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Entrevista com Gláucio Ary Dillon Soares

In ter view with Gláucio Ary Dillon Soares

Esta entrevista foi feita no Rio de Ja neiro,
nos dias 5 e 12 de maio de 2008,

pelas editoras de Estudos Históricos
Angela de Cas tro Gomes e Maria Celina D’Araujo

Gláu cio Ary Dil lon So a res é dou tor em so ci o lo gia e um dos prin ci pa is
fun da do res da mo der na ciên cia so ci al no Bra sil. Embo ra ve nha de uma for ma -
ção em di re i to, fez seus es tu dos de pós-gra du a ção em so ci o lo gia, no ex te ri or, e
de di cou-se de for ma pi o ne i ra ao es tu do e apli ca ção de me to do lo gi as qua li ta ti vas
e quan ti ta ti vas em pes qui sas so ci a is. Seu li vro So ci e da de e po lí ti ca no Bra sil (São
Pa u lo: Di fel, 1973) é um mar co nos tra ba lhos de so ci o lo gia ele i to ral no país.
Além dis so, como pro fes sor con vi da do em di fe ren tes pa í ses, de di cou-se ao es tu -
do da po lí ti ca com pa ra da, em es pe ci al par ti dos, ele i ções e de si gual da des so ci a is.
Mais re cen te men te adi ci o nou às suas pre o cu pa ções in te lec tu a is a te má ti ca da
violên cia. Esta en tre vis ta aju da a com pre en der a cons tru ção de um cam po de co -
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nhe ci men to no Bra sil e os cu i da dos me to do ló gi cos que fo ram send o in cor po ra -
dos às ciên ci as so ci a is bra si le i ras, mar ca das em sua ori gem pelo en sa ís mo.

Qu e re mos con ver sar so bre sua con tri bu i ção para o es tu do dos par ti dos po lí ti cos no
Bra sil. Mas an tes gos ta ría mos que nos fa las se so bre sua for ma ção, para en ten der mos
como você che gou a esse tema. Va mos co me çar pela gra du a ção?

– Trope cei no dire i to, não es co lhi. Na que le tem po não ha via mu i tas op -
ções. Um mon te de car re i ras exis ten tes hoje não exis tia na épo ca. Mi nha mãe era
pro fes so ra pri má ria, meu pai ti nha al gum se cun dá rio e fa zia tra ba lhos de con ta -
do ria. Não po de ria pe dir de les que me des sem ori en tação, in for ma ções – co i sa
que pou quís simos pais na que le mo men to ti nham –, e en tão fiz o ves ti bu lar para
di re i to. Era o mais fá cil, o me nos cus to so. Até que em de ter mi na do mo men to li
no Diá rio de No tí ci as ou no Cor re io da Ma nhã que ha via um cur so de rus so na
PUC. Eu era en tão uma es pé cie de es quer da in de ci sa: não sa bia se era re al men te
es quer da, se não era. Lia al gu ma co i sa de mar xis mo, não mu i to, e que ria apren -
der rus so. Evi den temen te, se eu fos se para um ins ti tu to de ami za de Bra sil-União 
So vié ti ca, te ria ou tra fi cha no Dops, mais an ti ga que aque la que nós te mos. Que
me lhor opor tu ni da de do que um cur so de rus so dado na PUC, uma uni ver si da de 
ca tó li ca, con ser va do ra? Fui para lá.

Onde você fez seu cur so de dire i to? 
– Fui da pri me i ra tur ma da Fa cul da de de Di re i to Cân di do Men des, em

1953. Éra mos trin ta e pou cos, mas mui tos ca í ram pelo ca mi nho. Eu ti nha sido
um ex ce len te es tu dan te no pri má rio, mas fui um to tal va ga bun do no clás si co,
que fiz no Andrews. Era uma es co la mu i to boa e cara para aqui lo que meus pais
po di am, mas não apro ve i tei o que po de ria. Nem me pre pa rei para o ves ti bu lar.
Ain da as sim passei, acho que em sé ti mo lu gar. Tive au las com o pró prio Cân di do 
Men des, tive uma im por tan te aula de dire i to cons ti tu ci o nal com o de po is minis -
tro do Su pre mo e tam bém pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, Cé lio Bor ja,
tive um bom pro fes sor de dire i to civil cha ma do Ca val can ti, mas de novo apro ve -
i tei pou co. Um pro fes sor com quem en ca i xei bem foi o de filo so fia do dire i to,
Cris tó vão Breyner.

Qu an do fui es tu dar rus so na PUC, des co bri que rus so era par te de um
pro gra ma de es tu dos de so ci o lo gia e po lí ti ca.1 Então, tam bém tro pe cei na so ci o -
lo gia e na po lí ti ca. E, já que es ta va pa gan do pelo cur so, re sol vi as sis tir às au las.
Em ques tão de dias me apa i xo nei pela so ci o lo gia e tam bém pela em pi ria. Um
mês de po is já era um con ver ti do. Quem foi mu i to in flu en te nes se cam po foi o Pa -
dre Ávi la, em par te por es tar mos num mo men to em que ele ofe re cia uma pers -
pec ti va que eu até en tão não co nhe cia, e em par te por que era uma pes soa sim pá ti -
ca. Eu ado ra va a PUC e me meti na po lí ti ca es tu dan til. Cri ei um cen tro aca dê mi -
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co cha ma do Ro que te Pin to, do qual fui pre si den te. Não en trei na po lí ti ca da
UNE, mas me per ce bia como uma es pé cie de re pre sen tan te dos alu nos, não só
para pe dir co i sas etc., como tam bém para es ti mu lar de ba tes, ati vi da des e cur sos
pa ra le los.

Até en tão, nem so ci o lo gia, nem ciên cia po lí ti ca eram dis ci pli nas au tô -
no mas. Eram ca pí tu los do dire i to. Havia na PUC um pro fes sor que en si na va
ciên cia polí ti ca, ha via fe i to uma maî tri se na Fran ça ou na Bél gi ca, mas era es sen -
ci al men te um ad vo ga do. Lem bro que tam bém era pro fes sor lá Ce les ti no Sá Fre -
ire Ba sí lio, um ci vi lis ta. Ha via um pa dre Mra vak que en si na va uma psi co lo gia
so ci al mais mo der na, no sen ti do de mais dis tan te do dire i to e mais pró xima do
que a so ci o lo gia é hoje. Ha via tam bém um pro fes sor de so ci o lo gia cha ma do Ge -
ral do Se men za to, que vinha da Esco la de So ci o lo gia e Po lí ti ca de São Pa u lo.2

O cur so de so ci o lo gia e po lí ti ca da PUC teve mu i to mais im pac to so bre
mim do que o de dire i to. As pró pri as ins ta la ções da PUC eram mu i to me lhores, e
os pro fes so res ti nham mais con ta to com os alu nos. Ou por que não os bus quei, ou 
por que não vi por ta aber ta, o con ta to en tre pro fes so res e alu nos na Cân di do
Men des era mí ni mo. Em todo caso, ter mi nei dire i to e fui ora dor da tur ma, jun to
com ou tro co le ga.

Você lia mu i to quan do es tu dan te?
– Sim. Minha car re i ra como in te lec tu al co me çou na PUC, com vinte e

pou cos anos. E quan to mais eu lia, mais gos ta va. Come cei tam bém a ver a di fe -
ren ci a ção en tre os tex tos. Alguns me can sa vam, por que eram ex tre ma men te teó -
ri cos. Eu que ria sa ber se aqui lo dali era ver da de, ba tia com a re a li da de, mas não
ha via mu i ta gen te pre o cu pa da com isso. Uma oca sião fiz uma vi si ta a Mi nas,
onde en trei em con ta to com o pré-pro gra ma do Júlio Bar bo sa,3 e fi quei en tu si as -
ma do. Ha via bons alu nos. De po is fui até São Paulo, con ver sei com Fer nan do
Hen ri que, que já era pro fes sor,4 e ou tras pes so as. No Rio de Ja ne i ro, não me lem -
bro exa ta men te do que exis tia. Sei tam bém que assis ti na PUC a duas pa les tras
que ti ve ram im pac to so bre mim. Uma foi do Ma u ri ce Du ver ger. Eu dis se: “Ah,
gos to do que esse cara faz”, e fui ler o li vro dele, Les partis poli ti ques. A ou tra foi do
Char les Wa gley, que, numa uni ver si da de ca tó li ca, na dé ca da de 50, disse o se -
guin te: “Pode de mo rar, mas o di vór cio vai che gar aqui, como está che gan do a to -
das as par tes do mun do”. Per ce bi en tão que dou tri na era uma co i sa, cul tu ra em
trans for ma ção era ou tra. Ou seja, per ce bi a pos si bi li da de de des com pas so en tre a
dou tri na das ins ti tu i ções e a mu dan ça cul tu ral. Isso ge rou mu i ta mi nho ca na mi -
nha ca be ça. Sem pre que apa re ce algo novo, acho que te nho de ir lá es tu dar, e so -
fro. Con tra ri a men te ao que al guns acham, gos to da em pi ria mas não sou um es ta -
tís ti co, sou mu i to mais um usuá rio da es ta tís ti ca. Ago ra, tenho os meus con sul to -
res. É bom ter dois fi lhos eco no me tris tas, por que, quan do a bar ra pesa, vou lá pe -
dir aju da. E é grá tis... 
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Você che gou a se for mar tam bém em so ci o lo gia?
– Não. Qu an do ter mi nei di re i to, ga nhei uma bol sa para fa zer o mes tra do 

em di re i to com pa ra do nos Esta dos Uni dos. Dis cu ti com o Pa dre Ávi la, se de via
fi car e ter mi nar so ci o lo gia, ou ir. Ele dis se: “Acho que você deve ir. É um uni ver -
so di fe ren te, e você vai apren der mu i to”. Bol sas en tão eram mu i to es cas sas, não
ha via pro gra ma de bol sas de pós-gra du a ção como há hoje, de Ca pes, CNPq etc.
Em 1958 eu já es ta va nos Esta dos Uni dos. 

Como você ob te ve sua bol sa para os Esta dos Uni dos?
– Foi uma can di da tu ra em con cur so. Era uma bol sa da Fun da ção Roc ke -

fel ler. Fui para a Uni ver si da de de Tu la ne, em Nova Orle ans, re ce bia US$ 132,00
por mês e mal con se guia vi ver numa pen são. Era um pro gra ma de mes tra do fe i to
para du rar um ano ou um ano e pou co, com tese, e se a Uni ver si da de de Tu la ne
não fos se uma ins ti tu i ção mu i to fle xí vel eu não po de ria ter fe i to o que fiz, que foi
es sen ci al men te es tu dar so ci o lo gia e ciên cia po lí ti ca. Pou ca gen te sabe, mas mi -
nha tese de mes tra do em di re i to foi so bre Ge or ges Gur vitch. Nome da épo ca, que 
de po is su miu. Meu ori en ta dor cha ma va-se Mit chell Frank lin. Era uma pes soa
in te res san te, o “ra di cal da uni ver si da de”. Mo ra va em um ba ir ro ne gro e era co -
mu nis ta. Isso, nos Esta dos Uni dos de 1958, e no Sul...

Aqui en tra o que era Nova Orle ans, o que foi mu i to im por tan te, de i xou
mar ca. A Uni ver si da de de Tu la ne era se gre ga da. Pra ti ca men te to das as uni ver -
si da des do Sul dos Esta dos Uni dos o eram, a re gião era for te men te se gre ga ci o -
nis ta. Sin to mas e si na is es ta vam nas ruas. Ha via co i sas in crí ve is, como você vir
an dan do pela cal ça da, e uma pes soa ne gra vir an dan do em sen ti do opos to; essa
pes soa des cia da cal ça da, ia para a rua para dar pas sa gem. Nos ôni bus e nos bon -
des, ha via lu ga res re ser va dos para bran cos e lu ga res re ser va dos para ne gros. Se
ca su al men te uma pes soa ne gra sen tas se do lado de uma bran ca, era fre qüen te
que a pes soa bran ca se le van tas se para re ve lar o seu des gos to com aqui lo. Por
que é im por tan te ver isso? Por que em 2008, 50 anos de po is, você vê um ne gro
com chan ce de ser pre si den te dos Esta dos Uni dos. Acho que aque le país, nes se
sen ti do, tem mu i to do que se or gu lhar, por que pas sar de um mo men to em que
os ba nhe i ros eram se gre ga dos, as igre jas eram se gre ga das, a uni ver si da de não
ace i ta va ne gros, para o que está acon te cen do hoje, não é pou ca co i sa. 

Essa ex pe riên cia de cer ta ma ne i ra veio con vergir com uma co i sa que você le van tou,
que é o seu gos to pela so ci o lo gia, e mais, pela em pi ria, pelo cam po. De cer ta for ma
você estava num cam po, não é?

