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Re co nhe ci do como um dos mais pro e mi nen tes ci en tis tas po lí ti cos da
atu a li da de, Adam Prze wors ki, nas ci do a 5 de maio de 1940 na Po lô nia, mas ra di -
ca do há mu i tos anos nos Esta dos Uni dos, é pro fes sor da Cá te dra Mil ton Pe trie de 
Estu dos Eu ro pe us do De par ta men to de Po lí ti ca da New York Uni ver sity
(NYU). Espe ci a lis ta em te o ria de mo crá ti ca, eco no mia po lí ti ca e mé to dos de pes -
qui sa trans na ci o na is, em 2011 foi agra ci a do com o prê mio Jo han Skytte, da Uni -
ver si da de de Uppsa la (Su é cia), um dos mais pres ti gi o sos da área de ciên cia po lí -
ti ca, por “ele var os pa drões ci en tí fi cos no que diz res pe i to às aná li ses so bre as re -
la ções en tre de mo cra cia, ca pi ta lis mo e de sen vol vi men to econômico”.

Prze wors ki tor nou-se co nhe ci do no Bra sil a par tir da pu bli ca ção em
por tu guês de seu tra ba lho, hoje clás si co, Ca pi ta lis mo e so ci al-de mo cra cia (1991),
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em que ana li sou as con tra di ções do mo vi men to so ci al-de mo cra ta eu ro peu do sé -
cu lo XX e a tran si ção dos par ti dos so ci a lis tas do ve lho con ti nen te, de uma prá xis
re vo lu ci o ná ria para a ade são à or dem li be ral-de mo cra ta, e daí para a con quis ta
do po der. São tam bém co nhe ci dos seus li vros so bre os im pac tos das re for mas po -
lí ti cas e eco nô mi cas la ti no-ame ri ca nas em meio à cri se in fla ci o ná ria que mar cou
o pe río do de de mo cra ti za ção do con ti nen te nos anos 1980 e 1990.

Prze wors ki é pro fun do co nhe ce dor da re a li da de po lí ti ca bra si le i ra con -
tem po râ nea, ten do de sen vol vi do gran de e re le van te pro du ção in te lec tu al em
par ce ria com vá ri os pes qui sa do res bra si le i ros. Em seus úl ti mos tra ba lhos, en tre
ou tros te mas, tem ex plo ra do os me ca nis mos de au to ins ti tu ci o na li za ção de re gi -
mes de mo crá ti cos, a im por tân cia das ele i ções e da am pli a ção do su frá gio, e te mas 
po lê mi cos como a au to no mia ex pli ca ti va de va riá ve is eco nô mi cas em es ca la
trans na ci o nal.

Nes ta en tre vis ta, ele nos fala, en tre ou tros te mas, de suas úl ti mas in ves ti -
ga ções so bre as pre con di ções so ci o e co nô mi cas para a es ta bi li da de da de mo cra -
cia, so bre o es ta do da arte da ciên cia po lí ti ca, e so bre a im por tân cia per ma nen te
do es tu do da his tó ria e da fi lo so fia po lí ti ca para a re fle xão do ci en tis ta po lí ti co.

                                                       *

Obri ga do, pro fes sor, por esta en tre vis ta. É um pra zer e uma hon ra para mim.
Nos úl ti mos anos, o se nhor tem es cri to bas tan te so bre re la ções his tó ri cas sis te má ti cas
en tre ins ti tu i ções po lí ti cas, de si gual da de so ci al e de sen vol vi men to eco nô mi co, um
as sun to clás si co da ciên cia po lí ti ca que pas sou por um pe río do de obs cu ri da de.
Por que o se nhor acha que es tas ques tões vol ta ram à tona e que pa pel elas têm
atu al men te nas suas pre o cu pa ções in te lec tu a is?

