
E N T R E V I S T A

Entrevista com Rubim Santos Leão de Aquino

In ter view with Rubim Santos Leão de Aquino

Esta entrevista foi fei ta no Rio de Ja neiro,
em 17 de abril  de 2008,

pelos  editores  de Estudos Históricos
Américo Freire  e  Angela de Cas tro Gomes

For ma do no co me ço da dé ca da de 1960 pela Fa cul da de Na ci o nal de Fi -
lo so fia da Uni ver si da de do Bra sil, hoje UFRJ, Ru bim San tos Leão de Aqui no
pode ser con si de ra do o de ca no dos pro fes so res de his tó ria de en si no mé dio do
Rio de Ja ne i ro. Como mu i tos de sua ge ra ção, ini ci ou a car re i ra no ma gis té rio em
cur si nhos pré-ves ti bu la res, pas san do de po is a acu mu lar essa ati vi da de com au -
las em al guns dos prin ci pa is co lé gi os da rede pri va da da ci da de. Em fins dos anos 
1970, es te ve à fren te da equi pe que pu bli cou His tó ria das so ci e da des, li vro di dá ti co
de gran de re per cus são jun to ao pro fes so ra do e aos alu nos de en si no mé dio, que
hoje se en con tra na 49ª edi ção. 
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Va mos co me çar por al guns da dos pes so a is: quan do e onde você nas ceu, como era 
sua fa mí lia, qual foi sua for ma ção es co lar?

– Nas ci no Rio de Ja ne i ro em 2 de mar ço de 1929, quer di zer, es tou com
79 anos. Meu pai, Ru bens Mon te i ro Leão de Aqui no, che gou a ma re chal do
Exér ci to; minha mãe, Ma ria Anto ni e ta Santos de Aqui no, como se diz hoje, era
“do lar”. Como sou fi lho de mi li tar, meus es tu dos foram todos pi ca dos. O pri má -
rio, fiz pra ti ca men te em casa. A fa mí lia con tra ta va pro fes so res e eu fa zia as pro -
vas em casa. Fiz o exa me de ad mis são num co lé gio aqui do Rio, depois mu dei
para Cu ri ti ba e lá fiz o pri me i ro ano ginasi al e uma par te do se gun do. Em se gui da 
meu pai foi trans fe ri do para Cam po Gran de, no atu al Mato Gros so do Sul, e lá
ter mi nei o giná sio em uma es co la es ta du al, o Ginásio Cam po-Gran den se. Já o
curso cien tí fi co, fiz em um co lé gio de pa dres, o Co lé gio Dom Bos co.1 Qu an do eu
es tu da va no Cam po-Gran den se, um pro fes sor que me mar cou mu i to foi Hos tá -
cio Ruiz. Era um advogado que dava aula de His tó ria.

 Na es co la, você se en vol via em ati vi da des como grê mio es tu dan til, jor nal de alu nos
etc.? Ati vi da des com, di ga mos, al gum es pí ri to po lí ti co?

– Posso di zer que mi nha pri me i ra ex pe riên cia des se tipo foi em Cu ri ti -
ba. Foi quan do o Bra sil de cla rou guer ra à Ale ma nha. Eu de via ter por volt a de 13
anos e par ti ci pei de uma pas se a ta que foi or ga ni za da para que brar os clu bes ale -
mães e ita li a nos. Esta va todo ani ma do, quan do alguém me pu xou pelo co la ri -
nho. Era meu pai, que me ti rou do ato po lí ti co, da “ba gun ça”... Mais tar de, em
Cam po Gran de, já no fim do Esta do Novo, me en vol vi com o Par ti do Tra ba lhis ta 
Bra si le i ro. Eu gos ta va do PTB... Na volt a para o Rio, aca bei me fi li an do a esse
par ti do. E o meu ve lho fi ca va ma lu co!

Como foi essa volt a para o Rio? 
– Meu pai que ria que eu con ti nu as se os estu dos, mas tra tei logo de ar ru -

mar um em pre go. Eu ti nha uma tia que tra ba lha va no Ga bi ne te Civ i l da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca e me ar ran jou uma co lo ca ção como ar qui vista no Mi nis té -
rio da Fa zen da. Foi lá que co nhe ci Sara Mota Lima, fi lha do im por tan te di ri gen -
te do Par ti do Comu nis ta Bra si le i ro Pe dro Mota Lima.2 Aca bei me ca san do com
ela, que foi mi nha pri me i ra mu lher e mar cou mu i to a mi nha vida.

E como você se re la ci o nou com o so gro co mu nis ta?
– Mu i to bem. Seu Pe dro tam bém exer ceu uma in fluên cia mu i to gran de

na mi nha for ma ção. Ele nun ca me pe diu para vo tar no pes so al do PCB. Na épo ca, 
eu ain da acre di ta va na que la his tó ria de “co mu nis ta come cri an ça”, “ouro de
Mos cou”, es ses cha vões to dos que se di zia e ain da se diz por aí. Mas ele pas sou a
me mos trar que as co i sas não eram bem as sim, e co me cei a ver os co mu nis tas com 
um olhar di fe ren te.
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Em que ano você se ca sou?
– Eu me ca sei em 1951. E fiz com a Sara o se guin te tra to: “Tudo bem,

você con ti nua com as suas idéi as, co mu nis ta, mas ces sa as suas ati vi da des par ti -
dá ri as.” Por que ela atu a va mu i to com o pes so al do PCB, fa zen do pro pa gan da de
rua, es que tes com Má rio Lago no rá dio. Além dis so, com bi nei com ela que os
nos sos fi lhos se ri am ba ti za dos, e ela con cor dou. Na épo ca eu me con si de ra va ca -
tó li co. Hoje não, hoje acho que sou co mu nis ta cris tão. Nós ti ve mos sete fi lhos,
dos qua is dois fa le ce ram: Pa u lo e Ro ber to. Esti ve mos ca sa dos 21 anos. No co me -
ço, ela vi via di zen do para mim: “Por que você não volt a a es tu dar?” Eu ti nha ter -
mi na do o ci en tí fi co em 1947.

D. Sara cur sou al gu ma fa cul da de?
– Não, a fa mí lia dela não ti nha re cur sos para isso. Seu Pe dro era “fun ci o -

ná rio” do PCB. Foi um dos fun da do res do Par ti do e di ri giu um dos seus jor na is,
Impren sa Po pu lar.3 Às ve zes as co i sas fi ca vam fe i as e ele ti nha que se es con der;
quan do as co i sas ali vi a vam, ele apa re cia. Teve uma vida di fí cil. Ne nhum dos fi -
lhos che gou a es tu dar em fa cul da de.

Tal vez por isso ela qui ses se tan to que você es tu das se. 
– É, tal vez. Ela di zia: “Você já pen sou que, quan do os nos sos fi lhos cres -

ce rem, vão per gun tar o que o pai era? ‘Fun ci o ná rio pú bli co.’ Você não fica cha te -
a do?” Ficou me mar te lan do para es tu dar. Até que um dia, cre io que no fi nal de
1957, ela che gou em casa e dis se: “Olha, aqui está o pro gra ma de ves ti bu lar da Fa -
cul da de Na ci o nal de Fi lo so fia. Tem o pré-ves ti bu lar que fun ci o na à no i te. Está
tudo na sua mão. Se você qui ser, vai es tu dar.” Aí eu fui.

Abre pa rên te se: você dis se que se fi li ou ao PTB ao vol tar para o Rio. Em 1954, como 
você viu a cri se po lí ti ca que cul mi nou no su i cí dio de Var gas?