– Cla ro. Mi nha vi são não é que a em pi ria se re su me a da dos quan ti ta ti -
vos, ti ra dos de cen sos ou de sur veys. Empi ria é você de al gu ma ma ne i ra en trar em
con ta to com a re a li da de, é algo que está em opo si ção a ra ci o na lis mo. Na ori gem,
ra ci o na lis mo é você acre di tar que, pelo ra ci o cí nio, che ga à ver da de. Não à ver da -
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de de tipo te o ló gi co, mas a uma ex pli ca ção da re a li da de, sem pre ci sar de mais
nada. Esse ra ci o na lis mo se de sen vol veu a par tir, so bre tu do, da idéia das dis tor -
ções da per cep ção. “Para não ser mos en ga na dos pe los nos sos olhos, que vêem
mal, vi re mos to dos ce gos, e atra vés do ra ci o cí nio e da ra zão che ga re mos à re a li -
da de e à ex pli ca ção.” Eu me ba tia mu i to con tra isso, acha va um ab sur do.

Tive como pro fes sor, em Tu la ne, um so ció lo go cha ma do Le o nard Re iss -
mann que es cre veu um li vro so bre es tra ti fi ca ção, clas ses. Era um as sun to que me
fas ci na va. Por quê? Por que clas se era uma ca te go ria fun da men tal no pen sa men to
mar xis ta, mas ele ti nha ou tra con cep ção, es tu da va clas se em pi ri ca men te. Eu es ta -
va cer ta men te can sa do da pos tu ra de pes so as que não pes qui sa vam e sim ples men -
te fi ca vam na que le achis mo, chu tan do. Chu te com eru di ção é igual à ver da de? Isso 
me in co mo da va. Tive tam bém al gu mas pa les tras com Kal man Sil vert, que foi
muito in flu en te aqui no Bra sil, por que ide a li zou o pro gra ma de bol sas em ciên cia
po lí ti ca da Fun da ção Ford, que foi o pro gra ma que mu dou a ciên cia po lí ti ca no
Bra sil. O Iu perj5 de uma cer ta épo ca foi todo for ma do por esse pro gra ma.

Ain da em Tu la ne, o con ta to com ou tros la ti no-ame ri ca nos es ti mu lou
meu pen sa men to a res pe i to da Amé ri ca La ti na. Na mi nha tur ma tam bém tive
con ta to com al guns eu ro pe us, e per di qual quer re ve rên cia que pu des se ter em re -
la ção a eles e aos ame ri ca nos. Foi mu i to bom, sabe? Acho que no Bra sil, e no re s-
to da Amé ri ca La ti na, muitas pes so as têm, sem ad mi tir, uma ati tu de não só eu ro -
cên tri ca, no sen ti do de que pen sam em ca te go ri as de ri va das da ex pe riên cia eu ro -
péia, mas uma ati tu de va lo ra ti va mu i to po si ti va em re la ção à Eu ro pa. Isso em
mim mor reu, e mor reu agres si va men te, quan do um ale mão que se pro cla ma va
so ci a lis ta, mas era ra cis ta, me pe diu cola du ran te os exa mes. Res pon di com uma
ex pres são gros se i ra.

Enfim, tive um pro fes sor em ciên cia po lí ti ca, cha ma do Ken neth Vi nes,
que no seu cur so mos trou da dos do es ta do de Lou i si a na a res pe i to da per cen ta -
gem de ca tó li cos e do im pac to dis so so bre a vo ta ção. A so ci o lo gia po lí ti ca aí se
com bi nou com o in te res se por ques tões re li gi o sas, e con ti nu ou me mar can do,
cer ta men te em um ní vel bem mais alto do que ou tros in te res ses que eu po de ria
ter tido no Bra sil. Por tudo isso, ao se apro xi mar o fim des se pe río do em Tu la ne,
eu es ta va con vic to da ne ces si da de de pes qui sar, e da ne ces si da de de ser in ter dis -
ci pli nar. Essa his tó ria de se pa rar so ci o lo gia aqui, ciên cia po lí ti ca ali e his tó ria
aco lá, para mim, era ab surda. Mas aí me dei con ta de que eu não sa bia pes qui sar.
Como é que se faz isso? Essa per cep ção me le vou a am pli ar mi nha per ma nên cia
nos Esta dos Uni dos.

E como você con se guiu pror ro gar sua es ta da?
 – Mi nha bol sa ter mi nou, mas bus quei e en con trei vá ri os cen tros de pes -

qui sa, en tre eles o Na ti o nal Opi ni on Re search Cen ter, NORC, em Chi ca go.

327

Entrevista com Gláucio Ary Dillon Soares



Escre vi para lá, e eles me con tra ta ram para to das as ta re fas ima gi ná ve is den tro de 
pro je tos de pes qui sa: per fu rar car tões – usa vam-se en tão car tões IBM –, fa zer en -
tre vis tas a 10 ou 15ºC aba i xo de zero, ve ri fi car ques ti o ná ri os etc. E aí ou tro con -
jun to de pes so as in fluiu so bre a mi nha vida. Uma de las foi Eli hu Katz, que es ta -
va in te res sa do em ques tões de fa mí lia, re li gião etc. A pes qui sa dele in clu ía co i sas
so bre abor to, e qua se fui mor to por ca u sa dis so. Li te ral men te. Fui cor ri do de
uma co mu ni da de ita li a na por que fiz per gun tas so bre o as sun to. Foi então que
me dei con ta de que a gen te tem que to mar mu i to cu i da do com o que per gun ta...

Devi do a uma so bre va lo ri za ção do meu co nhe ci men to idi o má ti co, me
pu se ram para en tre vis tar imi gran tes ita li a nos, me xi ca nos etc. Até que aí me dei
bem: apren di ita li a no en tre vis tan do em uma lín gua que eu de ve ria sa ber. Mas
um dia me pu se ram para en tre vis tar uma rus sa. Eu disse: “Mas gen te, eu não falo 
rus so!” Eles: “Mas você es tu dou rus so!” Eu: “Não! Está no meu cur rí cu lo, mas é
um erro!” Para fa zer a en tre vis ta pre ci sei de tra du tor, cla ro. Era uma se nho ra de
90 e pou cos anos, que ti nha nascido em Irkutsk, na Si bé ria, migrado para a Chi -
na, tra balhado em tudo que pôde, lim pan do chão etc., e que vi via em Chi ca go
com 10 dó la res por mês... Fiz aqui lo que ne nhum pes qui sa dor deve fa zer: na se -
gun da vez em que fui en tre vis tá-la, fiz um mon te de com pras no su per mer ca do e
le vei para ela. Tec ni ca men te um faux pas, er radís si mo, mas, puxa, como eu ia de i -
xar aque la mu lher da que le je i to, sem sa ber se ela co mia ou não? Ela dizia que o
ma ri do da fi lha es ta va can sa do de lhe dar aque les 10 dó la res... A his tó ria des sa
mu lher era fas ci nan te. E ficou em mim a idéia, que de sen vol vi de po is, de colher
his tó ri as de vida, acom pa nhar as pes soas. 

Na que le pe río do, como não dava para vi ver com o que eu re ce bia pelo
tra ba lho de pes qui sa dor, tam bém tra ba lhei de gar çom, de bar ten der, de tudo. Me
dei mu i to bem como gar çom, por que eu tra ba lha va no clu be da Uni ver si da de de
Chi ca go, que se cha ma va Qu a dran gle Club, e de ci di usar tru ques. Qu an do via al -
gum pro fes sor que che ga va que ren do se mos trar – é mu i to fá cil per ce ber isso –,
per gun ta va: “O lu gar de sem pre, se nhor?” Pron to! Ali já ti nha um dó lar na gor -
je ta... Tam bém apren di como o mun do aca dê mi co pode ser mes qui nho, como
po dem te tra tar mal. Uma co i sa que fi cou mu i to cla ra para mim é que se al gum
dia eu di ri gis se um ser vi ço de es pi o na gem em al gum lu gar do mun do, meus es -
piões iam ser gar çons, além, cla ro, de ta xis tas ou em pre ga das do més ti cas. Por
quê? Por que o gar çom não ex ist e. O su je i to fala qual quer co i sa com o gar çom do
lado, por que ele não ex ist e, é in vi sí vel.

Essa se gun da ex pe riên cia nos Esta dos Uni dos tam bém deve ter sido mu i to rica, na
me di da em que lhe per mi tiu de sem pe nhar vá ri as ati vi da des no in te rior de uma
pes qui sa.

– Cla ro. Apren di a fa zer sur vey, a de se nhar uma pes qui sa, por que o Eli hu
Katz dis cu tiu o pro je to com os pes qui sa do res, nos en si nou como che gar lá. Ain -
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da tive ou tra pes soa que foi mu i to in flu en te: Dun can Mac Rae. Ele gos tou de al -
gu mas dis cus sões que ti ve mos a res pe i to da vo ta ção ob ti da pelo Par ti do Na zis ta,
NSDAP, em 1932 na Ale ma nha. Às ve zes, fra ses e ati tu des so li tá ri as in flu en ci am
uma vida in te i ra. Eu ti nha que fa zer uma amos tra gem das co mu ni da des me no -
res para re la ci o nar voto com ní vel edu ca ci o nal e per gun tei: “Mas para que fa zer
amos tra gem?” Ele dis se: “Isso aí são cen te nas de ob ser va ções, não são de ze nas de 
mi lha res. Então, vai e faz! Pass a aí uma se ma na fa zen do e co di fi ca o uni ver so”.
Ou tra co i sa que ele me dis se e tam bém mar cou foi: “Qu an do você pu bli car, não
co lo que que é alu no, por que vão dis cri mi ná-lo, e acho isso um ab sur do. Alu nos
po dem pu bli car”. Nun ca me es que ci dis so, pas sou a ser par te da mi nha agen da.
Apren di mu i to com ele, in clu si ve usei um ín di ce dele de con cen tra ção de vo tos
no pri me i ro ou se gun do tra ba lho que fiz no Bra sil de po is de vol tar.

Qu an to tem po você fi cou em Chi ca go?
– Seis, sete me ses. Na ver da de, ampli ei um pou co a es ta da, por que es ta va

ab so lu ta men te apa i xo nado por uma ame ri ca na des cen den te de ita li a nos – e aí
sim apren di ita li a no... Mas como eu não po dia fi car mais, por con ta do vis to li mi -
ta do, re sol vi vol tar. E vol tei via Cuba. Por quê? Por que es ta va co me çan do o re gi -
me de Fi del Cas tro. Um ano e pou co an tes ele ti nha to ma do o po der. No ca mi nho
pas sei por Mi a mi, onde en con trei es tu dan tes que ti nham sido mi nhas co le gas
em Tu la ne e me de ram in di ca ções de fa mi li a res em Cuba. Che gan do a Cuba –
não fi quei mu i to tem po, me nos de um mês –, me meti numa fa mí lia e vi que a
vida fa mi li ar era sur pre en den te men te pa re ci da com a do Bra sil. A mú si ca tam -
bém era mu i to pa re ci da – mui tos anos de po is des co bri que isso ti nha a ver com a
ori gem co mum ioruba. Naque le tem po não apren di nada a res pe i to de San teria,
mas se ti ves se apren di do te ria vis to que os no mes são os mes mos. Afi nal vol tei
para o Bra sil, in te i ra men te di fe ren te do que fui, mas den tro da mes ma li nha.
Que ria fa zer pes qui sa, que ria apren der, e já ti nha apren di do al gu ma co i sa – o
bas tan te para sa ber que ain da fal ta va mu i to.

O que você fez ao vol tar para o Bra sil?
– Co me cei a tra ba lhar na Fun da ção Ge tu lio Var gas, no Insti tu to de Di -

re i to Pú bli co e Ciên cia Po lí ti ca, com Te mís to cles Ca val can ti, e tam bém fui dar
au las na PUC. Lem bro que na pri me i ra tur ma em que en si nei es ta va Mi ri am Li -
mo e i ro. Na que le pri me i ro mo men to tive re al men te alu nos mu i to bons. Estu da -
ram na PUC Otá vio Ve lho, Ale xan dre Bar ros, de po is Ce li na Var gas, Wel ling ton
Mo re i ra Fran co... Foi uma gen te que de po is mar cou. Uns fo ram meus alu nos,
ou tros não. Na Fun da ção, fi quei ten tan do or ga ni zar a Re vis ta de Di re i to Pú bli co e
Ciên cia Po lí ti ca. Achei que po dia fa zer uma re vis ta mo der no sa, mas Te mís to cles
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não quis de i xá-la sob mi nha res pon sa bi li da de. Aí vi e ram as ele i ções. Isso mu dou 
mi nha vida ou tra vez.

