da FFLCH”. Ou seja, coisas do intelectual que é o chato, o crítico. Ora, nosso 

objeto é a sociedade, o seu presente e o seu devir e, o nosso papel, é o da crítica. O 

problema é que hoje em dia até esse nosso papel é diminuído, quando não, 

desvalorizado. Como é que pode uma sociedade viver sem intelectuais críticos? E que 

façam a crítica da própria sociedade e dos rumos que o mundo está tomando?  

As pessoas também trabalham muito hoje, muito mais do que trabalhavam. Aliás, 

essa conversa de que a informatização viria para facilitar... Não facilitou nada! Nós 

fazemos muito mais relatórios, damos mais pareceres, corrigimos mais provas, 

estudamos mais. A gente hoje tem que ler mais! Outro dia fiz uma dessas contas meio 

de louco, tentando saber quanto se produz de papers eletrônicos e impressos em 

ciências humanas no mundo e cheguei à cifra dos milhões por ano. Depois dividi isso 

por meses, semanas e cheguei a um resultado diário que é mais ou menos cento e 

cinquenta ou cento e sessenta papers novos por dia. Então, a cada dia que passa, nós nos 

tornamos ignorantes em cerca de cento e cinquenta papers. O volume daquilo que é 

produzido é brutal! Se eu quiser estar minimamente atualizado na minha área, por 

exemplo, geopolítica, eu teria que ficar dia e noite, vinte e quatro horas apenas lendo na 

tela do meu computador. O resultado é que nós não temos mais tempo para nos 

encontrarmos, conversarmos e discutirmos o trabalho coletivo. O preço de tudo isso é 

que a sociabilidade se compromete. Então, quando as pessoas se encontram no conselho 

departamental, tendem a brigar. Por outro lado, se você não consegue um grupo 

organizado, massivo, pesado, representativo e que seja capaz de apresentar todos os 

argumentos necessários para dizer: “A Faculdade de Filosofia não vai se dividir!”. Não 

se consegue também reunir um grupo representativo que defenda a divisão. Não há um 

fole aquecendo as chamas para que a Faculdade se divida e, o contrário, também não 

existe. Então, pela lei da inércia, tendo a achar que ficará assim mesmo. E também 

costumo fazer uma brincadeira dizendo que se um dia houver condições políticas para a 

divisão, ela se fará por um critério geográfico. Ou seja, acredito que se dividir isso 
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ocorrerá por prédio. Geografia e História ficam juntos porque já estão e, além disso, 

pela força do espaço político de convivência. Daí os prédios do meio se juntam e, à 

medida que as Letras façam o mesmo, nós teremos três novos institutos. Mas, repito, 

não acho que isso irá acontecer. Não vejo um grupo dirigente, mobilizado e atuando de 

forma consequente nessa direção. E também não acredito em mobilizações, porque se os 

estudantes têm dificuldades de se mobilizarem, imagine os docentes. Na verdade é 

difícil uma palavra de ordem que unifique tanto os estudantes, quanto os funcionários e 

professores. As dificuldades atuais do SINTUSP são muito grandes, bem como a 

ADUSP não tem conseguido mobilizar os docentes em torno do que quer que seja.  

Claro que todos nós que pertencemos à Faculdade de Filosofia estamos sendo 

impactados por ações externas e vivemos numa situação muito difícil. Acho que a nossa 

Faculdade deveria se mobilizar para defender as ciências humanas na USP, no Brasil e 

no mundo. Deveríamos nos organizar para defender o nosso papel na sociedade. 

Poderíamos nos juntar para termos uma revista boa, pesada, bilíngue, eletrônica e 

impressa. Deveríamos fazer fóruns, debates, atividades acadêmicas capazes de juntar as 

pessoas em torno de grandes temas, tais como: discutir o país, o papel do Brasil no 

mundo e a nova cultura brasileira. Ao mesmo tempo, é importante tentar entender os 

jovens para ajudá-los como docentes e, assim, orientá-los e apoiá-los. Enfim, devemos 

nos mobilizar para coisas úteis. 

Quando fui prefeito da cidade universitária fiquei conhecido como o sujeito que 

brigou com os ciclistas. Hoje o ciclismo está na moda, mas, na verdade, tenho muitas 

restrições a eles. Eles não respeitam as pessoas, batem nas motoristas mulheres, também 

agridem os idosos, brigam com os motoristas de ônibus... Sei que um dia um motorista 

veio se queixar, dizendo que carregava inclusive uma barra de ferro no ônibus e que iria 

descê-la na cabeça de um ciclista... Então percebi que se tratava de um problema sério e 

iniciei um programa para disciplinar o uso do campus pelos ciclistas. Também tentei na 

época em que fui prefeito da cidade universitária, através do Conselho do Campus – 

fórum implantado na minha gestão que é responsável por colocar em discussão a 

política universitária –, organizar as festas e a utilização do campus com a participação 

dos estudantes. Mas, a minha principal missão como prefeito, em conjunto com o 

Massola, era implantarmos a USP Leste. A USP havia se compromissado com o 

governo do estado a aceitar o desafio de criar um novo campus em uma região carente. 

Como tinha acabado de voltar de Brasília o reitor me convidou para ser prefeito da 
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USP, na verdade, não para prefeiturar, mas para participar do planejamento da USP 

Leste. Essa foi uma boa aventura! O que o reitor fez? Ele criou uma Comissão de 

Planejamento e Implantação da USP Leste presidida pela Miriam Gracio que me 

convidou para fazer parte desse grupo. Ou seja, eu ainda não era prefeito quando 

comecei a ajudar na implantação da USP Leste. Quando o reitor me nomeou prefeito, 

além de planejar, passei a fazer coisas também.  

O grupo de implantação da USP Leste tinha cento e vinte docentes. Havia uma 

comissão central, mas havia subgrupos. Cada um deles cuidava de um curso. Então a 

primeira coisa foi realizar uma pesquisa para levantar demandas junto às escolas 

públicas para verificar qual seriam os cursos que nós iríamos oferecer. Nós então 

chegamos até aqueles dez cursos famosos e a formação de um ciclo básico. Um dos 

organizadores responsáveis por esse ciclo básico, juntamente com a Valéria, foi o 

Ulisses. Bom, além de ter participado da comissão geral, fiz parte também do subgrupo 

responsável pelo curso de Gestão Ambiental em conjunto com os colegas da área de 

Biociências. E, como prefeito, fui responsável pelo planejamento do campus. Por 

exemplo, o espaço do ponto de vista ambiental foi feito por nós. Fomos nós que 

conseguimos a licença ambiental, trabalhos na composição florística, fizemos topa parte 

de análise de solos, águas superficiais e subterrâneas, além da parte logística de 

circulação, iluminação, paisagismo e distribuição dos prédios.  

O governador sempre esteve muito entusiasmado com a proposta do novo 

campus. Foi uma experiência política incrível também. Afinal, conheci a Zona Leste. 

Conheci Ermelino Matarazzo, Itaquera, São Miguel, Guaianases, enfim, comecei a 

frequentar até a Igreja do Pe. Ticão. Lá era o local onde a comunidade se reunia para 

discutir as propostas de cada curso. Isso significa planejamento participativo e, talvez, a 

primeira experiência dessas que tive na minha vida! Porque na Amazônia havia um 

pouco de participação através das Organizações Não Governamentais (ONGs), dos Sem 

Terra, dos indígenas... Mas a experiência na Zona Leste foi direta mesmo! Então eu ia 

para lá, visitava escolas, como numa espécie de catequese, para explicar e defender as 

propostas. Nesses encontros era preciso explicar porque os cursos a serem instalados 

não seriam medicina e engenharia, mas Gestão Ambiental, Marketing, Informática, etc. 

Nunca interrompi minhas atividades na pós-graduação, mesmo no tempo em que 

estive em Brasília. Mas o meu retorno pleno à universidade foi muito bom. Voltei com 

esse pique todo da experiência federal e com uma curiosidade intelectual muito grande. 
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Retornei, sobretudo, com o desejo de intensificar minha atuação na pós-graduação. Foi 

um período muito produtivo do ponto de vista da curiosidade intelectual porque nesse 

período de 2001 e 2002, descobri a Teoria das Relações Internacionais. Quer dizer, pela 

primeira vez, consegui um encaixe adequado entre a Geografia Política e a Teoria das 

Relações Internacionais. Então, isso abriu todo um mundo para mim. Passei a me 

relacionar com colegas e diplomatas e, afinal, isso me abriu um campo de investigação 

interessante. Percebi também que isso era importante para os alunos e que, a minha 

geopolítica, digamos, tanto a teórica como a de políticas públicas, ficou mais arejada, 

sofisticada e consequente com essa intersecção que passei a fazer com o campo das 

Teorias Internacionais.  

Em 2003, vários amigos me disseram que, como estava produzindo na área de 

Teoria Internacional há algum tempo, deveria fazer a livre docência. Na época respondi 

para eles que não queria saber de carreira acadêmica. Veja, terminei meu doutorado em 

1992 e só conclui a livre docência em 2005. Ou seja, não me interessava pela carreira, 

mas produzia e escrevia. Então disseram assim: “E se você quiser ser pró-reitor ou 

reitor? Precisará ser titular!”. Nesse sentido, a Miryam foi uma pessoa decisiva na 

minha vida. Uma amiga que acendeu o maçarico no meu traseiro e disse: “Você vai 

fazer a livre docência! Vai fazer sim!”. E eu era prefeito e estava implantando a USP 

Leste, imagina? Fiz uns “retiros espirituais” em algumas pousadas e hotéis fazenda já 

com as leituras feitas e consegui escrever a livre docência. Houve uma estagiária que 

me ajudou a fazer o memorial que é terrível! Como sou super desorganizado, meus 

papéis estavam todos espalhados... Sei que ela organizou tudo nas pastinhas e fez um 

belíssimo memorial. Aí criei coragem, me inscrevi e fiz a livre docência. Em 2005, isso 

representou uma inflexão importante na minha carreira docente. Talvez, equivalha ao 

doutorado de 1992 quando abri a Geografia Política e fiz alguns ganchos 

epistemológicos e conceituais adequados para com as Relações Internacionais. Hoje 

preciso terminá-la e publicá-la porque a utilizo nas aulas e os alunos cobram muito. 

Faltam, contudo, dois capítulos que pretendo escrever. 

O que foi importante nessa trajetória ao jogar o olhar da Geografia Política sobre 

as Relações Internacionais? Foi mostrar que a Geografia é importante para as Relações 

Internacionais e que não é possível pensar sobre o mundo, escrever sobre ele e atuar 

nele, sem a Geografia Política, Econômica e a Cartografia como base. Esse despertar 

chamou a atenção de todo o pessoal que trabalha com a Área de Defesa na América do 
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Sul. Afinal, a minha escala deixava de ser o Brasil e passava, justamente, a ser a 

América do Sul e as suas relações com outros países. Desses estudos vieram vários 

trabalhos que publiquei aqui e na França, tanto sobre o MERCOSUL como a respeito 

das relações do Brasil com a Europa. Então criei essa marca em relação a qual a mídia 

se interessa um pouco, tanto que o pessoal da Globo News sempre me chama em 

situação de guerra. Costumo brincar com eles: “Quer dizer que tenho que ficar torcendo 

para que haja guerra, porque só assim vocês me chamam?”. Então essa minha inflexão 

na livre docência para as Relações Internacionais, abriu um horizonte importante para 

mim e para o meus orientandos. Vários deles seguiram por essa trajetória também.  

Fazendo uma analogia em relação às forças armadas, muitos chegam a coronel, 

poucos chegam a general porque não tem vaga para todos. Na USP é a mesma coisa, 

existem poucas vagas para titular e há uma disputa. Eu poderia ter feito antes e não fiz, 

quando fiz houve uma disputa com um colega. Mas não se trata de uma conquista 

intelectual, é mais uma conquista política e institucional. Apesar de ser um concurso 

pesado. A prova de erudição, por exemplo, me deu um trabalho danado. Tanto é que, 

quando me inscrevi, comecei a prepará-la. Eu não estava tão preocupado com a 

arguição do memorial, mas queria muito dar uma grande aula na prova de erudição. O 

Gabriel Cohn foi presidente da minha banca, estava lá também a Bertha Becker, então 

havia mais razões para que eu caprichasse. O Gabriel brinca até hoje que eu dei sessenta 

e um minutos de aula e que não podia passar dos sessenta! Rimos até hoje disso. Foi 

uma coisa muito importante. 

O Prêmio Jabuti tem a ver as minhas andanças pela Amazônia. Minha experiência 

em Brasília foi muito boa porque conheci gente da academia e de outros lugares. 

Aprendi a trabalhar com economistas, sociólogos, químicos, bioquímicos, 

farmacologistas, biólogos, físicos, agrônomos... Isso representou uma aprendizagem 

inestimável. O trânsito que tenho hoje seja pela posição que ocupo, seja por essa 

experiência na Amazônia, é muito grande nas chamadas hard sciences. Então conheci 

esse grupo de cientistas que já trabalhavam há mais de dez anos na Amazônia com 

questões climáticas em um grande programa internacional que é o LBA. Em português 

seria Experimento em Larga Escala sobre Interações entre Atmosfera e Biosfera na 

Amazônia. Foi um experimento fantástico! Um programa internacional com a 

participação de brasileiros e estadunidenses, inclusive com o apoio da National 

Aeronautics and Space Administration (NASA). Havia aeronaves e sensores que vieram 
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de lá. Havia também apoio da Comunidade Europeia que instalou torres e faziam o 

sobrevoo para medir os aerozóis, ou seja, a interação da atmosfera com a floresta. 

Foram publicados dezenas, centenas de papers. Havia uma parte desse grupo que 

estudava a dimensão humana dessas interações e foi ai que eu e Bertha Becker nos 

engatamos com eles. Havia pessoas do Instituto Nacional de Pesquisas (INPE) e da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) que se dedicavam a estudar 

os vetores da ocupação humana que alteravam e alteram a floresta e, portanto, 

interferem nesse ciclo da biosfera e da atmosfera. Era importante, sobretudo, 

acompanhar a emissão de CO2 que não depende apenas do desmatamento, mas também 

ocorre com a agricultura, com a velocidade de crescimento da floresta e outras 

intervenções humanas nesse cenário. Esses estudos foram feitos na escala da Amazônia 

e não no sentido global. Foi a partir desse experimento que ficou comprovado que o 

clima da Amazônia afeta não só o clima do Brasil, como afeta o clima da América do 

Sul e, em parte, de todo o hemisfério ocidental. Isso ocorre pela dimensão que tem a 

Amazônia, com seus sete milhões e meio de quilômetros quadrados na América do Sul. 

Esse grupo então estudava a parte humana, econômica, social e geopolítica da ocupação 

da Amazônia. A minha pesquisa era basicamente sobre comunidades organizadas e as 

experiências em curso que chamo de sistemas emergentes, sobre o uso da floresta de 

forma não predatória através do cultivo de plantas nativas, fruticultura e bioprodutos 

com características de fitofármacos, fitoterápicos e fitocosméticos. Pesquisei como 

essas comunidades estão organizadas, estruturadas e se vinculam com o mercado e, ao 

mesmo tempo, como as empresas se relacionam com elas. Estudava como pode ser 

criada uma alternativa de uso sustentável da floresta, economicamente viável e 

sustentável.  Afinal, se não for economicamente sustentável não adianta nada. Então 

publiquei alguns trabalhos e, um deles, integra essa coletânea que é justamente As 

dimensões humanas da atmosfera e biosfera da Amazônia, publicada pela Edusp e que 

ganhou o Prêmio Jabuti.
60

 

A universidade pública e a USP em especial tem toda a importância. Para mim é 

tudo. Como dizia a minha namorada e atual esposa, que conheci em 1973 no prédio da 

Geografia e História: “Só falta você dormir aqui!”. Em síntese, em países como o nosso 

é impensável não apoiar a universidade pública. Sobretudo uma universidade como a 
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USP que tem ciências pesadas, ciências humanas independentes, tecnologia, medicina 

avançada, informática, novas engenharias.  Você acha que o capital privado investiria 

nessas áreas e na geografia que eu faço? Não mesmo, é só olhar por aí. A USP é um 

patrimônio nacional. E não falo pela universidade pública em abstrato, falo pela USP 

que conheço. A universidade pública teve um papel fundamental na construção de um 

Brasil moderno. Tenho amigos que são da Federal do Amazonas e do Pará que também 

foram ajudar a implantar um campus universitário em lugares remotos como Tabatinga, 

Benjamin Constant, Marabá e Imperatriz. Tenho um amigo que hoje é reitor de uma 

universidade recém criada em Santarém. Imagine o impacto de uma universidade como 

a Universidade Federal do Oeste Paraense (UNIFOPA)! Ela é fundamental para a 

sociedade e para todos aqueles jovens. Então no Brasil a universidade pública tem um 

papel civilizador.  

A Universidade de São Paulo é o que é porque é grande, diversificada, enraizada e 

moderna. É uma instituição que é conservadora naquilo que deve ser, quando conserva a 

nossa cultura acadêmica. Agora, do ponto de vista organizacional a USP é muito 

moderna. A FFLCH é grande, tem onze mil alunos, três mil alunos de pós-graduação, 

ou seja, tem o tamanho de uma universidade e funciona! Tem problemas, mas ela é 

organizada! Os alunos têm aulas, todos os sistemas funcionam, está tudo informatizado, 

todo mundo sabe o que deve fazer. Então funciona porque é uma unidade moderna e 

profissionalizada. Além disso, é uma instituição enraizada na sociedade. A ideia de que 

a USP está distante da sociedade é falsa. No campo da cultura, da ciência, da tecnologia, 

onde quer que você ponha a mão nesse país você encontra o DNA, um cromossomo da 

USP. Quer um exemplo, se falarmos de bioenergia no país, a USP está lá no meio. 

Células tronco, desenvolvimento de hardwares, softwares, sistemas digitais, novos 

materiais, polímeros, os avanços na físico-medicina... Então é uma universidade bem 

sucedida e que, a cada ano, melhora nos rankings internacionais. Desse ponto de vista 

ela é incriticável, cada dinheiro que é posto aqui é muito bem empregado por nós todos.  
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“Quando a gente abre a camisa, pode-se ver 

aquela camiseta que a gente veste por baixo, onde está 

escrito Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas”. Eu nunca desvesti essa camisa da 

Faculdade que está colada aqui no peito, que é minha 

segunda pele e não pretendo desvestir até a hora em 

que eu entregar os pontos, pegar o chapéu e for 

embora. 
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Eu sou um artigo raro nos dias de hoje, mas não na minha geração. Sou uma aluna 

de escola pública. Fiz toda a minha formação, aquilo que a gente chamava de escola 

primária e secundária em escola pública. Estudei em uma escola privada somente 

durante o primeiro ano de faculdade, quando em 1969 entrei no curso de Letras da 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP). Fui criada em Campinas e 

por motivos de ordem familiar não fiz vestibular imediatamente para a Universidade de 

São Paulo (USP), mas depois dei continuidade à minha educação em universidades 

públicas também. Depois que entrei na PUCCAMP ainda acabei fazendo outro 

vestibular e indo para a Unicamp. Naquela época, um curso novo de Ciências Humanas 

estava sendo criado. Fiz uma parte do primeiro ano lá em 1970, mas na verdade o curso 

não tinha Literatura, que era o que eu queria. Era ainda um curso muito voltado para a 

Linguística. Acabei então fazendo um novo vestibular para, em 1972, entrar na USP. 

Então foram duas experiências incompletas e três vestibulares na minha vida.  

Pude então realizar meu desejo de vir para a USP e daqui nunca mais saí. Primeiro 

como aluna de graduação, depois como aluna de pós-graduação, mestrado e doutorado, 

e finalmente como docente. Na graduação, cursei Português e Inglês. Sempre trabalhei 

com a língua inglesa, comecei a dar aula de inglês ainda muito jovem, em escolas 

especializadas de línguas, e quando vim para São Paulo comecei a trabalhar na Cultura 

Inglesa. Dei aula de inglês durante um longo período até 1985. Quando terminei a 

graduação, decidi que o que eu queria mesmo era trabalhar com Literatura Brasileira na 

pós-graduação. Por motivos de afinidade, acabei por fazer a minha inscrição na área de 

Teoria Literária e Literatura Comparada. Tanto o meu mestrado quanto o doutorado 

foram feitos nessa área.  

Trabalhei com Guimarães Rosa tanto no mestrado quanto no doutorado. Comecei 

o mestrado em 1977, decidida a trabalhar com Guimarães Rosa, mas não sabia o que 

faria em relação à obra dele e ainda não tinha escolhido nenhum livro em particular. 