– Qu an do hou ve toda aque la cam pa nha li de ra da pelo La cer da con tra
Ge tú lio, eu já ti nha fe i to con cur so e tra ba lha va na Alfân de ga. No dia 24 de agos -
to, por volt a de oito e meia da ma nhã, veio a no tí cia de que o Ge tú lio ti nha se su i -
ci da do. De pron to eu che guei para o meu che fe e dis se: “Não dá para con ti nu ar
tra ba lhan do. Vou para a rua”.  Fui para a rua do Acre, onde ha via uma gran de
mul ti dão, e sa í mos para em pas te lar O Glo bo. Fui ca mi nhan do no meio da que la
gen te toda, de ter no e gra va ta – eu só an da va de ter no e gra va ta na que la épo ca –, e
che ga mos ao lar go da Ca ri o ca. Ali era a sede d’O Glo bo, onde hoje é o Edi fí cio
Ave ni da Cen tral. Mas não deu para in va dir e que brar tudo, por que ha via gra des
de fer ro enor mes, o que nos le vou a vi rar os car ros de dis tri bu i ção d’O Glo bo. Pu -
se mos fogo ne les e dali mar cha mos para em pas te lar a Tri bu na da Impren sa, que

97

Entrevista com Rubim Santos Leão de Aquino

eh41.pdf   99eh41.pdf   99 22/7/2008   16:23:4422/7/2008   16:23:44



era o jor nal do Car los La cer da. Só que o jor nal es ta va guar ne ci do com o pes so al
da Ae ro náu ti ca, que era li ga do ao La cer da. Pes so al de ba i o ne ta ca la da, me tra lha -
do ra etc. Então re sol vi ir em bo ra para casa. No dia se guin te, acom pa nhei o cor te -
jo fú ne bre do Ge tú lio do Pa lá cio do Ca te te até o ae ro por to San tos Du mont. Esti -
ve sem pre me ti do com po lí ti ca, me man ti ve li ga do ao PTB até 1964. Qu an do
veio o AI-2, que aca bou com os par ti dos po lí ti cos, en trei para o Mo vi men to De -
mo crá ti co Bra si le i ro, o MDB, que era o par ti do de opo si ção.

Vol tan do aos seus es tu dos: em 1957, en tão, você foi se pre pa rar para fa zer o Cur so de
His tó ria da Fa cul da de Na ci o nal de Fi lo so fia. Na épo ca, os cur si nhos pré-ves ti bu la res 
eram mu i to im por tan tes. Como foi sua ex pe riên cia como ves ti bu lan do? Quem dava
aula? Eram os pró pri os pro fes so res da faculdade, ou eram os alunos?

– Eram os alu nos da FNFi, como a gen te cha ma va. Dos que nos de ram
aula, eu des ta ca ria a Nely Mou lin, que foi da úl ti ma tur ma de His tó ria e Ge o gra -
fia. Hoje em dia, ao que pa re ce, foi para a área de pe da go gia. Na épo ca, nós tí nha -
mos um gru po de es tu dos for ma do por cin co pes so as, três ca sa dos e dois sol te i -
ros, e todo do min go nos re u nía mos na pra ça em fren te ao ae ro por to San tos Du -
mont. Fi cá va mos lá es tu dan do, mais ou me nos de oito e meia da ma nhã até o
meio-dia e meia. De po is, cada um ia para a sua casa.

Além de você, quem com pu nha esse gru po da pra ça?
– Um de les, hoje, tra ba lha na Uni ver si da de do Ma ra nhão. É cu ri o so,

por que che gou a ser se mi na ris ta, mas hoje está me ti do com cul tu ra e re li gião
afri ca na. É o Sér gio Fer retti. Ou tro aca bou send o até di re tor do Insti tu to Ben ja -
mim Cons tant. É o João Del du que Pin to Fi lho. E hou ve um que che gou a ser
pro fes sor do IFCS: Onde mar Fer re i ra Dias. Dava aula de His tó ria da Amé ri ca,
mas o ne gó cio dele era ar que o lo gia. Ti nha tam bém o Joel San ches, que lar gou
his tó ria e foi para pe da go gia. Não sei se ele ain da está na Uni ver si da de Gama
Filho.

E como foi o exa me ves ti bu lar?
– Acon te ceu uma co i sa cu ri o sís si ma. Na que le tem po ha via pro va es cri ta

e de po is oral. Você ti nha que ter no mí ni mo 4 por ma té ria para ir adi an te. Mas
mes mo que você ti ves se 4 em to das as ma té ri as não pas sa va, por que pre ci sa va de
mé dia glo bal 5 para en trar. Fui fa zer a pro va oral de His tó ria com o Hugo We iss,
um dos me lho res pro fes so res que tive, e que, in fe liz men te, já fa le ceu. Ele per -
gun tou: “Você es tu dou?” Eu: “Estu dei mais ou me nos. Acho que sim.” Ele:
“Então, vou lhe fa zer um de sa fio. Vou fa zer uma úni ca per gun ta, e se você res -
pon der, lhe dou 10. Se não, dou 0.” Pen sei: se eu não res pon der, ele não vai ter co -
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ra gem de me dar 0. Vai me per gun tar al gu ma ou tra co i sa e des con tar. Mas se eu
res pon der e acer tar, aí eu ga nho 10. Re sol vi cor rer o ris co e nun ca mais me es que -
ci des sa per gun ta. Ele pe diu para eu ex pli car uma di fe ren ça en tre o hu ma nis mo
ita li a no e o hu ma nis mo ale mão. Olha o que era o ves ti bu lar! Res pon di e ga nhei
10. Pas sei em se gun do lu gar no ves ti bu lar! Mas o su je i to que pas sou em pri me i ro 
não cur sou a fa cul da de, não sei por quê – acho que que ria ir para o Ita ma raty –, e
aca bei send o o pri me i ro lu gar.

Em 1958, en tão, você en trou para a FNFi. Gos ta ría mos que nos fa las se so bre seu
cur so: os pro fes so res, os co le gas, as le i tu ras.  Pri me i ro, os professores.

– Eu tive uma gama de pro fes so res de gran de re no me: Ma ria Yed da Li -
nha res, que era ca te drá ti ca de His tó ria Mo der na e Con tem po râ nea, e que pe guei
no ter ce i ro e no quar to anos; Hugo We iss, que era seu as sis ten te. Na área de His -
tó ria da Amé ri ca, cujo ca te drá ti co era o Síl vio Jú lio de Albu quer que Lima, que
nun ca nos deu aula, quem mi nis tra va os cur sos era Mar ce lo Ipa ne ma, que mais
tar de aca bou pre si den te do Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co Bra sileiro. Tam bém
em His tó ria da Amé ri ca ha via uma pro fes so ra cuja aula era tão cha ta que a gen te
fa zia ro dí zio para as sis tir. Eu sem pre fui mu i to mo le que, brin ca lhão. Um dia ela
che gou em sala e dis se as sim: “Olha, vo cês avi sem aos seus co le gas para não fal ta -
rem à pró xi ma aula, por que eu vou dar um as sun to im por tan tís si mo, so bre o
qual vo cês só cos tu mam es tu dar a vi são por tu gue sa. Vou mos trar a vi são es pa -
nho la. É so bre o Tra ta do de Ma dri. Vou tra zer uma có pia ori gi nal do tra ta do.”
Quer di zer, uma có pia ori gi nal. Eu disse: “Professora, traz duas, que eu faço
coleção de cópias originais!” Ia por aí afora.