Eram as ele i ções de 1960?
 – Eram. La cer da can di da to a go ver na dor da Gu a na ba ra, Lott e Jâ nio

dis pu tan do a pre si dên cia da Re pú bli ca. Na épo ca, já se fa zi am aqui pes qui sas ele -
i to ra is. Chamavam-se “prévias” e eram in cri vel men te mal fe i tas. Pegava-se 50
pes so as e di zia-se: 80% vão vo tar em Car los La cer da. Eu olha va aqui lo e via que
todas as pes so as que ti nham res pon di do eram de clas se mé dia. Era evi den te. Li
en tão que o Cor re io da Ma nhã ia fa zer uma pré via, botei meu me lhor – e úni co –
ter no e fui lá con ver sar. Quem es ta va en car re ga do do as sun to era – hoje eu di ria
um ga ro to, mas àque la al tu ra era um se nhor que de via ter uns 35 ou 40 anos. Eu
dis se: “Vocês vão dar com os bur ros n’á gua nes sa pes qui sa...” Ele: “Ah, mas nós
va mos sair por aí, va mos en tre vis tar não sei quan tas pes so as”. Eu: “Não, é pre ci -
so sa ber se você tem uma amos tra dos ele i to res. Os ele i to res não vão cair na sua
amos tra ale a to ri a men te”. Aí o cara fi cou im pres si o na do. Na que le mo men to
mes mo eu dis se: “Olha, eu faço uma pes qui sa de gra ça pra vo cês. De po is vo cês
me dão os da dos co le ta dos e faço um car na val com eles, es cre vo ar ti gos etc.” Nós
con se gui mos aces so, que hoje eu sei que era ile gal, mas na épo ca não sa bia, aos re -
gis tros do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral. Ha via ga ve tas, mas não ha via uma lis ta -
gem. Então usei um subs ti tu ti vo, que foi uma amos tra gem es pa ci al-ale a tó -
ria-sis te má ti ca. Ou seja, você mede o ta ma nho das ga ve tas, tor ce para que elas es -
te jam com pac ta das de ma ne i ra igual e de po is di vi de o to tal pelo nú me ro de en -
tre vis tas que você vai fa zer. E, cla ro, pega tam bém um gru po para re po si ção, ou
seja, um nú me ro de pes so as para en tre vis tar caso se per cam al gu mas en tre vis tas
da pri me i ra amos tra. De po is apa re ce ram al guns vi e ses nes sa amos tra, e nós pon -
de ra mos por zona ele i to ral. E o re sul ta do foi na ca be ça. Pim!

Nas en tre vis tas, in tro du zi per gun tas a res pe i to de iden ti fi ca ção de clas se,
de raça – ou seja, meu in te res se em clas se e po lí ti ca vol tou nes sa pes qui sa. E acon -
te ce ram co i sas in te res san tes. Pri me i ro, na mi nha in ge nu i da de, eu não per ce bia
que as en tre vis tas po dem ser fra u da das. Eu es ta va co pi an do um sis te ma exis ten te
em Chi ca go, que é você re fa zer 5% das en tre vis tas de cada en tre vis ta dor. Nós tí -
nha mos uma amos tra gran de, de duas mil e tan tas pes so as. E aí des co bri mos que
um cara ti nha fra u da do to das as en tre vis tas dele: du zen tas e pou cas. Era, de lon ge,
quem ti nha fe i to mais en tre vis tas. Ti ve mos que re fa zê-las, e eu dis se para mim: se
al guém fra u dou na to ta li da de, é mu i to fá cil fra u dar uma par te. Então re fi ze mos as
en tre vis tas to das da amos tra, e isso co me çou a me pre o cu par, por que es tá va mos
che gan do per to da ele i ção, e os da dos que re gis tra mos em mo men tos di fe ren tes
mos tra vam mu dan ças no qua dro ele i to ral. Ou seja, ha via can di da tos ga nhan do
vo tos e can di da tos per den do vo tos. Nes se mo men to, re ce bo uma car ta ame a ça do -
ra de al guém que era cha ma do de “O ho mem da capa pre ta”.
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Te nó rio Ca val can ti!
Te nó rio Ca val can ti. Fi quei tre men do na base: “Ih, se ele é co nhe ci do por

an dar com uma me tra lha do ra, eu não vou fi car aqui, não”. E me man dei para Bra -
sí lia, que es ta va send o cons tru í da... Esti ve lá mu i to ra pi da men te, por que fi quei
com medo de le var um tiro do Te nó rio Ca val can ti, e vol tei de po is das ele i ções.

Essa pes qui sa ge rou meus pri me i ros ar ti gos ba se a dos em da dos que eu
mes mo co le tei. Eu já ti nha es cri to um ar ti go, cha ma do “Urba ni za ção e dis per são
ele i to ral”, com Amé lia Ma ria Car va lho No ro nha, no qual mos tra va que os mu ni -
cí pi os mais ur ba niza dos eram os que ti nham mais par ti dos e uma dis tri bu i ção da 
vo ta ção mais eqüi ta ti va en tre os par ti dos. Meu pri me i ro ar ti gui nho em pí ri co,
com da dos agre ga dos, foi esse, pu bli ca do na Revis ta de Di re i to Pú bli co e Ciên cia
Po lí ti ca da FGV.6 De po is usei os da dos das ele i ções para pu bli car dois ar ti gos na
Sín te se Eco nô mi ca, Po lí ti ca e So ci al, da PUC. Escre vi ou tros ar ti gos a par tir daí, in -
clu si ve um so bre clas ses so ci a is, strata so ci a is e cons ciên cia de clas se, de que
Oracy No gue i ra gos tou bas tan te. E re sol ve mos cri ar um pro gra ma de es tu dos de
me to do lo gia den tro do Insti tu to de Di re i to Pú bli co e Ciên cia Po lí ti ca da Fun da -
ção. Contra tei es ta tís ticos, e de mos cur sos, não so bre es ta tís ti ca, mas so bre mé to -
dos. Tí nha mos uns 8, 10 ou 15 alu nos, mais ou me nos.

Até en tão eu vi via com meus pais, por que a gra na não dava. No mo men -
to em que saiu essa pes qui sa de cam po e o re sul ta do ba teu, ao pas so que os re sul -
ta dos das pri me i ras em pre sas de opi nião pú bli ca que se aven tu ra ram não ba te -
ram, re ce bi uma ofer ta para tra ba lhar numa em pre sa cha ma da Mar plan. O sa lá -
rio da Mar plan era algo que eu nem sa bia que exis tia, de tão alto... Hoje não me
assusta ria, mas para quem ti nha sa í do de ser es tu dan te, e era pago por hora de
aula, era fan tás ti co. De toda for ma, não ace i tei. Achei que se eu en tras se na Mar -
plan iria vi rar um bu si ness man, não sa i ria nun ca mais, por que se ria mu i to se du tor 
fi car ali ga nhan do di nhe i ro.

Enquan to dava o cur so na Fun da ção, tam bém tra ba lhei de gra ça na Fa -
cul da de Na ci o nal de Fi lo so fia, subs ti tu in do um pro fes sor cha ma do Hil de bran -
do Leal, numa das ma té ri as de so ci o lo gia.7 Ensinei es tratifi ca ção so ci al, e tive
um se nhor gru po de alu nas, que de po is vi ra ram re fe rên ci as em suas áre as: He le -
na Lewin, Eli Di niz, Aspá sia Ca mar go, Sô nia Ca mar go... Na épo ca sur giu ain da
a opor tu ni da de de um con cur so para bol sas no re cém-cri a do Insti tu to de Ciên-
cias So ci a is da Uni ver si da de do Brasil, que fi ca va na rua Mar quês de Olin da, em
Bo ta fo go.8 Me lem bro de al gu mas pes so as que tra ba lha ram lá: Lu ci a no Mar tins,
Ma u rí cio Vi nhas de Qu e i roz... Era uma bol sa mu i to me lhor, e fiz um pro je to am -
bi ci o so, de um gru po gran de de pes qui sa, para tra ba lhar com ele i ções e par ti dos,
mas o pro je to foi re je i tado. Uma co i sa in te res san te é que vá ri as pes so as sa í ram da
re u nião di zen do: “Lutei pelo teu pro je to, mas não deu”. Pen sei: “Espe ra aí, se
são sete lá den tro e qua tro es tão di zen do que apro va ram, tem algo er ra do nes sa
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con ta...” Perdi a vir gin da de mu i tas ve zes, e essa foi mais uma... Há sem pre um
jogo po lí ti co, e as pes so as têm um com pro mis so re la ti vo com a ver da de, como
par te des se jogo. E isso in clui o mun do aca dê mi co.

Conti nu ei, en tão, dan do au las na PUC, es cre ven do meus ar ti gos, e de ci -
di que ti nha que sair de casa: afi nal de con tas eu ti nha fe i to 28 anos e estava na
hora. Esta va aqui um pro fes sor vi si tan te do Cen tro La ti no-Ame ri ca no de Pes -
qui sas em Ciên cia So ci a is, o Clapecso, en tão di ri gi do pelo Co sta Pin to ou pelo
Manuel Di e gues Jr., cha ma do Jo seph Kahl, que eu ti nha vis to numa re u nião da
Ame ri can So ci o lo gi cal Asso ci a ti on em Chi ca go, da qual par ti ci pei como ob ser -
va dor não-au to ri za do. Ele ti nha um li vro cha ma do The Ame ri can class struc tu re, li
o li vro, e quan do che guei aqui con ver sei com ele. O fato de ter lido o li vro e de
tê-lo vis to em Chi ca go tal vez tenha tido al gu ma im por tân cia, por que ele me dis -
se: “Olha, meu por tu guês é ruim. Estou pen san do em fa zer pes qui sas, e você po -
de ria me aju dar”. Acer ta mos en tão que iría mos ra char um apar ta men to, mas só
Jo seph Kahl se ria ca paz de dar a su ges tão que deu. Ele mo ra va num apar ta men to
de uns três quar tos na Nos sa Se nho ra de Co pa ca ba na, e eu dis se: “Ô Kahl, eu não 
pos so pa gar isso, não!” Ele: “Mas cada um paga de acor do com o seu sa lá rio pro -
fis si o nal”. Apren di bas tan te com ele. Ele ti nha uma pes qui sa ro lan do, so bre mo -
der ni za ção de va lo res, e pres tei-lhe uma cer ta as ses so ria.

Um dia o Kahl che gou para mim e dis se: “Gláu cio, você devia vol tar
para os Esta dos Uni dos para fa zer o dou to ra do”. Per gun tei por quê, e ele dis se:
“Você sabe mu i to a res pe i to de so ci o lo gia po lí ti ca, bas tan te a res pe i to de es -
tratifi ca ção, mas não sabe mais nada. A so ci o lo gia é mu i to mais rica do que isso”.
Pen sei: “Quer sa ber, é ver da de”. 

E você vol tou en tão para os Esta dos Uni dos, para fa zer o dou to ra do.
Sim. Não obs tan te, an tes de eu ir para os Esta dos Uni dos, o Kahl me re co -

men dou numa ap pli ca ti on que fiz para a Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos,
para en si nar no Mu seu Na ci o nal de Antro po lo gia e His tó ria do Mé xi co, que dava
um cur so cha ma do Pro yec to 104. Como a gra na era boa e eu que ria vol tar ao Mé xi -
co, onde ti nha ido ra pi da men te como tu ris ta quan do mo ra va em Nova Orle ans,
me dis pus a ir dar esse cur so lá. Era co i sa de qua tro a seis me ses, algo pa re ci do. E
cer ta men te, ape sar de não pa gar mu i to bem para os pa drões in ter na ci o na is da épo -
ca, o sa lá rio era mu i to mais do que eu ja ma is ti nha re ce bi do. Eu te ria que dar um
cur so so bre mé to do. Eu vi via que ren do fu gir do mé to do, e as pes so as fi ca vam me
con vi dan do para dar cur sos so bre mé to do, por que nin guém sa bia nada.