 – Bem, eu acho que elas re a pa re ce ram de vi do a uma mis tu ra de cren ças
que es te ve por trás da po lí ti ca ex ter na ame ri ca na do fim dos anos 1950, 60 e 70: a
pri me i ra, de que re gi mes di ta to ri a is eram me lho res para o de sen vol vi men to de
pa í ses po bres; a se gun da, de que uma vez que os pa í ses se de sen vol ves sem eco no -
mi ca men te, eles au to ma ti ca men te se tor na ri am de mo cra ci as. Isso foi cha ma do
de uma li nha be nig na na po lí ti ca ex ter na ame ri ca na, mas era uma vi são ba se a da
prin ci pal men te 1) na te o ria da mo der ni za ção e 2) no ar gu men to de que di ta du ras 
são boas para o de sen vol vi men to de pa í ses po bres por que ne les as pes so as que -
rem con su mir mais, e di ta du ras não pre ci sam as su mir res pon sa bi li da de. A com -
bi na ção des sas duas cren ças per mi tiu aos EUA apo i ar al gu mas di ta du ras, di zen -
do “bem, nós os apo i a mos ago ra, mas este é o me lhor ca mi nho para a de mo cra -
cia”. Eu sem pre achei que isso não de via ser ver da de, e en tão co me cei a in ves ti -
gar. E apren di em um li vro de José Antô nio Che i bub, Fer nan do Li mon gi e Mi -
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cha el Alva rezque1 que 1) o ar gu men to de que di ta du ras são me lho res para pro -
mo ver o de sen vol vi men to em pa í ses po bres é fal so, e 2) o ar gu men to de que, con -
for me es ses pa í ses se de sen vol vem, eles têm mais chan ces de se tor nar de mo crá -
ti cos é pro va vel men te fal so.

Ou tro tó pi co no qual o se nhor vem tra ba lhan do diz res pe i to às con di ções ge ra is que
fa ci li tam a ma nu ten ção da de mo cra cia. É cor re to fa lar em pa ta ma res de mo crá ti cos?

– O que nós des co bri mos em nos sa pes qui sa é que a ren da per ca pi ta, o ní -
vel de de sen vol vi men to, é cru ci al para a ma nu ten ção da de mo cra cia. Não é uma
con di ção ne ces sá ria, mas é su fi ci en te. O fato que nós sem pre ci ta mos é que ne -
nhu ma de mo cra cia foi der ru ba da em um país com ren da per ca pi ta ma i or que a
da Argen ti na em 1976. Ha via mais de 40 de mo cra ci as com ren das ma i o res que,
so ma das, so bre vi ve ram agre ga da men te por mais de 1.400 anos, que pas sa ram
por cri ses eco nô mi cas, guer ras, es cân da los de cor rup ção, es cân da los se xu a is, e
to das so bre vi ve ram. Então, a ren da é pre do mi nan te, de ter mi nan te. Se você é
rico e de mo crá ti co, vai con ti nu ar de mo crá ti co. Não quer di zer que a de mo cra cia
não pode so bre vi ver em so ci e da des mais po bres. Acho que, de cer ta for ma, sa be -
mos pou co so bre qua is so bre vi vem e qua is não. Há uma imen sa quan ti da de de
tra ba lho es ta tís ti co, mas não mu i to ro bus ta – os re sul ta dos divergem.

E como isso se tra duz no qua dro po lí ti co? Qual é a ló gi ca po lí ti ca por trás des sa
con di ção su fi ci en te?

– Te rei que ser um pou co téc ni co. A ló gi ca po lí ti ca é a se guin te: pes so as
ri cas li gam me nos para o re sul ta do eco nô mi co das ele i ções do que pes so as po -
bres. Por exem plo, se você tem cem dó la res, e o que está em jogo nas ele i ções é se a 
sua ren da vai au men tar ou di mi nu ir cem dó la res, é ques tão de vida ou mor te. Se
você tem cem mil dó la res, e o que está em jogo nas ele i ções são cem dó la res, você
não liga. O que quer di zer que em pa í ses com ma i or ren da as ele i ções fa zem me -
nos di fe ren ça. Nes te país, no ano 2000, quan do Bush usur pou sua vi tó ria ele i to -
ral, nada acon te ceu.2 Algu mas pes so as sa í ram às ruas, mas nada acon te ceu. Eu
sem pre apre sen to o se guin te pa ra le lo: hou ve uma ele i ção na Cos ta Rica em 1948
que foi mu i to acir ra da, e, na ver da de, nin guém sa bia quem ti nha ga nha do. O
Con gres so cos ta-ri que nho de ci diu dar a vi tó ria ao can di da to que teve, ofi ci al -
men te, me nos vo tos. Uma guer ra ci vil se se guiu. Três mil pes so as fo ram mor tas.
Nos EUA, em 2000, a ele i ção ter mi nou em em pa te téc ni co, não dava para di zer
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quem ga nhou. A Su pre ma Cor te – par ci al men te no me a da pelo pai do can di da to
– de cla rou como ven ce dor o can di da to que teve me nos vo tos, e nada acon te ceu.
E eu acho que nada acon te ceu por que não é tão im por tan te. Exis tem ou tras ques -
tões im por tan tes: re li gião, guer ras no es tran ge i ro... Então, não é que as ele i ções
não fa çam di fe ren ça, mas a ren da im por ta por que, quan do a ren da cres ce, o as -
pec to eco nô mi co das ele i ções im por ta me nos.