Quem tra ba lha va com His tó ria do Bra sil?
– Hé lio Vi a na, que era cu nha do do Cas te lo Bran co. O as sis ten te do Hé lio 

Vi a na era Ma nu el Ma u rí cio de Albu quer que, o Ma ne co, que se tor nou mu i to
meu ami go e me aju dou mu i to na car re i ra. Na área de Anti ga, o ca te drá ti co era
Ere mil do Vi a na, que ter mi nou per so na gem do Sér gio Por to, apro ve i ta do pelo
Elio Gas pa ri como Ere mil do, o idi o ta.4 Na Di dá ti ca, era Aní sio Te i xe i ra.5 Lem -
bro-me ain da do Fa ria Bor ges, que ti nha sido ofi ci al de Ma ri nha. Vo cês sa bem
tão bem quan to eu que os alu nos com bi nam fa zer per gun tas que não têm nada a
ver com a ma té ria, para o pro fes sor não dar aula. Tipo: “Pro fes sor, a gen te sou be
que o se nhor é ofi ci al de Ma ri nha. Está na ati va ain da?” – “Não. Estou na re ser -
va.” – “E como é que era? O se nhor vi a ja va?” – “Vi a ja va.” – “E como é que era o
ne gó cio a bor do? Ti nha mu lher?” – “Não.” – “E aí? Como é que vo cês se dis tra -
íam?” – “A gen te fa zia fes ta, dan ça va.” Qu an do ele viu o que disse, e viu a gente
olhando um para o outro... “Era de rosto colado, mão dada?” Ficou danado da
vida!
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Como es ses pro fes so res da vam aula? Quem era bom pro fes sor?
– Hugo We iss era fora de sé rie. Ma nu el Ma u rí cio, ex cep ci o nal. Ou tro

bom pro fes sor era o Guy de Ho lan da. Às ve zes a aula dele era mu i to cha ta, por -
que ele era ca paz de fa lar 50 mi nu tos so bre a im por tân cia da mula na co lo ni za ção
es pa nho la. Ele dava duas ma té ri as: Intro du ção ao Estu do da His tó ria e His tó ria
da Amé ri ca. Tam bém fi cou mu i to meu ami go, por que o pai dele era li ga do ao Seu 
Pedro, meu sogro. Ele ia à minha casa, morava perto.

 
E as au las de Aní sio Te i xe i ra? O que você acha va?

– Eram cha tas. Era as sim: as au las eram da das em um an fi te a tro, ha via o
qua dro-ne gro – que era ver de, não era ne gro –, abria-se uma por ta e en tra vam as
as sis ten tes dele; uma lim pa va o qua dro, ou tra ar ru ma va a mesa e a ou tra fa zia a
cha ma da. Aí ele en tra va. Mas as au las não eram boas; nin guém pres ta va aten ção: 
uns jo ga vam batalha naval, outros cochilavam...

Vo cês ti nham idéia de quem era Aní sio Te i xe i ra?
– Eu não ti nha. Nas au las ele nos pa re cia mu i to tri un fa lis ta.

Fa zen do um ba lan ço, você gos tou do cur so?
– Não sei como foi o cur so de vo cês... No pri me i ro ano a gen te fica apa vo -

ra do, por que os pro fes so res en tram em sala, dão lis tas de 30, 40 li vros, e a gen te
fica pen san do que vai ter que ler aqui lo tudo. Até o dia em que se des co bre que
ex ist e um li vro de ca be ce i ra do pro fes sor. Mas isso só se des co bre no se gun do
ano. O cur so era mu i to pe sa do, mu i to mes mo. Por exem plo, no pri me i ro ano, na
pri me i ra pro va de His tó ria Anti ga que fiz, es cre vi 16 pá gi nas. E ti rei 6. As pro vas
du ra vam o dia in te i ro. Co me ça vam às oito, oito e meia da ma nhã e iam até o
meio-dia, uma hora da tar de. De po is do al mo ço, re co me ça vam às duas ho ras, e
iam até às sete da no i te. Isso para res pon der a qua tro ques tões, sem consulta. Em
Idade Moderna, a mesma coisa. Era o dia inteiro de prova.

Qual era o ho rá rio das au las?
– No pri me i ro ano, era tudo de ma nhã. No se gun do e no ter ce i ro, de tar -

de. Mas não ti nha hora cer ta. Por exem plo, ha via dias em que você ti nha aula de
meio-dia às duas da tar de, e ou tros, de uma às três.

Como você con ci li a va es tu do e tra ba lho?
– Eu saí de uma se ção em que a gra ti fi ca ção era às ve zes cin co, dez ve zes

mais que o meu sa lá rio, e fui para o ar qui vo, para po der fa zer o cur so. O pro ble ma
foi o quar to ano. Aí eu ti nha aula às sete ho ras da ma nhã no Co lé gio de Apli ca ção,
na La goa, e fi ca va lá até meio-dia. De po is ti nha uma aula no Cen tro de uma às três
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e, por exem plo, ou tra aula de cin co às sete da no i te. Aí tive que ti rar li cen ça-prê -
mio. Fo ram seis me ses de li cen ça, mais um mês de fé ri as, e ain da uma li cen ça mé -
di ca por um mês. Mes mo as sim não deu, por que foi o ano de 1962, e já ti nha gre ve
pra chu chu. O ne gó cio es ta va ca mi nhan do, era gre ve a toda hora. Em 1961, quan do
hou ve o mo vi men to da le ga li da de, que o Bri zo la de sen ca de ou,6 tam bém foi ou tra
luta. O quar to ano, foi uma tou ra da para eu con se guir com ple tar.

Pelo que você está di zen do, pre do mi na va uma abor da gem, di ga mos, mais tra di ci o nal
da His tó ria. Já ha via al gu ma in fluên cia do marxismo?

– Guy de Ho lan da ti nha umas au las mais aber tas. Ma nu el Ma u rí cio, o
Ma ne co, por exem plo, ain da não era mar xis ta. Nes sa épo ca, a gen te pode di zer que
ele era cris tão. Mas a aula dele era mu i to rica. Só que, quan do o Hé lio Vi a na en tra -
va em sala, a aula mu da va. Por exem plo, aula so bre es cra vi dão no Bra sil: Hé lio Vi -
a na di zia quan tos es cra vos se cal cu la va que ti ves sem en tra do – se gun do fu la no, en -
tra ram tan tos, se gun do bel tra no... Não se fa zia qual quer men ção às re la ções de
pro du ção. Eu me lem bro que es ta va dan do aula na Uni ver si da de Gama Fi lho, de
His tó ria da Amé ri ca, quan do me fi ze ram uma per gun ta e eu fi quei bobo. A per -
gun ta era so bre modo de pro du ção asiá ti co. Eu nun ca ti nha ou vi do fa lar na qui lo.
Nin guém fa la va nes sas co i sas. Só fui apren der de po is que saí da fa cul da de.

O que você leu na fa cul da de?
– Li vá ri os li vros da Co le ção Ci vi li za ção, da PUF (Pres ses Uni ver si ta i -

res de Fran ce), da Pa yot, e al gu ma co i sa da Que sais-je? Ou seja, li te ra tu ra fran ce -
sa. Pelo me nos na ca de i ra de His tó ria Anti ga. Nas ca de i ras de Mo der na e Con -
tem po râ nea, os pro fes so res da vam li vros em fran cês e em in glês. Em Bra sil, só se
lia o Hé lio Vi a na e nada mais. Em uma aula dele, tive a pa chor ra de lis tar os 110
no mes que ele ci tou en quan to en si na va in va são ho lan de sa. Eu ti nha pa vor que
nas pro vas ele fi zes se per gun tas so bre no mes e da tas, por que sa bia que eu não ia
me lem brar de nada. No ves ti bu lar, quan do me exa mi nou, ele pe diu para eu
men ci o nar os no mes de dois ci en tis tas bra si le i ros do sé cu lo XX. Eu dis se: Cé sar
Lat tes.  Ele: “Não. Vivo não vale. Tem que ser mor to.”

 Algum pro fes sor usa va ou apre sen ta va, em sala de aula, ma pas ou do cu men tos para
tra ba lhar com os alunos?

– Tal vez na ca de i ra de His tó ria Mo der na e Con tem po râ nea.  Even tu al -
men te.  Dos pro fes so res, es que ci de men ci o nar uma que foi cas sa da após 1964,
Ma ri na Vas con ce los. Ela che gou a ser di re to ra, e o as sis ten te dela era Darcy Ri -
be i ro. Mas, na épo ca, Darcy es ta va mais em Bra sí lia, e quem dava aula para nós
era o Car los Mo re i ra, que mor reu ou tro dia.