Fui para o Mé xi co e mais uma vez tive um des ses chan ce en coun ters: co -
nhe ci mi nha pri me i ra es po sa, mãe de qua tro fi lhos meus, Mireya. Co nhe ci tam -
bém Pa blo Gon za lez Ca sa no va. Ele me pe diu para ler o li vro dele, li a sé rio e fiz
uma re se nha. Entrei em con ta to com ou tras pes so as no Mé xi co. Ha via um pa dre
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que foi meu alu no e que de po is es cre veu um li vro so bre mé to dos de pes qui sa em
ciên ci as so ci a is. Mas essa tur ma não pro du ziu tan tas pes so as des ta ca das em ciên -
ci as so ci a is quan to eu gos ta ria. Era um pro je to se me lhan te a um mes tra do, den -
tro de uma es co la de an tro po lo gia, com pes so as vin das de toda a Amé ri ca La ti na.
Eram to dos bol sis tas, mas não ti nham for ma ção em ciên ci as so ci a is. De toda for -
ma a ex pe riên cia tam bém teve seu im pac to, que foi o de re for çar meu in te res se
por ques tões la ti no-ame ri ca nas. Esse in te res se ti nha co me ça do bem an tes, mas
foi aí que o mar te lo ba teu: “Isto aqui é par te de tua vida”. Ou tra co i sa im por tan te
foi o con ta to com a cul tu ra in dí ge na. A ques tão in dí ge na no Mé xi co, mu i to pre -
sen te na obra de Pa blo Gon za lez Ca sa no va, tam bém trou xe de volt a a ques tão ra -
ci al, que ti nha sido des per ta da em Nova Orle ans. Eu dis se: “Vou es tu dar isso,
que ro co nhe cer me lhor a ques tão ra ci al e sua re la ção com a es tratifi ca ção”.

Afi nal, do Mé xi co fui para a Was hing ton Uni ver sity em Sa int Lou is, Mis -
sou ri, pre pa ra do para fa zer um dou to ra do com base numa com bi na ção de da dos
agre ga dos e da dos de sur vey. Eu es ta va in te res sa do em ex pli car a vo ta ção ra di cal.
Pri me i ra men te eu pre ten dia ex pli car tan to o voto dos ra di ca is de di re i ta – daí meu
in te res se lá em Chi ca go pela vo ta ção do Par ti do Na zis ta – quan to de es quer da, mas 
tive que afu ni lar e es que cer a di re i ta, fo car na es quer da. Eu já ti nha pu bli ca do algo
nes se sen ti do, tan to no li vro que o Kahl edi tou, cha ma do La in dus tri a li za ción en
Amé ri ca La ti na, quan to em al guns bo le tins do Cen tro La ti no-Ame ri ca no de Pes -
qui sas em Ciên ci as So ci a is. Eu me lem bro que em um dos ar ti gos usei aná li se fa to -
ri al, só que aná li se fa to ri al era fe i ta na base da ma qui ni nha de cal cu lar, e te o ri ca -
men te le va va-se seis me ses para che gar a um re sul ta do. Achei que dava mu i to tra -
ba lho, e tam bém já es ta va en tran do na mi nha ca be ça a idéia de que exis tem di -
men sões que a gen te não con se gue me dir di re ta men te, mas que po dem, atra vés de
ins tru men tos es ta tís ti cos, ser afe ri das com base em da dos di re ta men te ob ser va -
dos. Era ver o la ten te a par tir do ma ni fes to, uma es tra té gia ana lí ti ca que me pa re cia 
mu i to re le van te. Mas sei que te clei e te clei na Fa cit até gas tar os de dos...

Nor mal men te, eu de ve ria fi car dois anos em Sa int Lou is. Resol vi en tão
ado tar uma es tra té gia ar ris ca da, para não fi car lá sim ples men te cum prindo tem -
po, que foi fa zer os exa mes pre li mi na res e de idi o mas logo no pri me i ro ano. Fiz,
me saí mu i to bem e pen sei: “Pron to. Não vou ter que fi car aqui”. Por que eu não
que ria fi car ali? Por que es ta va em cor res pon dên cia com o Lip set, na Uni ver si da -
de da Ca li fór nia, e que ria ir para lá es cre ver a tese, que era mu i to mais na li nha do
Lip set do que na do Kahl. Aliás, Kahl não ti nha ne nhu ma ob je ção a isso.

Você foi para a Was hing ton Uni ver sity em Sa int Lou is por ca u sa do Jo seph Kahl?
– Sim, ele era pro fes sor lá, foi meu ori en ta dor. No pri me i ro sum mer

fomos para o Mé xi co tra ba lhar na pes qui sa dele lá. Essas ex pe riên ci as la ti -
no-ame ri ca nas ti ve ram gran de im pac to e me for ça ram a de ci dir, três anos mais
tar de, ir para o Chi le, e não para Har vard. 
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O que foi que eu apren di em Sa int Lou is? Tive um pro fes sor de psi co -
lo gia so ci al cha ma do Ham blin, e jun tos es cre ve mos um ar ti go so bre as ele i ções
do Allen de, no Chi le. Ro bert Ham blin era um psi có lo go so ci al, para mim o tí -
pi co ame ri ca no, mas um su je i to ex tre ma men te com pe ten te, que tra ba lha va
com mo de los ex pe ri men ta is e me mos trou que a for ma das re la ções en tre va riá -
ve is era im por tan te, que nem tudo é “au men tou um pou qui nho ali, au men ta
um pou qui nho aqui”. Ele dis se: “Não, há al guns fe nô me nos hu ma nos que não
são as sim. Alguns são ex po nen ci a is, ou tros são de ca ying ex po nen ti als”. Escre ve -
mos um ar ti go no qual a idéia de que a res pos ta ele i to ral era uma fun ção-po der,
po wer func ti on, de uma sé rie de va riá ve is que usá va mos para pre ver, fun ci o na va
mu i to bem. Man da mos esse ar ti go sem mu i ta es pe ran ça para a Ame ri can Po li ti -
cal Sci en ce Re vi ew, ele foi pu bli ca do sem mu dan ças, e pas sei a ser o pri me i ro la -
ti no-ame ri ca no a pu bli car na que la re vis ta.

Em Sa int Lou is, tam bém fa zia par te do meu co mi tê Alvin Gould ner.
Gould ner é um so ció lo go ex tre ma men te cri a ti vo, sa bo ta do por uma per so na li da de
ego cen tra da e hos til. Hou ve até um epi só dio hi lá rio: quan do che guei à Was hing ton
Uni ver sity, vi um su je i to sa in do de maca do De par ta men to de So ci o lo gia, com a
cara toda en san güen ta da. Per gun tei se ti nha ha vi do um aci den te, e dis se ram: “No,
Pro fes sor Gould ner pun ched him...” [Não, o Pro fes sor Gould ner deu-lhe um soco...]
Esta va lá tam bém Irving Ho ro witz. Era um cara de es quer da, e mi nha re la ção com
ele era por aí. Anos de po is ele com prou uma re vis ta, fun dou um min i-im pé rio de
pu bli ca ções, ga nhou mu i to di nhe i ro e aban do nou a so ci o lo gia. Ha via ain da ou tros 
pro fes so res em Sa int Lou is, com quem tam bém apren di

Afi nal, de po is de Sa int Lou is você foi para a Ca li fór nia tra ba lhar com Sey mour
Lip set.

– Sim. Fui para Berkeley, Ca li fór nia, para en si nar so ci o lo gia in dus tri al e
não sei mais o quê na gra du a ção, e ter mi nar o dou to ra do tra ba lhan do no Insi tu te
of Inter na ti o nal Stu di es. Pas sei três anos na Ca li fór nia. Em me nos de um ano
ter mi nei a tese, que se cha mou De sen vol vi men to eco nô mi co e ra di ca lis mo po lí ti co,
man dei para Sa int Lou is, mas per di o pra zo, por que ela ti nha que ser im pres sa
em um de ter mi na do pa pel. Só re ce bi o dou to ra do no ano se guin te, 1965.

Você ti nha o pro je to de vol tar logo para o Bra sil?
– Não pen sa va nis so, não. Eu es ta va pu bli can do mu i to nos Esta dos Uni -

dos, as opor tu ni da des es ta vam apa re cen do lá, e ba lan cei, pe sei. Du ran te mi nha
per ma nên cia em Sa int Lou is pu bli quei uns qua tro ou cin co ar ti gos. A pu bli ca ção
mais pres ti gi o sa foi essa que men ci o nei, na Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, mas
hou ve ou tras. Foi du ran te meu pe río do na Ca li fór nia que re al men te pu bli quei
mais. Eu vi nha ao Bra sil sem pre que po dia, ti nha fa mí lia no Rio, man ti nha al gum
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con ta to na PUC. O pro ble ma é que, no Rio de Ja ne i ro, tan to a so ci o lo gia quan to a
ciên cia po lí ti ca apa re ce ram tar de. Ha via um per so na lis mo mu i to gran de. Ha via
bri gas ho mé ri cas en tre Co sta Pin to e Gu er re i ro Ra mos, ha via tam bém o José
Arthur Rios... Esta va-se en ga ti nhan do, e nin guém sa bia se que ria fa zer um pro -
gra ma mais sé rio ou me nos sé rio. Mais sé rio sig ni fi ca va tam bém in ves tir mais.

Você foi di re to de Berkeley para o Chi le? Por que você dis se que não quis ir para
Har vard? De onde vi e ram es ses con vi tes, e como você to mou sua de ci são?

– Lip set foi para Har vard e que ria me le var para lá como pro fes sor as sis -
ten te. Fo ram três as ra zões que fi ze ram com que eu pre fe ris se ir para o Chi le. Pri -
me i ro, sen ti – e não foi a úni ca vez – que ir para Har vard se ria fi car per ma nen te -
men te. Har vard é o cen tro do uni ver so aca dê mi co ame ri ca no, ia ser di fí cil sair de 
lá, e isso me in co mo da va. Se gun do, eu me sen ti pa tro ni zed. “Esse cara vem de um
país em que não há ciên cia so ci al e ciên cia po lí ti ca re le van te, mas ele é uma ex ce -
ção. The good Indi an”. De tes tei isso. Uma ter ce i ra ra zão era que o Chi le pa ga va
mais e eu não pa ga ria im pos tos. Ha via ain da uma quar ta ra zão: o Chi le é mu i to
mais bo ni to fi si ca men te do que a área de Bos ton, ape sar de cul tu ral men te Bos -
ton ser um lu gar ex tre ma men te gos to so.

Fui para o Chi le em 1964, para di ri gir a Esco la de So ci o lo gia da Fa cul da -
de La ti no-Ame ri ca na de Ciên ci as So ci a is, a Flac so. Fui como subs ti tu to, não
ain da per ma nen te, do Pe ter He intz, que eu ha via co nhe ci do na Ca li fór nia. A
Flac so era uma ins ti tu i ção re gi o nal la ti no-ame ri ca na, e uma das co i sas in te res -
san tes e gos to sas a res pe i to de San ti a go do Chi le é que ha via lá 16 or ga ni za ções
re gi o na is. Então ha via mu i ta in te ra ção, mu i ta apren di za gem de um com o ou tro.

Qu an do você foi para o Chi le, já ti nha ha vi do o gol pe mi li tar no Bra sil?
– Já. Eu es ta va no Bra sil quan do hou ve o gol pe.
 

E como foi a ex pe riên cia na Flac so?
– A Flac so era uma ins ti tu i ção mí ni ma para os pa drões atu a is, mas ti nha

uma or ga ni za ção como se fos se um ór gão in ter na ci o nal. Foi co lo ca da lá em gran -
de par te pela Unes co. Nós éra mos poucos: havia dois pro fes so res chi le nos,
Edmun do Fu en za li da e Edu ar do Mu ñoz, que ti nham mes tra do, um ce di do pela
Su é cia, Ingvar Ahman, que tam bém ti nha mes tra do, e dois fran ce ses. Assim que
che guei, co me ça ram os con fli tos com o se cre tá rio-ge ral. Pri me i ro, eu não era
mu i to há bil. Se gun do, nós es tá va mos numa ins ti tu i ção com cin co ou seis pes-
soas, e a pri me i ra co i sa que ele me diz é que “qual quer gas to aqui pre ci sa de mi vis -
to bu e no”. Pen sei: quem é esse cara, de quem eu nun ca ouvi fa lar? Como acon te cia 
em toda Amé ri ca La ti na, era al guém que ti nha se formado em dire i to e foi co lo -
ca do em uma Fa cul da de de Ciên ci as So ci a is. 
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Eu não ti nha um pla no para a Flac so. Quando fui para lá, mal sa bia o que 
era. Inclu si ve esse foi o erro de um dos dois ad vo ga dos que eram pro fes so res lá,
achar que eu ti nha um pla no, e que o meu pla no era tras la dar para a Flac so um
de par ta men to ame ri ca no. É que ele não con se guia pen sar uma ins ti tu i ção em
que o di re tor não tives se um pla no de ta lha do. Na Amé ri ca La ti na de en tão, o
pen sa men to era cen tra lis ta e di ri gis ta. Um di re tor de ve ria ter um pla no para im -
por aos alu nos. Ora, não ter um pla no não que ria di zer que a co i sa fos se cor rer ao
léu. Mas sig ni fi cava que, em con tras te com o Pe ter He intz, que es ta va lá an tes, eu
não ti nha uma te o ria que fos se a mi nha e que eu qui ses se im ple men tar, tor nar
ofi ci al, ins ti tu ci o nal. Ele ti nha a dele, a te o ria da ten são es tru tu ral, quis fa zer es -
co la, e isso sem pre me re pug nou. Era di ri gis ta de ma is.