Também não tinha muito claro qual seria o tema. Eu estava ainda na fase de leitura e 

exploração das possibilidades quando em 1979 apareceu uma oportunidade de trabalhar 

no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB). O instituto tinha comprado o acervo do 

escritor e toda a biblioteca dele e estavam começando a mexer nesse material e estavam 

em busca de estagiários interessados em trabalhar lá. O estágio, na verdade, era um 

trabalho voluntário. Então, quem se engajava nesse tipo de trabalho era porque tinha 
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interesse específico em vasculhar e pensar sobre o material. Entre as pessoas que 

começaram a fazer esse trabalho no IEB estava a Profa. Maria Célia Leonel, que dá 

aulas na Universidade Estadual Paulista (UNESP). Fomos colegas nessa primeira leva 

de estágio e nesse primeiro momento de organização desse acervo.  

Trabalhei no IEB entre 1979 até 1984 e foi nesse período que defini o meu tema 

de mestrado. Deixei de lado a obra propriamente dita e o que fiz foi explorar 

possibilidades de pesquisa dentro do seu acervo, principalmente na documentação, mas 

também na biblioteca e nos registros e pesquisas sobre cultura popular. Fui encontrando 

muita coisa a respeito da trajetória do Guimarães, que tinha feito uma viagem para 

Minas Gerais em 1952, depois de um longo período na Europa. Nessa viagem ele 

acabou constituindo um registro importante, quase que uma pesquisa etnográfica sobre 

vaqueiros e os seus modos de vida. No mestrado, portanto, organizei, explorei, 

pesquisei esse tema que na obra do Guimarães é muito importante. Um dos grandes 

focos do trabalho foram justamente os registros feitos por ele dessa população e da 

cultura do boi e dos vaqueiros.  

Mais tarde, acabei utilizando o mestrado como base para trabalhar no doutorado 

com uma obra específica do Guimarães. No caso, optei por um dos textos do Corpo de 

Baile: “A Festa de Manuelzão (Uma Estória de amor)”. Nesse texto, a viagem de 1952 

foi retrabalhada e ficcionalizada, ou seja, é um trabalho todo calcado nessa experiência 

concreta, de viver esses dias muito intensos de contato com os vaqueiros. Assim, o meu 

doutorado foi um trabalho de análise literária, para entender como é que esse material 

bruto, a sua pesquisa de campo, foi retrabalhada ficcionalmente, do ponto de vista da 

linguagem, de estruturação narrativa, para se transformar em uma obra literária.  

O meu ingresso na Universidade de São Paulo se deu logo depois de ter concluído 

o mestrado. Na verdade, a universidade era mais livre do que é hoje. Por um lado, o 

ingresso do ponto de vista trabalhista era complicado, porque não havia concurso 

público. Passei por um processo seletivo, não foi um concurso que me dava qualquer 

tipo de amparo legal. Assim, comecei a trabalhar como professora na USP em 1984, 

mas somente em 1999 consegui fazer o concurso de efetivação. Trabalhei durante 15 

anos com contrato precário, pois não éramos nem celetistas, nem estatutários. Embora 

tenha feito essa trajetória toda dentro da Teoria Literária, seria mais razoável ou mais 

lógico que tivesse feito um concurso na área de Literatura Brasileira ou na própria área 

de Teoria Literária, para dar aula, afinal de contas, sobre o tema da minha pesquisa, 
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daquilo em que tinha me formado. Acabei, no entanto, utilizando os quinze anos de 

experiência de aula de inglês para iniciar meu trabalho aqui na universidade. Por isso, 

reafirmo que a universidade era um pouco mais livre nesse sentido. Embora eu tenha 

sido inquirida no que diz respeito a essa dupla função, em nenhum momento isso 

funcionou como um impedimento. 

Ministrei aulas de língua inglesa por três anos e, de fato, a minha experiência 

dando aulas na Cultura Inglesa me ajudou muitíssimo. Em 1987 migrei para a área de 

Literatura. Portanto, desde 1987, sou professora de literatura. Iniciei na área mesmo 

ainda estando fazendo o doutorado, que terminei em 1991. Naquela época, os prazos do 

mestrado e do doutorado eram mais longos do que são hoje, maiores em relação ao 

mestrado do que ao doutorado. O doutorado era feito em cinco anos, hoje são quatro 

anos e meio, então a diferença não é muito grande. Fiz o mestrado em sete anos e nunca 

tive bolsa. Fiz mestrado e doutorado trabalhando e a gente não tinha nenhuma liberação 

de carga didática. Havia um acordo de cavalheiros entre os colegas que ficavam com 

cargas horárias de aula maiores, portanto, com mais disciplinas, para liberar quem 

estava fazendo doutorado. Mas em nenhum momento tive um semestre de licença para 

fazer isso. A gente trabalhava e fazia o doutorado ao mesmo tempo. Fiz o mestrado 

dando 25, 30 horas de aula de inglês na Cultura Inglesa. Era uma carga pesada e, até 

porque o número de bolsas era pequeno, acho que a gente tinha um tempo mais longo. 

Nesse sentido, a universidade era mais flexível. O fato de você ter os prazos mais 

longos na pós-graduação permitia a quem não pudesse ou não quisesse ter bolsa manter 

as duas atividades e dar conta das duas. Acho que eu sou um bom exemplo de que é 

possível fazer isso e de que os prazos muito curtos de mestrado não são necessariamente 

positivos.  

Quando terminei o mestrado comecei a dar aulas aqui na USP. Durante todos os 

cinco anos do doutorado mantive as atividades docentes. Havia o tal acordo de 

cavalheiros que liberava a gente de alguma carga didática, mas fiz meu doutorado em 

cinco anos. A flexibilidade permitia isso. Eu dava aulas de Língua Inglesa e, depois, de 

Literatura Inglesa, e continuei minha pesquisa sobre Guimarães Rosa. Nunca ninguém 

me cobrou nada a respeito e nunca ninguém me obrigou a mudar de tema ou fazer uma 

escolha que necessariamente significasse escolher um autor de língua inglesa para 

estudar no doutorado. Essa maior liberdade parece ser uma coisa que hoje se perdeu. 
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Hoje quem faz mestrado e doutorado está um pouco mais amarrado em relação a essas 

coisas. 

Somente me afastei da USP quando fui fazer o pós-doutorado em 1993 na 

Inglaterra. Fiz um projeto de pesquisa que tinha a ver com literatura inglesa. No fundo, 

não abandonava o maior interesse que sempre foi a teoria do romance. Teoria da 

narrativa e do romance, desde cedo sempre trabalhei com isso. A minha formação na 

teoria literária acabou sendo muito produtiva e eficaz porque, na verdade, ela me dá 

condições de circular por diversas literaturas, independentemente da origem nacional 

delas. O que me interessa é uma questão teórica que me permite trabalhar com 

Guimarães Rosa hoje e com um autor de literatura inglesa amanhã. Na minha livre-

docência acabei tendo que trabalhar também com a literatura francesa do século XVIII. 

Então você consegue circular e migrar de forma mais livre porque você tem uma 

formação e um interesse teórico por trás. O objeto a ser estudado meio que decorre 

disso. Isso explica também porque hoje trabalho com o romance brasileiro. Como que 

desenhando um círculo, voltei ao ponto de partida e faço um trabalho de Literatura 

Comparada entre a Inglaterra e o Brasil. É isso o que me interessa fazer: nunca 

abandonei a literatura brasileira, nunca abandonei o Guimarães Rosa.  

Até achei que fosse abandonar o Guimarães Rosa, mas não funcionou assim. 

Agora mesmo, em 2011, escrevi dois textos sobre ele e continuo trabalhando com este 

autor lá no IEB. Alguém da banca me disse no meu concurso de livre-docência que 

ninguém tem um percurso tão coerente assim... Ou seja, disseram que criei uma 

coerência no meu percurso, que é mais imaginada do que real. De fato, pode ser que 

sim! Quando você começa a fazer uma narrativa você tende a amarrar um pouco as 

pontas, mas hoje posso dizer que foi, sim, coerente. Se você for pensa, a minha 

trajetória fez um verdadeiro círculo, voltei quase ao início. Hoje voltei ao IEB, já não 

mais como estagiária, mas como curadora do acervo de Guimarães Rosa. Sou um pouco 

responsável pela organização e disponibilização daquele material, de modo que 

continuo trabalhando com literatura brasileira, que foi o meu ponto de partida. E acho 

que é um bom jeito de terminar a carreira. Quando começo a pensar na saída, já que 

daqui a algum tempo posso de fato me aposentar, sei que de fato é um ciclo que se 

completa e tem sua coerência. Pode parecer louco ter ficado a vida inteira com os pés 

em duas canoas, na brasileira e na inglesa, mas uma hora as coisas fecham. Não tenho a 
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menor dúvida sobre isso. Essa liberdade que a universidade dá interessa muito, muito 

mesmo. Não me veria trabalhando em outro lugar.  

A burocratização na universidade vem aumentando. Os eventos que têm ocorrido, 

como a recente invasão do prédio da Administração da FFLCH e da reitoria, são reflexo 

do que a gente está vivendo hoje na universidade. O movimento dos estudantes na nossa 

universidade tem muito a ver com isso. Nós estamos vivendo ao longo desses últimos 

trinta anos as consequências desse fechamento, dessa burocratização e dessa 

centralização do poder na USP. A gente perdeu a oportunidade em 1988 de propor 

novas diretrizes... O Estatuto de 1988 poderia ter sido uma grande oportunidade para 

propor novas diretrizes, mas ele acabou por criar uma estrutura centralizada enquanto 

aprofundava o processo de burocratização. Não era isso o que a gente queria. A gente 

perdeu essa oportunidade porque não tivemos forças para arrebanhar o apoio necessário 

para fazer essas modificações do Estatuto. Essas mudanças eram necessárias para que a 

gente pudesse ter uma outra universidade hoje. A burocracia se aprofundou por um 

lado, o poder ficou cada vez mais centralizado e hoje existe um completo descolamento 

entre as instâncias de poder na universidade. Em nível de Departamento as coisas são 

diferentes.  

A minha experiência na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

fazendo parte da Congregação, diz que a FFLCH conseguiu em todos os seus 

departamentos um funcionamento bastante democrático, aberto, no qual as pessoas de 

fato têm condição de dialogar, de negociar, de deliberar. Isso porque a Congregação da 

FFLCH é um espaço democrático. Apesar de os alunos acharem que esse espaço não 

existe. Mas ela ainda poderia ser mais democrática se tivesse outra conformação, um 

outro estatuto. Nas condições atuais ela é uma Congregação que funciona de modo 

bastante democrático e flexível, muito tranquilo, diria. É um espaço de fato de discussão 

da FFLCH, das questões políticas e acadêmicas. É a Congregação que sempre me 

parece se manifestar de maneira mais crítica e progressista dentro da USP. São poucas 

as unidades em que você vê isso funcionando. Tudo isso dentro das limitações que 

existem.  

Agora, imagine os departamentos funcionando dentro de outro clima, com um 

outro estatuto e imagine se tivéssemos um Conselho Universitário que funcionasse na 

mesma base? O que a gente sabe é exatamente o contrário. A gente observa na prática, 

quer dizer, através de todos os colegas nossos que participam do Conselho Universitário 
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que as coisas não andam. Eu não participo e não tenho a menor intenção de participar! 

Não quero por uma questão de princípio, porque não vou participar de uma coisa na 

qual não acredito e para mim funciona de maneira antidemocrática por excelência. Não 

condeno os colegas que participam de jeito nenhum! Mas a FFLCH tem dois 

representantes institucionais, um na figura do seu diretor, um na figura de um professor 

que representa a Congregação da Faculdade. Depois, ela tem possivelmente, é uma 

possibilidade, pode vir a ter um representante na condição de professor doutor ou de 

titular, como é o nosso caso agora. O Prof. Renato Janine e o Prof. Manoel da Geografia 

são representantes da FFLCH no Conselho. Mas eles estão ali representando categorias 

de professores e não uma instância institucional. Porque representar por categoria é uma 

coisa, e por critério de participação e de escolha, é outro. De modo que a gente não 

ganha nenhuma eleição! Eu estava dizendo isso para os alunos, a gente não ganha nada 

no Conselho Universitário! Nada! Há anos isso se repete! 

Então, fico pensando que, se o movimento dos alunos nesse momento conseguir 

colocar em pauta a questão da estatuinte, já terá sido uma grande vitória. Porque ou a 

gente muda esse estatuto agora ou então não sei quando vamos mudá-lo! A gente 

precisa para isso de fato de um movimento forte que congregue funcionários, alunos e 

professores. Para tentar levar a algum nível de alteração dessa estrutura. Agora, também 

lamento dizer que nós não vamos conseguir uma revolução aqui dentro! Não acho que 

isso está no horizonte, acho que as tentativas todas que já foram feitas põem bastante 

água na fervura e trazem bastante areia para o meu caminhãozinho! Todas as tentativas 

que nós fizemos de modificação do Estatuto da USP não deram em nada! E se houver 

alguma alteração, ela não vai ser uma alteração radical. Acho que a gente irá conseguir, 

eventualmente, modificações paulatinas, pontuais e em pontos e questões importantes, 

mas não vejo uma mudança radical. A proposta que saiu da estatuinte de 1988 era uma 

proposta inteira e que pensava a estrutura de poder dentro da universidade em seu 

conjunto. Como um todo e com outra lógica. Acho que isso a gente não consegue mais. 

Eventualmente vamos conseguir alguma modificação pontual.  

Na última terça-feira estávamos em um café conversando e alguns colegas 

disseram que existem algumas propostas que estão por aí circulando, que, enfim, estão 

sendo trazidas a público, que defendem o seguinte: Se a gente minimamente 

conseguisse aumentar o quórum do Conselho Universitário na eleição para reitor, quer 

dizer, ampliar consideravelmente esse bendito colégio eleitoral e tirar desse conselho 
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reduzido a prerrogativa de eleger o reitor, a gente já teria dado um grande passo. Não sei 

se os alunos irão aceitar essa proposta, porque acho que eles têm o desejo de uma 

mudança mais radical. No entanto, a correlação de forças não nos é favorável, 

infelizmente.  

Eu tinha acabado de entrar na universidade quando aconteceu aquele episódio da 

Lista dos Improdutivos. Você imagina o susto!? O meu nome estava na lista! O meu 

estava junto com o nome de gente muito prestigiosa. Eu não me senti nem um pouco 

insultada por constar na lista. Primeiro porque eu era uma jovem mestra e estava em 

início de carreira! Quer dizer, você cobrar de alguém que está entrando na universidade 

e ainda está se situando?! Fora isso, tem outro detalhe, eu era professora em tempo 

parcial, o meu tempo integral na Universidade de São Paulo só foi concedido em 1985. 

Então entre 1984 e 1985 eu dava 12 horas de aula. Ponto, parágrafo: não tinha sequer a 

obrigação por contrato de ter produção. Em 1985, quando saiu meu tempo integral, foi 

que fiz um projeto de pesquisa e comecei a me articular para de fato entrar na carreira 

no sentido de me tornar professora em tempo integral e com dedicação exclusiva. Aí, 

logo depois, meu nome apareceu na lista. Pensei, bom, eu não devo, então não tenho 

que temer nada. Em primeiro lugar, não me senti absolutamente responsável e culpada 

por essa situação. E, segundo, fiquei satisfeita em saber que estava em muito boa 

companhia naquela lista. Tinha nomes ali que você fala: como é que essas pessoas 

foram parar nessa lista!? O Goldemberg tentou se justificar... Teve mil coisas. Mas, de 

fato, aquilo produziu um trauma. Lembro do clima na época. Muita gente se sentiu 

insultada, muito insultada. E aquilo provocou uma mudança de fato no entendimento e 

na compreensão das pessoas do que significava ser professor em tempo integral e com 

dedicação exclusiva. E acho que isso abriu a porta para um produtivismo que, na época, 

a gente não poderia qualificar como desenfreado, mas que acabou virando isso.  

Acho que o Goldemberg não foi o único culpado pelas mudanças. Houve um 

movimento interno à USP, mas também houve um movimento externo, via 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), etc. Quer dizer, acho 

que houve uma pressão dos dois lados e a gente tem que ver isso também e dividir as 

responsabilidades. Inclusive, é preciso dividir as responsabilidades entre os próprios 

docentes. Às vezes, vejo o comportamento dos meus colegas e como muitos valorizam 

sobretudo sua produção. Até mesmo em detrimento de coisas que reputo como 
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absolutamente importantes, como é o caso do engajamento com a graduação. A 

graduação deixou de ser valorizada aqui dentro. Eu não estou sugerindo que o professor 

engajado na graduação não tenha que ter uma produção acadêmica, não é isso. Mas o 

problema é que isso, de modo geral, não é levado em conta. O empenho do professor na 

graduação, sua dedicação, não entra na avaliação de um docente aqui. Eventualmente, 

vai entrar no momento de um concurso de Livre-Docência ou de Titular, se colegas da 

banca também considerarem isso importante. Somente dessa forma acaba sendo 

valorizado, mas na reitoria demorou muito para que a graduação entrasse na pauta. Está 

na pauta agora, mas não sei se irá ter algum tipo de resultado. Enfim, pelo menos o 

assunto está em cima da mesa novamente.  

Por outro lado, quero dizer uma coisa. Disse isso outro dia e, se alguém dissesse 

assim pra mim, daqui a 30 anos você estará dizendo isso, acharia que eu estivesse 

enlouquecendo, mas devo admitir: O Prof. Goldemberg, apesar de todos os pesares, foi 

um reitor melhor do que muitos que vieram depois dele. Porque o Prof. Goldemberg 

tinha, pelo menos, uma qualidade, ele tinha respeito pela Universidade de São Paulo. 

Ele prezava a instituição. Acho que isso não é muito verdade por parte de outros reitores 

que vieram depois dele. O Goldemberg colocava a instituição em um lugar de 

importância, que é o lugar que a USP deve ocupar. Segundo, o Prof. Goldemberg nunca 

se recusou a ir a Associação dos Docentes da USP (ADUSP) para discutir uma pauta 

que fosse proposta para ele. Nessa época eu militava bastante na ADUSP. O que ele 

como reitor fazia depois, se as questões entravam por um ouvido e saiam pelo outro, é 

outra história. Mas ele se dispunha a estar lá presente ao longo da gestão dele, com 

todos os tropeços que tivemos, como a estatuinte e a Lista dos Improdutivos, etc. Ele se 

dispôs muitas vezes a ir lá e escutar o que os professores tinham a dizer. Acho que hoje 

se criou um vácuo, um distanciamento quase que total entre a reitoria e o conjunto dos 

professores.  

Veja a situação que nós estamos vivendo. Em que momento o reitor Rodas veio a 

público falar conosco? Se dirigir a nós? Ele falou apenas com o jornal. Quando ele falou 

conosco para se explicar? Ou para se desculpar diante do que aconteceu aqui há 15 dias, 

em relação à presença ostensiva da polícia, helicóptero sobrevoando nossa Faculdade... 

Vou dizer uma coisa, eu não concordo com a deliberação dos alunos de ocupar a 

reitoria. Não acho que esse seja um caminho razoável, eficiente. Respeito a decisão 

deles, mas não acho que seja por aí. Agora, menos justificável ainda foi montar aquele 
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aparato policial para tirar aqueles 70 alunos de lá de dentro. Não se justifica! Não se 

justifica. Em nenhum momento ele pediu desculpas. Também não pediu desculpas a 

Profa. Sueli Vilela no momento da outra invasão que teve aqui dentro. Então tudo 

acontece como se eles não tivessem, absolutamente, que nos dar satisfação. Nada. Então 

esse descolamento é incompreensível para mim. Qual é o projeto dessa reitoria, qual é o 

projeto da reitoria anterior para a USP? É construir prédios? É só fazer edificações? É 

isso que nós queremos? Houve uma discussão democrática e ampla a respeito de 

projetos e do que nós queremos para isso aqui?  

Isso tudo é provocado por esse estatuto, por um lado, e, por outro lado, por esse 

aprofundamento da burocracia. O que nós estamos vivendo hoje, esse cotidiano mais 

duro, mais isolado, mais ensimesmado, mais individualista, tem suas razões externas, 

porque o mundo mais ou menos se estrutura dessa forma fora dos muros da 

universidade. Mas também acho que há fatores internos que também explicam esse 

isolamento cada vez maior... E o fato de os professores estarem cada vez mais 

preocupados com o seu percurso, com a sua carreira, do que com o espaço coletivo de 

discussão. Então, nesse sentido, uma crise como a que a gente viveu agora, 

inesperadamente, acaba tendo seu lado positivo, quando se diz: “Para tudo! O que é que 

está acontecendo?”. E as pessoas são obrigadas minimamente a parar e pensar no que 

esta acontecendo. E questionar: “Bom, tem algo que não está indo bem aqui”. Caso 

contrário, você é engolido nessa roda viva. Eu mesma estou atopetada de coisas para 

fazer! E honestamente falando para você, se eu tivesse que fazer meu doutorado – que 

fiz naquelas condições que descrevi para você –, hoje, nas condições que tenho hoje? 