101

Entrevista com Rubim Santos Leão de Aquino

eh41.pdf   103eh41.pdf   103 22/7/2008   16:23:4522/7/2008   16:23:45



102

estudos históricos �  2008 – 41

Qu an do ter mi nou o cur so, você es ta va ra zo a vel men te sa tis fe i to com
a sua for ma ção?

– Eu acha va que es ta va. Num pri me i ro mo men to, acha va que es ta va sa -
ben do mu i ta co i sa. Eu, na ver da de, não pre ten dia dar aula, por que ti nha es tra -
bis mo di ver gen te. Tan to que di zem que até hoje te nho um de fe i to: quan do fico
fa lan do, a mi nha pál pe bra es quer da cai, como em um me ca nis mo de de fe sa. Na -
que la épo ca, meu medo era fa zer uma per gun ta para um alu no, e ou tro, em ou tro
lu gar da sala, res pon der. Então, eu não que ria dar aula.  Mas um dia, quan do ia
sair com mi nha mu lher, per gun tei: “Onde es tão as jói as que eu te dei? Por que
você não usa mais?” Ela co me çou a cho rar e con fes sou que ti nha co lo ca do as jói as 
no pre go, por que o di nhe i ro não dava e ela não que ria me cha te ar, via que eu es ta -
va es tu dan do, me es for çan do. De po is dis so, mu dei de idéia e co me cei a dar aula
no pre pa ra tó rio para a Esco la de So ci o lo gia e Po lí ti ca da PUC, em 1963-64. Dei
aula também na Gama Filho e em muitos cursinhos. Comecei a dar aula que nem 
um maluco.

E por que a op ção pe los cur si nhos?
– São vá ri as as ra zões. Uma de las era que, por ser fun ci o ná rio do Mi nis -

té rio da Fa zen da, não po de ria atu ar como pro fes sor na área pú bli ca. Tan to é que
re ce bi con vi tes para ser pro fes sor do Pe dro II e ser as sis ten te do Mar ce lo Ipa ne -
ma na FNFi, e não pude ace i tar. De po is, com o gol pe mi li tar, para as su mir qual -
quer car go pú bli co você ti nha que ter um ates ta do de ide o lo gia. Eu não ti nha.
Por isso, co me cei a dar aula em cur si nhos e em fa cul da des tam bém. Apa re cia um
con vi te, eu es ta va dan do aula. Che gou uma épo ca em que eu dava aula no Cur so
Bo e chat, no Cur so Hé lio Alon so, na Fa cul da de Gama Fi lho, na PUC e sei lá onde 
mais. Che guei, uma épo ca, a ter oito em pre gos! Era uma lou cu ra. Eu co me ça va a
dar aula às sete ho ras da ma nhã e aca ba va às 11 ho ras da no i te. Dava aula so bre as
co i sas mais diferentes. Na PUC, eu dava História do Brasil e Geral; nos
cursinhos, dava aula de tudo!

O que tam bém sig ni fi ca va es tu dar, pre pa rar aula...
– Ah, cla ro. Vou dar um exem plo con cre to. Na Na ci o nal de Fi lo so fia, em 

His tó ria Anti ga e Me di e val, a gen te es tu da va da quar ta di nas tia egíp cia até a dé -
ci ma oi ta va. No cur si nho, você ti nha que dar toda a his tó ria do Egi to. Então, eu
tinha que preencher esse buraco.

E como era dar aula nes ses cur si nhos? Em ge ral, ha via um nú me ro enor me de alu nos
em sala, as con di ções eram difíceis.

– É ver da de, mas isso de pen dia mu i to do cur si nho. No Mi guel Cou -
to-Ba hi en se, por exem plo, ha via tur mas com 150 alu nos. Ali na Pre si den te Wil -
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son ti nha um sa lão que era cha ma do de Ma ra ca nã. No Ve i ga de Alme i da ti nha
ou tro sa lão des ses, tam bém cha ma do de Ma ra ca nã. As au las eram com mi cro fo -
ne, es tra do e... man dan do bala. Até, às ve zes, eu fi ca va cha te a do, por que gos to de
brin car com os alu nos, mes mo não fa zen do como outros professores que
transformavam a aula em picadeiro.

Na que les anos 60, como você li da va com os cons tran gi men tos, com os con tro les
po lí ti cos de toda or dem? Ha via, in clu si ve, in fil tra ção de po li ci a is em sala de aula... 

– Eu me lem bro, por exem plo – isso deve ter sido por volt a de 1970 –, que 
es ta va dan do uma aula na Ti ju ca, no tal Ma ra ca nã, quan do um alu no vi rou e dis -
se: “Aqui no, pos so ti rar uma dú vi da?” Eu: “Pode”. Ele: “A gen te está numa de -
mo cra cia?” Isso no go ver no do Mé di ci.7 Pen sei rá pi do: se eu digo que es ta mos, e
o ga ro to tem cons ciên cia po lí ti ca, vai achar que eu sou um idi o ta; mas se eu digo
que não es ta mos, pos so ser pro ces sa do etc. A sor te é que eu lia jor nal todo dia.
Então res pon di: “Olha, não sei se você viu que na se ma na pas sa da o lí der do go -
ver no no Se na do, se na dor Fi lin to Mül ler, da Are na, dis se que nós não es ta mos
numa de mo cra cia. Eu não vou con tes tar o se na dor Fi lin to Mül ler.” Já ou tro alu -
no che gou um dia para mim e me con sul tou: “Aqui no, olha só. Fui con vi da do
para en trar para o MR-8.8 O que você acha?” Eu dis se: “Você sabe o que é que é o
MR-8? É uma or ga ni za ção de luta ar ma da. Você pode en trar e po dem acon te cer
vá ri as co i sas: você pode ser mor to, pode ser pre so ou pode não acontecer nada.
Agora, o que você decidir, não me diga, porque eu não quero nem saber.”

As co i sas eram as sim. Ou tro exem plo. Como eu dava aula no Cur so Pla -
tão, em Ipa ne ma, uma ga ro ta che gou para mim e dis se: “Aqui no, me diz uma co i -
sa. Eu sou fi lha de mi li tar, meu pai mor reu, e mi nha mãe faz re u niões lá em casa,
a que sem pre vão co le gas do meu pai. Ou tro dia, um co ro nel vi rou para mim e
dis se: ‘Olha, eu te nho uma pro pos ta para você, que pode dar um di nhe i ri nho:
você vai nos di zer o que é que os pro fes so res es tão di zen do em sala de aula, e o que 
os seus co le gas es tão co men tan do’.”  Nes se caso, eu dis se a ela: “O ne gó cio é o se -
guin te. Se você é a fa vor des se re gi me po lí ti co aí, você vai tra ba lhar para ele. Se
você é con tra, você vai re cu sar ser es piã dos seus co le gas e dos seus pro fes so res.
Por que é dis so que se tra ta. Mas eu não que ro sa ber da sua de ci são, não.”  Não sei
se ela topou ou não. Enfim, havia infiltração em todo canto.

Mes mo com tudo isso, você gos ta va de tra ba lhar nos cur si nhos?
– Ado ra va e ain da ado ro. Ado ro dar aula, até hoje. Não sei vi ver sem dar

aula. Você cons trói re la ções com mu i ta gen te. Por exem plo, o Cás sio Cu nha
Lima, go ver na dor da Pa ra í ba. Eu o cha ma va de “can ga ce i ro”. E o cha mo até
hoje. Há três anos hou ve uma fes ta, ele es ta va lá, e eu dis se: “Ô can ga ce i ro!” O
Ciro Gar cia, que é um dos lí de res do PSTU,9 e que é cha ma do de me tra lha gi ra -
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tória, foi meu alu no e é meu ami go. O mes mo pos so di zer do Chi co Alen car e de
mu i tos ou tros. Para mim, esse tipo de tra ba lho foi uma op ção de vida. Enten di que
meu tra ba lho não era na área uni ver si tá ria: meu tra ba lho se ria jun to à ju ven tu de.
O pro ble ma não é – numa ex pres são fas cis ta – fa zer a ca be ça dos ou tros. Não se tra -
ta de fa zer a ca be ça de nin guém. Mas acho que o edu can do, o ser hu ma no, tem uma 
co i sa pre ci o sa: é o pen sar. Se a gen te obri ga o ho mem a pen sar, a ter cla re za das co i -
sas, ele tem mais con di ções de fa zer uma op ção de vida e de ser um ci da dão. Se pen -
sar igual a mim, óti mo. Se não pen sar, pelo me nos, que pen se algo.