A Flac so re pre sen tou uma ex pan são mu i to gran de do meu apren di za do
so bre Amé ri ca La ti na. Lá tam bém des co bri que os alu nos apren dem mu i to con -
ver san do uns com os ou tros. Era evi den te que os uru gua i os não sa bi am nada a
res pe i to da Co lôm bia e vice-ver sa, como até hoje. Come çou en tão a sur gir a idéia, 
em um ní vel po lí ti co- ide o ló gi co, de uma in te gra ção la ti no-ame ri ca na. Mas aí
co me ça ram a ba ter os gol pes mi li ta res, o que tor nou tudo in viá vel. A tal pon to
que dis cutía mos um me ca nis mo fle xí vel para que as pes so as pu des sem fu gir de
um país com seus car tões IBM. Esse era o gran de pro ble ma: você sair com ca i xas
de car tões IBM, le van do sua pes qui sa para ou tro país. Hoje você pega um pen-dri -
ve, põe no bol so e leva a sua bi bli o te ca in te i ra. Naque le tem po não era as sim.

Tive pro ble mas po lí ti cos mu i to sé ri os quan do era di re tor da Flac so. A
tra di ção era ace i tar alu nos fa zen do en tre vis tas pes so a is, e agre guei a isso al guns
tes tes. Em dado mo men to fui à Argen ti na para en tre vis tar can di da tos. Como
isso era fe i to? Eu pe dia a al guém da Uni ver si da de de Bu e nos Ai res que or ga ni -
zas se as en tre vis tas. Mas na oca sião já ti nha ha vi do o gol pe, e os mi li cos ar gen ti -
nos disse ram: “Não, você não vai en tre vis tar nin guém da Uni ver si da de de Bu e -
nos Ai res. Nós te mos os nos sos can di da tos aqui”. Eu dis se: “Des cul pe, mas não
em pla ca as sim. Vou en tre vis tar, é meu di re i to. As bol sas são ofe re ci das pela
Unes co, mas são dis tri bu í das por nós, e eu não vou le var os que o se nhor quer”.
Foi um ne gó cio pe sa dís si mo, que me deu mu i ta dor de ca be ça com a Unes co. A
Unes co é uma or ga ni za ção in ter na ci o nal, e os Esta dos-mem bros con tavam. No
caso da Flac so os Esta dos-mem bros teori ca men te co o pe ra vam com US$ 150,00
por ano, o que não era nada, e a ma i o ria nem pa ga va. Mas quan do ha via re u nião
para de ci dir se sim ou não, todo mun do se sen tia dono do pe da ço. Era uma si tu a -
ção um pou qui nho di fí cil. Mas cur ti mu i to o Chi le. Fi quei lá qua tro anos, até
1968, e nes se pe río do for ma mos gen te mu i to boa. O mo de lo que eu ti nha era de
es tu dos in ten si vos. E era pre ci so sa ber mé to do. Eu ain da não ha via acor da do na -
que le mo men to para toda a ex ten são dos mé to dos qua li ta ti vos e de como eles po -
dem ser úte is. Isso veio um pou qui nho de po is, quan do co me cei a co nhe cer o pes -
so al de aná li se de con te ú do no MIT. 
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Em 1968 você vol tou para o Bra sil?
– Em 1968 Isa ac Kers te netzky me con vi dou para vir tra ba lhar no Bra -

sil. Onde? Na Fun da ção Ge tu lio Var gas. Embo ra mi nha vida fos se mu i to con -
for tá vel no Chi le – se não se gu ras se, eu ia vi rar um si ba ri ta, ia con su mir co i sas
es tra nhís si mas, sim ples men te por que era fá cil e ba ra to –, eu es ta va um pou co
cha te a do por que não con se guia es cre ver um li vro. Escre via ar ti go que não aca -
ba va mais, mas que ria es cre ver um li vro. De ci di en tão vol tar com o con vi te do
Isa ac. Saí no dia 12 de de zem bro de 1968 e che guei aqui no dia do AI-5. Era um
vôo da Va rig que fa zia San ti a go, Assun ção, Bra sí lia e Rio. Des ci em Bra sí lia e
na que la mo vi men ta ção do ae ro por to vi Ví tor Nu nes Leal, en tão mi nis tro do
Su pre mo Tri bu nal, que ti nha sido cas sa do, mas eu não sa bia. Lá fui eu fa lar
com ele: “Ví tor, você pre ci sa fa zer uma se gun da edi ção re vis ta do Co ro ne lis -
mo...” Todo mun do me olhan do como se eu fos se um ET. E eu era um ET, nem
es ta va sa ben do do que es ta va acon te cen do. Vol to para o avião, sen to, eles dis tri -
bu em um jor nal lo cal, abro e vejo: AI-5. Dis se: “Êta má sor te!” Che go ao Rio,
te le fo no para o Isa ac, e ele diz: “Gláu cio, não dá”. Não era por que eu fos se de es -
quer da ou de di re i ta, nun ca fui um cara re co nhe ci do como es quer da, mas é que
eu era so ció lo go, e isso não po dia. E aí, es tou eu com mu lher, um fi lho, como é
que eu faço?

Fui ao CNPq e me en contrei com o di re tor da par te de ciên cias so ci a is,
um ex-alu no meu cha ma do Ivan Gon çal ves de Sou za. Nesse mo men to es ta va ali
um mi li tar con ver san do com ele, e o Ivan dis se as sim: “Ô Aze ve do, você não
que ria al guém pro du ti vo? Esse aqui eu ga ran to”. Era o ca pi tão-de-mar-e-guer ra
José Car los Aze ve do, en tão vice-re i tor da UnB, que me con vi dou para ir a Bra sí -
lia. Na quela épo ca, fa zia oito anos que Bra sí lia ti nha sido ina u gu ra da. Estava
tudo in com ple to, a UnB era ver me lha de pó, quando ha via chu va inun da va
tudo... Fui ao De par ta men to de So ci o lo gia e vi que es ta va che io de pes so as sem
mes tra do, que ti nham sido co lo ca das lá por in di ca ção de cima – havia tam bém
um gru po mais mo der no, mu i tos de Mi nas, que ti nha mes tra do. Pen sei: “Isto
aqui não é sé rio...”

Num dos meus te le fo ne mas bus can do em pre go, Joe Kahl, que con ti nu a -
va em Sa int Lou is, dis se: “Você deu sor te. Um vi si tan te que vi nha para cá não
veio, e a vaga está aber ta”. Lá fui eu de volt a para Sa int Lou is. Um ano de po is, co -
locou-se ou tra vez a ques tão de para onde é que eu ia. Tor nei a con versar com o
Aze ve do, e ele me ofe re ceu mais um sa lá rio para pa gar os gas tos de trans por te. Só 
que o meu sa lá rio na UnB se ria um quar to do sa lá rio que eu re ce bia em Sa int
Lou is, um oi ta vo do que eu re ce be ria no Chi le. Como na épo ca eu es ta va ca sa do,
e mi nha mu lher tinha o mes tra do em an tro po lo gia no Mé xi co, eles fi ze ram um
pa co te: ela e eu. Aí comecei a era Bra sí lia.
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Foi en tão que você foi para a UnB.
– Sim. Minha mis são, por as sim di zer, era bus car gen te boa para con s-

tru ir um ins ti tu to lá. E os meus ad ver sá rios não fo ram os ca ras sem pós-gra du a -
ção que ti nham sido co lo ca dos por in di ca ção po lí ti ca. Foram os mais jo vens,
com mes tra do, por que eles se sen ti am os do nos do pe da ço. De re pen te che ga um
cara com PhD, pu bli ca ções... Com pa ra ti va men te, eles ain da ti nham mu i to ter re -
no pela fren te para che gar onde eu estava. Eu não me en ten dia mu i to bem com
eles. Escre vi para um nú me ro gran de – para épo ca – de pes so as que já ti nham
dou to ra do, pre fe ri vel men te fora – em 1969, 70, não ha via dou to ra do em ciên cia
po lí ti ca no Bra sil –, mas só um aca bou indo: Hél cio Sa ra i va. 

Fize mos en tão o mes tra do, e aí hou ve um cho que de con cep ções. Eu
que ria um mes tra do ex tre ma men te qua li fi ca do, como ti nha co la bo ra do para fa -
zer na Flac so, e não um mes tra di nho. Ou tros não pen sa vam as sim. Pen sa vam
que a Uni ver si da de de Bra sí lia ti nha que ser vol ta da do Cen tro para o Cen -
tro-Oeste, Nor te, e tal vez Nor des te, e que se se fi zes se exa mes de se le ção mu i to
du ros não vi ria mu i ta gen te. Eu não es ta va mu i to in te res sa do nis so. Estava in te -
res sa do em que do mes tra do sa ís sem pes so as mu i to boas. Eles que ri am que se
apro vas sem 40, e eu apro va va qua tro, cin co ou oito. Ha via um pou co de ten são,
por que o meu re qui si to de qua li da de se cho ca va com os pla nos da uni ver si da de
de ser vir a três re giões.

O Insti tu to de Ciên ci as Soci a is da UnB in clu ía so ci o lo gia, po lí ti ca e an -
tro po lo gia. Apro ve i tei e fui co le tan do in for ma ções a res pe i to da di ta du ra. Eu ti -
nha um com pro mis so ver bal ra pi dís si mo com o Aze ve do, que me dis se o se guin -
te: “Você não se mete na pe sa da e nem dá apo io lo gís ti co a mi li tan te; em tro ca, se
ro lar pro ble ma, eu se gu ro a sua bar ra por 72 ho ras, até você sair do país”. Isso não 
foi um acor do es cri to, foi fa la do. Eu dis se a ele: “Você sabe que eu não gos to de
mi li ta res, não é? Você sabe que eu te nho uma ex pe riên cia lati no-ame ri ca na
ruim...” Ele dis se: “Só não mexa com os mi li ta res daqui. Dos cu ca rachas você
pode di zer o que qui ser”. Aze ve do ti nha um pro je to mo der ni zan te. Eu não me
lem bra va dele, mas ele ti nha me co nhe ci do quan do fui pro fes sor vi si tan te no
MIT por um se mes tre, no tem po em que es ta va na Flac so. Tal vez isso o te nha in -
flu en ci a do.

O que você pes quisou nes se tem po que pas sou na UnB?
– Eu es ta va fa zen do o li vro que de po is se cha mou So ci e da de e polí ti ca no

Bra sil. O pri me i ro tí tu lo foi A demo cra cia que pas sou, mas Ju a rez Bran dão Lo pes
achou que era sa u do sis ta e mu dei. O li vro saiu em 1973.9 Nele apro ve itei co i sas
que ti nha fe i to an tes e fiz al gu mas aná li ses no vas. Usei re sul ta dos de aná li ses que
fiz no com pu ta dor da Was hing ton Uni ver sity em Sa int Lou is, por que o com pu -
ta dor da UnB ti nha uma me mó ria ri dí cu la. Você co lo ca va lá 40 ob ser va ções e 2
va riá ve is, e ia para casa dor mir, es pe ran do a re gres são no dia se guin te.
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Na pre pa ra ção do li vro, você ti nha uma equi pe, os alu nos aju davam?
 – Ti nha alu nos ex ce len tes, mas eles não aju da vam. Não ti nha equi pe,

não ti nha au xi li ar, não ti nha nada. Tra ba lha va so zi nho, como aliás fiz a ma i or
par te do tem po até hoje. Usei tra ba lhos de dois alu nos, com o con sen ti men to de -
les. Uma aná li se de um tra ba lho que es cre vi em co-au to ria com Nadya Ara ú jo so -
bre a vo ta ção de um can di da to co mu nis ta no es ta do de Go iás, e os da dos da tese
de mes tra do do Cel son José da Sil va, que de po is foi es tu dar fi lo so fia na Ale ma -
nha e ter mi nou send o di re tor da Facul da de de Filo so fia da UFMG. Nadya é hoje 
pro fes so ra do De par ta men to de So ci o lo gia da USP. Só que Nadya, no úl ti mo se -
mes tre, fi cou um pou co can sa da da mi nha ori en ta ção e da co i sa em pí ri ca, se en -
can tou com a Bár ba ra Fre i tag, uma pes soa fas ci nan te, e foi fa zer o mes tra do com
ela. Depo is fez o dou to ra do no Mé xi co.