Não faria, não faria. Impossível! Porque você é engolido por uma máquina de triturar 

gente. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida! Tudo bem que tem a questão da idade, a 

gente perde um pouco da energia, mas cheguei neste final de ano exausta! Exausta! Não 

exaustão física, mas mental. Houve um final de semana em que eu não conseguia ler 

mais uma linha. E o que tenho para ler até o final do ano demanda certo esforço. Então, 

acho que a gente vai sendo massacrado por isso. 

Eu sou uma signatária do Manifesto Slow Science! Não sei como vou transformar 

isso em norma de vida para meu consumo individual. Mas que eu vou, eu vou. Estou 

cortando o número de orientandos. Onde posso cortar a gordura eu corto. A gente está 

sempre negociando prazos, você tinha que fazer uma coisa e não conseguiu e ai você vai 

lá e negocia, é uma loucura! E o que vou fazer nas férias? Vou trabalhar, porque tenho 
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que entregar um texto que está atrasado. Tenho que começar ainda a mexer nesse texto, 

a ler... Então vou ocupar meus dois meses de recesso para trabalhar nisso. E aí, 

pergunto: é pela pressão do produtivismo? Não, não é. Não tem uma premência nesse 

sentido. Já fiz meu concurso de titular, já cumpri um determinado conjunto de 

exigências, então podia relaxar um pouquinho, mas são coisas que eu quero fazer, 

porque me interessa fazer. Por causa da pesquisa, da leitura e das possibilidades de 

discussão. E isso acaba ficando espremido, entendeu? Por que vou ter que fazer nas 

férias? Porque não consegui fazer durante o ano.  

Uma coisa que precisa ser observada é que, quando comecei a dar aulas aqui, a 

gente tinha 20, 25 alunos por sala de aula. Hoje eu não tenho menos que 60. E dou duas 

disciplinas por semestre e tenho três turmas. Então multiplica 50 por 3, ou 60 por 3 e 

você veja o que significa isso de trabalho em um semestre. Cuido de 150, 180 alunos de 

graduação por semestre. Isso não me dá condição para fazer mais nada.  

Quando olho para o que fiz nesse ano de 2011, descubro cinco capítulos de 

livros... Feitos à revelia. À custa de finais de semana. À custa de feriados. A gente 

trabalha insanamente, insanamente! Ou seja, acho que nosso cotidiano mudou muito. A 

gente vive um dilema difícil de resolver. Porque, por um lado, vamos dizer assim, se 

você é signatário da defesa da escola pública, da ideia de que de fato a escola pública 

tem que ser aberta para todos e, além disso, defende a ideia de que a universidade 

pública deve ter um número de vagas aumentado porque isso democratiza o ensino 

superior, isso tem um custo. E a gente está vivendo esse custo porque a gente tem o 

mesmo número de professores há muitos anos. Em alguns casos, houve o acréscimo de 

um, dois professores, conquistados a duras penas, para dar conta de uma universidade 

que, em termos numéricos, é hoje muito maior do que era. Portanto, sou a favor da 

democratização e do acesso ao ensino superior; por outro lado, existe uma massificação 

e um cotidiano que acabam, na verdade, te engolindo. Eu trabalho muito mais hoje do 

que na época em que iniciei. Hoje as demandas vêm de toda parte. Além de atender as 

responsabilidades que tenho na USP, sou parecerista do CNPq, da CAPES, da Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e, às vezes, de alguma outra 

agência de fomento de outros estados. Esse é um tipo de demanda que chega meio que 

sem avisar. Chega coisa nova de forma inesperada às vezes naquela semana em que 

você está mais atolado de coisa. Além disso, quando o professor se torna parecerista de 

revistas, elas ficam mandando coisas. Chegou um ponto em que eu comecei a falar não. 
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Não, não, não. Passei a recusar um pouco os convites, se não fica absolutamente 

impossível! É uma lógica que se reproduz. Afinal, o próprio produtivismo cria esse tipo 

de coisa. Quanto mais as pessoas publicam, mais existe a necessidade de pareceristas, 

mais revistas surgem. Mais, mais, mais! Então chega. Para! Não dá.  

O que se percebe ao longo de um ano, fazendo um pouco a contabilidade, é que 

você trabalhou mais para os outros do que para os seus próprios projetos. Mais para os 

outros do que para você mesma. Coisas que havia planejado fazer não foram feitas. A 

minha pesquisa está um pouco atrasada, então tenho que tirar o atraso nas férias. Não 

sei há quanto tempo não fecho a gaveta, a estante, a casa, à chave, e saio com uma 

malinha sem nenhuma tarefa. Sem nenhum trabalho ou responsabilidade. Sem nenhuma 

tarefa ou prazo. Não sei há quanto tempo. Acho que foi em 2001 que consegui tirar três 

semanas de férias. Férias mesmo! Férias de verdade! Viajar, levar um livro para ler por 

prazer, não porque preciso daquilo, ou porque tenho um orientando fazendo algo. Então, 

a gente vai ficando massacrado por esse cotidiano que é muito, muito atribulado e cheio. 

E essa não é uma reclamação só minha não, são todos os colegas falando a mesma 

coisa. Claro que em diferentes momentos, em diferentes níveis de carreira, mas todo 

mundo reclamando muito. Enfim, não é um quadro muito bom. 

Em se tratando da divisão da FFLCH, em 1996 estive do lado da não separação. 

Conversei muito sobre isso com um colega que é mais novo em idade e em tempo de 

FFLCH, e ele é completamente favorável à divisão. Acho que a questão necessita ser 

atualizada. É necessário ouvir ambas as partes. Eu, particularmente, gosto da ideia da 

faculdade unida. Eu gosto desse projeto. Acho que tem a ver com a origem dela. Com 

tudo que ela já fez, com tudo que ela já foi. Tudo que ela representa e tudo que ela 

representou. E acho que a divisão da FFLCH pode nos enfraquecer. Acho que o 

argumento de que a divisão pode nos fortalecer é um pouco falacioso. Um dos 

argumentos muito utilizados na época queria a divisão em dois ou três institutos, ou 

seja, sempre pensando na exclusão da Faculdade de Letras. Acho que o curso de Letras 

é considerado um peso para a FFLCH. Peso inclusive numérico, pelo número de 

professores, número de alunos, número de problemas. A gente é um peso, reconheço 

isso. Mas isso pode ser visto de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Muita 

gente vê de uma forma negativa e quer se livrar desse estorvo.  

Então, um dos argumentos era que, se a gente se dividisse em dois, três, quatro 

institutos, não sei como seria, se História e Geografia ficariam para um lado, Ciências 
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Sociais e Filosofia para outro... Não sei como seria. Havia várias propostas na mesa. 

Havia a ideia de que nós teríamos uma representação maior no Conselho Universitário 

porque cada um teria o seu diretor e mais o representante da unidade. A gente replicaria, 

ou multiplicaria, a representação da FFLCH. Mas a gente não seria mais uma 

Faculdade. Sendo assim, não sei se a gente iria defender os mesmos interesses lá no 

Conselho. Então, ainda acho que a ideia de uma Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, ainda pensada como centro de produção de um pensamento crítico, 

me agrada muito. Agora, a gente também precisaria fazer um esforço para que ela 

voltasse a ser esse lugar. Ela foi perdendo um pouco disso e acho que hoje ela ocupa um 

lugar problemático. A imagem da FFLCH hoje é muito negativa, na mídia e entre os 

próprios colegas de outras unidades. Enfim, eu ainda gosto da ideia de uma Faculdade 

de Filosofia que talvez funcionasse de outra maneira. Porque na verdade o que foi 

acontecendo é que os departamentos, a universidade como um todo e, a Faculdade de 

Filosofia em particular, foram funcionando burocraticamente no sentido de uma 

atomização cada vez maior e não de uma integração cada vez maior. Então os 

departamentos funcionam de uma forma autônoma e praticamente independente.  

A graduação me é muito cara e tenho um enorme carinho por ela. Eu me engajei e 

participei de todas as tentativas de reformular e repensar a graduação. Acho que a 

graduação teria muito a ganhar se a gente destruísse os muros, levantasse as barreiras e, 

de fato, permitisse aos alunos uma maior circulação entre todos os departamentos da 

FFLCH, porque se trata de áreas afins. Acho que qualquer aluno dessa faculdade tem a 

ganhar com esse trânsito entre Letras, História, Geografia, Filosofia e vice-versa. Eu 

não sei por que é tão complicado e por que a gente foi sempre construindo cada vez 

mais barreiras instransponíveis. O aluno hoje para circular entre as disciplinas tem uma 

dificuldade enorme, eles mesmos reclamam. E nós mesmos, como temos cada vez mais 

alunos em sala de aula, também não temos a possibilidade de abrir vagas para alunos de 

outros departamentos. Se já tenho 50, 55, 60 alunos, o que eu posso fazer!? Abro duas 

ou três vagas? Como vou atender? Faço um sorteio? É na base do “quem chega primeiro 

leva”? É muito complicado. Acho que a Faculdade tinha que caminhar no sentido da 

flexibilização total do currículo. O aluno para ter direito a sua habilitação, ao seu 

diploma, deveria ter acesso a um núcleo forte de créditos que de fato desse a ele uma 

formação básica e o resto ele poderia compor do jeito que ele quisesse. Por que é tão 

difícil botar esse projeto em pé? Não entendo. 
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Nós estamos fazendo um projeto de flexibilização do currículo para o Inglês. No 

nosso pedacinho, depois de muita discussão e conversa, a gente está reestruturando todo 

o curso de inglês e ele vai caminhar nessa direção. Ainda não é a direção ideal porque a 

gente ainda precisa que esses alunos tenham dois anos de um núcleo básico, que a gente 

está chamando de disciplinas obrigatórias, para depois eles fazerem seu próprio 

percurso. Se não é possível fazer na Faculdade inteira, estamos começando por Inglês. 

Nesse sentido, a Faculdade se sustenta e se justifica enquanto uma unidade. Agora, do 

jeito que ela está, ela é só uma unidade burocrática. Ela não é ainda ou não voltou a ser 

uma unidade acadêmica.  

Na FFLCH, acho que a palavra formação ainda tem em seu conteúdo forte a 

questão da formação para a cidadania. É a formação do pesquisador, é a formação para 

o exercício profissional ou acadêmico, no caso de uma pessoa que tem a intenção de 

fazer uma carreira acadêmica. A verdade é que o meu sonho em relação ao destino dela 

seria cumprir essa missão para a qual ela foi criada. Claro que com todas as adaptações 

que são necessárias em relação aos tempos modernos. Ninguém quer que ela seja 

exatamente o que ela foi há 70 anos, não é isso. Mas acho que essa ideia da formação é 

o que nos justifica. De formação de um pensamento crítico, enfim, de alunos que são 

capazes de argumentar, de dialogar. É por isso que me incomoda a maneira como certos 

movimentos se criam e se desenvolvem aqui dentro, porque eles abrem mão daquela 

arma que para nós é fundamental, que é a arma do argumento. Se a gente não formar 

nosso aluno para isso, com a capacidade de pensar, de refletir e de argumentar, acho que 

de fato a gente falha na nossa missão.  

Estava conversando com alguns alunos na última semana sobre o nosso papel 

enquanto membros da Faculdade de Filosofia diante dos últimos acontecimentos. Não 

concordo com a ideia de fazer piquete! O impedimento físico não deveria funcionar 

aqui dentro. O que deveria funcionar é o piquete do argumento. É você sentar com o seu 

colega e, através de uma argumentação racional, apresentar os argumentos que você tem 

para a greve, ouvir os argumentos que ele tem contra a greve para que, em uma 

discussão tranquila e serena, a gente consiga chegar a algum nível de consenso. Ou à 

possibilidade de uma votação, de uma deliberação. Mas não, o que tenho visto é o 

argumento do grito. Acho que esse argumento não é o argumento que a gente deveria 

estar incentivando nos alunos. Para mim, a missão da Faculdade ainda é formadora. 

Repito, formadora no sentido forte. Isso escapa dessa coisa mais imediatista de mercado 
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de trabalho profissionalizante... Acho que não é por aí. Porque um aluno que consiga 

articular de maneira interessante tudo o que ele aprendeu aqui é um aluno que tem 

condições de realizar o que quer que seja fora daqui. Tenho excelentes exemplos disso. 

Ex-alunos que hoje se tornaram professores aqui. Da minha filha, do meu genro, das 

amigas da minha filha e do meu genro, que são alunos USP, e que vejo atuando em 

diferentes modalidades e profissões. Eles conseguiram tirar dessa Faculdade aquilo que 

ela pode oferecer. Então acho que continua sendo essa a missão. Eu continuo achando 

que é isso o que nós temos que fazer aqui. 

Existe ainda outro aspecto em relação à questão da formação propiciada pela 

FFLCH que não depende somente da gente. Uma das missões da Faculdade continua 

sendo a da formação de professores. Isso possibilitaria uma espécie de circulação do 

saber e de transferência disso para o próprio sistema de ensino público. Mas isso já não 

depende da gente. Afinal, se não forem criadas as condições para receber esses 

profissionais de forma adequada, esses profissionais vão fugir do sistema público de 

ensino e vão atuar em outras esferas. Li um artigo superinteressante que fala que na 

Inglaterra fizeram uma experiência que estava funcionando bastante bem. As escolas lá 

não sofreram todo o desmonte que as daqui sofreram, então eles estão atraindo os 

melhores alunos das universidades inglesas para o ensino secundário. Assim você 

começa a mudar o patamar da qualidade, porque do jeito que está não vai melhorar. 

Ainda acho que a gente não deveria abandonar essa missão de formação de professores 

porque essa é a contribuição que a gente pode dar para a melhoria do sistema público. 

Esperamos que o sistema público absorva esses profissionais de maneira adequada. 

Não consigo falar sobre o significado da Faculdade de Filosofia na minha vida 

porque me emociono. Não vou responder. Espero que isso tenha ficado implícito ou 

explícito em tudo que disse até agora. Vou dizer apenas o seguinte para você: tenho um 

grande amigo, o Prof. Flávio Aguiar, que infelizmente cometeu a traição de se aposentar 

antes da hora e nos abandonar. Ele nos abandonou literalmente, casou-se e foi morar em 

Berlim. Contra todos os amigos que disseram para ele que aquilo de fato era uma 

traição. Ou seja, para nós ele não podia, além de sair da Faculdade, ir embora para 

Berlim. O Flávio tem uma frase que define um pouco o que significa a Faculdade para 

mim e também, posso dizer, para o Prof. Fiorin, que disse exatamente a mesma coisa 

outro dia: “Quando a gente abre a camisa, pode-se ver aquela camiseta que a gente veste 

por baixo, onde está escrito Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas”. Eu 
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nunca desvesti essa camisa da Faculdade que está colada aqui no peito, que é minha 

segunda pele e não pretendo desvestir até a hora em que eu entregar os pontos, pegar o 

chapéu e for embora. Na verdade, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

me formou. Eu só sou o que eu sou hoje graças a ela. Posso fazer milhões de críticas a 

essa Faculdade, e as faço aqui dentro, como posso fazer milhões de críticas à USP 

também, mas ninguém vai ouvir uma palavra minha fora daqui que seja negativa ou que 

desmereça tudo aquilo que essa Faculdade me deu. E me deu porque foi aqui que me 

formei. Cheguei aqui com vinte anos de idade com alguma experiência de família, de 

outra cidade, de outras duas faculdades, mas a minha formação aconteceu aqui. Eu 

penso o que eu penso, sou capaz de pensar o que penso hoje porque foram esses os 

meus professores, foram essas as pessoas que atuaram aqui antes de mim que me 

formaram. O mínimo que posso fazer é fazer parecido com os meus alunos, porque 

igual não vou fazer. A Faculdade ocupa um lugar muito grande na minha vida, maior do 

que talvez deveria. Ela ocupa muito espaço e acaba me deixando pouco tempo para 

outras coisas, mas ela ocupa um espaço afetivo. Não é só um espaço de trabalho, é um 

espaço afetivo também. Isto para mim não é um emprego, isto para mim é um trabalho. 

No sentido forte da palavra, de empenho e engajamento. E quero que seja assim até o 

final. No dia em que eu achar que a Faculdade não tem mais jeito, desisto de tudo e vou 

embora.  

O que representou o ano de 2008 pra mim? Acho que o ano de 2008 representou 

um pouco um coroamento – espero que não seja o único e nem seja o último – dessa 

longa trajetória. Na verdade, você batalha muito por isso. Não são coisas que você 

procura. Na verdade, são coisas que você constrói. A titulatura, o prêmio Jabuti e ter 

meu orientando reconhecido por ter escrito aquela que foi considerada a melhor tese do 

ano... Tudo isso é decorrência de um trabalho, de coisas que você constrói ao longo do 

tempo. Eu jamais teria brigado ou entrado em um clima de disputa para fazer o concurso 

para professor titular. Quando isso se ofereceu para mim de uma forma tranquila, sem 

grandes dramas, competições e rivalidades entre os colegas, eu fiz. O Jabuti também 

não foi procurado, foi resultado de 15 anos de trabalho. O Jabuti foi um prêmio que 

consegui pela pesquisa que comecei lá no pós-doutorado em 1993. Quer dizer, de fato 

foram 15 anos de trabalho. Acho que a premiação à tese do meu orientando é um pouco 

isso também. Tenho o maior empenho, sou uma orientadora chata! Eu sei que sou. Não 

libero nenhuma dissertação ou tese de aluno sem uma leitura rigorosa, inclusive da 
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língua, da pontuação, de tudo. Tanto do ponto de vista do conteúdo quanto de forma, 

porque acho que isso é o padrão mínimo aceitável para a Faculdade de Filosofia e para 

essa universidade. Então acho que o prêmio de melhor tese do ano para o Daniel foi 

decorrência disso. Claro que tudo isso se deveu a um trabalho muito consistente e muito 

forte do aluno. Porque a gente também não faz milagre. Mas quando você junta essas 

duas coisas você tem teses de excelente qualidade. A do Daniel foi essa que apareceu... 

Mas tenho a sorte de ter tido ao longo dos anos várias teses que foram aprovadas com 

distinção e louvor. Isso não é pouco, isso fica ali entre a banca, isso nem vai para o 

diploma do aluno, mas sei que o aluno recebeu e isso também é uma espécie de 

reconhecimento do meu trabalho. Para mim, está de ótimo tamanho e se continuar assim 

está bom, até eu ir embora. 
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Sérgio França Adorno de Abreu 

 

 

 

 

 

A importância da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas foi total na minha vida. A minha 

identidade foi formada a partir do curso de Ciências 

Sociais, pensando que sua existência está intimamente 

inserida na FFLCH-USP. 
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O meu pai tem origem camponesa e muito pobre. Eles eram doze filhos. Conheci 

minha avó paterna, mas não conheci meu avô. Como eles trabalhavam sobretudo nos 

períodos das safras agrícolas como apanhadores de café e outras culturas, eles migraram 

da região noroeste do Estado de São Paulo e vieram descendo até chegar a capital. O 

meu pai era o segundo desses doze filhos e foi o primeiro a chegar aqui. Ele havia feito 

a escola pública básica e acabou sendo um homem que se fez sozinho porque veio a 

trabalhar como escrevente de cartório. Ele gostava muito das coisas que fazia, montou 

uma biblioteca muito boa e era pintor primitivista. Sei que ele foi trazendo os irmãos 

para trabalhar no cartório enquanto outros foram para a indústria. Eu tive dois tios que 

trabalhavam na indústria gráfica e dois que eram da indústria metalúrgica. Tem uma 

coisa engraçada porque esses que trabalhavam nas metalúrgicas eram muito pelegos e, 

os que trabalhavam nas gráficas, eram comunistas. Então a família tinha essa coisa meio 

ambígua. Então se tratava de uma família pobre e o meu pai se preparou sozinho, não 

pode estudar mais do que ele gostaria de ter feito, mas era um homem que estava 

sempre muito informado. A escola pública na época era muito boa, então quem tinha 

acesso a uma escolarização básica acaba tendo uma melhor posição. Quando vejo, por 

exemplo, a história dos meus primos que, de alguma maneira, estudaram e construíram 

uma vida razoável e tem sua habitação particular, entendo que houve uma ascensão 

social discreta, mas significativa. Como meu pai tinha a sua própria biblioteca, fui 

educado nesse ambiente. 

A família da minha mãe pertencia a uma classe média profissionalizada. Uma 

parte da família era de profissionais liberais, funcionários públicos e executivos de 

empresas estrangeiras. Havia então certo tipo de refinamento que era cultivado por esse 

lado da família, de modo que as diferenças sociais eram muito claras em relação à outra 

parte. Apesar disso, minha mãe era muito bem recebida pela sogra dela e vice-versa. 