Cer to. E qual é o pro ble ma com a ide ia de con so li da ção de mo crá ti ca? Li em al gum
lu gar que o se nhor não gos ta des sa ex pres são.

Não, acho que ago ra sou mais a fa vor, tal vez, da con so li da ção de mo crá ti -
ca do que eu era. Acho que a mi nha re a ção foi por que tí nha mos essa te o ria de eta -
pas de tran si ção que era al ta men te te le o ló gi ca, sabe? Era li be ra li za ção, tran si ção
e en tão con so li da ção. Eu cos tu ma va di zer que, na ver da de, o que você ti nha era
li be ra li za ção, tran si ção, de sen can to [ri sos] – que é uma fase tão bá si ca quan to
qual quer ou tra... Nós não sa be mos onde isto vai dar. Ao in vés de es tu dar con so li -
da ção, pen sei, é me lhor es tu dar a de mo cra cia. Não es tou mu i to cer to de que es sas 
“no vas de mo cra ci as” são mu i to di fe ren tes das ve lhas de mo cra ci as. A ren da é di -
fe ren te. Acon te ce. Mas, ins ti tu ci o nal men te, eu não acho que a de mo cra cia nos
Esta dos Uni dos é mais for te do que bra si le i ra. Não acho. Acho a de mo cra cia bra -
si le i ra mais for te do que a ame ri ca na. Não acho que os Esta dos Uni dos ele ge ri am
o Lula. O sis te ma ins ti tu ci o nal é... É por isso que eu não gos to des sa dis tin ção en -
tre no vas e ve lhas de mo cra ci as. Acho que a par tir do mo men to em que você tem
uma de mo cra cia, é só uma de mo cra cia. Só isso. Por ou tro lado, isso está re la ci o -
na do com o que eu dis se an tes, que eu apren di re cen te men te, é que ele i ções são
au to ins ti tu ci o na li zan tes. Ou seja, se você re a li za uma ele i ção, a pos si bi li da de de
um gol pe di mi nui. Se você re a li za duas ele i ções, ela di mi nui ain da mais. E con ti -
nua di mi nu in do. Então, des se pon to de vis ta, re a li zar uma ele i ção, so bre vi ver a
um man da to, consolida o sistema.

É o pro ces so de re i te ra ção...
– É um tipo de au to ins ti tu ci o na li za ção. É por isso que eu digo que ele i -

ções são au to ins ti tu ci o na li zan tes. É por isso que eu acre di to que, de po is da tran -
si ção, é mu i to im por tan te re a li zar ele i ções.

Fa lan do em con so li da ções e no vas de mo cra ci as, o se nhor é um ami go de lon ga data e
um ob ser va dor do Bra sil e sua po lí ti ca. Como ava lia nos sa atu al de mo cra cia? Qu a is
são nos sos ma i o res de sa fi os, hoje?

– Um de sa fio para qual quer de mo cra cia é a de si gual da de. Este é o de sa -
fio. E é um de sa fio de di ver sas for mas. Qu an do um país é eco no mi ca men te de si -
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gual, ele não pode ser po li ti ca men te igual. E quan do não é po li ti ca men te igual,
isso per pe tua a eco no mia, e esse ci clo vi ci o so é ex tre ma men te di fí cil de que brar.
Eu sem pre digo que a de mo cra cia é que nem um jogo de fu te bol: tem dois ti mes,
re gras e ju í zes para ar bi trar o jogo, mas se um time é for ma do por pes so as de 20
anos e o ou tro por pes so as de 70, como eu [ri sos], você sabe quem vai ga nhar. Ou,
en tão, pen se no bas que te: um time tem jo ga do res de dois me tros e o ou tro tem
pes so as como eu. Você sabe quem vai ga nhar. Então, os re cur sos que você traz
para den tro da com pe ti ção po lí ti ca de ter mi nam o re sul ta do. Se eles de ter mi nam
o re sul ta do, você sabe que vai ha ver de si gual da de. Eu li um tex to mu i to in te res -
san te na úl ti ma edi ção do New York Ti mes: pes so as que pos su em um mi lhão de
dó la res ou mais nes te país cor res pon dem a 3% dos la res. Eles têm uma ma i o ria
es ma ga do ra no Se na do, ma i o ria na Câ ma ra dos Re pre sen tan tes, ma i o ria na Su -
pre ma Cor te e ocu pam a Casa Bran ca. Então, se você tem tudo isso, só pode dar
em per pe tu a ção da de si gual da de. E o co ro lá rio diz que se o país é mais po bre do
que a Argen ti na dos anos 70, isto é uma ame a ça para a de mo cra cia.