Uma co i sa in te res san te na UnB foi pe gar al guns alu nos que ti nham
sido re pro va dos no exa me de mes tra do, fa zer um pe que no pro gra ma in ten si vo
com eles, e de po is um ou tro pro gra ma de mes tra do. To dos em pla ca ram. Quem
eram? O que saiu na fren te de todo mun do era um que qua se foi ju bi la do: Mar -
cos Co im bra, hoje di re tor da Vox Po pu li. Ele me foi in di ca do pelo Sér gio
Abran ches, que era meu ori en tan do. Cha mei-o, per gun tei se ele que ria tra ba -
lhar co mi go, e dei-lhe um mon te de co i sas para ler, en tre elas o Po li ti cal man do
Lip set: “Volt a da qui a tan to tem po com isso lido”. Ele vol tou na me ta de do
tem po com aqui lo não só lido, mas co men ta do, e dis pa rou. Esta vam tam bém
no gru po de eli te a Ana Ma ria Fer nan des e a Fer nan da So bral, hoje pro fes so ras
da UnB, Re gi na, que foi para Pa ris e de po is para o Ce a rá...  Enfim, esse gru po
deu cer tís si mo, e isso me con ven ceu de que mu i tos alu nos são re pro va dos por -
que nin guém tem in te res se, nin guém aju da, nin guém pega pela mão. Por fal ta
de ori en ta ção. É uma co i sa em que até hoje acre di to fir me men te. Antes eu di zia
que o ori en ta dor não pode me lho rar mu i to o alu no, mas pode aca bar com ele.
Hoje acre di to que se pode me lho rar e mu i to o alu no. O que não pode é ori en ta -
ção à dis tân cia, tipo “apa re ce no fim do se mes tre”.

O pe río do pós-64 marcou o iní cio de no vas pes qui sas so bre a po lí ti ca bra si le i ra. Seu
li vro So ci e da de e po lí ti ca no Bra sil, de 1973, foi, aliás, um dos pri me i ros tra ba lhos
a ana li sar a mu dan ça que es ta va ocor ren do na so ci e da de bra si le i ra, e a ex pli car o
gol pe de 64 em fun ção des sa mu dan ça. A par tir daí sur gi ram várias pes qui sas, so bre
par ti dos, ele i ções...

– So bre o Le gis la ti vo, tam bém. Escre vi um ar ti go com Sér gio
Abranches cha ma do “As fun ções do Legis la ti vo”,10 que deu um bo lo lô des gra -
ça do, por que es sen ci al men te nós mostráva mos que o Legis la ti vo ha via se su i ci -
da do. Ele der ro ta va as ini ci a ti vas ori gi na das nele pró prio, in de pen den te men te
do par ti do. Par ti do não fa zia di fe ren ça ne nhu ma. Naquela épo ca eram dois,
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MDB e Are na, e, in de pen den temen te de quem apre sen tas se o pro je to, a chan ce
de ele ser apro va do era de bem me nos de 10%. Enquan to isso, qua se 100% dos
pro je tos de ini ci a ti va do Exe cu ti vo eram apro va dos.

Nes sa épo ca tam bém tra ba lhei com a ques tão da de si gual da de na re pre -
sen ta ção. Mos trei como as mu dan ças na le gis la ção afe ta vam a de si gual da de na
re pre sen ta ção dos es ta dos, que já era gran de e pre ju di ca va so bre tu do os es ta dos
mais po pu lo sos. Aí eu dis se: “Mas isso tem uma cor re la ta que é ide o ló gi ca. Os
par ti dos be ne fi ci a dos são os de di re i ta, e os pre ju di ca dos são os de esquer da”.
Esse ar ti go se cha mou “De si gual da des ele i to ra is no Bra sil”11 e foi pu bli ca do na
Re vis ta de Ciên cia Po lí ti ca da Fun da ção com uma nota do edi tor. Como toda re -
vis ta, a Re vis ta de Ciên cia Po lí ti ca di zia algo como “os ar ti gos são de res pon sa bi li -
da de dos au to res”. O meu ti nha isso es cri to em ba i xo ou tra vez. Ou seja, ha via
uma ad ver tên cia du pla, ge né ri ca e es pe cí fi ca. O que eu es ta va di zen do de ma is
ali? Eram nu me ri nhos...

Qu an do você quis pu bli car o So ci e da de e po lí ti ca no Bra sil, foi fá cil en con trar uma 
edi to ra? Hou ve pro ble mas po lí ti cos?

– Qu an do aca bei, man dei o li vro para pes so as co nhe ci das: Ju a rez, que ti -
nha as sis ti do à mi nha de fe sa de tese na Was hing ton Uni ver sity, Fer nan do Hen -
ri que, que eu ti nha co nhe ci do em São Pa u lo quan do era pre si den te do cen tro
aca dê mi co e de po is re en con trei no Chi le, e ou tros. Foi Fer nan do Hen ri que
quem dis se que eu de via pu bli car pela Di fel. Ju a rez veio com a crí ti ca de que o tí -
tu lo não es ta va bom, e en tão bo tei um tí tu lo mais ne u tro, tão des cri ti vo quan to
pos sí vel. 

So ci e da de e po lí ti ca no Bra sil, ao sair, ca u sou cer to im pac to na aca de mia. Era
uma pri me i ra sis te ma ti za ção do pro ces so ele i to ral no Bra sil du ran te um lon go
pe río do. 

– Era so ci o lo gia po lí ti ca.

E aí veio o li vro da Ma ria do Car mo Cam pel lo de Sou za, Esta do e par ti dos
po lí ti cos no Bra sil, em 1976.12 Enquan to você es tu da va par ti dos e ele i ções, ela
es tu da va par ti dos e go ver no. 

– Sim. Antes de ler, en contrei com Si mon Schwart zman, e ele dis se: “É
con tra a gen te!” Si mon tam bém me cri ti ca va mu i to por ser pela so ci o lo gia po lí ti -
ca. Ele ten dia a pri vi le gi ar o po lí ti co na ex pli ca ção do po lí ti co. Àque la al tu ra já ti -
nha pu bli ca do São Pa u lo e o Esta do Na ci o nal, com a histó ria das co a li zões en tre o
Sul e Mi nas con tra São Pa u lo.13 O que a Ma ria do Carmo dizia era: “Olha, vo cês
es que ce ram os par ti dos. Tem par ti do aí”. E a ver da de é que nós es que cemos os
par ti dos, sim. Mas ela não escre veu isso num sen ti do hos til, sim ples men te afir -
mou isso, e era ver da de.
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Nessa mes ma épo ca, anos 1970, você teve uma po lê mi ca com Ola vo Bra sil de Lima
Jr. Como foi isso?

– Foi jus ta men te por ca u sa do So ci e da de e po lí ti ca no Bra sil, quan do vim
para o Iu perj  como pro fes sor vi si tan te. O que eu me lem bro é que Ola vo acha va 
que eu es ta va tra ba lhan do par ti dos po lí ti cos em ní vel na ci o nal e que os par ti -
dos po lí ti cos ti nham, so bre tu do, uma re a li da de es ta du al. Se ele ti ves se dito que 
os par ti dos po lí ti cos tam bém têm uma re a li da de es ta du al que pesa, nós ía mos es -
tar no mes mo bar co, mas ele fez aqui lo já em tom po lê mi co. Mas ve jam: Ola vo e 
eu co me ça mos essa po lê mi ca e sa ía mos sem pre para al mo çar. E pla ne ja mos dar
um cur so jun tos exa ta men te por isso, por que nos pa re ceu que se ria uma ex ce -
len te opor tu ni da de de usar nos sa dis cór dia como exem plo de como se pode tra -
ba lhar bem: você dis cor da, mas é ami go. A po lê mi ca fi cou co nhe ci da, mas o
lado des co nhe ci do des sa his tó ria é que Ola vo e eu con ver sá va mos e dá va mos
um cur so jun tos.

Olhan do on re tros pect, So ci e da de polí ti ca no Bra sil ig no ra mes mo os esta -
dos, leva mu i to pou co em con si de ra ção a or ga ni za ção par ti dá ria den tro deles.
Ou seja, meu mar co era na ci o nal, ig no rando a im por tân cia dos es ta dos, e o mar -
co do Ola vo era es ta du al, re du zin do o na ci o nal à so ma tó ria pon de ra da dos es ta -
dos. Acho que nós dois es tá va mos er ra dos. Cer ta men te, a par tir do mo men to em
que con sid erei os es ta dos não só como um pa râ me tro es pa ci al, mas tam bém
como algo que so bre de ter mi na a or ga ni za ção par ti dá ria, o que eu fazia co me çou
a fi car me lhor.

Como dis se há pou co, quem foi mu i to crí ti co com o So ci e da de e polí ti ca no 
Bra sil foi o pró prio Si mon, mas pes so al men te, ver bal men te. Man dei o li vro para
o Antô nio Ota vio Cin tra, que é um fan tás ti co crí ti co, para o Si mon e para mais
al guém para que fi zes sem co men tá ri os, e o do Si mon foi que se de via ex pli car o
po lí ti co mu i to mais pelo po lí ti co. “Pára com esse ne gó cio de ur ba ni za ção, in dus -
tri a li za ção, clas se.” Acho que Si mon es ta va ne gan do o pas sa do mar xis ta dele,
uma ne ga ção que co me çou na Flac so, por que por um tem po ele se en tu si as mou
com a pers pec ti va do Pe ter Heintz. O pro ble ma com o Ola vo foi o de ta lhe de que
a uni da de de aná li se não devia ser aque la, en quan to Si mon dizia que o en fo que
es ta va er ra do. Não podia ser so ci o lo gia po lí ti ca e afir mar que era ciên cia po lí ti ca. 

De po is de pu bli car So ci e da de e po lí ti ca no Bra sil, nos li vros se guin tes você
tran si tou por ou tros te mas, não é?

– Sim. Depo is veio uma eta pa agrá ria. Escre vi um li vro cha ma do A ques -
tão agrá ria na Amé ri ca La ti na, que pu bli quei em 1976.14 A Amé ri ca La ti na pe sou,
e fui para Cor nell, nos Esta dos Uni dos, por que não ha via ab so lu ta men te nada no 
Bra sil para ler so bre a ques tão agrá ria na Amé ri ca La ti na. Nos sas bi bli o te cas
des co nhe ci am a pro du ção la ti no-ame ri ca na. Con si de ro Qu es tão agrá ria tal vez
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me lhor que o an te ri or, mas não ca u sou nem ma ro la. Essa ida para Co rnell, aliás,
foi a mi nha pri me i ra “fuga” da UnB. A bar ra pe sa da foi de po is de 1977. Aí é que
foi o con fli to com o Aze ve do. Não pos so es que cer que nes sa oca sião Bo lí var La -
mou ni er, Fá bio Wan der ley Reis e Hél gio Trin da de me es cre veram ime di a ta -
men te, di zen do “olha, a gen te con se gue tra ba lho para você”. Isso me to cou, vou
mor rer sem me es que cer. 

O li vro se guin te foi po lí ti co, es cri to a to que de ca i xa. Era a épo ca das
Di re tas Já, achei que era pre ci so fa zer uma co i sa me nos pan fle tá ria a res pe i to, e
fiz. Só que a Edi to ra Vo zes de mo rou, e o li vro saiu de po is que a emen da foi der -
ro ta da. De iní cio ia se cha mar Di re tas Já, mas de po is de pas sa do o mo men to, o
tí tu lo fi cou va zio. Co lo ca mos en tão um nome ab so lu ta men te un sexy: Co lé gio
ele i to ral, con ven ções par ti dá ri as e ele i ções di re tas.15 Nes se li vro en tra ram in clu si ve
al guns ar ti gos de jor nal. Diga-se de pas sa gem que quan do eu es ta va em Bra sí lia 
co me cei a es cre ver para as se ções de opi nião de jor na is, co i sa que não fa zia an -
tes. É cla ro que na hora do li vro você re ca u chu ta os ar ti gos, am plia, dá mais
con te ú do. 

Qual é a sua vi são dos es tu dos de ciên cia po lí ti ca no Bra sil hoje?
– Nós te mos uma área que acho que está mu i to bem de sen vol vi da aqui,

que é a dos es tu dos le gis la ti vos. Pode-se fa zer que i xa de que é qua se tudo fe de ral,
há pou cos es tu dos so bre os le gis la ti vos es ta du a is, qua se nada so bre os mu ni ci -
pais, pou co so bre in te ra ção, mas é uma área de es tu dos que tem um nú cleo for te.
Arge li na Fi gue i re do, Fer nan do Li mon gi, Fabito – Fa bi a no dos San tos–, Ja i ro
Ni co lau, Le any Bas tos, Pe dro Ne i va, que foi meu ori en tan do, e al guns ou tros,
to dos já fi ze ram o mes mo tipo de aná li se, bus can do vo ta ção, ca rac te rís ti cas mais
quan ti ta ti vas etc. Pe dro tra ba lhou com o Se na do, o que é raro, a ma i o ria tra ba lha
com a Câ ma ra. Essa tal vez seja a área mais for ta le ci da. Por ou tro lado, nós aban -
do na mos os es tu dos ele i to ra is. Há pou quís si mos. Se você for atrás dos da dos de
duas dé ca das atrás, fim da di ta du ra in clu si ve, verá que havia mu i tos es tu dos ele i -
to rais, mas não é o caso ago ra. Os es tu dos ele i to ra is são ca ros, e acho tam bém que
te mos um pro ble ma se ri ís si mo de pro fes so res que não sa bem ana li sar da dos.
Logo, não há pes so al para fa zer isso.