Então a gente sabia disso, a minha avó paterna era mais popular, as comidas vinham do 

campo, as festas juninas aconteciam todas lá. Já do lado da avó materna, que era de 

origem italiana, os hábitos eram fazer a macarronada de quinta e domingo com a família 

extensa que se reunia. Ninguém era rico, mas tinha uma posição social mais bem 

definida. Acho que ambas as tradições se aliaram em casa e isso foi muito bom. 
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Estudar e estar na escola sempre foram coisas muito valorizadas em casa. Fiz o 

primário em uma escola privada, mas depois realizei o ginásio e estudei sempre em 

escolas públicas. Até porque a escola pública era mais valorizada. As escolas privadas 

que eram valorizadas eram as de classe média alta e a gente nunca imaginava poder 

pertencer a elas. Minha irmã sim estudou em escola privada durante anos, mas também 

se tratava de educação feminina com as freiras. Eu, o meu irmão e as minhas outras 

irmãs, fizemos escola pública porque tinha o melhor ensino. Então eu tinha um pai 

intelectualizado, embora viesse de uma família sem capital cultural. Quando digo isso 

estou pensando no fato de que não tiveram acesso à erudição. Mas claro, a minha avó 

apesar da sua simplicidade, tinha uma história e uma tradição muito grandes. Ela era 

descendente de espanhóis, havia histórias sobre a família... Era uma família que possuía 

vários professores de música e professores de escola pública... Ler era muito importante, 

ir ao cinema também. Então minhas origens são modestas, mas fui educado em um 

ambiente de muito estímulo. Acredito que quando a pessoa tem certa estimulação, seja 

na família ou no ambiente mais próximo, ela segue uma trajetória envolvida por isso. 

Então, resumindo, que fatores foram importantes? Eu tinha estimulação, tinha 

biblioteca em casa. O meu pai formou a biblioteca dele em sebos. Tanto que depois 

quando tive que infelizmente me desfazer um pouco da biblioteca dele eu encontrei 

coisas incríveis. Ele tinha uns trezentos volumes de literatura policial. Eu guardei tudo 

isso durante um tempo porque achava que um dia eu iria estudar essa literatura, mas 

chegou uma hora em que achei melhor não privar mais outros leitores e acabei passando 

a adiante. Havia lá também um livro chamado Pequena História da Literatura 

Brasileira escrito por Ronald de Carvalho e nesse volume encontrei uma dedicatória 

dele a um amigo datada de maio de 1926 no Rio de Janeiro. Então tinha coisas 

fantásticas! Tinha também, por outro lado, uma tia que era apaixonada por programas 

de auditório e cinema, daí havia uma quantidade enorme de Revistas Cinelândia. Então 

houve uma época em que também tive vontade de estudar esse público de cinema. Bom, 

então era um ambiente de muita estimulação. 

Estudei os meus primeiros anos em um externato, era uma escola muito boa. 

Depois fui para um ginásio muito bom. Em seguida fiz o antigo Curso Clássico e, 

assim, já estava me inclinando para a área de humanidades. Fiz o Clássico no Colégio 

Estadual Dr. Otávio Mendes que era uma das melhores escolas de segundo grau da 

época. São Paulo tinha três ou quatro escolas de referência no final dos anos 1960 e 
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início dos anos 1970. Essa escola ficava em Santana, tinha professores muito rigorosos 

e o ensino era muito bom. O clássico que fiz tinha uma fundamentação muito boa em 

línguas, em história, mas também tinha uma base de ciências. Eu não saí de lá 

completamente ignorante em ciências, tinha biologia e outras disciplinas que nos davam 

uma formação razoável. Quando tinha dezessete anos fiquei um pouco na dúvida com 

relação à carreira em direito porque na cabeça dos meus pais era uma profissionalização 

segura. Meu pai gostaria que tivesse feito direito porque eu simbolizaria o que ele não 

pode fazer. Ele era um prático do direito, mas não pode estudar. Era um homem que 

dominava o Código de Processo Civil e cresci ouvindo meus pais, minha avó e minha 

tia discutindo como construir escrituras e se era melhor fazer assim ou assado. Então ter 

um filho advogado era um desejo. 

Confesso que fiquei meio inclinado para a carreira de direito, mas em 1967 o 

colégio estava politicamente muito fermentado. A gente ia muito para as passeatas, 

discutia muito o que estava acontecendo. O estímulo para ir para as áreas de ciências 

sociais era muito grande. Tive professores que tinham estudado História, Ciências 

Sociais e Letras aqui na USP e eles eram modelos para mim. Aliás, acho que essa era 

uma questão muito importante, nós tínhamos modelos. A escola pública ensinava para 

nós e havia professores que admirávamos pelo conhecimento, pela disponibilidade e 

pela orientação. Quando era aluno do Curso Clássico, li uma bibliografia que não 

imagino que hoje passe pela cabeça dos alunos. Eu tenho um texto de quando participei 

de um seminário aqui na USP no início da minha carreira como professor. A UNESP 

fazia na época todos os anos um seminário sobre Os Precursores das Ciências Sociais 

no Brasil e fui participar de um que era sobre o historiador Caio Prado Júnior. Comecei 

o texto escrevendo que a minha geração havia lido esse autor no Clássico, bem como 

conhecia o Celso Furtado e toda uma literatura. Então, aquele clima de efervescência 

intelectual e política me levou a opção pelas Ciências Sociais. O que é que nós 

queríamos? Nós queríamos entender o país e tudo que estava acontecendo e contribuir 

para os estudos. E nós tínhamos grandes referências como o Florestan Fernandes, o 

Fernando Henrique Cardoso e todos os outros grandes professores. Como o Sérgio 

Buarque de Holanda da História. Para nós, eles eram modelos porque havia os modelos 

próximos, que estavam em sala de aula, e eles que também eram importantes. 

Lembro-me também que com quinze anos fizemos uma excursão e fomos 

recebidos no Museu de Arqueologia pelo Prof. Paulo Duarte que deu uma aula para nós. 
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Aquilo era o máximo! A gente estava penetrando em um mundo de muito estímulo. 

Então quando decidi fazer Ciências Sociais foi com muita vontade. A minha família, 

por outro lado, se perguntava o que era isso... Afinal, o que o sociólogo fazia? Havia 

emprego ou não? Havia aquela incerteza que deixava os pais muito preocupados. 

Lembro que minha mãe tinha uma grande amiga no bairro que era mãe de uma 

socióloga muito importante que já faleceu, a Profa. Eliete Saffioti. Essa professora foi 

uma das primeiras estudiosas do feminismo no Brasil. Ela estudou aqui na Universidade 

de São Paulo, fez a tese dela de livre-docência com o Florestan Fernandes e foi 

professora na UNESP de Araraquara. A mãe dela morava no bairro e conversava muito 

com a minha mãe. Um dia ela perguntou: “E o seu filho vai fazer o que?”. E ela 

respondeu dizendo que eu iria fazer Ciências Sociais. E ela então respondeu: “Não faça 

isso, não deixe ele fazer isso! A polícia está toda hora atrás da minha filha!”. E, claro, 

minha mãe ficou apavorada. Tentei explicar que isso não acontecia, mas a família ficou 

muito preocupada. Sei que um dia a minha avó, que era um pouco mais elitizada, viu na 

coluna social de um jornal o Gilberto Freire e pensou: Bom, se um sociólogo aparece na 

coluna social é porque não deve ser uma coisa tão trágica. Sei que ela recortou a 

reportagem e acho que até hoje tenho isso guardado. Então minha família não sabia 

exatamente bem o que era essa carreira. Eu era muito estudioso, então eles confiavam 

muito nisso. Afinal, se eu estava escolhendo isso era porque deveria ter sentido. 

Além de tudo isso que já contei, tinha outro detalhe, afinal, o que foi esse período 

dos anos 1960 e 1970? Foi um momento de efervescência intelectual muito grande! 

Quando você faz uma pesquisa em jornais da época encontram-se muitos textos e 

grupos de teatro. Peças do Jean Genet, Sartre, etc... Peças de grandes autores! A gente 

se perdia! Quando com dezoito anos vi O Balcão do Jean Genet, aquilo foi um impacto 

na minha vida! Havia toda uma remontagem do teatro que era absolutamente incrível. 

Então tudo aquilo que a gente gostava no teatro estava lá. Havia uma literatura, o 

cinema era fantástico! Os grandes realistas italianos, os franceses e os filmes europeus 

em geral eram muito bons. Então todo mundo assistia, lia e discutia muito. Tenho a 

sensação, claro que isso pode ser que isso seja efeito da idade e de certa nostalgia, mas 

vi filmes tão bons que, às vezes, acho que não preciso ver outros. Quando vou ao 

cinema hoje, saio e até digo que gostei do filme, mas o que assisti do Fellini, do 

Visconti, do Antonioni, do Buñuel e vários outros, são coisas muitos marcantes. Além 

disso, tem toda a literatura latino-americana...  
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Então acho que era diferente porque quando se tomava a decisão de ir para a área 

de humanas, ela era muitas vezes antiprofissional, já que não havia muitas 

oportunidades de trabalho. Essa era uma decisão intelectual e de vida. É como se eu 

quisesse ser um artista. A gente sabia que ia encontrar certos obstáculos na vida, mas 

acreditava muito naquilo. Então meus estudos são fruto de um ambiente favorável em 

casa, daquela efervescência política e da vontade de querer conhecer o mundo. E, se os 

meus pais estranharam um pouco no começo e não entendiam, ninguém também veio 

dizer que deveria fazer primeiro o curso de Direito. Além disso, logo depois que me 

formei no Clássico, prestei um concurso na prefeitura e, então, trabalhava enquanto 

estudava na faculdade. Isso não era algo conflitante. Eu cheguei a fazer coisas na vida 

que hoje fico na dúvida porque os alunos não fazem. Eu trabalhava o dia inteiro e ia 

para a faculdade à noite, ou seja, nos finais de semana tinha que estudar muito, mas 

mesmo assim não deixava de ir ao teatro, ao cinema e de ter uma vida prazerosa. Foram 

quatro anos de graduação vividos assim. 

Fiz o curso de Ciências Sociais que, se por um lado, aconteceu em uma época 

muito trágica porque vários professores tinham sido cassados, havia aqueles que ficaram 

e que eram excelentes professores. No entanto, é preciso reconhecer que estes estavam 

assumindo uma herança muito pesada. Imagine esse grupo de jovens professores que 

hoje são meus colegas aqui na FFLCH e que, de repente, tiveram que substituir um 

Florestan Fernandes, um Fernando Henrique?... Não foi fácil. Agora, tiveram também 

uma formação tão boa que foram capazes de sustentar aquele legado e transmitir para os 

outros. Eu mesmo não fui aluno do Florestan, mas eu me sinto nessa geração porque 

havia o mesmo rigor, o mesmo compromisso com a ciência que aprendi. Quando o 

Florestan Fernandes publicou A Revolução Burguesa no Brasil, escreveu uma 

dedicatória em que cita as várias pessoas que trabalharam com ele, tais como o 

Fernando Henrique, o Octávio Ianni, Gabriel Cohn, José de Souza Martins, entre outros, 

na qual dizia: “Aliaram a aventura do conhecimento a transformação da sociedade”. 

Esse era o nosso mote, conhecer para transformar. A ideia de que o conhecimento lhe 

permitiria de alguma maneira ter uma condução mais adequada do ponto de vista 

político e da transformação. Havia muito esta preocupação. Quando entrei aqui havia 

um projeto intelectual! Hoje, infelizmente, isso mudou muito. Nós sabíamos que 

precisaríamos compreender bem o capitalismo no Brasil, a revolução burguesa no 

Brasil, para a gente saber quais eram as etapas seguintes.  
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Naquele momento era importante observar o mundo do trabalho e as esferas de 

poder em âmbito geral. Então isso foi muito importante. Claro, houve o lado negativo 

que fixou algumas crenças que, depois, nós fomos abandonando e descobrindo que elas 

precisavam ser revistas e criticadas. Mas foi justamente a nossa boa formação que nos 

permitiu fazer essa revisão crítica. Por outro lado, sinto que era muito bom o fato de nós 

termos naquela época uma linguagem comum. Então foram anos difíceis, viver de baixo 

de uma ditadura não é nada fácil. Nunca tive uma ligação direta com lideranças do 

movimento estudantil, mas estava presente nas passeatas e em movimentos de protesto. 

Eu acompanhava os debates já que aquele era um momento no qual havia muita 

discussão. Havia cursos de extensão aqui em que o Prof. Francisco Weffort vinha falar e 

também aqueles dados pelo Octávio Ianni que enchiam a sala! Afinal, a gente queria 

ouvir o que havia de mais atualizado nas análises e entender o que estava acontecendo. 

Era algo extremamente estimulante! A gente saia das aulas discutindo. E foi essa 

formação muito boa que nos permitiu, inclusive, rever os caminhos e observar que 

algumas etapas tinham sido cumpridas e que era necessário entender as transformações 

e o momento vivido. 

Eu gosto muito daquele momento, mas ele era, ao mesmo tempo, muito difícil. 

Havia muita dificuldade grande para obter recursos. O acesso à bibliografia, por 

exemplo, era muito mais difícil. Eu mesmo comprava livro à prestação. Os meus O 

Capital e Economia e Sociedade, que até hoje são essenciais para mim, foram 

comprados à prestação. Era uma felicidade quando a gente acabava de pagar o livro 

porque podia ir lá e comprar outro! Eu comprava muito na Livraria Ler que ficava atrás 

da Praça da República. Ela era uma portinha. Aliás, tem uma história que provoca boas 

risadas até hoje: Um dia o livreiro chegou e me disse: “Olha, tenho uma coisa aqui pra 

te oferecer. São os trinta e dois volumes da obra completa do Lênin!”. E fiquei 

pensando na coleção, mas não comprei porque era muito dinheiro. Eu tinha um limite e 

ter comprado O Capital já tinha sido um passo grande, imagine os trinta e dois volumes 

do Lênin!? O que eu iria fazer? Não sei... Eu teria lido todo o Lênin? Bom, além disso, 

boa parte da bibliografia era em língua inglesa, francesa e espanhol. Então era preciso 

dominar pelo menos o inglês, o francês e o espanhol, caso contrário não se conseguia 

sobreviver. Não havia tradução. A gente tinha tido uma boa base na escola pública que 

lhe permitia ler. Você podia não falar, mas compreendia e lia.  



416 

 

Aquele era um mundo diferente e a gente vivia muita insegurança. As salas eram 

grandes e a gente não sabia se o colega do lado era estudante ou era informante do 

serviço de segurança. Eu até me lembro de um colega que era de origem oriental que 

ficava meio isolado e não conversava com ninguém. Podia ser timidez, mas todo mundo 

encarnou que ele era um informante do DOPS. Então ninguém falava com ele e, toda 

vez que tinha que falar alguma coisa, havia insegurança. Os professores davam aulas 

com insegurança. Lembro-me da Profa. Maria do Carmo Campello de Souza que tinha 

sido presa e torturada. Ela dava aula com a sala fechada. Quando alguém abria a porta 

da sala, ela entrava em pânico. Então havia um clima muito difícil. A gente circulava 

com determinados livros por todos os lados, de repente, se houvesse uma batida policial 

e estivéssemos com um desses livros, não tinha escapatória! Eram tempos difíceis! 

Tempos, inclusive, em que nós não tínhamos tantas bolsas de pesquisa. Pouquíssimos 

alunos tinham bolsa. Agora, ainda assim, não me arrependo. Foi um período feliz da 

minha vida, pelos amigos que conheci, pelas conversas, inclusive sobre pesquisas 

também. Era muito interessante saber o que as pessoas estavam fazendo. Acho que 

houve mudanças muito substantivas, houve ganhos do ponto de vista da formação, 

ganhos do ponto de vista do acesso à informação, mas creio que aquele clima que nós 

tivemos não sei se é capaz de ser reproduzido.  

Quando terminei a graduação dei aulas em um cursinho. Depois fiz um concurso 

para a prefeitura onde era escriturário. Mas durante o período em que me formei na 

graduação em 1974, até iniciar o mestrado em 1978, não me afastei totalmente da 

universidade. Eu participava de um grupo de pesquisa financiado pela FAPESP e, sob a 

orientação da Profa. Dra. Maria Célia Paoli, estudávamos a questão da violência, 

sobretudo sobre prisões. O nosso grande foco eram os egressos penitenciários e as 

prisões. Então continuei fazendo pesquisa e estudando nesse período. Naquela época o 

número de vagas na pós era limitado e havia uma competição muito grande. A seleção 

era realizada diretamente com o orientador. Além disso, a gente estava convencido de 

que era melhor esperar porque na hora que a gente dissesse: “Agora o projeto está 

pronto”. Os professores que te conheciam dificilmente não aceitariam a proposta de 

trabalho. Naquela época havia algo muito interessante, já que não eram tantos os alunos 

que se destacavam no curso para uma carreira acadêmica. De modo que os professores 

selecionavam quase que naturalmente. Eu tinha sido aluno do Prof. José de Souza 

Martins e do Prof. Gabriel Cohn. E, naquela época, eu tinha certa vocação teórica, mas 
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havia um debate muito grande para entender a passagem da sociedade escravista para o 

que a gente chamava de “ordem social competitiva”. Esse era um conceito muito 

presente na obra do Florestan Fernandes, na verdade, tratava-se da passagem do 

escravismo para o capitalismo industrial. Além disso, estava começando a se discutir o 

papel dos intelectuais. Afinal de contas, qual era o papel dos intelectuais nesse 

processo? E ao perguntar quem eram os intelectuais nesse processo, a resposta era: os 

bacharéis. E então decidi fazer um estudo exploratório sobre os bacharéis. Logo me 

surpreendi ao perceber que muitos se identificavam como liberais e, depois, viravam 

políticos do governo imperial conservador e, muitas vezes, autoritário. A questão era 

investigar essa relação entre liberalismo e autoritarismo. Depois de ler certa 

bibliografia, descobri que tinha que estudar a formação desses bacharéis nas Faculdades 

de Direito. Então bolei um projeto sobre o liberalismo nesse período com foco nos 

bacharéis e o Prof. Gabriel Cohn me aceitou. Comecei a fazer a pesquisa muito 

entusiasmadamente e lia os vários jornais acadêmicos, etc. Nessa altura, eu já estava 

trabalhando em um órgão do governo estadual, mas consegui obter uma licença de dois 

anos e tive bolsa de mestrado da FAPESP. Tive nesse período uma vida maravilhosa 

porque eu vinha para a USP de manhã e ficava na piscina até às 11h00. Saía, tomava um 

lanche e chegava nos arquivos no centro da cidade ou na Biblioteca da Faculdade de 

Direito ou na Hemeroteca do Instituto Histórico e Geográfico, e lá ficava das 13h00 às 

19h00. Depois, voltava para casa e continuava lendo. Dormia, levantava e ia para 

piscina outra vez. Essa era uma vida maravilhosa. 

Quando terminou a bolsa de mestrado, voltei para a minha carreira no Estado e 

comecei a dar aulas a noite. Não abandonei a tese. Até comentei sobre esse período em 

meu memorial de livre-docência e a Profa. Heloisa Fernandes me questionou dizendo 

que eu era um protestante contrariado porque levantava às 5h00 para começar a 

trabalhar na tese e, quando as coisas começavam a esquentar às 7h00, tinha que deixar a 

máquina de escrever e ir para o trabalho. Entrava no trabalho às 9h00 e saia às 18h00. À 

noite, ia dar aulas. Chegava em casa às 11h30. Quando chegava no final de semana 

trabalhava na tese das 8h00 às 17h00. Só ai eu ia para a rua encontrar com os amigos. 

Fiz isso durante dois anos. Quando entreguei o trabalho, o Prof. Gabriel Cohn me disse 

que era uma tese de doutorado e sugeriu que eu fizesse o doutorado direto. Então tive 

que refazer o exame de qualificação já com um capítulo da tese e, a partir dessa 

requalificação, fui direto para o doutorado. Esse foi um período de muita dedicação, 
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mas, ao mesmo tempo, de muito autoconhecimento e de conhecer pessoas, conversar e 

ouvir sugestões de leitura.  

Sou muito grato até hoje a Profa. Maria Luiza Montes. Eu estava com a pesquisa 

pronta, analisando as coisas que ainda não estavam muito claras para mim. Eu tinha 

estudado muito a história do pensamento liberal e do conservador, mas as coisas não 

estavam claras. Um dia fiquei um bom tempo conversando com a Profa. Maria Luiza 

Montes no telefone e ela me disse que eu precisava ler o trabalho da Profa. Célia 

Quirino Galvão que era sobre Alex Toqueville: Liberdade e Igualdade no pensamento 

de Alex Toqueville. Então fui ler essa tese e pensei: “Olha o estalo de Vieira”. Claro, o 

liberalismo é a liberdade individual, o problema da democracia é o da igualdade. Foi ai 

que toda a minha tese se arranjou, foi graças ao estalo de Vieira. Depois, inclusive, a 

Célia participou da minha defesa e foi muito bom. Depois ela também escreveu o 

prefácio da publicação da tese sob a forma de livro. O livro dela é realmente uma 

beleza! É um primor de análise sobre o Toqueville. 