Na que les pri me i ros tem pos nos cur si nhos, nos co lé gi os, você cer ta men te es cre veu
mu i tas apos ti las. Como se deu a pas sa gem do uso de apos ti las para o livro didático?

– Qu an do co me cei a dar aula, eu acha va os li vros di dá ti cos umas cre ti ni -
ces. Eu me lem bro que uma das co i sas que me aju da ram mu i to a es cre ver fo ram
as au las do Hugo We iss.  No se gun do ano, ele dava a cada alu no da tur ma um li -
vro di dá ti co para ana li sar. Eu me lem bro bem da que le ques ti o ná rio de fi xa ção da 
apren di za gem que vi nha de po is de cada um dos ca pí tu los. Até hoje guar do uma
das per gun tas da que les ques ti o ná ri os: “O que fa zem os ca ri o cas no mês de ve -
rão?” O alu no po dia di zer qual quer co i sa: tran sam, vão para a farra, e você tinha
que aceitar, porque era uma pergunta imbecil.

Quer di zer, você acha va que os li vros eram ru ins.
– Ru ins e cha tos. Foi en tão que co me cei a in di car o li vro do Leo Hu ber -

man, His tó ria da ri que za do ho mem. É um li vro ex ce len te, só que não é di dá ti co. Às
ve zes o le i tor se per de com cer tos da dos que o au tor dá só para ilus trar o ca pí tu lo:
o va lor do sa lá rio de um te ce lão na Ingla ter ra em 1600 era não sei quan to; o de
um te ce lão na Ingla ter ra em 1700 etc. Não é isso que in te res sa, cla ro. Até que, em
1977, o José Luiz Wer neck me in di cou à edi to ra Ao Li vro Téc ni co para es cre ver
uma co le ção de li vros para o en si no mé dio. Aí nas ceu His tó ria das so ci e da des.
 
Como você mon tou sua equi pe de tra ba lho?

– Cha mei o Oscar Cam pos, que ha via sido meu alu no, e ele in di cou uma
co le ga: De ni ze Fran co. Além dis so, como eu que ria usar no li vro al guns es cri tos
do Ja ques Alva ren ga, que ha via sido mu i to meu ami go e fora mor to em 1973, fui
à casa da mãe dele e pro pus que o Ja ques en tras se como co-au tor e ela como her -
de i ra. Pe guei o ma te ri al que ele ha via de i xa do e co me ça mos a tra ba lhar. Um dia,
che guei lá na edi to ra e me dis se ram que o li vro es ta va pa ra do e os di re to res que-
riam uma re u nião co mi go. Foi uma re u nião mu i to di fí cil. Um dos di re to res era
mi li tar e a crí ti ca co meu sol ta. Vou dar a vo cês al guns exem plos. Eu não po dia
usar a pa la vra ex pro pri a ção, por que era uma lin gua gem co mu nis ta. Eu dis se:
“Isso é brin ca de i ra! Isso está nos do cu men tos! Em vá ri os do cu men tos do pe río -
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do co lo ni al ex ist e a pa la vra ex pro pri a ção!” Ou tro pro ble ma foi aque la foto fa mo -
sa do Mus so li ni pen du ra do pe los pés, com a Cla ra Pe tac ci e os ou tros mi nis tros.
Eles: “Não pode. Isso é a ne ga ção da au to ri da de.” Eu: “Mas co ro nel, o se nhor
tem co ra gem de di zer isso? O se nhor é ofi ci al do Exér ci to, que man dou a FEB
para guer ra. Seus com pa nhe i ros mor re ram lá na Itá lia, e o se nhor diz isso?! Ah,
eu acho que fas cis ta tem que aca bar as sim mes mo!” Ou seja, a foto aca bou sa in do. 
Mas ele en cren cou tam bém com uma char ge em que apa re cia um ca va le i ro prus -
si a no pi san do em cima de ca be ças de ca dá ve res, de es que le tos. Dis se: “Não pode. 
Esse li vro é con tra a guer ra. Como é que a gen te vai en si nar pa tri o tis mo para as
cri an ças, send o con tra a guer ra?” Eu en tão ar gu men ta va: “Co ro nel, o se nhor
tem que en ten der uma co i sa: a sua for ma ção é di fe ren te da mi nha. O se nhor es -
tu dou para ser um guer re i ro, para ser um com ba ten te; eu es tu dei para ser um hu -
ma nis ta, um edu ca dor. Pa tri o tis mo não tem nada a ver com guer ra ou com for ças 
ar ma das!” E o li vro aca bou sa in do. E acon te ceu o que eles não es pe ra vam: co me -
çou a ven der pra chu chu. Dali para a fren te nun ca mais me cha te a ram, e eu es cre -
vo o que eu quero.

Vol tan do a essa sua ati vi da de de au tor de li vros e tam bém de apos ti las. Como as
apos ti las eram fe i tas? Os cur si nhos ga nha vam com a ven da, os au to res re ce bi am?
Como era, di ga mos as sim, essa dinâmica autoral?

– Vo cês sa bem que é uma por ca ria o que a gen te ga nha de di re i to au to ral.
Qu an do eles pa gam bem, ge ral men te pa gam no má xi mo 10%; e as sim mes mo, de 
qua tro em qua tro me ses, ou de seis em seis. De vez em quan do cha ma vam e di-
ziam: “Ó, tem isso para você re ce ber”. Em suma: os cur si nhos ga nha vam muito
dinheiro, e a gente não.

Você tem um mé to do de tra ba lho para es cre ver ma te ri al di dá ti co? Esta be le ce al gu mas
re gras para os que vão tra ba lhar com você?

– Uma das co i sas que eu digo quan do es cre vo e co or de no, é o se guin te:
pri me i ro, his tó ria é pas sa do; o ver bo é sem pre no pas sa do. A não ser quan do há
uma con ti nu i da de: o sis te ma ca pi ta lis ta foi e é. Mas não se pode di zer: a Re pú -
bli ca vai ser pro cla ma da. Não. A Re pú bli ca foi pro cla ma da. Ou tra: a fra se deve
ser cur ta. De vem-se evi tar pa la vras que com pli quem. Por exem plo. Qu an do fiz
His tó ria das so ci e da des, ha via uma pa la vra pela qual eu era apa i xo na do. Não me
lem bro qual era. Mas aí des co bri em sala que os alu nos não sa bi am o que sig ni -
fi ca va, não en ten di am. A ju ven tu de hoje tem um vo ca bu lá rio mu i to es tre i to
por ca u sa da te le vi são. Há co i sa de uns qua tro anos, eu es ta va dan do um as sun -
to em sala de aula, e de re pen te me deu um es talo. Per gun tei: o que é que vo cês
que rem es tu dar a par tir de 1945? A ma i o ria dis se Igre ja. Está bom. Co me cei a fa -
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lar de en cí cli ca, con cí lio, e per gun tei: “Fu la no, o que é uma en cí cli ca?” Nin -
guém da tur ma sa bia. Nas ou tras duas tur mas, a mes ma co i sa. Os alu nos hoje têm 
um vo ca bu lá rio li mi ta dís si mo. Por isso é di fí cil es cre ver, e por isso, o His tó ria das
so ci e da des, quan do a gen te fez, vol ta va-se para o en si no mé dio.10 Só em al guns co -
lé gi os era usa do na oi ta va sé rie. Mas hoje em dia, cada vez mais, ele está send o
usa do em fa cul da des.