Va mos fa lar um pou co so bre os Esta dos Uni dos. Eu te nho ou vi do pes so as
pre o cu pa das e até pes si mis tas em re la ção à de mo cra cia ame ri ca na, atu al men te.
A so ci e da de ame ri ca na está sen do su bes ti ma da? O se nhor con cor da que o país está
en fren tan do uma es pé cie de im pas se ins ti tu ci o nal e que a Cons ti tu i ção pre ci sa de
emen das?

– Não, eu cer ta men te não acho que a Cons ti tu i ção pre ci sa de emen das.
Eu te ria medo de dar es pa ço para isto, por que Deus sabe o que acon te ce ria. [Ri -
sos] Não sei se o im pas se é re al men te ins ti tu ci o nal. Pode ser uma es tra té gia po lí -
ti ca sem ser ins ti tu ci o nal. Qu an do você tem um sis te ma pre si den ci al, par ti cu lar -
men te, com man da tos re la ti va men te lon gos fi xos, a opo si ção tem duas op ções de
es tra té gia: ou ela co o pe ra com o go ver no e ten ta ga nhar al gum es pa ço, ou ela obs -
trui ab so lu ta men te tudo, se ar ris ca e ten ta ga nhar as pró xi mas ele i ções. Se você
pen sar no Bra sil de Fer nan do Hen ri que Car do so, to dos os par ti dos co la bo ra ram, 
ex ce to o PT. A es tra té gia do PT foi “não, que re mos ga nhar a pró xi ma ele i ção”. E
ga nha ram. Então, não é uma es tra té gia ir ra ci o nal. E, por al gum mo ti vo, os re pu -
bli ca nos des te país es tão usan do essa es tra té gia con tra Oba ma. Os de mo cra tas
não usa ram essa es tra té gia con tra Bush. Os re pu bli ca nos não usa ram essa es tra -
té gia con tra Clin ton. Eles ten ta ram, fo ram der ro ta dos e per ce be ram que não fun -
ci o na va. Mas eles es tão usan do esta es tra té gia ago ra. Se isso re fle te uma po la ri za -
ção na so ci e da de ou se é es tra té gia de po lí ti cos, eu não sei. Como você sabe, exis -
tem gran des dis cus sões sobre isso.

E quan to à Eu ro pa? Par ti cu lar men te a Eu ro pa Ori en tal? Qu a is são suas ma i o res
pre o cu pa ções?
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– A Eu ro pa Ori en tal, nes te mo men to, está ex tre ma men te he te ro gê nea,
por que al guns pa í ses es tão indo bem – a Po lô nia é uma de mo cra cia mu i to tí pi ca,
cha ta e de sa gra dá vel, em que po lí ti cos dis pu tam e bri gam, mas tudo está indo
bem; já a Hun gria é um de sas tre, ca mi nhan do para a ex tre ma di re i ta, com uma
dí vi da imen sa, um dé fi cit imen so, nin guém sabe o que vai acon te cer... Então, há
uma gran de di fe ren ça en tre duas me ta des da Eu ro pa Ori en tal. É di fí cil fa zer al -
gum co men tá rio ge ral so bre a Eu ro pa Ori en tal, atu al men te. 

Ou tro tó pi co que o se nhor vem ex plo ran do são as con di ções em que di ta du ras se
de sen vol vem e ter mi nam. O que o se nhor acha que os teó ri cos da de mo cra cia e seus
ali a dos não po dem de i xar de lado ao fa lar de di ta du ras? Qu a is são, por as sim di zer,
as li ções que as di ta du ras po dem nos en si nar a res pe i to de abrir ca mi nho para a
de mo cra cia, se é que há al gu ma?