Conclui o meu doutorado, mas continuei trabalhando no Instituto de Medicina 

Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC) e fazendo pesquisa sobre crimes e 

violência. Era o período final da ditadura, início do processo de transição para a 

democracia, então os centros de pesquisa eram vistos com muita desconfiança, 

principalmente pelo Estado. Ou, muitas vezes, você podia fazer a pesquisa, mas ela não 

tinha a mínima importância. Então fiquei lá dirigindo um grupo de pesquisa, fizemos 

alguma coisa importante. Naquela época consegui editar uma revista que se chamava 

Temas IMESC e consegui constituir um conselho editorial maravilhoso. Tinha a Rute 

Cardoso, o Lúcio Kovaric, o Paulo Sérgio Pinheiro e pessoas da área de Direito... Então 

quando tínhamos reunião aos sábados e a cada três meses era excelente! Imagina dirigir 

um conselho com essas pessoas! De repente, eu estava em um processo de contratação 

da UNESP, quando apareceu o concurso aqui da USP. Eu o fiz, acabei sendo aprovado 

e vim para a USP. 

Durante certo tempo eu também fui pesquisador do Centro Brasileiro de Estudos 

de Cultura Contemporânea (CEDEC). Lá tive contato com ótimas pessoas, tais como a 

Profa. Maria Victória Benevides, a Profa. Rosa Maria Ficher que era da Administração, 

o Prof. Lúcio Kovaric, o Prof. Francisco Weffort, o Prof. Gabriel Cohn, a Profa. Amélia 

Cohn... Foi um ambiente intelectualmente muito estimulante, embora com pesquisas 

focalizadas. Quando entrei na USP recebi o convite para ir até lá porque havia um 
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projeto de pesquisa e, por razões inteiramente aleatórias, os dois coordenadores do 

projeto tiveram que sair temporariamente e alguém tinha que assumir. Eu que tinha 

acabado de ser titulado aceitei e fui dirigir esse projeto que era na área de prisões.  

Depois consegui trazer a Profa. Rosa Fischer novamente para a coordenação e 

trabalhamos muito. Os amigos que fiz no CEDEC foram muito importantes.  

Bom, a verdade foi que a USP começou a me absorver cada vez mais e, então, 

decidi ficar integralmente aqui. Nesse período o Prof. Paulo Sérgio Pinheiro propôs a 

criação do Núcleo de Estudos da Violência (NEV-USP) e, ao aceitar, definitivamente 

me enraizei na universidade. Fiz a minha carreira inteira aqui. Apesar dos problemas 

que eventualmente a gente tem, gosto muito da universidade porque ela ainda é um 

lugar privilegiado para trabalhar em termos de autonomia e liberdade. É difícil 

encontrar um ambiente de trabalho onde existam tantas possibilidades de 

desenvolvimento desde que prestando contas. Nós não temos nada contra prestar contas. 

Mas a questão principal é que nosso trabalho é desenvolvido com autonomia já que o 

meu chefe de departamento não diz o que eu tenho que fazer. É claro que existe o 

compromisso das aulas, mas nós sempre tivemos muita liberdade para montar os 

programas dos cursos. Criei, por exemplo, o curso de Sociologia da Violência e nunca 

ninguém chegou para mim e disse o que eu tinha que fazer. Isso nunca aconteceu. Então 

a universidade ainda é um lugar bom para trabalhar e há liberdade. Agora, é de difícil 

administração, mas gosto muito da universidade. Então fui dando sequencia aos 

trabalhos acadêmicos, o NEV foi crescendo em uma proporção que eu não podia 

imaginar e foi adquirindo certo reconhecimento. Acabei formando muitos alunos lá e, 

embora minha carreira esteja ligada ao NEV, nunca me desliguei do Departamento de 

Ciências Sociais. Estava sempre nas reuniões e me preocupei em trabalhar com os 

cursos básicos de formação na graduação porque eles sempre foram muito importantes 

para mim.  

Entrei no Departamento de Sociologia em 1986. Já havia um longo tempo que as 

cassações tinham ocorrido e, portanto, os quadros da universidade já estavam se 

recompondo... Mas o trauma ainda estava presente e era muito forte. As cassações e a 

ideia de que outros tiveram que assumir em uma situação de incerteza e com um ônus 

institucional muito grande, ainda era muito presente. Então, quando cheguei tendo 

acabado de me doutorar, fui sendo chamado para exercer funções. Em um tempo muito 

curto acabei me tornando vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação. 
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Curiosamente, a minha primeira orientação foi um doutorado e não um mestrado. Veja 

que coisa absolutamente louca! Hoje, primeiro o professor tem que ser credenciado, ai 

tem que dar um curso, tem que formar primeiro um mestre para depois estar qualificado 

para orientar um doutorado. Mas naquela época isso não existia. E foi tão curioso que 

acabei orientando em outra área que não a minha. Tratava-se da área de Sociologia do 

Trabalho e acabei aceitando porque era uma ex-colega minha de graduação que insistiu 

que eu a orientasse. Isso me deu muito trabalho porque embora tivesse formação nessa 

temática, não era a minha área de pesquisa. Resultado, essa tese foi muito importante, 

publicada pela Edusp e, embora um trabalho com mais de vinte anos, é um trabalho de 

referência. Veja como eram as coisas. 

Tempos depois teve uma mudança de chefia e uma cisão interna no Departamento 

de Sociologia e um grupo de colegas insistiu que eu me candidatasse. Quando você tem 

doze ou treze professores atrás de você te apoiando é difícil dizer não. Hoje, quando 

olho, acho que fui um pouco precipitado. Acho que eu deveria ter esperado mais, mas 

quando a gente é muito jovem não percebe certas coisas... Sei que havia outro professor 

que já faleceu que possuía o apoio da outra metade do departamento, que estava, aliás, 

dividido exatamente ao meio. Nós avaliamos então que em um concurso dessa natureza 

eu poderia ser eleito por um voto ou perder por um voto... E a questão passava, na 

verdade, a ser a governabilidade. Ou seja, não adiantava ganhar a eleição em um 

departamento divido porque, depois, como seria possível conquistar as coisas no dia a 

dia? Então foi feito um grande rearranjo político interno no qual faço questão de 

destacar o papel do Prof. Eder Sader. Ele teve um dos comportamentos políticos dos 

mais sábios e costurou uma negociação com a Profa. Eva Blay. Então, ela ficou na 

chefia do departamento e eu na vice-chefia. Foi essa negociação que criou a 

possibilidade de governabilidade. Não quero dizer que não houve ressentimentos dentro 

do departamento, por muitos anos um clima pesado foi sentido. O professor com o qual 

eu estava concorrendo, nunca mais me cumprimentou.  

Quando olho para o passado, acho que o caminho poderia ter sido outro, mas, ao 

mesmo tempo, penso que tenha sido a melhor solução porque as forças internas do 

departamento foram reequilibradas. Além disso, foi uma fase de muita tensão que 

resultou na divisão do Departamento de Ciências Sociais e na formação do 

Departamento de Ciência Política. Foi importante à medida que o Departamento de 

Antropologia foi recém-criado e a chefia foi ocupada pela Profa. Eunice Durham e na 
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Ciência Política assumiu a chefia o Prof. José Augusto Guilhon de Albuquerque. 

Ambos eram titulares, enquanto a Sociologia teria um jovem doutor? Não parece, mas 

politicamente isso pesava bastante. Então a presença da Profa. Eva Blay que era 

também titular e muito reconhecida era importante e dava um equilíbrio entre os 

departamentos. Além de todo o respeito político e intelectual pelo Eder Sader, ele 

deixou profundas saudades pelo homem político que era. Ele tinha uma visão de que era 

possível negociar e estabelecer condições que restabeleciam o equilíbrio e permitiam a 

governabilidade. A morte dele foi muito triste. Ele fez falta em todos os termos, 

intelectuais e humanos. Então fui vice-chefe de departamento e, apenas, chefe de 

departamento em exercício. Eu nunca fui chefe de departamento. Fui coordenador da 

pós-gradução duas vezes e, como coordenador, depois fui eleito para presidente da 

Comissão de Pós-Graduação. Nessa situação é que comecei a ficar mais próximo da 

gestão acadêmica da FFLCH e a participar mais da Congregação.  

Nesse ínterim fiz a minha livre-docência que foi concluída em 1996 e, depois, me 

tornei titular em 2004. Aqui tem um dado importante para ser avaliado. Na minha 

época, essas etapas da carreira ainda eram pensadas como um momento de muita 

maturidade. Veja, o meu doutorado foi em 1984, a livre-docência foi defendida doze 

anos depois e o concurso de titular oito anos mais tarde. Então venho de uma geração 

em que a pessoa se aventurava aos concursos quando se estava convencido de que tinha 

uma obra publicada, ou seja, trabalhos de referência que podiam ser julgados pelos seus 

pares. Isso só acontecia quando o professor já tinha formado alunos, dado cursos e 

participado de alguma gestão. Então era uma carreira pensada do ponto de vista 

intelectual e acadêmico. Hoje acho que isso mudou, que essas coisas são diferentes. Não 

vou aqui fazer um julgamento de valores, se para o bem ou para o mal. Mas mudaram e 

acho que isso é um dado que precisa ser avaliado. Se você olhar como funcionava no 

passado, observará que na minha geração ocorreram coisas diferentes e isso continua 

mudando. Não se trata aqui de julgar ninguém, muito pelo contrário. Mas isso significa 

mostrar que as coisas estão mudando e está havendo uma pressão pela competição. 

Pressão para se fazer carreiras mais rápidas e por maior autonomia. Em termos de 

maturidade isso tem seus reflexos... Quer dizer, é muito difícil ter pessoas tituladas 

muito cedo que chegam com a maturidade necessária. Agora, isso pode ser bom por 

outro lado, não é? Porque muitas carreiras também deixaram de ser feitas porque as 

pessoas ficavam em uma eterna autocrítica e acabaram não fazendo nem a livre-
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docência, nem o concurso para titular. E isso é uma pena. Vários colegas meus e que 

foram meus professores não fizeram esses concursos porque nunca achavam que era o 

momento certo e que ele sempre estava para acontecer. No meu caso, faço parte de uma 

geração que entendeu esse momento, ou seja, que sabe dizer que aquele é o momento e 

precisa ser enfrentado. Porém, havia um processo mais lento. Falo isso porque gosto 

muito de música e acho que com eles funciona da mesma maneira... Quando vejo um 

jovem maestro que tão cedo está regendo Mahler... Fico incomodado. Acho que talvez 

isso seja da minha cabeça, mas trata-se de uma coisa que exige maturidade, não se trata 

apenas de questão de idade... Acho que com o tempo a pessoa vai sedimentando certas 

reflexões sobre a vida, a obra e a experiência que fazem com que se chegue à conclusão 

de que um caminho é possível. Muitas vezes quando se é mais jovem se tem muito gás e 

energia, a gente tem uma habilidade que talvez depois não terá mais, mas, muitas vezes, 

falta essa sensibilidade para depois ver as coisas de um lado que, de certo modo, não é 

visto. Mas talvez isso seja uma maneira tradicional de ver as coisas. A idade faz isso 

com a gente também.  

Como sociólogo não posso ter medo de mudanças. Posso ser crítico em relação a 

elas, mas não tenho medo de mudanças. E as mudanças são fatos concretos. Acho, por 

exemplo, que a área de ciências humanas, sobretudo a área de ciências sociais, está sob 

o impacto das mudanças das condições de trabalho acadêmico-científico. Ter hoje um 

laboratório na área de ciências humanas é muito diferente do trabalho artesanal que nós 

fazíamos dez ou vinte anos atrás. Por mais que a gente diga que o nosso laboratório 

tenha singularidades, não tenha a hierarquização e a verticalização que provavelmente 

os laboratórios das hard sciences, de qualquer maneira se tem hoje que o trabalho social 

é socialmente dividido. Isso significa que você está na dependência dos outros. Essa é 

uma realidade, o NEV é isso. Hoje eu não tenho condições de dar conta de todo um 

campo sozinho, então tenho ali um pesquisador que é responsável por dar conta dos 

dados oficiais de violência. Quando quero saber alguma coisa pergunto a ele quais são 

as tendências e ele me mostra os dados. Essa é a realidade. Por exemplo, fui durante 

muitos anos pesquisador na área de prisões, só que com o tempo sai das pesquisas e 

passei a orientar. Hoje tenho dois ou três orientandos que fizeram pesquisas em prisões 

e prefiro ouvi-los sempre para saber o que está acontecendo. Porque quando comparo o 

ambiente prisional em que fiz a minha pesquisa e o ambiente em que eles fazem seus 

estudos hoje, há uma diferença grande. Eu estava assistindo outro dia um documentário 
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sobre 1967, os festivais e toda aquela época, e havia toda uma discussão em torno das 

guitarras elétricas... Ora, não dá para você ser contra as guitarras! Essa é a realidade.  

Agora, a pergunta a se fazer é: que modelo de organização do trabalho científico é 

aceitável para nós? Por exemplo, acho que esse modelo de organização científica não 

deve matar o trabalho artesanal. Nós precisamos dele, o trabalho artesanal é 

fundamental. O trabalho solitário é fundamental. Ele é criador de ideias, é inovador. 

Nem sempre a gente consegue responder a demandas da sociedade, mas a visão 

intelectual de por onde a ciência vai passar, cabe aquele que justamente está distanciado 

daquela pressão. Então, por exemplo, acho que nós temos que ser pluralistas e conviver 

com as diferentes modalidades de produção do trabalho científico e acadêmico. Não 

precisamos ser contra a guitarra, ou seja, a esse modelo atual de produção do trabalho 

científico, mas também não precisamos acabar com os instrumentos tradicionais e seus 

meios de fazer ciência.  Por outro lado, antigamente a gente tinha mais liberdade de 

dizer assim: vou publicar ou não vou publicar? Vou publicar somente daqui dois ou três 

anos... A sociedade da informação impôs outra coisa. Hoje é muito difícil ter um 

intelectual que não publique bem e com certa constância. Se pegarmos atualmente os 

grandes intelectuais, veremos que eles publicam bem. Não dá para dizer que sai um 

livro do Habermas a cada dez anos, não dá para dizer também que ele não publica, pois 

faz isso com muita constância. Então não dá para chegar e dizer que nós somos 

diferentes, etc. Para mim o problema não é a quantidade, para mim é a regularidade e, 

ao mesmo tempo, a qualidade. Então se a pessoa consegue publicar bem, em um x 

espaço de tempo, é isso que importa. O importante é que a publicação possa ser um 

modelo a ser imitado, possa ser inspirador e contagie os demais. Agora, acho que essa 

busca desenfreada para produzir tantos capítulos e livros é prejudicial porque, ainda que 

algumas pessoas possam responder a essas pressões com muita competência, na média, 

vamos encontrar pessoas que, em certo momento, já não conseguirão mais. Além disso, 

quando isso acontecer, elas vão ter que passar a se repetir. Essas pessoas terão que 

republicar frequentemente o que já fizeram. 

Escrevi um texto e publiquei em uma revista francesa muito importante chamada 

Cultures & Conflits. Considero que esse texto foi produzido a partir de muita inspiração 

e uma espécie de fechamento de um ciclo de pesquisa. Foi importante porque muitos 

colegas chegaram para mim e disseram que acharam interessante. Esse artigo, na 

verdade, era para ter se tornado um livro. O objetivo era prestar contas por onde andei 
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esses anos todos. Agora, não estou conseguindo dar o passo seguinte devido a essa vida 

toda envolvido na gestão acadêmica. Ou seja, o que virá depois de tudo isso? Ao mesmo 

tempo, enfrento pressão para publicar... Olha, com todas essas pressões sobre a minha 

vida, inclusive para publicar, não deixei de publicar. Do que escrevi, gosto de algumas 

coisas, principalmente daquelas que fiz com paixão e emoção. Quando olho para algo e 

digo: “Isso aqui me deu prazer de fazer”. Agora, hoje, quando vou a um seminário, fico 

com a sensação de que poderia ter feito melhor, ter refletido mais. Esse tipo de pressão 

não acontece só no Brasil, mas é internacional. Eu converso com meus colegas na 

Europa e todos eles estão enlouquecidos. “Tem que publicar, tem que publicar, tem que 

publicar... Tem que ter índice de impacto”. Dizem eles. Então isso está virando uma 

amargura. Os jovens que estão entrando hoje já estão adotando essa ética. Imagine então 

como está a minha geração que não viveu isso.  

Acho que vale a pena refletir sobre essas exigências porque a minha geração está 

pagando um custo em relação a isso. Qual é esse custo? O de tentar manter a tradição 

dos estudos intelectuais de intensidade e, ao mesmo tempo, ter que responder às 

demandas da sociedade pelo aumento da produção e ao consultor institucional. Eu tenho 

que gerir um grupo de pesquisa. Tenho que estar lá na CAPES para fazer avaliação dos 

programas de pós-graduação, tenho que estar em uma comissão aqui da universidade... 

Essa é uma geração, diria, muito sacrificada. Quando a geração nova chega, ela já 

encontra esse campo institucional formado. Então ela desenvolve suas pesquisas em um 

campo diferenciado. Embora saiba que já tem muitos jovens sacrificados na 

universidade, ainda acho que a minha geração foi mais pesadamente atingida. Eu, por 

exemplo, nunca consegui reunir todos esses estudos que fiz em um livro próprio. Estou 

sempre prometendo um livro, mas não fiz. E não fiz porque quero fazer uma coisa nova 

e não apenas juntar as coisas. Enfim, como disse, isso é um fato, mas que precisa ser 

muito discutido e administrado de uma maneira que se possa responder a essa demanda 

de regularidade no trabalho acadêmico e da densidade, sem afetar a qualidade. Mas, ao 

mesmo tempo, não se pode dizer: “Olha, pelos próximos dez anos estarei sentado 

esperando as ideias virem”. Isso não é possível. Não dá mais para fazer isso. Os nossos 

críticos diziam: “Tudo bem, vocês ficam ai...”. Lembro-me de um debate em que 

alguém dizia assim: “Por que tenho que ficar produzindo mestrados em dois anos se o 

Kant levou dez para escrever a Crítica da Razão Pura?”. Os outros respondiam assim: 

“Tudo bem, só que vocês levam dez anos e não escrevem outra Crítica da Razão 
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Pura...”. Então, o problema de fato é este: o sujeito pode ficar lá sentado por dez anos, 

mas, afinal, qual é o resultado disso? Então é preciso pensar, por mais que a gente não 

queira, que nós somos intelectuais do Estado, não é? Ainda que nós sejamos muito 

críticos do Estado e também críticos em relação ao modo como este ele é gerido. Nós 

não podemos esquecer que não temos uma independência absoluta. Agora, não sou 

favorável ao produtivismo per si. Não sou mesmo! Mas também não sou favorável a 

alguns que dizem: “Produzo quando a inspiração chegar...”. Acho que não é muito 

assim. Quando o professor tem um trabalho regular ele vai criando os caminhos da 

produção. E, se olharmos para a história intelectual brasileira, todos os intelectuais dos 

mais diferentes campos, da história, da literatura, das ciências sociais e da filosofia, 

veremos que todos produziram com regularidade. Por quê? Porque o pensamento estava 

encadeado. Então nós temos que responder aos fatos. A sociedade espera que, de 

alguma maneira, os intelectuais ajudem a desatar os nós de problemas que temos de 

enfrentar. 

A importância da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas foi total na 

minha vida. A minha identidade foi formada a partir do curso de Ciências Sociais, 

pensando que sua existência está intimamente inserida na FFLCH-USP. Por exemplo, o 

nosso diálogo com os historiadores, com os filósofos e vários outros intelectuais, era 

constante. A gente circulava muito mais do que se faz hoje. Agora mesmo, se eu for ao 

Departamento de História vou encontrar muitos jovens professores que não conheço. 

Então a gente perdeu um pouco esse contato direto. Se pegarmos a minha geração e 

alguns professores mais velhos do que eu, a Maria Ligia Coelho Prado, a Raquel Glezer, 

a Maria Luiza Tucci Carneiro, todas essas professoras conviviam ali nas Letras. Mas é 

claro que a FFLCH-USP era menor, bem como o seu número de alunos, o convívio 

intelectual era mais frequente... Estou falando de uma Faculdade de Filosofia que não 

existe mais. Não estou dizendo que ela não existe mais porque ela se perdeu. Ela não 

existe mais porque cresceu e as questões mudaram. Muitos de nós hoje em nossos 

departamentos não conhecemos todos os docentes. Então aquela Faculdade em que 

havia essa cultura acadêmica se perdeu. Hoje a FFLCH tem cerca de quatorze mil 

alunos, quase quinhentos professores e aproximadamente quatrocentos funcionários. 