A que você atri bui o su ces so de His tó ria das so ci e da des? Afi nal, já são
49 edi ções. 

– Enten do, hoje, que é um li vro ao qual o ga ro to, de iní cio, re a ge. Mas
quan do ele en ten de o es pí ri to do li vro, ado ra. Te nho até au to gra fa do li vro de pai
de aluno.

E qual é o es pí ri to do li vro?
– Ele tem que aju dar a pen sar al gu ma co i sa, sem des pre zar aqui lo que em 

His tó ria é im por tan te: os fa tos e as pes so as en vol vi das nos fa tos. O ho mem pode
ser o agen te da His tó ria, mas como o re pre sen tan te de um gru po so ci al, de uma
clas se so ci al. O li vro com bi na tan to a par te, di ga mos as sim, eco nô mi ca, como a
parte social, política e ideológica.

Con te um pou co mais so bre seu mé to do de tra ba lho. Por exem plo, a pes qui sa de
ima gem, como é feita?

– Pri me i ro, as char ges que apa re cem nos meus li vros, sou eu que bolo.
To das elas. Dou a idéia e peço para al guém de se nhar. Já as fo to gra fi as, ora eu
apro ve i to ima gens já exis ten tes, ora man do al guém fo to gra far ou eu mes mo fo to -
gra fo. Tam bém es co lho os ma pas. So bre as ima gens, há uma co i sa da qual não
abro mão e bri go com os pro du to res: não gos to de ter ima gens de fi gu ras in di vi -
du a is, por exem plo, de Ge tú lio, de he róis. Uma das pou cas ima gens em que apa -
re ce um des ses per so na gens é aque la foto do Jâ nio Qu a dros em que ele está com o 
pé para um lado e o cor po para o ou tro. Co lo co essa foto para ri di cu la ri zar a fi gu -
ra. Acho que a ima gem é um re cur so im por tan te para o pro fes sor dis cu tir com
seus alu nos. Eu me con si de ro um ju rás si co: não te nho ce lu lar, não sei es cre ver a
má qui na, não sei me xer em com pu ta dor. Mas, ao mes mo tem po, quan do es ta va
mu i to em sala de aula, e par ti cu lar men te du ran te a di ta du ra, pas sa va fil mes,
man da va ver pe ças de te a tro e fa zia per gun tas em cima da qui lo na pro va. Ha via
um fil me que eu gos ta va mu i to de pas sar e que hoje, fe liz men te, saiu em DVD. É
o Nuit et brou il lard, No i te e som bra. É um fil me do Ala in Res na is so bre o cam po de
ex ter mí nio de Aus chwitz. Eu pas sa va esse filme para os alunos do
Franco-Brasileiro e a reação sempre era muito forte; alguns choravam, saíam de
sala. O filme é terrível, terrível, mas é excelente.
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Como é que você en fren tou, no caso dos li vros que você or ga ni zou, e par ti cu lar men te
des se que tem já mu i tas edi ções, ques tões prá ti cas como, por exem plo, ta ma nho dos
ca pí tu los, for ma de fi xa ção da apren di za gem...?

– Va mos co me çar pelo fim. Como o ves ti bu lar na que la épo ca, fins dos
anos 70, era todo na base da múl ti pla es co lha, ha via um pro ble ma: como fa zer a
fi xa ção? Se você co lo cas se no li vro uma per gun ta de múl ti pla es co lha, não ma ta -
va o as sun to; se pu ses se qua tro, cin co, ou seis ques tões, o li vro fi ca ria imen so.
Pen sei: como é que eu vou fa zer?  Re sol vi pe gar um pro gra ma do ves ti bu lar, ver
qua is eram os ob je ti vos de cada ca pí tu lo e en tão cri ar uma se ção cha ma da Pon tos
a des ta car. Foi in clu si ve por isso, e ou tras co i sas que in ven tei jun to com a mi nha
equi pe, que His tó ria das so ci e da des foi clas si fi ca do como um mar co na fe i tu ra de
li vros di dá ti cos de His tó ria no Bra sil. De po is de cada ca pí tu lo, co lo ca mos as se -
guin tes se ções: Des ta ques da uni da de; Para sa ber mais, que é in di ca ção de uma bi -
bli o gra fia bá si ca (ge ral men te, aque les li vri nhos da Bra si li en se);11 Ci ne ma tam -
bém é His tó ria, uma se ção que eu cri ei e que hoje todo mun do usa, que faz su ges -
tões de fil mes; e por fim, algo que não in ven tei, mas co pi ei de ou tros, que é a lis ta
de si tes,  cha ma da Na ve gan do na in ter net.

Atu al men te, no Bra sil, o Mi nis té rio da Edu ca ção com pra uma gran de quan ti da de de
li vros di dá ti cos para as es co las. Eles são exa mi na dos por co mis sões de ava li a ção,
com pos tas por pro fes so res. Como você vê o trabalho dessas comissões?

– Co lo co em sus pe i ta o tra ba lho des sas co mis sões. Eles fi ze ram mu i -
tas res tri ções a duas co le ções que co or de nei e das qua is fui um dos co-au to res.
Com isso, aca ba ram ma tan do es sas co le ções, pois o mi nis té rio não com prou
mais.

Ou seja, mes mo que um li vro não de i xe de ser usa do, de ser ado ta do por es co las e
pro fes so res, a não apro va ção do Mi nis té rio da Edu ca ção tem um impacto.

– Ah, cla ro, tem um gran de im pac to. Nes se caso que men ci o nei, a ven da -
gem caiu vi o len ta men te. Inclu si ve por que o MEC com pra va, por exem plo, de
cada co le ção, 30, 40 mil exem pla res, e de re pen te o li vro pas sou a ven der 800.
Então, a co le ção foi mor ren do.  Foi por isso que re sol vi fa zer ou tra co le ção. Ela
está pron ta para ser editada por uma editora de Curitiba.

De al gu ma for ma as ob ser va ções fe i tas pe los ava li a do res do MEC fo ram úte is para
você? De al gu ma for ma você as apro ve i tou, ou não?

– Algu mas de las eram pro ce den tes e ou tras não. Uma que não acho pro -
ce den te, por exem plo, di zia que o li vro não pode ter ide o lo gia. Qu al quer li vro
tem ide o lo gia, por mais que a pes soa diga que tem isen ção...
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Mas você não acha que é im por tan te que haja uma po lí ti ca go ver na men tal de
ava li a ção para com pras de li vros di dá ti cos, prin ci pal men te pelo mon tan te que es sas
com pras en vol vem? 

– Acho pe ri go so. 

Mas como é que o go ver no, en tão, com pra ria tan tos li vros?
– Pois é. De pend e mu i to de como essa co mis são é es co lhi da. Infe liz men -

te, no Bra sil, o ba ir ris mo é mu i to gran de. A gen te, por exem plo, sabe que per -
nam bu ca no não su por ta ba i a no e vice-ver sa. Se vai para San ta Ca ta ri na, a ri va li -
da de en tre Blu me nau e Jo in vil le é imen sa. Sem con tar o pro ble ma eco nô mi co.
Aí en tra a in fluên cia das edi to ras de São Pa u lo. Ine ga vel men te, São Paulo é o
centro econômico do Brasil e tem um peso enorme.

Qual é o pa pel das edi to ras nes se pro ces so? Qual a sua ex pe riên cia no que diz res pe i to 
à in fluên cia que elas exercem?