– Bem, eu não sei o que po de mos apren der so bre de mo cra ci as com di ta -
du ras. Acho que uma das co i sas que apren de mos é que de mo cra ci as não são mu i -
to bo ni tas, es pe ci al men te que quan do olha mos para to dos os ti pos de di ta du ras,
ve mos as mes mas prá ti cas em de mo cra ci as. Eu co la bo rei, en ca be cei um pro je to
cha ma do De mo cracy in the Rus si an mir ror (De mo cra cia no es pe lho rus so). Nós
olha mos para a Rús sia pro cu ran do en ten der o que a Rús sia pode nos en si nar so -
bre de mo cra cia e des co bri mos o se guin te: des co bri mos que uma de mo cra cia de
car ne e osso não é mu i to bo ni ta. Que as prá ti cas rus sas são tor pes, mas que tam -
bém po de mos en con trá-las em casa. Te nho que di zer que es tou fas ci na do pela
Chi na. É uma di ta du ra, é re pres so ra, mas, es tra nha men te, pa re ce fun ci o nar. A
di ta du ra rus sa não deu cer to... Não es tou fa lan do da Amé ri ca La ti na, mas ali foi
sim ples men te bru tal e ir ra ci o nal. Mas os rus sos, que eram ra zo a vel men te am bi -
ci o sos, fa lha ram. Os chi ne ses es tão indo bem. E o por quê, eu não sei. Vou pas sar
um tem po na Chi na, este ano. Vol ta rei em um ano. Tal vez seja ca paz de di zer al -
gu ma co i sa.

Algu ma hi pó te se para di vi dir co nos co?
– De al gu ma for ma, eles con se guem or ga ni zar as co i sas. Dis ci pli na em

gran de es ca la. É um lu gar imen so e ex tre ma men te com pli ca do. Uma co i sa que
per ce be mos so bre a Chi na é que eles são in fi ni ta men te prag má ti cos. Que o que
fun ci o na, fun ci o na. Por exem plo: o go ver no cen tral, o Par ti do, tem re gras, mas
ofi ci a is do par ti do em go ver nos lo ca is po dem que brá-las, e o Par ti do faz vis ta
gros sa. Se que brar as re gras der em fra cas so, eles des ti tu em ou não as pes so as. Se
der em su ces so, eles os pro mo vem e usam esse mé to do. Então, é cri ar po lí ti cas
por ex pe ri men ta ção. Eles po dem fa lhar, e mu i to, mas até ago ra es tão indo mu i to
bem.
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Va mos mu dar um pou co de as sun to. Em ou tra en tre vis ta, o se nhor fa lou
so bre o pa pel do co nhe ci men to his tó ri co para o ci en tis ta po lí ti co, e que ele pode
es tar sen do de fi ci tá rio, prin ci pal men te en tre jo vens aca dê mi cos.
Pode fa lar um pou co so bre isso?

– Eu vejo isso como mais do que uma po si ção nor ma ti va, de que é bom
ser edu ca do e sa ber his tó ria e tudo mais, mas acho que, de ma ne i ra ge ral, a fal ta
de co nhe ci men to his tó ri co leva a todo tipo de ana cro nis mo. Ana cro nis mos que
es tão de for man do a nos sa com pre en são. Por exem plo, há uma nova bi bli o gra fia
ex pan di da em ciên cia po lí ti ca so bre au to ri ta ris mo ele i to ral, que é quan do ele i -
ções são re a li za das mas não há com pe ti ção, por que o go ver no as con tro la. Bem, a
pri me i ra vez que isso acon te ceu foi na Fran ça do Di re tó rio, em 1797. As for mas
mais co muns de re gi mes nos úl ti mos du zen tos anos – eu sei por que eu con tei –
fo ram re gi mes com ele i ções plu ra lis tas em que a si tu a ção sem pre ven ce. Então,
não há nada de novo nis so. Isso é mais do que uma re gra cul tu ral ge ral e pro cu rar
evi tar vi e ses... Se você só es tu da o que é re cen te, aqui lo que acon te ceu no pas sa do
e que afe ta o pre sen te aca ba sen do ig no ra do, e isso gera um erro es ta tís ti co téc ni -
co de va riá ve is omi ti das, que in flu en cia to das as es ti ma ti vas. Então, nós des co -
bri mos que pa í ses que ti ve ram uma de mo cra cia der ru ba da em al gum mo men to
no pas sa do são di fe ren tes de pa í ses que não pas sa ram por essa ex pe riên cia. Que
es sas de mo cra ci as e di ta du ras são me nos es tá ve is quan do, no pas sa do, elas pas sa -
ram por um pe río do com ple to de de mo cra cia. Ago ra ima gi ne que você está es ti -
man do tran si ções es ta tís ti cas, atu al men te. Se você ig no ra esse his tó ri co – isso
pode ter acon te ci do há mu i to tem po – você vai ter re sul ta dos es ta tís ti cos er ra dos. 
Então, você tem que vol tar no tem po, por mo ti vos pu ra men te es ta tís ti cos.