Então a sua gestão é complexa e pesada. Acho que os canais de comunicação e de 

entendimento do que uns e outros fazem se flexibilizaram de uma forma que, muitas 

vezes, as pessoas de fato não mais se conhecem. 
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Como diretor, estou ainda mais impressionado com a FFLCH-USP, com a 

diversidade dela! Eu imaginava, mas eu não tinha ideia de que ela tinha tamanha 

diversidade! Estou conhecendo professores que fazem pesquisas fantásticas! Mas isso 

acontece em um silêncio assustador... Então, diante disso, quais são os meus desafios? 

Meu principal desejo é que a Faculdade precisa se repensar enquanto unidade e projeto 

acadêmico. Ela precisa pensar o que ela quer. Quando me candidatei, não o fiz com a 

bandeira de dividir a Faculdade. Minha candidatura apresentou a proposta de colocar 

isso em discussão. Acho que o momento para isso irá aparecer. Eu não serei o 

provocador, em algum momento a discussão irá aparecer. Isso significa que temos que 

discutir um pouco o que fazemos e para onde vamos. Nós temos poucas oportunidades 

para debater, por exemplo, quem são os historiadores que nós queremos formar? Quem 

são os sociólogos que nós queremos formar? Quem são os professores de Língua e 

Literatura que nós queremos formar? Nós temos poucas oportunidades para fazer isso. 

Acho que essas são questões fundamentais. O que, afinal, é produção do conhecimento 

para nós hoje? O que é circulação do conhecimento? Tudo isso, então, envolve repensar 

várias coisas na Faculdade.  

Penso que o desenho administrativo da Faculdade tem que ser repensado. Tem 

certos constrangimentos que são estruturais, ou seja, não dá para você reformatar toda a 

FFLCH-USP porque existem estatutos e um regimento, etc. Mas ela precisa ter uma 

gestão diferenciada, com mais delegação e prestação de contas. Por exemplo, nós 

estamos conversando aqui e essa é uma das poucas oportunidades que tenho para fazer 

isso. Na maior parte das vezes, estou nessa mesa resolvendo problemas administrativos. 

Estou assinando documentos e discutindo distribuição de verbas... Agora, ter uma 

política geral seria importante. A coisa mais difícil é introduzir uma coisa nova na qual 

nós não fomos disciplinados, que é o planejamento. Inclusive, o planejamento de 

recursos. Nós precisamos ter planejamento orçamentário, ou seja, se tenho recursos, 

onde vou gastá-lo? Vou investir nos próximos dois anos em mandar aluno para o 

exterior para formá-los em uma escola? Ou vou criar um banco com gestão de 

informações? Para onde vou? Então é preciso ter um planejamento que diga o que 

precisa ser feito. É preciso ter um norte! A Faculdade funciona de maneira 

independente, creio que com ou sem diretoria, porque as pessoas são responsáveis e se 

identificam com o que elas fazem... Agora, é importante ter uma direção que estabeleça 

um eixo de trabalho.  
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Estou me sentindo muito consumido pela questão da gestão no meu dia a dia. Eu 

sempre digo que o diretor transita da zeladoria à alta filosofia. Tem dias em que estou 

discutindo questões contemporâneas de pensando, etc. E, de repente, tenho que resolver 

o problema da goteira que está lá no prédio tal. Ou tenho que ver a festa dos alunos que 

não foi autorizada. Então isto é um desafio. É preciso sair dessa armadilha para 

construir outro espaço ou, pelo menos, plantar as sementes para daqui quatro anos ter 

outra gestão que encontre um caminho já sedimentado. Esse é um dos desafios. Eu 

gostaria ainda que os cursos fossem repensados. Não que eles precisem de mudança, 

mas precisam ser atualizados. Eu, por exemplo, tenho muita desconfiança desse estilo 

de aulas doutorais. Acho importante ter o professor que venha e de uma aula, mas hoje o 

aluno quer sentar do lado do computador e ficar lá com o professor conversando, lendo 

um texto, discutindo, ou seja, ele quer um orientador qualificado. Alguém com quem ele 

possa conversar. O professor precisaria trabalhar como se estivesse com seu grupo de 

dez orientandos e fazer como nos nossos grupos de pesquisa. Acho que tem uma base 

de nossa formação que é indispensável, o aluno tem que saber! Do ponto de vista da 

história ele tem que saber determinadas ferramentas, tem que ter uma ideia das escolas 

de pensamento, etc. E isso ele aprende através das aulas, dos cursos regulares. Agora, é 

preciso ter em mente muito mais o trabalho de orientação acadêmica e menos essas 

grandes aulas que estão em nossas cabeças. Para isso, precisamos sentar e ver quais são 

as outras experiências que estão vingando. Quero muito colocar isso em pauta.  

Existe essa nova experiência aqui de intercambio. Eu aposto muito nisso pela sua 

importância. E gostaria de estimular o aluno a conhecer a linguagem científica própria 

às ciências sociais. O que é escrever um livro? O que é escrever uma tese? O que é 

escrever um artigo para uma revista? O que é escrever um capítulo de um livro? Ou 

seja, pode-se desenvolver algumas técnicas de aprendizado. Nós não precisamos ter 

uma linguagem tão formal quanto as hard sciences tem, mas nós podemos criar uma 

maneira de colocar as nossas ideias em circulação de uma maneira em que a gente possa 

ser melhor compreendido. É preciso que os textos sejam melhor referenciados. 

Eu gostaria de dar um curso sobre fontes bibliográficas básicas em Ciências 

Sociais, pensando a própria Sociologia. O que um aluno da Sociologia precisa ler? Será 

que um aluno que consegue passar pelo curso sem ter lido Casa Grande e Senzala está 

bem formado? Eu dei um curso na pós-graduação que me deu muita satisfação, ele 

tratou de uma única obra do Durkheim, O Suicídio. Trata-se de uma obra básica da 
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Sociologia. Eu fiquei muito feliz com o curso! Nós descobrimos muita coisa naquele 

texto. Coisas fantásticas! Nós discutimos muito e lembro que um aluno fez um trabalho 

primoroso. Como o Durkheim usa muita literatura como fonte para comprovação de 

suas teses, ele pegou e foi ver o que esse autor leu e escreveu um ensaio chamado 

Durkheim Romântico. Nele, este aluno avaliou as referências literárias do Durkheim na 

literatura romântica do século XVIII. Afinal de contas, era isso que ele lia e tinha na 

cabeça. É fantástico o aluno ter essa imaginação de ler a literatura que está sendo 

apontada na obra. E é isso que gosto, estimular as pessoas a poderem ter uma formação 

necessária. O Suicídio é uma obra básica, o aluno tem que saber como ela foi 

construída, como o autor argumentou, como ele pesquisou, etc. Agora, estimular a 

imaginação e permitir que as pessoas corram atrás, é fundamental. 
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A Faculdade de Filosofia é da maior importância! Tudo 

que a gente pensa vem daqui. É horrível o que vou 

dizer, mas a novíssima geração na FFCLH não está 

dando a importância que a FFLCH merece. O passado 

é o acesso ao presente, e essa geração é muito pós-

moderna, acham que o mais importante é uma carreira 

solo e, menos importante, é a FFLCH. 
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Por que escolhi a geografia? Estudei no Colégio de Aplicação na USP e esse foi 

um fator decisivo na minha vida. Na minha trajetória como pesquisadora, duas 

mudanças foram importantes. A primeira mudança foi sair de uma escola pública para o 

Colégio de Aplicação que também era público, mas que tinha uma proposta de ensino 

radicalmente diferente do colégio onde estudava. Eu vinha de um colégio estadual, com 

método de ensino tradicional e, com o Curso Clássico no Colégio de Aplicação, a minha 

vida deu uma guinada monumental. Passei a me deparar com um universo que não 

conhecia. 

Sou de uma família de imigrantes italianos pobres e morávamos na Barra Funda. 

Portanto, uma família que não tinha uma ligação muito grande com o mundo das letras. 

Tive que construir muita coisa. No Colégio de Aplicação eu me deparei com outro tipo 

de estudo, com outra proposta pedagógica. Eu comecei, inclusive, a trabalhar 

imediatamente com os professores de teatro. Fomos até escrever uma peça de teatro 

baseada no livro do Campos de Carvalho, que era um autor que poucos liam na época. 

No colégio, me deparei com o ensino de francês, de inglês, coisa que não fazia muito 

parte dessa vivência. Foi um choque muito grande. Primeiro porque eu era uma pessoa 

muito tímida, não conseguia abrir a boca na sala de aula. Mas, como o método era outro, 

a gente era obrigada a falar, a discutir, a debater com os professores. Resultado, eu sou o 

próprio ratinho do Skinner, fui treinada para falar. Em segundo lugar, passei a conviver 

com um universo em que tínhamos uma atitude muito ativa em sala de aula. Os alunos 

não ficavam na sala de aula ouvindo o professor, eles entravam no debate. Então se 

abriu todo um universo acadêmico, de debate, político, crítico e que mudava a postura 

dos alunos, de receptores para sujeitos ativos na sua formação. Encontrei com outro tipo 

de bibliografia, com a arte e com o teatro. Foi tudo muito rico, a tal ponto que entrei 

direto em geografia, que era minha primeira opção.  

O que me levou à geografia foi exatamente um professor muito motivador que, 

depois, fui reencontrar aqui na USP, o Prof. Paulo Pedro Perides. Ele permitia em sala 

de aula elaborar o conteúdo e discuti-lo. Eu achava que era fantástico pensar que a 

geografia não era o que tinha aprendido até então. Tinha aprendido a geografia como 

decorar nome de rio. Fui obrigada a decorar o nome dos rios e afluentes da Amazônia! 

Eu fiquei com uma ojeriza tão grande "daquela geografia", que até hoje tenho 

dificuldades com os nomes dos rios e preciso pensar duas vezes nas capitais do 
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Nordeste. Pude começar a aprender outra geografia que me ajudava a compreender onde 

eu estava vivendo. Fiquei muito fascinada com a geografia, com a história e com a 

literatura. A literatura eu estudava no curso da Aliança Francesa e em um curso de 

italiano que fazia na Casa de Dante. Como eu já trabalhava com literatura, a alternativa 

que me abriu horizontes foi a geografia. Eu estava em dúvida entre literatura e 

geografia, mas os cursos que fazia me ajudavam porque lia a Divina Comédia de  Dante 

Alighieri e também Molière. Esses cursos de línguas e civilização supriam esse debate 

em relação à literatura. Baudelaire motivou parte da orientação da minha livre docência. 

Sempre tive uma ligação muito grande com a literatura. Então, chega a ser até um pouco 

arrogante, mas achava que a literatura era uma coisa que eu ia construindo eu mesma e, 

vir para a geografia, poderia ser uma coisa muito interessante. Evidentemente achava 

que a geografia não estava deslocada da história, então vir para a geografia foi 

exatamente essa perspectiva aberta, em um momento de grande ebulição no Colégio de 

Aplicação. Foram três anos fantásticos! Foram tão fantásticos que, quando entrei na 

Geografia, falei: “Ai, que coisa chata!”. A Faculdade aqui ficou muito a dever em 

relação a toda aquela efervescência, toda aquela criatividade. Achei que a faculdade no 

começo era meio desmotivadora, porque os meus colegas no Colégio de Aplicação eram 

tão mais estimulantes, que entrei um pouco em crise, a ponto de achar que o interessante 

naquele momento seria a Geografia Física. Porque a Geografia Física era o que aparecia 

para mim como alguma coisa diferente. E, nesse momento, fui para a Geologia. 

Na Geologia conheci um professor chamado Sérgio Estanislau do Amaral. Uma 

pessoa fascinante! Achei tão interessante descobrir o mundo natural, me deparar com as 

rochas... Durante uns bons dois anos fiz cursos na Geologia e frequentei um grupo de 

alunos na casa do Prof. Sérgio. Nós íamos para a fazenda Mombuca que pertencia a 

família da Tarsila do Amaral. Ele era parente da Tarsila de Amaral. Lembro-me de 

quando me deparei com um dos primeiros quadros da Tarsila, pintado quando ela era 

adolescente fiquei fascinada com aquilo. Enfim, fiz muitas disciplinas na geologia e 

comecei a estudar mais Geografia Física. Até que um dia cheguei para o Prof. José 

Pereira de Queiroz e disse o seguinte: “Eu sou interessada em fazer pesquisa na área de 

geografia física, você me orientaria?”. Aí ele disse: “Não, pois as pessoas egressas do 

Colégio de Aplicação devem trabalhar com Geografia Humana e não com Geografia 

Física”. Confesso que fiquei muito irritada com ele, mas acabei descobrindo que ele 

tinha razão. A gente tinha uma formação humanística tão profunda e, de fato, eu estava 
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preparada para trabalhar com a Geografia Humana e não com a Geografia Física. 

Apesar de ter me apaixonado por aquele universo natural que era tão diferente de tudo 

que havia pesquisado. Tive, inclusive, uma coleção de rochas e até um martelo, 

exatamente para as minhas excursões na geologia. Sei que fiquei muito decepcionada 

com esse “não” do Prof. José Pereira de Queiroz, mas acho que, no fundo, ele tinha 

razão. A minha vontade era mais o debate filosófico, não eram as questões da Geografia 

Física. Tratava-se do debate filosófico com o conceito de natureza e não com a 

Geografia Física, que é uma disciplina muito segmentada, muito especializada. A 

Geografia Humana pode vir a ser especializada, mas ela pode te abrir para um universo 

mais amplo. Foi para isso que fui procurá-la e, de fato, propiciou um contato muito mais 

amplo com a filosofia. Não existem ciências parcelares sem essa fundamentação 

filosófica. Foi nesse momento que comecei a ler... 

Quando terminei o curso de Geografia fui chorar na sala do Prof. Petrônio: 

“Passei tanto tempo aqui, a gente falou tanto de espaço geográfico e não sei o que é 

espaço geográfico”. Eu me formei em 1974. Eram momentos de grandes transformações 

na geografia. Tratava-se de um movimento muito mais amplo, europeu, inclusive, que 

estava pondo tudo em questão. O materialismo histórico aparecia como uma 

possibilidade de superar os limites da geografia que vinha sendo trabalhada desde os 

anos 1960 e isso começou a respingar um pouco no Brasil. O Departamento de 

Geografia da USP tinha um lado absolutamente central no país e importante em relação 

aos outros. Era também um momento da geografia quantitativa, mas ela não passou pelo 

Departamento de Geografia. Este estava muito mais aberto a uma geografia ativa, para 

um debate com os mestres franceses que não faziam uma geografia quantitativa, ou seja, 

para a perspectiva de uma geografia humanista mesmo. Nós estávamos diante da 

perspectiva de pensar o materialismo dialético como possibilidade de pensar a 

geografia. Isso estava posto pelos clássicos da geografia, o Jean Brunhes e o Pierre 

George, mas não suficientemente desenvolvido. 

Nos anos 1970 começava esta efervescência de questionar e colocar em cheque a 

geografia e o papel que a sociedade dava para a geografia. Porque a sociedade não 

pensava a geografia como ela é, a ponto de achar que o trabalho do geográfico era a 

localização dos acidentes físicos. Então havia uma incompreensão do que é a geografia 

e, uma boa parte dela, vinha da prática dos geógrafos no ensino fundamental e médio. 

Então era preciso pensar e ter uma relação mais direta entre o que a gente fazia na 
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universidade e como a geografia era ensinada na escola para amenizar essa diferença. 

Na Faculdade de Filosofia nós sentimos, às vezes, certo preconceito contra o que nós 

fazemos, no sentido de que nossos colegas que pertencem a outros departamentos não 

quererem saber o que a gente faz e nem nos ouvem. O preconceito pior não se dá em 

relação ao que a gente faz, mas quando pressupõem que o que a gente faz não é 

importante. Acho que esse ranço vem de um contato que tiveram em sua formação com 

uma geografia descritiva, menos crítica, que se preocupava mais com o aspecto 

fenomênico e menos com a compreensão do mundo. Até hoje a gente percebe na nossa 

lista de emails da FFLCH que existe certo ranço, certo preconceito, muito suave, em 

relação ao que a gente faz. Consideram uma coisa menor porque as pessoas não leem o 

que a gente faz, porque, a priori, acham que o que a gente faz é menor. 

A geografia permite pensar o espaço. Desenvolvi ao longo da minha vida uma 

tese de que o ato de produzir a vida, o conhecimento, de fazer história, é um ato de 

produção do espaço. Então a produção do espaço é imanente a produção da vida, aliás, 

no último livro que escrevi chamado A Condição Espacial, fala exatamente sobre essa 

imanência do espaço em relação à vida. Descobri outro mundo com essa tese. Essa tese 

persegue a minha vida.
61

 Eu me deparei com ela na minha dissertação de mestrado. 

Quando descobri que nada sabia fui conversar com o Prof. Petrone e ele me falou uma 

frase que nunca esqueci e que falo para todos os meus alunos. Ele disse assim: “Ah, 

você acha que não sabe nada, que ótimo que você não sabe nada, isso significa que você 

está viva”. Portanto, o não saber nada vai ser sempre um impulso ao saber. Então isso 

me motivou a abrir portas e a fugir da arrogância que também permeia o mundo 

acadêmico. O mundo acadêmico é muito arrogante, e essa ideia do Petrone me ajudou a 

fugir da arrogância, de achar que eu sempre tenho que procurar coisas. E eu procuro 

coisas sempre. E isso também me ajudou em outra coisa que é fugir do debate com os 

iguais. O que quero dizer com isso é que sempre participo de grupos de pessoas que 

pensam diferente de mim, isso sempre me motivou. Minha história acadêmica é de 

debater com o diferente, porque eles sempre me motivaram a potencializar o meu 

pensamento, a fundamentar o que estou falando, a discutir numa linguagem que as 

pessoas possam entender. Mesmo porque, na geografia os que pareciam meus iguais, 

eram os que não queriam debater muito comigo. Dentro do marxismo existem várias 

facções, então talvez essa minha tolerância com o diferente tenha me afastado dos meus 
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iguais. Portanto, a minha vida é sempre de tolerância com quem pensa diferente. 

Quando você fala entre iguais, fala meio cifrado, não precisa desenvolver tanto, não se é 

tão exigido. Isso não acontece quando você está com o diferente. 

Se o primeiro grande momento que me marcou foi o Colégio de Aplicação, o 

segundo foi a disciplina que fiz com o Prof. José de Souza Martins. Quando terminei a 

graduação como achava que nada sabia, fui para a biblioteca das Ciências Sociais e lá 

fiquei quatro anos trancada. Nesse período li os filósofos sobre o espaço e trabalhei 

sozinha tentando descobrir um caminho que não encontrava na geografia, que era essa 

compreensão sobre o espaço. Tanto é que a minha dissertação de mestrado se chamou 

Reflexões sobre o espaço geográfico porque naquele momento não havia a elaboração 

de um pensamento sobre o espaço articulado na geografia, com o qual pudesse pensar e 

trabalhar. O curso do José de Souza Martins começou em 1975 quando comecei a pós-

graduação. Fui fazer esse curso não por causa do nome do curso, mas por causa do 

professor. A gente não escolhia uma disciplina pelo título, a gente escolhia pelo 

professor, porque sabíamos como é que esse professor trabalharia. Tinha lido coisas do 

José de Souza Martins e o achava uma pessoa estimulante. Ele chegou lá e perguntou 

para a gente: “Vocês vieram aqui para acompanhar esse curso, mas não vou dar esse 

curso, nós vamos ler O Capital”. E foi aí que a minha vida mudou. Eu tive o privilégio 

de participar por 18 anos das leituras do grupo do Prof. José de Souza Martins. Tudo 

começou como disciplina, o que era possível fazer como disciplina contando os créditos 

foi feito e, o que não podia, ficou sendo um curso. Esse curso aconteceu durante dezoito 

anos, todos os semestres. Nele nós lemos uma parte significativa da obra do Marx 

durante doze anos e, ao fim desse período, o José de Souza Martins falou para a gente: 

“Não vamos ler as obras históricas do Marx, pois falta um historiador para dar um 

andamento legal, então vamos ler o autor que prolongou a obra do Marx, fazendo uma 

crítica. Esse autor é o Henri Lefebvre”.
62

 Então, durante os seis anos seguintes, nós 

lemos o Lefebvre. 

Bom, o que aconteceu durante esses dezoito anos de estudos? A obra do Marx foi 

absolutamente central na minha vida. Porque ela foi responsável pela outra reviravolta. 

E foi através da obra do Marx e não dos marxianos, ou dos leitores do Marx, mas por 

dentro da compreensão da própria obra do Marx, que comecei a construir uma 

concepção de geografia. Foi através da obra do Marx que pude chegar a essa tese que 
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orienta toda a minha produção acadêmica, que a produção do espaço é imanente à 

produção da vida: a produção do espaço como condição, meio e produto da reprodução 

das relações sociais (da sociedade). Fui construindo essa tese ao longo do tempo, 

aprimorando, esse é o fio condutor do meu trabalho ao longo de todos esses anos. A 

partir daí fui trabalhando com a metrópole, porque, afinal de contas, é ela quem me 

coloca problemas o tempo todo. Acabei produzindo mais do ponto de vista do espaço 

urbano, primeiro pensando na produção da metrópole, para depois pensar sua própria 

reprodução, que é o momento atual que nós vivemos. Fui construindo ao longo dessa 

trajetória com o Martins uma fundamentação do materialismo dialético profunda. Era 

um grupo grande, entrava e saía gente, mas tinha um núcleo duro e debates que 

ocorriam entre pessoas das mais diferentes áreas. Tinha de tudo, geógrafo, historiador, 

arquiteto, tinha um padre, economista, engenheiro, tinha gente do Brasil inteiro, 

sociólogos, evidentemente, e também filósofos. Portanto, foi um momento muito rico. 