– Não há como pro var, mas é cla ro que elas de vem exer cer um pa pel im -
por tan te nis so. Nós vi ve mos numa so ci e da de ca pi ta lis ta, e o ca pi tal pesa mu i to
em qual quer de ci são. Se ine ga vel men te São Pa u lo tem as prin ci pa is, ou as ma i o -
res edi to ras do Bra sil, é cla ro que o po der des sas edi to ras é ma i or que o de ou tras.
Tan to que mu i tas de las, ago ra, es tão send o com pra das pelo ca pi tal in ter na ci o nal. 
São ca pi ta is es pa nhóis com pran do edi to ras. Nes sa so ci e da de ca pi ta lis ta em que
nós vi ve mos, a con cen tra ção do ca pi tal é cada vez ma i or, e o peso disso acaba
predominando sobre a qualidade do produto.  Além disso, há a propaganda...

Ou seja, você acha que o po der eco nô mi co das edi to ras aca ba pro du zin do dis tor ções.
– Ah, cla ro que pro duz! Ou tra co i sa pe ri go sís si ma é o uso da te le vi são

como ins trumen to de edu ca ção. Os cha ma dos te le cur sos. O diá lo go en tre pro -
fes sor e alu no em sala de aula é algo fun da men tal na edu ca ção. E é por isso que
eu ado ro dar aula; por que, em bo ra bi o lo gi ca men te a gen te vá acu mu lan do ida -
de, vá en ve lhe cen do, a ca be ça está sem pre fres ca. O con ta to com a ju ven tu de é
uma ver da de i ra sim bi o se, e nos obri ga a ser mos pes so as atu a li za das, para po -
der mos cum prir a nos sa fun ção. Ago ra isso fica cada vez mais di fí cil por que, so -
bre tu do a par tir da di ta du ra, a pro fis são de pro fes sor foi chu ta da para o alto. Eu
me lem bro que, quan do fiz o en tão cha ma do gi ná sio, o pro fes sor tra ba lha va
num lu gar só e não ia todo dia à es co la. Não dava mu i tas au las, mo ra va numa
casa, ti nha mu lher que não tra ba lha va, ti nha fi lhos, en fim, ti nha uma exis tên -
cia boa. Hoje, o pro fes sor, para po der vi ver, tem que tra ba lhar numa por ção de
lu ga res. Tem que ser o que eu cha mo de ca me lô do en si no. E o en si no vem ca in -
do vi o len ta men te. Quer di zer, cul par só a ju ven tu de não ex pli ca. É cla ro que a
te le vi são está pe san do nis so tudo, a in ter net está pe san do... O ca pi ta lis mo está
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cada vez mais de sen vol vi do no Bra sil e está trans for man do essa mas sa de gen te
numa mas sa ali e na da, que só está pen san do em to mar coca-cola e ver a TV Glo -
bo, em vez de es tar estudando.

Apro ve i tan do esse pon to que você está men ci o nan do, gos ta ría mos de vol tar à sua
ex pe riên cia como pro fes sor. Do alto de 40 anos como pro fes sor de en si no mé dio, mas
tam bém do seg men to de quin ta a oi ta va sé rie, como você ava lia a sua própria prática?

– A ex pe riên cia foi ma ra vi lho sa. Cla ro que ex ist e alu no que não deve
gos tar de mim.  Mas quan do eu en con tro com alu nos, de modo ge ral, eles têm
sem pre uma boa lem bran ça das mi nhas au las. De uma ma ne i ra ou de ou tra, acho
que con tri buí para a for ma ção de mu i ta gen te.

To man do sua pró pria ex pe riên cia, você di ria que os alu nos “pi o ra ram” ao lon go do
tem po?

– É. A ge ra ção de hoje é uma ge ra ção di fe ren te da de ou tras épo cas.
Como as ge ra ções mu dam! A gen te muda, a so ci e da de muda. Hoje me pa re ce que 
o in te res se do alu no é ou tro. Ele tem uma gran de pre o cu pa ção com li ber da de,
mas não li ber da de em ter mos po lí ti cos; é mu i to mais em ter mos in di vi du a is.
Acho tam bém que, ine ga vel men te, a di ta du ra teve um pa pel de vas ta dor na evo -
lu ção da His tó ria no Bra sil. A His tó ria vi nha so fren do um pro ces so de re no va -
ção. A pre o cu pa ção com o so ci al, com o eco nô mi co, com o cul tu ral vi nha cre s-
cen do, em de tri men to de uma His tó ria es sen ci al men te po lí ti ca ou ex clu si va -
men te po lí ti ca.  A tal pon to, por exem plo, que o ge ne ral Antô nio Car los Mu ri ci,
lá em Per nam bu co, dis se que o re gi me “ia aca bar com essa His tó ria mar xis ta”.
Como tam bém foi dito pelo pro fes sor Alo í sio Ros si, quan do me subs ti tu iu na
Gama Fi lho. Eu nun ca fiz pre ga ção mar xis ta em sala de aula. Te nho uma vi são
mar xis ta, mas isso não quer di zer que eu faça pre ga ção mar xis ta. Cer to dia, fui fa -
zer uma pa les tra em Cam pos, e um dos alu nos me apron tou uma que, de po is, ele
me con fes sou ter fe i to de pro pó si to. Fez uma per gun ta, já sa ben do qual de ve ria
ser mi nha res pos ta: per gun tou so bre a TFP, aque le mo vi men to Tra di ção,
Família e Propriedade. Eu não falei bem do movimento, e o cara que estava
sentado na primeira fila era um dos dirigentes da TFP em Campos... Aí começou 
uma discussão terrível.

Você acha que, nos dias de hoje, os alu nos con ti nu am gos tan do de His tó ria ou não?
– Con ti nu am in te res sa dos em His tó ria. Acho que gos tam da mi nha

aula. É por que eu brin co mu i to, con to mu i ta co i sa pa ra le la. Às ve zes, eu can to.
Por exem plo, fa lan do so bre o go ver no de Var gas no Esta do Novo, so bre o DIP, eu
con to que um com po si tor fez uma mú si ca cha ma da O bon de de São Ja nuá rio. E
can to. “O ori gi nal era as sim: o bon de de São Ja nuá rio leva mais um ope rá rio; só eu
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não vou tra ba lhar. Aí o DIP pro i biu e ele mu dou para: o bon de de São Ja nuá rio leva
mais um ope rá rio; sou eu que vou tra ba lhar. Só que o tor ce dor do Fla men go can ta di -
fe ren te: o bon de de São Ja nuá rio leva mais um otá rio para ver o Vas co apa nhar...”
Can to mú si cas as sim. Con to his tó ri as, par ti cu la ri da des. Por exem plo, vou fa lar
so bre a vin da da Cor te em 1808, e con to co i sas de D. João, da Car lo ta Jo a qui na. O
alu no se motiva.

Ao lon go da sua car re i ra, você che gou a en fren tar pro ble mas com alu nos e pais de
alu nos em re la ção a no tas, ou a conteúdos?

– Eu me lem bro de dois ca sos con cre tos. Se hou ve ou tros, ig no rei. Eu
dava aula na Uni ver si da de Gama Fi lho, e dei 0 para um alu no. No fim do ano, eu
es ta va di zen do quem ti nha que fi car em se gun da épo ca, e esse alu no dis se: “Não.
Eu não te nho 0. Pode olhar que a mi nha nota é 8.” Olhei, e no lu gar do meu 0 ti -
nha um 8. Aí eu pas sei a dar nota por ex ten so, não mais por nú me ro. A se cre ta ria
ha via al te ra do a nota, sem dú vi da. O se gun do caso foi jus ta men te por ca u sa do li -
vro do Leo Hu ber man. Uma ga ro ta che gou para mim e con tou: “Aqui no, no ano
pas sa do você se li vrou de uma boa.” Per gun tei o que ti nha acon te ci do, e ela con -
tou: “Eu es ta va com a fu la na de tal es tu dan do o li vro do Hu ber man, o ca pí tu lo
que você man dou ler, so bre re vo lu ção in dus tri al, e aí che gou o pai dela, que é co -
ro nel do Exér ci to, e dis se: ‘Mas que li vro in te res san te. De i xa eu ver.’ Aí o cara co -
me çou a ler o li vro. ‘Essa his tó ria é tão di fe ren te de quan do eu apren di.’ Até que
che gou num ca pí tu lo que co me ça, mais ou me nos, com o se guin te tex to: ‘De zes -
se te anos an tes do fim do sé cu lo XIX mor reu Marx. De zes se te anos de po is do
iní cio do sé cu lo XX, Marx re nas ceu na re vo lu ção rus sa.’ Aí ele con clu iu: ‘Esse li -
vro é co mu nis ta. Vou lá na es co la con ver sar’.”  Mas acho que não foi. E se foi, eu
não sei.