Acho que a ciên cia po lí ti ca no Bra sil, que não está tão ruim quan to a so -
ciolo gia, tem des pre za do mé to do – e por mé to do não que ro di zer es ta tís ti ca. Se
você me per gun tar qual é o es tu do que usa en tre vis tas bem-fe i tas den tro de um
uni ver so de en tre vis ta dos ale a to ri a men te se le ci o na dos, vou di zer: “Ne nhum”.
Tem mu i ta gen te que acha que mé to do qua li ta ti vo é sim ples men te não ter nú me -
ros. Você chu ta o que qui ser, e é mé to do qua li ta ti vo. Por um lado, o fato de mu i tas
pes so as que sa bem tra ba lhar es ta rem es tu dan do o Le gis la ti vo chu pa ta len tos dos
es tu dos ele i to ra is. É pos sí vel tam bém que os es tu dos so bre par ti dos te nham es va -
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zi a do bas tan te. Cer ta men te eu acho que da di ta du ra para cá eles es va zi a ram. Ou
seja, a Are na exis tia, o MDB tam bém, a gen te brin ca va que um era o “par ti do do
sim” e o ou tro do “sim se nhor”, mas am bos exis ti am. Ma ria D’Alva tra ba lhou
muito bem o MDB.16 Mas não co nhe ço um es tu do bem fe i to so bre a Are na.

Esse é um dos pro ble mas. Acho que as pes so as, no afã de te rem uma
pos tu ra an ti quan ti ta ti va, fo ram le va das a uma pos tu ra an ti mé to do, qual quer
que seja ele. Isso para mim é par ti cu lar men te ver da de i ro na so ci o lo gia, onde o
tra ba lho de mu i tos é uma imi ta ção ba ra ta, in com ple ta, da boa an tro po lo gia. É
má so ci o lo gia ten tan do ser boa an tro po lo gia sem con se guir. Os par ti dos não
têm sido bem es tu da dos, a re la ção en tre os po de res não têm sido es tu da das. Ao
mes mo tem po, há áre as no vas. O Esta do cres ceu mu i to, e há gen te hoje es tu -
dan do ins ti tu i ções, mi nis té ri os, de par ta men tos etc. O que me dá pena é não ver 
es ses ti pos de es tu dos imer sos no ar ca bou ço teó ri co da so ci o lo gia das or ga ni za -
ções. De i xa ram a so ci o lo gia das or ga ni za ções de fora do es tu do das or ga ni za -
ções.

Enfim, os es tu dos ele i to ra is de pen dem da dis po ni bi li da de dos re sul ta -
dos, e ago ra há uma nova rama. Por exem plo, es tou es cre ven do um ar ti go com
Sô nia Ter ron, geó gra fa, so bre como o Bol sa Fa mí lia mu dou a dis tri bu i ção ge o -
grá fi ca dos vo tos da dos ao Lula. Ja i ro Ni co lau fez isso jun to com um ra paz cha -
ma do Vi tor Pe i xo to,17 e um gru po de eco no mis tas os cri ti cou de uma ma ne i ra até 
um pou co de se le gan te. Escre vi um ar ti go de jor nal em que digo que nas ele i ções
de 2006 a vo ta ção de Lula se en ca i xa na te o ria que vin cu la po bre za a voto pela es -
quer da, e iro ni zo di zen do que hoje Lula é mais for te nos gro tões, que era exa ta -
men te o que acon te cia com a Are na. Wan der ley Gu i lher me dos San tos, sem ci tar
meu ar ti go, dis se que os gro tões não são mais aque les, de i xa ram de ser gro tões...
Deu a men sa gem dele.

Você não acha que os ins ti tu tos de pes qui sa de opi nião, que são em pre sas co mer ci a is
mu i tas ve zes li gadas a jor na is, a re des de co mu ni ca ção, aca ba ram por atra ir os
ci en tis tas po lí ti cos e por fa zer um tra ba lho de di vul ga ção de in for ma ções que an tes só
o ci en tis ta fa zia?

– Sem dú vi da, houve uma mi gra ção de pes so as qua li fi ca das para es sas
em pre sas. Mi gra ção sig ni fi ca que al guém ga nha e al guém per de. As ins ti tu i ções
aca dê mi cas per de ram e, além dis so, não se re pro du zi ram. Con ver sei so bre isso
com Nel son do Vale Sil va, que tem a mes ma opi nião. Nós não ti ve mos a pre o cu -
pa ção de for mar qua dros que fos sem gra du al men te en tran do no mer ca do desse
tipo de aná li se, de tal ma ne i ra que ago ra que es ta mos nos apo sen tan do, ou mor -
ren do, pode-se cri ar um va zio. As ins ti tu i ções fo ram to ma das por um gru po que
não é mu i to de vo to da pes qui sa em pí ri ca. Não for ma mos no vos so ció lo gos e
cientis tas po lí ti cos em nú me ro su fi ci en te para ocu par as po si ções que se abriram
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com uma re pre sen ta ção alta de pes so as que pes qui sam quan ti ta ti va, qua li ta ti va
ou his to ri ca men te. 

Você não acha tam bém que hoje o main stre am da ciên cia po lí ti ca mu dou mu i to no
mun do?

– Mu dou, cla ro. Mas não acho que no Bra sil se es te ja fa zen do o que se faz
no mun do. Estou fa zen do uma pe que na aná li se dos tí tu los dos ar ti gos pu bli ca -
dos nas prin ci pa is re vis tas bra si le i ras. Para mim, tra di ci o na lis mo é es cre ver a
res pe i to de quem, e não de quê. O que é ar ti go so bre quem? “O pen sa men to de
Bour dieu”, “We ber e não sei que lá”.  Quê: Le gis la ti vo. O ob je to é es sen ci al men -
te uma ins ti tu i ção, são re la ções etc. Essa é a di fe ren ça. E há uma di fe ren ça mu i to
gran de en tre as re vis tas bra si le i ras e as prin ci pa is re vis tas es tran ge i ras, no sen ti -
do de que nós te mos mu i to mais quem e mu i to me nos quê. É até mais que isso, se
olhar mos o que é in dicado para os alu nos lerem. Estou fa zen do tam bém um le -
van ta men to das bi bli o gra fi as e das emen tas dos cur sos de pós-gra du a ção em so -
ci o lo gia e ciên cia po lí ti ca que in clu em dou to ra do, e vejo al gu mas co i sas. Pri me i -
ro, o mun do se re duz a al guns pa í ses. É in crí vel que em 2008, com Índia e Chi na
ex plo din do na eco no mia mun di al, nós não tenhamos um ar ti go so bre Índia e
Chi na re co men da do aos le i to res. Fa la mos em te o ria clás si ca. Te o ria clás si ca de
quem? Para quem? Evi den te men te, o que é clás si co para uns não é o que é clás si -
co para ou tros. O que pen sam os afri ca nos? Temos zero re fe rên cia. A Amé ri ca
La ti na não ex ist e no que se en si na hoje em so ci o lo gia e ciên cia po lí ti ca na
pós-gra du a ção, como não ex ist e a Áfri ca, não ex ist e a Ásia, não ex ist e a Eu ro pa
Ori en tal. Ex ist em Esta dos Uni dos, Ca na dá, Ingla ter ra, Ale ma nha e Fran ça, e
um pou co Itá lia, Espa nha e Por tu gal. Um pou qui nho. O re sto não ex ist e. E quan -
do digo não ex ist e é por que não ex ist e mes mo. Zero.

Que mun do é esse, onde a gen te su põe que o que do mi na va o pen sa men to
oci den tal na se gun da me ta de do sé cu lo XIX e iní cio do sé cu lo XX é a úni ca co i sa
que ex ist e? O Bra sil, por exem plo, é um país que tem uma di nâ mi ca re li gi o sa fas ci -
nan te. Por que fas ci nan te? Por que é um país onde as igre jas evan gé li cas es tão ex -
plo din do – e igre jas di fe ren tes; ain da é o ma i or país ca tó li co do mun do; há mu i to 
sin cre tis mo re li gi o so, e há uma co i sa nova, que ex ist e em nú me ros mu i to pe que -
nos na Eu ro pa, que é o es pi ri tis mo. Há mu i to mais es pi ri tis mo aqui do que na
Fran ça de Kar dec. Mas quan do você vê, quase tudo o que o pes so al lê é We ber, A
éti ca pro tes tante e o es pí ri to do ca pi ta lismo. Qu an do eu com pa ro a nos sa bibli o gra fia
com a que está send o usa da nos ou tros pa í ses – es tou fa zen do isso com a Hun gria, 
com o Cen tro de Tre i na men to de Pós-Gra du a ção da Eu ro pa Ori en tal, onde a
ques tão re li gi o sa é im por tan te –, vejo que nin guém está len do We ber para des co -
brir o pro ble ma de um con fli to que é meio ét ni co, meio re li gi o so. Eles es tão es tu -
dan do os au to res que es tão pes qui san do so bre o tema. Acho que nós pra ti ca mos
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uma so ci o lo gia e uma ciên cia po lí ti ca bas tan te ar ca i cas, e mu i to ali e na das. Não
se tra ta da te má ti ca re le van te para o país. Quem está fa zen do tra ba lho so bre
Bolsa Fa mí lia? São os eco no mis tas.

A ciên cia po lí ti ca hoje – e essa foi uma mu dan ça no main stre am – está mu i to
pró xima dos mi cro mo de los e, por tan to, da eco no mia. Tra ba lha-se com mo de los
abs tra tos, mas não se pen sa o país...

– Essa é a mi nha prin ci pal ob je ção. Em par te isso acon te ce por que o pes -
qui sar, na ma i or par te do país, saiu da agen da da pós-gra du a ção em so ci o lo gia e
ciên cia po lí ti ca. Você tem pes so as in crus ta das, não tem mais de par ta men tos.
Qu an do eu mo ra va fora e que ria sa ber o que es ta va ro lan do, o que es ta va send o
des co ber to a res pe i to do país na área de po lí ti ca, ia ler as te ses de mes tra do do
Iuperj e sem pre en con tra va, a cada ano, três ou qua tro in te res san tes. Aca bou. Se
eu for a São Pa u lo, vou ler 15 te ses so bre Bour dieu em so ci o lo gia, algo so bre a so -
ci e da de bra si le i ra, algo so bre re li gião e algo so bre tra ba lho. Mu i to pou cas. A mi -
nha bron ca, que as pes so as às ve zes acham er ro ne a men te que é a fa vor da quan ti -
da de, é a fa vor da pes qui sa, seja qua li ta ti va, seja quan ti ta ti va, his tó ri ca, ge o grá fi ca. 
Ve ja mos, por exem plo, a re la ções en tre o Bolsa Famí lia e a vo ta ção do Lula. Lula
teve em 2002 e 2006 uma vo ta ção pra ti ca men te igual em per cent agem, mas quan -
do você olha isso no mapa são duas dis tri bu i ções ge o grá fi cas mu i to di fe ren tes. A
cor re la ção en tre 2002 e 2006 é ba i xa. O que ex pli ca a mu dan ça? Lula an tes ti nha
mo sa i co, ago ra tem re giões de apo io. Onde es tão es sas re giões no vas do lu lis mo?
Onde o Bolsa Famí lia é mais for te. Isso é so ci o lo gia tra di ci o nal ou ciên cia po lí ti -
ca tra di ci o nal? Não é mes mo! Você pode fa zer a mes ma co i sa com cri me, mas se
pes qui sa mu i to pou co.