Foi um momento de mergulho teórico-metodológico, que superava as disciplinas 

parcelares. Depois nós começamos a ler as obras filosóficas do Henri Lefebvre. Porque 

a ideia era o seguinte, o Marx não se prestava à modelização, o Marx envolvia uma 

leitura crítica. E foi isso que a gente fez na época em que todo mundo tentava ler o 

Marx construindo modelos. A Marta Harnecker é um exemplo típico do que era ler 

Marx e ficar construindo modelos. No caso da geografia e das ciências parcelares de 

modo geral, se tentou modelizar o Marx e buscar nele respostas para as perguntas que 

estavam sendo postas. E muitas dessas leituras, exatamente por serem muito utilitárias, 

destruíram uma compreensão do Marx, e fizeram dele uma coisa qualquer. Muitos 

fizeram disso uma moda. Porque a academia também é dura, entrou na moda o 

marxismo, então só podia ser marxista. Mais tarde, houve uma leitura muito equivocada 

da obra do Marx quando caiu o muro de Berlim, ou mesmo antes com os partidos 

comunistas entraram em crise. Isso ocorreu porque muitas pessoas compreendiam a 

obra do Marx imediatamente como uma proposta política, porque não leram Sobre a 

questão judaica, ali o que o Marx está dizendo é que o projeto de transformação da 

realidade não é político, é social. Até hoje essa leitura é errônea, de confundir a proposta 

do Marx como uma proposta de partidos políticos, ou como um debate político, ou 

resolvida no plano do político. 

Hoje todo o debate de esquerda sobre o direito à cidade, é de querer planejar a 

cidade, e não buscar um direito para além dessas propostas mais utilitárias de 
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transformar o aqui e agora. O Marx foi fundamental para essa construção e 

compreensão de uma proposta teórico-metodológica que contempla o devir, e que, 

portanto, também é datada, reflete o século XIX e apresenta o capitalismo como 

questão. A leitura da obra do Lefebvre foi importante porque ela fazia uma crítica à obra 

do Marx. A postura do Prof. Martins não era adaptar Marx de acordo com as teses que 

estávamos escrevendo, porque quando a gente faz tese, tudo que a gente lê quer usar. 

Com o Martins nós aprendemos que não era nada disso, que uma compreensão efetiva 

do pensamento de um autor era essencial para pensar o mundo moderno. O Lefebvre foi 

ainda mais interessante porque ousava criticar o Marx e prolongar a obra do Marx. Isso 

foi muito importante para a gente. Sendo Marx, um autor do século XIX, Lefebvre 

mostrava os seus imites e também a potência do seu pensamento para analisar o século 

XX. Com o Martins nós lemos as obras filosóficas do Henri Lefebvre. Terminados os 

dezoito anos, nós tínhamos crescido. Quer dizer, comecei no grupo de estudos em 1975 

quando tinha acabado de ingressar no mestrado e terminei dezoito anos depois, quando 

já era doutora e tinha meus próprios orientandos. Foi uma experiência importante 

porque tinha também um lado lúdico. Apesar de professora, tendo ingressado aqui em 

1982, toda sexta-feira eu era aluna e, essa sensação de ser aluna, é muito boa... E a gente 

ousava, criava, inventava leituras e, criava nas formas de apresentação do Marx, trazia 

ideias e potencializava outras que eram muito importantes.  

Depois desse período de dezoito anos, nós já éramos adultos academicamente e a 

gente tinha que se virar. O que aconteceu a partir de então foi o seguinte. O pessoal que 

fazia o curso do Martins e que era da geografia pensou na nossa situação: bom, com o 

Martins nós não líamos as obras do Lefebvre que eram importantes para a geografia e 

referentes a todo o debate sobre o espaço e, desse modo, decidimos ler suas obras e 

debater sobre o espaço. A partir daí cada um de nós se virou e ficou trabalhando os 

textos do Lefebvre que diziam respeito ao espaço, cada um no seu grupo de estudos. 

Resultado, foram criados vários grupos de estudos. O Laboratório de Geografia Urbana 

(LABUR) que é um laboratório muito importante porque diferente dos outros. Lá é um 

lugar dos grupos de estudos, de debates, o lugar onde se reúne a graduação e a pós-

graduação. No LABUR todo mundo é colocado numa mesa debatendo e discutindo. O 

Laboratório de Geografia Urbana é um lugar importante aqui no Departamento de 

Geografia, de estímulo ao debate, à crítica, à análise, à reflexão, fora dos padrões 

institucionalizados – aonde o pensamento crítico é residual.  
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Bom, com o tempo eu também constituí um grupo de estudos e, junto com meus 

alunos/orientandos, nós começamos a ler a obra do Henri Lefebvre, principalmente os 

textos voltados para o espaço que a gente não havia lido com o Martins. Fomos ler a 

Revolução Urbana, o Direito à Cidade, a La survie du Capitalisme, enfim, a partir 

desses trabalhos a gente começou a orientar essa linha de pesquisa. Agora, que linha de 

pesquisa é essa? Aconteceu que as professoras Amélia Luisa Damiani, Odete Seabra, 

Margarida Maria e eu, como também a professora Sandra Lencioni – mas 

principalmente nós quatro que éramos do Laboratório de Geografia Urbana –, 

começamos a trabalhar e discutir o que o Lefebvre tinha pensado sobre a cidade e o 

urbano. Começamos a orientar nossos alunos a partir daquilo que a gente tinha 

aprendido na fundamentação do Marx e do Lefebvre. De repente, um colega nosso, o 

Prof. Maurício de Abreu, disse que a gente tinha acabado de criar uma linha de pesquisa 

– se é que é possível falar de uma linha – que ele denominou de marxista-lefebvriana. E, 

efetivamente, esse grupo montou essa interpretação da geografia e adotou o nome de 

marxista-lefebvriana, já que não era especificamente marxista e não era especificamente 

lefebvriana. Mas, era a junção, a justaposição, era o que vinha da fundamentação desses 

dois autores importantíssimos para pensar o século XX. Tudo isso também na tentativa 

de superar um pouco a obra do Lefebvre, na medida em que o século XXI nos coloca 

muitas questões. Então, por exemplo, tem alguma coisa esboçada na obra do Lefebvre 

que permite pensar o século XXI e com a qual tenho trabalhado atualmente. Então 

podemos dizer que um grupo de professores desse departamento criou outra geografia 

urbana composta a partir dessas pessoas. Hoje nós orientamos alunos nessa linha de 

pesquisa e ela se frutifica em outras universidades do Brasil, onde estão os nossos ex-

orientandos trabalhando com o Lefebvre. 

Sofremos imenso preconceito, quer dizer, você não pode ser marxista atualmente. 

Há um preconceito, não com o Marx, mas um preconceito com a teoria. Hoje é preciso 

pensar e agir rapidamente e publicar muitos artigos. Então hoje em dia não se habita 

mais o tempo da reflexão, da pesquisa, então o preconceito contra o Marx e o Lefebvre 

é muito grande. Então nós já passamos por tudo, nós já passamos por uma época em que 

o Marx era obrigatório, depois, passamos por uma época em que era proibido ser 

marxista, para posteriormente vivermos um momento em que ser marxista-lefebvriano 

também é inadequado na geografia brasileira. Foi complexo fazer essa geografia urbana 

que chamo de crítico-radical, porque as pessoas não aceitavam a nossa leitura e gostam 
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de reduzir nosso pensamento a uma adaptação. Então, nós tivemos muita dificuldade de 

fazer as pessoas compreenderem que se tratava fundamentalmente de uma criação. As 

pessoas diziam: “Ah, vocês estão repetindo o Lefebvre”. Mas essa minha hipótese da 

imanência do espaço na produção da sociedade surgiu muito antes de começar a ler o 

Lefebvre durante a minha dissertação de mestrado em 1979. Quando nós começamos a 

ler o Lefebvre na metade dos anos 80, eu já tinha elaborado essa ideia. E muitas pessoas 

dizem até hoje que a ideia de definição do espaço é uma ideia do Lefebvre e não minha. 

Mas cheguei a uma definição do espaço tratado pela geografia como condição, meio e 

produto do processo de reprodução da sociedade. Nesse sentido, ter escrito a Condição 

Espacial também foi para responder: “Olha, não foi ele quem escreveu isso, fui eu que 

escrevi, e tem uma longa trajetória por trás disso”.  

Hoje, de repente, o Lefebvre começa a entrar na moda, porque tudo é assim, é 

moda. Quer dizer, não há uma compreensão mais comprometida. E uma coisa que eu 

não consigo entender é como as pessoas que não gostam e não aceitam o Lefebvre não o 

deixam de lado e não fazem os seus trabalhos, mas, para fazer os seus trabalhos, tem 

que destruir o que o Lefebvre escreveu. Ou seja, o Lefebvre está incomodando, o que a 

gente faz está incomodando. Infelizmente, as pessoas querem destruir e não entender e 

debater. Então existe essa compreensão um pouco errônea. E o Lefebvre passa hoje por 

uma tentativa de utilização. Eu vou usar a palavra “utilização” em algumas análises.  

Acabei de voltar do congresso na Associação Nacional de Pós-graduação e 

Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ANPUR), que aconteceu agora em 

Recife. Participei de uma mesa sobre o Henri Lefebvre e a proposta da mesa era discutir 

o papel do Lefebvre no planejamento. Um dos professores presentes apresentou um 

mapa com uma proposta de planejamento, quer dizer, é uma incompreensão total sobre 

o que é a obra do Lefebvre. A própria proposta era equivocada. O Lefebvre faz uma 

crítica rigorosa ao planejamento tornado ideologia, então há uma incompreensão 

profunda, mas as pessoas acham que é possível usar um autor sem o compreender. 

Tornar imediatamente prática uma obra teórico-filosófica. Usada não como um 

fundamento para a compreensão do mundo, mas imediatamente para resolver as 

contradições do mundo, sem compreender o sentido das contradições e muito menos 

entender o que o Lefebvre está falando. 

O programa de pós-graduação da Universidade de São Paulo tinha seis anos para 

o doutorado. Era efetivamente um tempo possível de se fazer uma pesquisa profunda no 
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tema que a gente escolhesse. E mesmo assim era insuficiente. Porque a nossa 

preocupação na Faculdade de Filosofia é outra. A nossa preocupação é com o mundo 

em que nós vivemos e com a criação de uma compreensão crítica do mundo em que nós 

vivemos. Isto está posto na Faculdade de Filosofia. E ela tem uma longa tradição 

humanista que significa: você só pode agir se compreender antes. E a Faculdade de 

Filosofia teve pessoas incríveis. O José de Souza Martins era quem estava mais 

próximo, mas tinha o Florestan Fernandes que foi seu professor. Estou falando de 

professores como Antônio Cândido, Marilena Chauí, Ulpiano Bezerra de Menezes, o 

Alfredo Bosi que eram os nossos mestres. Essas eram as pessoas nas quais nós nos 

espelhávamos. Esses professores tinham trazido uma compreensão fabulosa sobre o 

mundo em que a gente vivia. 

Nesse contexto a gente podia estudar. Nós tínhamos aqui no Departamento de 

Geografia um grupo de professores ingressos como mestres. Isso foi da maior 

importância porque ter perdido os mestres e ter colocado a carreira para doutor foi uma 

grande perda. Afinal, quando você é professor mestre, não trabalha e não orienta na pós-

graduação. Dávamos um curso de oito horas na graduação e isso nos permitia completar 

uma carga horária na graduação cuidando e orientando os alunos. Então quando entrei 

como professora nessa faculdade em 1982, imediatamente montei um grupo de dez 

alunos que foram se formando junto com a minha própria formação enquanto professora 

e na prática. Três desses ex-alunos são hoje professores do Departamento de Geografia. 

Então pude formar alunos e me dedicar à graduação, construir grupos de estudos na 

graduação e cuidar da sua formação. E essa formação dos alunos era também a minha 

formação. Eu aprendi a fazer pesquisa ensinando os alunos a fazer pesquisa na prática. 

Então a USP perdeu essa formação. Hoje a pós-graduação diminuiu, a USP perdeu sua 

autonomia ao se sujeitar à CAPES, ela não precisa se sujeitar à CAPES. Como a USP 

perdeu autonomia, também perdeu em qualidade. Lembro que quando entrei aqui fui 

representante da Faculdade de Filosofia na Associação dos Docentes da Universidade 

de São Paulo (ADUSP) e que nas reuniões as pessoas todas queriam ouvir o que o 

representante da Faculdade de Filosofia tinha a dizer. Isso se deve ao fato de que a gente 

sempre tinha muito a dizer. Ao mesmo tempo, ouvia dos meus colegas no conselho da 

ADUSP, que a FFLCH tinha teses fantásticas. Resumindo, havia um grande respeito 

pelo que a gente produzia. O que a gente fazia era consequente. 
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Na Faculdade de Filosofia só é possível produzir com qualidade se o sujeito 

habitar o tempo. Tempo este que é o da reflexão, da leitura. Hoje em dia quem pode ir à 

biblioteca? Nós estamos imersos na burocracia. Hoje, por exemplo, estou desde 7h30 da 

manhã preenchendo papel. Compro um livro e ele fica em cima da mesa porque tenho 

que preencher um monte de relatório, pareceres... Se a CAPES quer uma coisa nesse 

instante, então você tem que apresentar. Agora, mais uma coisa, querem que você entre 

no Qualis, mas não se consegue acesso ao site que eles mandam acessar! Então você 

perde um tempo monumental da sua vida atrás da burocracia e, todo esse tempo, é 

subtraído das suas leituras, da sua reflexão e da formação dos alunos.  

A USP perdeu muito dos anos 1980 para agora. E ela perdeu concretamente na 

medida em que o professor passou a entrar como doutor. O doutor tem que ir para a 

pós-graduação e, esta passa a ser na prática, o mais importante em sua vida cotidiana. A 

graduação está deixada de lado. O produtivismo obriga o professor a escrever e a 

participar de um monte de congressos. Nestes se fala sempre a mesma coisa, cada vez 

mais destituídos de grandes conteúdos, porque na medida em que todo mundo tem que 

produzir cada vez mais, a burocracia aumenta cada vez mais, então os congressos estão 

menos densos, as questões menos importantes. E a USP trilhou esse caminho, mas acho 

que ela podia ter trilhado e seguido uma via mais inteligente, que é o caminho da 

qualidade, da formação, do compromisso com a nossa sociedade. Cada vez mais a USP 

tem um compromisso com o mercado, cada vez mais preocupada com a 

internacionalização e com as relações de mercado. Consequentemente, a USP está 

muito menos preocupada com um trabalho consequente, no qual as pessoas possam ter 

tempo para a reflexão, um trabalho aonde a burocracia se resolve por ela mesma e não 

fique tomando um tempo brutal. Há um exacerbado individualismo que não havia nos 

anos 1980. 

As coisas começaram a piorar com a chamada Lista dos Improdutivos. Algo que 

foi absolutamente destituído de sentido, porque começou com a ideia de que o que era 

produtivo era o que abstratamente produzia um número de coisas maior. Resultado, o 

qualitativo se transformava em quantitativo e este, nada mais era, do que uma expressão 

mal acabada de coisas sem qualidade. Porque se você tem que produzir trinta artigos por 

ano é evidente que eles serão destituídos de qualidade. Se um aluno tem que se formar 

em três anos no mestrado, é destituído de qualidade. Quer dizer, a própria reitoria já 

sinaliza na direção de que o mestrado não é importante. Isso já está escrito, não sou eu 
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que estou inventando, o mais importante é o doutorado. Como é que você forma um 

doutor, se os fundamentos na graduação e no mestrado são falhos. Então a universidade 

trilha um caminho complicado contra tudo aquilo que foi importante na Faculdade de 

Filosofia, inclusive no que diz respeito à leitura dos clássicos. Hoje ninguém mais ouve 

falar nos gregos, ninguém mais lê os clássicos, ninguém mais sabe nada, a 

especialização é cada vez maior! Isso começou com a Lista dos Improdutivos, com essa 

lista a USP jogou elementos para a sociedade que estava ávida de desqualificar a 

universidade. Porque a universidade precisa ser desqualificada, o pensamento na 

Faculdade de Filosofia precisa ser desqualificado, porque tudo aquilo que pensa 

criticamente e incomoda tem que ser desqualificado. Ora, os movimentos sociais são 

criminalizados. A Faculdade de Filosofia tem que ser desqualificada, então a Lista dos 

Improdutivos começou com uma desqualificação do que era a universidade, e isso foi 

muito grave. É evidente que não se pode exigir e medir a produção da Faculdade de 

Filosofia como se mede a engenharia. Isso é burrice, é matar a Faculdade de Filosofia, é 

matar a diversidade, é matar aquilo que funda a universidade, que é exatamente essa 

possibilidade do diferente, essa busca das matrizes, dos fundamentos da humanidade ou 

do pensamento humanista. Quer dizer, essa diversidade está se perdendo.  

Hoje não se pensa no porquê estudar grego, ou chinês. O chinês se estuda porque 

a China virou um grande mercado, não por outra coisa. Então a trajetória é de uma 

universidade que se esvazia. Ela ocupa um "bom" ranking, mas isso não quer dizer 

nada. É a maior da América Latina, mas isso é pouco. Quer dizer, qual é o pensamento 

que a USP está construindo sobre a América Latina? Isso é que deveria ser considerado 

no ranking... Qual é a qualidade, qual é a potência da USP para pensar a realidade 

latino-americana? O que nos une na América Latina? Quais são os nossos problemas? O 

que é o novo? O que se coloca como crítico? Existiria um projeto para a América Latina 

em relação aos países centrais? A USP está ajudando a América Latina a construir essa 

compreensão sobre essa condição latino-americana? Isso sim deveria ser pensado para 

se ter um ranking... Mas, o que conta atualmente é a quantidade, quantos artigos, etc.  

O que é engraçado, ou trágico, é quando se lê que um dos diretores de faculdade 

da USP tem que retirar um de seus artigos de publicações estrangeiras por motivo de 

plágio. Isso tem que ser pensado. Isso não existia antes. Por que existe plágio? Existe 

plágio porque o diretor da faculdade não está estudando e está mergulhado no mundo da 

burocracia. Aí os seus orientandos estão escrevendo e publicando em nome dele. Ora, 
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como ele não está do lado do pensamento acadêmico, mas do lado da burocracia, não 

pode dar conta das duas coisas. Aí o seu nome entra nessas coisas. O aluno escreve, mas 

o professor não lê. Por quê? Porque está se burocratizando tudo. Do meu ponto de vista 

este não é o caminho. Acho que a USP não precisava ter escolhido essa via do mercado 

e do produtivismo. O discurso na USP é muito ambíguo. E as normas que vem de cima 

para baixo, o pensar, o acabar, esmagar as diferenças, tudo isso é muito complexo. 

Então, na virada dos anos 1980 para os anos 1990, acho que há uma inflexão. Acho que 

a Lista dos Improdutivos pode ser um caminho importante nesse processo, do ponto de 

vista acadêmico e da tentativa de desmoralização da Faculdade de Filosofia. Aí se 

inaugura o individualismo, cada um tendo que produzir uma determinada quantidade de 

coisas. E esse individualismo rompe com aquilo que era o trabalho da Faculdade de 

Filosofia, que era a reunião e o debate em grupo, para um modelo em que cada um 

trabalha sozinho com seus orientandos ou consigo mesmo. 

A minha dissertação de mestrado foi um momento em que eu tinha que 

fundamentar uma trajetória possível de compreensão, resolver um problema que estava 

posto ou, ao menos, recolocá-lo em outro patamar. Foi quando fui ler os filósofos e 

tentar fazer uma releitura da geografia. Na realidade nunca quis ser filósofa, sempre 

quis ser geógrafa. Então a ideia não é usar a filosofia, mas pensar a geografia através da 

filosofia, a partir dessa fundamentação e tentar encontrar qual a potência da Geografia. 

Então, eu me colocava na seguinte situação: a realidade é uma totalidade, mas a 

Geografia enquanto disciplina é uma ciência parcelar. Então como compreender o 

mundo moderno em sua totalidade através de uma ciência parcelar, quando o ponto de 

partida já era uma especialização? Então esse era um nó importante da minha reflexão e 

o Marx e o Lefebvre ajudaram nesse sentido, principalmente porque a obra dos dois 

aponta para a construção de uma totalidade, mesmo a partir de uma ciência parcelar. A 

minha primeira tese foi um ajuste de contas comigo mesma, de tentar entender o que 

viria a ser esse espaço, se há um espaço geográfico, ou se há um espaço passível de ser 

tratado através da Geografia.  