E quan to à ques tão dis ci pli nar?
– Eu dou soco na mesa e lar go pa la vrão mes mo: “Isso aqui é sala de

aula!” Fa zen do pa les tra, se co me çar a fa zer ba der na, eu boto para fora do sa lão.
Eu sou pro fes sor, vivo me atu a li zan do, mas sou da ve lha guar da. Hoje, o alu no
dor me em sala de aula, e o pro fes sor fin ge que não vê. Nou tro dia, dei aula em um
cur si nho e ti nha uma ga ro ta dor min do no fim da sala. Qu an do aca bou a aula,
bati no om bro dela e dis se: “Na pró xi ma aula, se você for dor mir, eu te boto para
fora.” Fi cou aler ti nha na aula se guin te. Eu brin co com os alu nos, mas na hora de
tra ba lhar... Se você pe gar ex-alu no meu, eles vão di zer isso que es tou con tan do,
que eu brin ca va em sala de aula, que eles me con si de ra vam ami go de les, ti nham
con fi an ça em mim, mas que hora de tra ba lhar era de tra ba lhar, e hora de brin car
era de brin car.

110

estudos históricos �  2008 – 41

eh41.pdf   112eh41.pdf   112 22/7/2008   16:23:4522/7/2008   16:23:45



Hoje em dia, por ra zões ób vi as, você dá um nú me ro bem me nor de au las e de di ca
par te do seu tem po a par ti ci par de de ba tes, pa les tras. Con te um pou co so bre es sas
ati vi da des.

– Na se ma na pas sa da, fui con vi da do, jun to com o Antô nio Mo des to e
ou tras pes so as, a ir ao Pe dro II do Hu ma i tá para dis cu tir a di ta du ra. A pro pos ta
era pas sar um fil me e de po is abrir a dis cus são. A gen te fa la va, de po is os alu nos
per gun ta vam. Isso foi na ter ça-fe i ra de ma nhã, de 15 para as oito até as dez e pou -
co. Excep ci o nal o com por ta men to de les. De tar de, a mes ma co i sa, foi de 25 para
as duas até as cin co e meia. E de po is, foi na quin ta-fe i ra de no i te, de 15 para as
sete até nove e meia, mais ou me nos, dez ho ras. A re per cus são foi tão gran de que
sá ba do a gen te vai fa zer a mes ma co i sa no Pe dro II da Tijuca. Interesse deles. A
sala cheia. E você não vê ninguém conversando.

Qu e ría mos agra de cer por você nos ter con ce di do seu tem po para essa con ver sa. As
pa la vras fi na is são suas.

– Para mim foi uma sa tis fa ção e fico com o ego mas sa ge a do sa ben do que
a en tre vis ta será pu bli ca da. A gen te, como pro fes sor, e prin ci pal men te como pro -
fes sor de His tó ria, tem cons ciên cia de que tra ba lha com a vida, tra ba lha com a
for ma ção do ci da dão. Daí a nos sa im por tân cia na cons tru ção de uma so ci e da de
so be ra na, jus ta, hu ma na, so li dá ria – a mi nha tam bém é so ci a lis ta. É um so nho.
Ape sar de eu es tar com 79 anos, con ti nuo atu an do. Estou na cha pa de opo si ção
do sin di ca to, fui do Co mi tê Bra si le i ro da Anis tia, fui vice-pre si den te do Tor tu ra
Nun ca Mais,12 con ti nuo send o Fla men go, send o Man gue i ra e, hoje, amando a
Lúcia.

Notas

1. Na épo ca, o cha ma do en si no pri má rio
ti nha cin co anos. A se guir vi nha o en si no 
se cun dá rio, com pos to pelo cur so gi na si al, 
de qua tro anos, e pelo co le gi al, de três,
ofe re ci do em duas mo da li da des: cur so
ci en tí fi co, com ma i or con cen tra ção na
área de ciên ci as exa tas e bi o ló gi cas, e
cur so clás si co, com ên fa se na área de
hu ma ni da des. Os que de se ja vam ob ter o

di plo ma de pro fes sor primário, em vez do 
curso colegial, faziam o curso normal.

2. Pe dro Mota Lima (1898-1966),
jor na lis ta, foi fun da dor de vá ri os 
jor na is vin cu la dos ao PCB e au tor dos
ro man ces Co ro nel Lou sa da (1925),
Bru ha ha (1935), Za mor (1940) e Ida de da
pe dra (1950).  
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3. Órgão ofi ci o so do PCB, o jor nal
cir cu lou até 1958. Vol tou a ser edi ta do no 
site do PCB.

4. O pro fes sor Ere mil do Vi an a foi,
re co nhe ci da men te, um dos que
co la bo ra ram com o re gi me mi li tar,
in di can do co le gas que te ri am
par ti ci pa ção po lí ti ca den tro da Faculdade 
Nacional de Filosofia.

5. Aní sio Te i xe i ra (1900-1977), edu ca dor,
foi o prin ci pal di fu sor do mo vi men to da
Esco la Nova e teve pa pel-cha ve no
pro ces so de mo der ni za ção da edu ca ção
bra si le i ra en tre as décadas de 1930 e
1960.  

6. Ref er e-se à Cam pa nha da Le ga li da de,
li de ra da por Le o nel Bri zo la, en tão
go ver na dor do Rio Gran de do Sul, para
ga ran tir a pos se do vice-pre si den te João
Gou lart di an te da re nún cia do pre si den te 
Jâ nio Quadros em agosto de 1961. 

7. O go ver no do ge ne ral Emí lio Mé di ci
(30 de ou tu bro de 1969 a 15 de mar ço de
1974) é con si de ra do o mais re pres si vo do
regime militar.

8. O Mo vi men to Re vo lu ci o ná rio 8 de
Ou tu bro re me mo ra va a data da mor te de
Ernes to “Che” Guevara.

9. Par ti do So ci a lis ta dos Tra ba lha do res
Uni fi ca dos, agre mi a ção de es quer da
fun da da por di fe ren tes or ga ni za ções,
gru pos e ati vis tas in de pen den tes, que se
apre sen ta como uma nova al ter na ti va
re vo lu ci o ná ria im plan ta da em se to res
fun da men ta is dos movimentos sindical e
estudantil.

10. Ci clo de três anos, pos te ri or ao en si no 
fun da men tal, que tem hoje oito anos. 

11. A Edi to ra Bra si li en se pos su ía nos
anos 1970 uma co le ção cha ma da Tudo é
His tó ria. Os li vros fo ram ino va do res pelo 
ta ma nho, fa ci li da de e ob je ti vi da de da
le i tu ra, além de preços acessíveis. 

12. O Co mi tê Bra si le i ro pela Anis tia,
cri a do em 1968, con gre gou os es for ços de
di ver sas en ti da des e per so na li da des na
luta pela anis tia e con tra as per se gui ções
po lí ti cas, pri sões e tor tu ras le va das a
efe i to pelo re gi me mi li tar. Cri a do em
1985, o gru po Tor tu ra Nun ca Mais é
for ma do por ex-pre sos po lí ti cos e
fa mi li a res de de sa pa re ci dos po lí ti cos e
tem como ob je ti vo de fen der os di re i tos
hu ma nos e lu tar pelo es cla re ci men to das
mortes e desaparecimentos de militantes
que lutaram contra o regime militar. 
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