Isso é re al men te im pres si o nan te. Eu ime di a ta men te pen sei no Bra sil, por que nós
aca ba mos de...

– Sim, sim, vo cês ti ve ram es sas co i sas.

Qu an do o se nhor se tor nou ci en tis ta po lí ti co, já ti nha uma for ma ção fi lo só fi ca só li da.
O se nhor acre di ta que a fi lo so fia po lí ti ca está sen do su bes ti ma da, atu al men te, no
cam po da ciên cia po lí ti ca?

– Sim, a fi lo so fia po lí ti ca é su bes ti ma da. Veja bem, a ciên cia po lí ti ca se
tor nou uma ciên cia, o que quer di zer que há um pa ra dig ma, e as pes so as tra ba -
lham em pou cas áre as. O que quer di zer que suas con tri bu i ções são pe que nas e
fre quen te men te cha tas, e que per gun tas que não es tão na moda não são fe i tas. A
be le za de es tu dar fi lo so fia po lí ti ca é que você se lem bra das gran des ques tões.
Você sabe que esse tra ba lho mar gi nal tem que dar em al gu ma co i sa, tem que dar
em gran des ques tões. E temo que te nha mos per di do isso.
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E o que o de i xa mais ou me nos oti mis ta a res pe i to da dis ci pli na, hoje?
Pode fa lar um pou co so bre como o se nhor vê o atu al es ta do da arte na ciên cia
po lí ti ca?

– Veja bem, eu re ce bo o de sen vol vi men to téc ni co de bra ços aber tos.
Acho que tan to a te o ria dos jo gos – que é a for ma mo der na da te o ria po lí ti ca –
quan to os mé to dos eco no mé tri cos... Acho que fi ze mos um pro gres so tre men do.
Essas fer ra men tas são ex tre ma men te úte is. Os jo vens es tão apren den do e es tão
fa zen do um ex ce len te tra ba lho. A es tre i te za me in co mo da. Va mos co lo car da se -
guin te for ma: acho que a nos sa ha bi li da de de fa zer per gun tas di mi nu iu; nos sa
ha bi li da de de res pon dê-las au men tou. [Risos]

E isso cria um de se qui lí brio in crí vel. Algu ma su ges tão so bre como li dar com isso...
– Ensi nar fi lo so fia po lí ti ca é uma boa. Per tur bar um pou co es ses ga ro tos, 

sabe. Até onde você pu der. Mas não tem je i to. [Ri sos]

O se nhor tem uma lon ga e pro lí fi ca ex pe riên cia com pes qui sa do res bra si le i ros.
Como é tra ba lhar com bra si le i ros?

– Tra ba lhei com mu i tos bra si le i ros. Alguns dos meus co la bo ra do res
mais pró xi mos fo ram José Che i bub e Fer nan do Li mon gi. Nós es cre ve mos di ver -
sos ar ti gos... Os dois ar ti gos em que eu sou co a u tor que são mais ci ta dos são com
Fer nan do Li mon gi e de po is com o José... Ve nho tra ba lhan do com bra si le i ros há
qua se 30 anos. Nós nos da mos mu i to bem.

Tem al gum tra ço par ti cu lar dos bra si le i ros que...
– Não. Os bra si le i ros que eu co nhe ço são mu i to di fe ren tes um do ou tro.

Mu i to. Não con si go pen sar em duas pes so as mais di fe ren tes do que Fer nan do e
José. [Ri sos] Não, eles são mu i to di fe ren tes.

Cer to. Algu ma co i sa que o se nhor pen sou e eu não per gun tei?
– Não. Eu gos tei bas tan te da en tre vis ta.

Mu i to, mu i to obri ga do, professor.

214                             Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 27, nº 53, p. 207-214, ja neiro-junho de 2014.

Fernando Lattman-Weltman