No doutorado trabalhei com algo que sempre me moveu que era pensar a 

produção do espaço urbano. A pesquisa da minha tese aconteceu nos anos 1980, em que 

a metrópole estava se complexificando, então era possível falar de produção do espaço 

urbano no qual a metrópole explodia e tomava as áreas periféricas. A metrópole se 

constituía num eixo conurbado, muito maior do que os seus limites administrativos. 
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Então fui estudar como o processo de produzir a vida é também um processo de 

produzir espaço, através da atividade industrial, que era uma atividade de trabalho. 

Como era possível pensar a produção do espaço, decidi que iria fazer uma pesquisa 

sobre a indústria. Descobri que os movimentos sociais também produziam o espaço e, 

não somente, o trabalho da indústria. Acabei, assim, fazendo dois trabalhos, um sobre 

os movimentos sociais e outro sobre o trabalho industrial. E, a partir daí, consegui criar 

os planos de análise do espaço, o político, o econômico, o social, nesse movimento, 

permitindo essa produção do espaço, que vinha desde o começo. Em relação à primeira, 

a tese de doutorado avançou muito, tornando até toscas as minhas reflexões do 

mestrado. E aí então se abriu a minha linha de pesquisa, que é a reprodução do espaço 

urbano, que era uma linha de orientação minha, com essa orientação marxista-

lefebvriana. O livro foi publicado pela EDUSP em 1992 e, até hoje, esse livro tem certa 

atualidade e continua sendo publicado.
63

 

Entre 1987, ano em que defendi o doutorado, e o ano 2000, quando concluí minha 

livre docência, há um salto da compreensão sobre a metrópole. Nesse momento se dá a 

passagem da hegemonia do capital industrial, para a hegemonia do capital financeiro, 

então é possível pensar um movimento que vai da produção da metrópole à sua 

reprodução. Essa perspectiva foi aberta pela obra do Henri Lefebvre. O David Harvey, 

que escreveu um livro chamado “Novo Imperialismo”, afirma que diante da crise do 

capital ele se reproduz através do espaço. Essa é uma tese posta pelo Henri Lefebvre, só 

que ele não desenvolveu suficientemente esse trabalho. O Harvey então sugeriu: “Essa 

tese proposta pelo Lefebvre permite pensar a crise do capital dos anos 1970 e que essa 

reprodução se dá através da conquista de espaços, que estariam vivendo em fase de 

acumulação primitiva”. O mundo do trabalho me levou a pensar em uma outra direção, 

que o processo de produção, na fase crítica do capital, se realiza no plano do local, 

através da produção do espaço urbano das grandes metrópoles, cujo exemplo são as 

operações urbanas. Então a minha livre docência é a perspectiva de pensar esse 

movimento, que vai da hegemonia do capital industrial para o capital financeiro, uma 

transição que vai da produção à reprodução do espaço metropolitano. Então há um novo 

momento nesse processo que a tese de livre docência permitiu traçar.
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Nesse período também, fui buscar na obra do Charles Baudelaire exatamente essa 

sensação de inflexão da modernidade, que é a produção da cidade como estranhamento. 

Quer dizer, o modo como as pessoas percebem a metrópole. Atualiza-se a questão da 

alienação em Marx, a sociedade produz a cidade, mas, cada vez mais, ela se apresenta 

como estranha. Aliás, eu me deparo com o fato de que a própria constituição da 

metrópole hoje aparece como estranha ao cidadão metropolitano. Então essa condição 

de produzir o urbano atualiza a questão da alienação do mundo moderno, do meu ponto 

de vista. Então, nesse trabalho sobre a livre docência eu parti do Baudelaire, porque ele 

escreve exatamente na segunda metade do século XIX, quando Haussemann está 

reconstruindo Paris. O Baudelaire estava escrevendo nesse período em que a cidade 

mudou apresentando outra dimensão temporal. Então a modernidade tem uma data de 

nascimento, ela surge nesse momento de transformação da cidade de Paris com Charles 

Baudelaire. É um momento em que o tempo passa a ser outro, o tempo da metamorfose 

de uma cidade não é mais o tempo de uma geração, ele diminui, ele se comprime cada 

vez mais. Esse movimento era percebido na cidade de São Paulo nesta passagem. 

A minha livre docência chama-se Espaço tempo na vida cotidiana na metrópole 

que é exatamente o seguinte: a modernidade nos coloca diante de uma ideia e muitos 

filósofos e sociólogos discutem que o que caracteriza a modernidade é uma nova 

dimensão do tempo – cada vez mais veloz. O meu ponto de partida é que como há uma 

indissociabilidade entre o espaço e o tempo, se o tempo se transformou, o espaço 

também se transformou. Então na minha tese de livre docência construo a ideia de que o 

que caracteriza a modernidade é uma nova relação espaço-tempo, onde o tempo é cada 

vez mais efêmero e, o espaço, se torna amnésico. Essa relação espaço-tempo no meu 

ponto de vista caracteriza esse período da modernidade que nós estamos vivendo, e é 

isso que eu pude analisar na metrópole de São Paulo. Então nesse movimento de 

passagem fui ver como o capital financeiro se realiza hoje, não só na ciranda financeira, 

mas fundamentalmente através da produção de um espaço real e concreto, que é a 

produção de um eixo comercial e empresarial na cidade de São Paulo. Este é o eixo que 

vai da Av. Faria Lima e chega à Av. Luiz Carlos Berrini. É importante perceber que 

esse movimento articula as frações do capital financeiro, industrial e comercial, porque 

a indústria não morreu, aliás, a indústria da construção civil está mais forte do que 

nunca nesse momento. Então, como essas três frações de capitais se uniram – criando 

uma estratégia associada ao espaço patrimonialista brasileiro –, passaram a construir um 
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espaço contra o social, ou seja, trata-se de uma operação urbana que se revela contra a 

população que mora nessas áreas. 

Fiz de um lado uma pesquisa sobre operação urbana e, de outro, sobre a lógica e a 

estratégia da operação urbana ligando o Estado com a situação do capital privado e, 

afinal, como a vida cotidiana se transforma. O Lefebvre tem uma importância brutal 

nessa questão, porque ele descobriu na segunda metade do século XX a categoria de 

análise de cotidiano e ela explicita o mundo em que nós estamos vivendo. Deparei-me 

na tese de livre docência exatamente com essa possibilidade de constituição de um 

cotidiano urbano dentro dessa nova lógica. A minha trajetória de teses revela uma 

mudança também na metrópole, dos anos 1960-1980, para os anos 2000. Há uma 

mudança nesse processo, tanto da metrópole, quanto da minha pesquisa e compreensão 

sobre ela. Durante a minha aula no concurso de professor titular, eu já discuti que esse 

movimento nos leva a pensar em uma outra perspectiva geográfica, que passei a chamar 

de meta-geografia. A meta-geografia não é outra geografia, mas é a constituição de um 

pensamento crítico dentro da geografia, que pensa essa sociedade em devir, na medida 

em que os conflitos na metrópole se realizam como luta pelo espaço. Então é possível 

através desse movimento da geografia, pensar o direito à cidade numa perspectiva 

diferente do que o que está sendo posto pelo debate da esquerda brasileira hoje no 

panorama nacional e proposto com a nova constituição de 1988, com o Estatuto da 

Cidade.
65

 

Atualmente estou escrevendo um livro sobre a cidade e o urbano na obra do Henri 

Lefebvre. Na pós-graduação venho ministrando ao longo de todos esses anos uma 

disciplina ligada à obra do Henri Lefebvre e, como a Profa. Amélia Luisa Damiani e a 

Profa. Odette Seabra, nós construímos uma disciplina sobre vida cotidiana apoiada na 

obra do Henri Lefebvre. Além disso, eu e a Profa. Amélia, montamos um curso 

chamado “Historicidade e espacialidade na obra do Henri Lefebvre”. Isso porque esse 

autor defende que há uma inflexão na história, quando o espaço passa a ser mais 

importante que o tempo. Então nós estaríamos diante de uma espacialidade e não mais 

diante de uma historicidade. Ele sugere esse movimento de passagem. Nos últimos três 

anos estou dando uma matéria chamada “A cidade e o urbano na obra do Henri 

Lefebvre” e, ao mesmo tempo, trabalhando em um curso e escrevendo um livro que 

deve ficar pronto até 2014. Paralelamente a isso, tenho um grupo de estudos, o Grupo 
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de Estudos sobre São Paulo (GESP) que, na realidade, se chama grupo de Geografia 

Crítica Radical, exatamente juntando meus orientandos que são professores de outras 

universidades. São professoras de geografia, uma da UNESP de Rio Claro, a Silvana 

Maria Pintaudi, e Arlete Moisés Rodrigues da Unicamp. No laboratório a gente trabalha 

como é possível pensar o urbano dentro dessa linha, pegando várias perspectivas. 

Algumas das perguntas que fazemos são: Como, por exemplo, o capital financeiro se 

realiza na metrópole? Como as resistências e lutas acontecem? Como se dá a privação 

do mundo na metrópole? E, por conta desse trabalho, nós começamos um debate com o 

Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos. Eles começaram a achar 

interessante o que a gente fazia e, nesse namoro, quando a reitoria lançou o edital do 

Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP), eles nos convidaram e juntamos os dois grupos. 

Montamos um NAP chamado “Urbanização e Mundialização” e juntos estamos 

trabalhando esse tema com alguns professores estrangeiros. Estivemos agora na 

ANPUH de Recife, o NAP apresentou duas sessões de trabalho para mostrar o que a 

gente está fazendo. Estamos também dialogando com o pessoal da Faculdade de 

Arquitetura da USP. Tem uma professora da FAU com a qual estamos fazendo 

pesquisa.  

Então tem um monte de coisas importantes acontecendo no meio de toda essa 

burocracia, o NAP, o GESP e, isso tudo, graças ao nosso lugar na Faculdade de 

Filosofia. Na época fui conversar com a diretora que era a Sandra Nitrini e propus a ela 

que a Faculdade bancasse um site nosso e que ele tivesse uma editora eletrônica. A 

diretoria aprovou essa proposta e nós fizemos o site e uma editora eletrônica que é a 

FFLCH Edições. E nessa editora nós temos publicadas as teses e alguns livros feitos por 

esse grupo dentro da linha teórico-metodológica marxista-lefebvriana. Diante desse 

preconceito contra o que nós fazemos, nós resolvemos dar visibilidade ao que é 

produzido e isso está dando certo porque muitas pessoas têm lido esses trabalhos. Os 

livros já apareceram em edital de concurso, o que demonstra que tem algum apelo do 

ponto de vista de uma pesquisa séria, dentro de uma linha mais complicada que é essa 

que a gente chama de marxista-lefebvriana. A FFLCH é quem paga nosso ISSN. Então 

esse é o trabalho que a gente faz em um laboratório e que é completamente diferente da 

institucionalização. O que quer dizer o seguinte: a USP caminha numa trajetória, mas na 

FFLCH há espaços para a gente fazer outras coisas no interior da institucionalização. O 

Laboratório de Geografia Urbana é importante, a possibilidade de termos grupos de 
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estudos é fundamental, o NAP abre uma perspectiva importante na contramão das 

tendências produtivistas posta pela universidade neoliberal. 

O que a gente está percebendo agora é que muitos pesquisadores estrangeiros nos 

procuram. Já recebi vários convites de professores pedindo intercâmbio com o nosso 

grupo de pesquisa. Então, por exemplo, agora encaminhei para a FFLCH um 

intercâmbio com a Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), que está 

difícil por conta da burocracia. Há também um contato com a Universidade de 

Innsbruck na Áustria. Na semana passada eu fui procurada pela coordenadora de pós-

graduação da Universidade Nacional da Colômbia (UNAL). Várias pessoas querem vir 

conversar com a gente e debater na nossa linha de pesquisa, o que significa dizer que 

também nós não estamos tão marginais ao que nós sempre fomos. Agora essa linha de 

pesquisa começa a chamar atenção de algumas pessoas. Eu tenho sido muito convidada 

para falar sobre exatamente o que a gente está fazendo. O “Espaço tempo na metrópole” 

ganhou uma menção de honra ao mérito do Jabuti, que também dá um pouco de 

visibilidade ao que a gente faz. Esse livro também estará gratuitamente no nosso site 

para que as pessoas possam ter acesso a eles sem ter que pagar nada. 

É engraçada a história desse Prêmio Internacional Geocrítica 2012, concedido 

pela Universidade de Barcelona e Geocrítica. Trata-se de um ambiente acadêmico 

bastante interessante criado pelo Prof. Dr. Horacio Capel Sáez da Universidade de 

Barcelona.
66

 Ele vem há muito tempo orientando alunos e seu trabalho criou frutos na 

América Latina, muitos ex-orientandos dele são professores de ótimas universidades na 

América Latina. Criou-se, assim, uma rede que é chama de geografia crítica, que não é a 

geografia que eu faço, mas é uma rede importante, muito acadêmica. O debate do 

professor é muito sério e, inclusive, ele esteve aqui na semana passada. Existe um 

colóquio que se reúne a cada dois anos e alguém é premiado com o prêmio chamado 

Geografia Crítica. Fui a primeira mulher a receber esse prêmio. E, nesse momento, fui 

convidada a falar sobre a minha trajetória acadêmica como nessa entrevista que estou 

concedendo. Escrevi um texto sobre minha trajetória que está publicado na revista e a 

ata que eles escreveram é maravilhosa. Nenhum artigo que eu possa escrever sobre a 

minha trajetória é tão bonito quanto o que o Horacio Capel escreveu.
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 Isso significa 
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que há uma leitura sobre o que eu faço. O texto está no site da Geocrítica, na ata do 

prêmio e lá também tem a conferência que eu fiz que também foi transformada em 

texto. Também saiu uma revista da USP, “Espaço aberto”. Quando saiu esse prêmio a 

Revista Espaço Aberto também fez uma entrevista comigo que não li. Não gosto de ler 

as pessoas escrevendo sobre mim, fico com a sensação de que não vou gostar. Também 

não li a ata feita pelo júri do prêmio até o fim, me incomoda um pouco, mas as pessoas 

que leram acharam maravilhosa... Saiu também uma reportagem nesse jornalzinho da 

FFLCH, mas, enfim, o que é importante não é o prêmio, e sim o fato de que nem todas  

pessoas demonstrarem preconceitos contra uma linha de pesquisa e contra a Geografia. 

Pois, apesar de ser uma rede de geografia crítica, nem todo mundo é geógrafo. O Jabuti 

também não é uma coisa da Geografia. Eu também ganhei o “colar do centenário” do 

Instituto Histórico e Geográfico que também não é só de geógrafos. Então é um jeito de 

dar visibilidade para alguma coisa que é muito audaciosa.  

Se pudesse definir minha carreira acadêmica eu diria que nunca fui pelo lado mais 

fácil, nem percorri os caminhos mais sedimentados. Sempre criei novos espaços e estou 

sempre insatisfeita com alguma coisa. Estou sempre buscando alguma coisa. E a 

competição é sempre comigo mesma e não contra o meu colega. É sempre tentando 

procurar alguma coisa. Não sou muito formal e nem muito normal. Gosto de dar aula, 

os alunos me estimulam. Agora mesmo terei uma reunião com os alunos, a gente lê 

sobre a produção no espaço e a obra de Lefebvre em conjunto. 

Recentemente, em 2012, publiquei um manifesto intitulado “Contra o 

produtivismo: um protesto solitário”, onde defendi que o papel da universidade é o de 

ensinar formando cidadãos e aponto como essa tarefa tem sido prejudicada pela espera 

cada vez maior de simples resultados quantitativos, ou seja, de muitos papers 

publicados. Mas, ninguém se pergunta ou questiona seus conteúdos.
68

 

Sou consultora ad hoc de várias revistas e instituições, se tem que reprovar eu 

reprovo, não faço média, então isso é difícil. Então quando alguém me dá um prêmio, 

penso: “Puxa vida, eu que tenho uma carreira tão diferente das outras pessoas, de 

repente ganho um prêmio? Então devo não estar tão errada assim...”. Mas enfim, a 

minha política é nunca fazer concessão e, mesmo assim, está dando certo. Quer dizer, 

não fazer concessão também não é ruim, porque as pessoas, pelo menos alguns, 
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acreditam nisso. Tem outra coisa que é interessante, são as palestras que faço por aí 

afora. Tem sido bem surpreendente, porque as pessoas vêm de longe para me ouvir falar 

e dizem que eu mudo a vida delas com as coisas que escrevo. Isso é muito bom, dá para 

pensar que é possível tornar uma vida diferente, é possível fazer a diferença de algum 

modo. Quando vou em algum lugar minhas salas estão sempre cheias. É legal, as 

pessoas acham que tenho alguma coisa para dizer para elas. Bem, na semana passada eu 

estive na Escola da Vila, fui fazer uma palestra para os menininhos, achei o máximo. 

Devia ter uns duzentos alunos lá, foi fantástico porque desde o nono ano até o terceiro 

colegial, eles leram o meu livro e tinham perguntas a fazer. Fizeram perguntas 

interessantes, estimulantes, foi uma experiência muito legal. Então tenho tido 

experiências inusitadas, não muito normais, mas tem sido muito legal. Vivo perdendo 

prazos. Do ponto de vista formal sou uma tragédia. Vivo dizendo para os meus alunos: 

“Virem-se, vão lá, procurem as coisas”. Porque estou sempre longe dos prazos, das 

regras, das normas. Na verdade vou tentando, na medida do possível, passar em cima 

delas como um trator. Eu adoro o que eu faço e atuo com paixão! Eu só trabalho com 

paixão e naquilo que acredito.  

A Faculdade de Filosofia é da maior importância! Tudo que a gente pensa vem 

daqui. É horrível o que vou dizer, mas a novíssima geração na FFCLH não está dando a 

importância que a FFLCH merece. O passado é o acesso ao presente, e essa geração é 

muito pós-moderna, acham que o mais importante é uma carreira solo e, menos 

importante, é a FFLCH. Esse papo, que depois de anos volta, de dividir a FFLCH, é 

uma falta de visão de futuro, porque há uma incompreensão do passado da FFLCH. 

Então se você não compreende o passado, você não consegue projetar o futuro. E 

projetar a divisão da FFLCH é não ter habitado o passado dela, a origem, os 

fundamentos, a história. Esse é o pensamento que chamo, muito reduzidamente, de pós-

moderno. Quando você nega a história, fica preso num presente sem espessura cai nessa 

história de “vamos dividir porque é melhor administrativamente”. Aí é o fim do mundo! 

Justificar a divisão do ponto de vista “administrativo” alegando que ela poderia ser mais 

ágil!? Isso é um absurdo. Então essa é a minha visão, um pouco pessimista. Eu que sou 

tão otimista em relação ao que está acontecendo hoje na FFLCH... Mas essa postura 

significa a incompreensão sobre o passado, que nega o acesso ao presente e que, 

portanto, delimita e cria barreiras para pensar um projeto futuro, de levar a FFLCH ao 

século XXI. Digo um projeto de futuro que não a destrói, mas superando-a. O que nós 
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aprendemos com a história? Qual o nosso compromisso com os fundadores e com 

aqueles que construíram essa faculdade? E como é possível leva-la para o século XXI?  

Não quero ficar presa no passado, mas nós precisamos do passado para levar a 

FFLCH ao século XXI. Do meu ponto de vista, talvez de forma um pouco resumida, 

pensar na divisão é essa incompreensão total com o que foi a FFLCH. Ao mesmo 

tempo, esse desejo reflete um compromisso com um pensamento neoliberal que vigora 

hoje nessa universidade, produtivista, burocrático e imediatista. E aí o que vai acontecer 

com a FFLCH é que, se ela for por esse caminho, haverá o enfraquecimento do 

pensamento, da reflexão sobre o mundo que nós vivemos, da potência do pensamento, 

do pessoal daqui da FFLCH de explicar e de agir sobre o mundo, de criar uma luz na 

construção de um projeto capaz de transformar essa sociedade em outra coisa. Eu 

sempre falo do sucesso do BBB, que nos transforma todos em voyers e da própria 

cidade que se transforma, acabando com os campos de várzea, transformando todos os 

jogadores de futebol em telespectadores. Acho que a FFLCH não pode abdicar de um 

papel que ela tem com a sociedade, não que ela esteja fora da sociedade, mas dentro da 

sociedade ela tem um papel importante. Acho que abdicar disso é abdicar da história e, 

nesse caso, o futuro fica assustador. Mas ainda acredito que aqui ainda tem muitas 

forças de resistência que podem caminhar numa outra direção, certamente... As 

resistências não acabam. É isso, contraditoriamente, a gente vai tocando e acreditando 

que poder fazer a diferença! 
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