Vive mos de pa gar tri bu tos àque les que de fi ni mos como clás si cos. Há
um ar ti go de um au tor afri ca no que diz “Whose classics?”– clás si cos de quem,
para quem? É um ar ti go mu i to im por tan te. Por que os clás si cos me xi ca nos só são 
clás si cos no Mé xi co, os pe ru a nos só são clás si cos no Peru e as sim por di an te? Por
que sa be mos tão pou co so bre pa í ses que são nos sos vi zi nhos? Não há um tra ba -
lho em toda a pós-gra du a ção de ciên cia po lí ti ca e so ci o lo gia que men ci o ne o Pa -
ra guai. E nós te mos mu i to que ver com o Pa ra guai, mu i to. Bo lí via: acho que en -
con trei qua tro tra ba lhos, em 11 anos de pós-gra du a ção. A Bo lí via “bo li vi a na” –
não a bo li va ri a na – apa re ce qua tro ve zes. Tenho um pro ble ma com a ori en ta ção
da ciên cia po lí ti ca e da so ci o lo gia, no sen ti do de que ela aban do na a pes qui sa em -
pí ri ca de qual quer tipo, e no sen ti do de que ela aban do na o Bra sil. O bom so ció -
lo go hoje é o cara que tru ci da al guns au to res – Eli as, Fou ca ult, Bour dieu –, não é
o cara que vai des co brir al gu ma co i sa a res pe i to da vi o lên cia, da vi o lên cia do més -
ti ca, da in fluên cia do Bolsa Famí lia so bre a ele i ção de Lula ou so bre a mor ta li da -
de. Isso não in te res sa. Essa é a re fle xão que eu faço. Esque ce mos do país em que
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vi ve mos, es que ce mos do con ti nen te em que vi ve mos e da con di ção de ter ce i -
ro-mun dis tas, que é o que so mos. Podem não gos tar, mas so mos sim.

Se ria im por tan te tam bém tra ba lhar com a po lí ti ca em ní vel de mu ni cí pio, não é? 
– Cla ro. E há ain da no vas for ma ções que não es ta vam aí 30 anos atrás. As re -

giões me tro po li ta nas cres ce ram mu i to mais que as ci da des. Te mos que re pen sar esse
es pa ço. Não dá mais para che gar e di zer: Rio de Ja ne i ro. Que Rio de Ja ne i ro? Ou tra
co i sa: o di nhe i ro do pe tró leo cor rom peu a po lí ti ca mu ni ci pal na co sta. A co sta do pe -
tró leo é a co sta do cri me: Ma caé, Cabo Frio... A pa ca tís si ma – no lon ger – Fri bur go fi -
gu ra en tre os 30 mu ni cí pi os mais vi o len tos do Bra sil. O or ça men to de Ma caé é o do -
bro do de Ni te rói, com um ter ço da po pu la ção, e a ci da de é mu i to ruim. 

Nós não fi ze mos aqui uma his tó ria de vida com ple ta com você por que es tá va mos
que ren do ver como você che gou aos par ti dos po lí ti cos. Isso foi vis to. Mas hoje você
está es tu dan do so bre tu do a vi o lên cia, e mu i to bem. Can sou dos par ti dos?

– Não. Eu traí... Re al men te me apa i xo nei pela vi o lên cia, quan do des co bri
que po lí ti cas pú bli cas ba i xam o ní vel de vi o lên cia, e sen ti que eu po dia ser um ins -
tru men to nis so. Essa des co ber ta acon te ceu es sen ci al men te atra vés de dois pro gra -
mas, du ran te o go ver no do Cris tó vão Bu ar que no Dis tri to Fe de ral. Nós re du zi mos 
a taxa de mor ta li da de por 10 mil ve í cu los à me ta de em qua tro anos. Se você fi zer as
con tas, vai dar mais ou me nos mil vi das, mil pes so as que não mor re ram e te ri am
mor ri do se con ti nu as se o mes mo ní vel de vi o lên cia. O nú me ro de pes so as mor tas
por afo ga men to no Dis tri to Fe de ral tam bém ba i xou de 100 para 40. Não ex ist e
mar, mas ex ist e lago, rio, e pro por ci o nal men te as pes so as mor rem mu i to mais em
lago e rio, por que é água leve. No caso par ti cu lar do Dis tri to Fe de ral, uma par te
con si de rá vel dos ca sos era tra u ma tis mo cra ni a no se gui do de afo ga men to. O pes-
soal pu la va, ba tia com a ca be ça em ár vo re ou pe dra sub mer sa, e já era. Para evi tar
isso, nós cer ca mos es sas áre as. Ve ri fi ca mos qua is eram os pon tos – de tes to usar a
pa la vra, mas se não usar nin guém en ten de: os pon tos ne gros – e pu se mos gen te ali. 
É uma co i sa mu i to pe des tre. Daí eu pas sei para ho mi cí di os. Esta mos en tran do
nes sa área. Su ge ri a ado ção de pica-paus, que são de tec to res por tá te is de met al. Do -
bra mos a apre en são de ar mas ile ga is no Dis tri to Fe de ral, che ga mos a 1.500. E a
per gun ta que fa ze mos é: quan tas pes so as es sas ar mas iri am ma tar? 

Você se en vol veu de cor po e alma em Bra sí lia e par ti ci pou de po lí ticas pú bli cas que
de ram cer to. O gover no en ten deu, pôs em prá ti ca es sas po lí ti cas, e os re sul ta dos fo ram
mu i to po si ti vos. Você veio para o Rio, se en vol veu de cor po e alma, e não acon te ceu
nada... O que é que tem em Bra sí lia que no Rio não tem?

– No que con cer ne a ho mi cí dio, o Rio de Ja ne i ro en tra num tipo de es ta -
do bra si le i ro que é aque le do pla tô, em ní vel alto. O que é pla tô? De um ano para o 
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ou tro o ho mi cí dio di fi cil men te au men ta ou di mi nui mais que 10% no to tal, em
ge ral me nos de 5%, mas o ní vel de 40, 50 ou 60 por 100 mil ha bi tan tes é um ní vel
alto. Esse é um pa drão. Ou tro pa drão in te i ra men te di fe ren te é o de São Pa u lo,
que está em que da li vre des de 1999. Então, na mi nha le i tu ra, nós te mos que es tu -
dar não só São Pa u lo, onde o êxi to é evi den te, mas te mos que es tu dar tam bém os
es ta dos que não dão cer to. Por que não dão cer to? Por que o ho mi cí dio está cre s-
cen do no Pa ra ná? Por que es tag nou num ní vel mu i to alto em Per nam bu co? Por -
que co me çou a ba i xar Rio de Ja ne i ro du ran te o go ver no do Mar cel lo Alen car, e
de po is es tag nou, su biu e des ceu, su biu e des ceu? Por que cres ceu tan to em Mi nas 
nos go ver nos an te ri o res ao do Aé cio? O que se fez que não se fa zia an tes, ou o que
se de i xou de fa zer do que se fa zia an tes? – afi nal Mi nas era, no Su des te, o es ta do
de lí cia, o es ta do se gu ro, com uma ba i xa taxa de ho mi cí dio. Hoje a taxa é bem
mais alta que a de São Pa u lo – ago ra co me çou a ba i xar. O que hou ve? Te mos que
es tu dar es ses ca sos, por que é daí que vão sair os sub sí di os para po lí ti cas pú bli cas
que vão sal var vi das. Não vão sair da le i tu ra de Fou ca ult. Esta mos fa lan do de
Fou ca ult pra lá e Bour di eu pra cá, e nin guém sabe por que cres ceu o ho mi cí dio
em Mi nas. Isso é gen te, é vida hu ma na que está send o eli mi na da... Nós, ci en tis -
tas po lí ti cos e so ció lo gos, te mos al gum tipo de com pro mis so com o país em que
vi ve mos e que paga os nos sos sa lá ri os? É de ma is exi gir um com pro mis so nos so?
Acho que não.

 Em par te en trei nes sa área da vi o lên cia por que tive a sen sa ção, tal vez ab -
so lu ta men te in gê nua, de que, em pés si mo in glês, I could make a dif fe ren ce. O que
não quer di zer que eu não que i ra fa zer e não faça ou tras co i sas. Se eu vi ver o bas -
tan te, que ro fa zer um li vro in te gra do so bre a di ta du ra mi li tar. Sabe quem su ge -
riu isso? Ma ria Ce li na, que está sen ta da aqui, e que uma vez em Ga i nes vil le dis se
que os li vros que tí nha mos fe i to so bre os mi li ta res eram li vros de me mó ria,18 e
se ria bom fa zer a his tó ria. Acho que ago ra te mos sub sí di os para fa zer, para jun tar
to dos es ses ca cos es par sos de co nhe ci men to que se tem, e ten tar às ve zes ci men -
tar, às ve zes ex tra po lar um pou qui nho, ge ne ra li zar. Não aban do nei isso. Tam -
bém não aban do nei a ques tão aca dê mi ca, no sen ti do de es tar es tu dan do o que se
en si na e o que não se en si na em so ci o lo gia e ciên cia po lí ti ca. A Ala cip, por exem -
plo, que é a Asso ci a ção La ti no-Ame ri ca na de Ciên cia Po lí ti ca, tem um con cur so
para as me lho res te ses de dou to ra do, mas você só pode en trar se ti ver uma tese
que pes qui se algo a res pe i to da Amé ri ca La ti na. Se você es cre ver uma tese ma ra -
vi lho sa so bre We ber, não en tra. Acho que em al gu mas áre as nós pre ci sa mos ter
po lí ti cas se me lhan tes, por que se não não va mos nos co nhe cer. Não aban do nei
ne nhu ma des sas pre o cu pa ções, mas sem dú vi da o meu amor, hoje, é o com ba te
ao cri me à vi o lên cia.
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Notas

1. Por ini ci a ti va do Pa dre Fer nan do
Ávi la, em 1954 foi cri a do na PUC-Rio o
Insti tu to de Estu dos Po lí ti cos e So ci a is,
que pas sou a mi nis trar cur sos em 1955.
Esses cur sos evo lu í ram para a Esco la de
So ci o lo gia e Po lí ti ca, que foi au to ri za da a
fun ci o nar pelo De cre to no 49.320, de 22
de no vem bro de 1960, e em de zem bro
se guin te for mou sua pri me i ra tur ma de
gra du a ção. A par tir da re for ma
uni ver si tá ria de 1968, a Esco la de
So ci o lo gia e Po lí ti ca tor nou-se o
De par ta men to de Sociologia e Política,
integrado ao Centro de Ciências Sociais
da PUC-Rio. 

2. A Esco la de So ci o lo gia e Po lí ti ca de
São Pa u lo foi cri a da em 1933 e foi a
pri me i ra em sua área a ofe re cer cur sos de
pós-gra du a ção no país. Hoje é par te da
Fun da ção Esco la de So ci o lo gia e Po lí ti ca
de São Pa u lo.

3. Jú lio Bar bo sa era pro fes sor de
so ci o lo gia da Fa cul da de de Ciên ci as
Eco nô mi cas da UFMG.

4. Fer nan do Hen ri que Car do so era des de
ja ne i ro de 1955 as sis ten te de Flo res tan
Fer nan des, ca te drá ti co de so ci o lo gia da
Fa cul da de de Fi lo so fia, Ciên ci as e Le tras
da USP. O Cur so de Ciên ci as So ci a is da
USP es te ve as so ci a do em sua ori gem à
mis são fran ce sa que colaborou na
fundação da universidade em 1934.

5. O Insti tu to Uni ver si tá rio de Pes qui sas
do Rio de Ja ne i ro foi cri a do em 1969
como um cen tro de pes qui sa e
pós-gra du a ção em so ci o lo gia e ciên cia
po lí ti ca da Uni ver si da de Cândido
Mendes.

6. Re vis ta de Di re i to Pú bli co e Ciên cia
Po lí ti ca, Rio de Ja ne i ro, 3(2): 258-70,
jul.-dez. 1960.

7. A Fa cul da de Na ci o nal de Fi lo so fia da
Uni ver si da de do Bra sil, des de sua
cri a ção, em 1939, ti nha um Cur so de
Ciên ci as So ci a is. Re fe rin do-se à
trans for ma ção dos ci en tis tas so ci a is, de
in te lec tu a is em pro fis si o na is, ocor ri da na
dé ca da de 1950, Eva ris to de Mo ra es Fi lho 
lem bra o gru po de Flo res tan Fer nan des
na USP e diz: “Enquan to isso, na nos sa
Fa cul da de [Na ci o nal] de Fi lo so fia, o
pró prio pro fes sor de so ci o lo gia não era
um pro fis si o nal, por as sim di zer, ape sar
de ho mem mu i to bom e ami go dos
alu nos, Hil de bran do Leal”. Entre vis ta
em www.cle.uni camp.br/
ar qui vos his to ri cos/eeva ris to.pdf, aces so
em 25 de agos to de 2008.

8. Se gun do Eva ris to de Mo ra es Fi lho, o
Insti tu to de Ciên ci as So ci a is nas ceu de
um pro je to de Te mís to cles Ca val can ti
da ta do de 1951. Foi apro va do pelo
Con se lho Uni ver si tá rio em 1958 e
ina u gu ra do em 26 de de zem bro da que le
ano, com o pro pó si to de se de di car
ex clu si va men te à pes qui sa so ci al. De seu
pri me i ro con se lho di re tor fa zi am par te
Ví tor Nu nes Leal (pre si den te), Darcy
Ri be i ro, Te mís to cles Ca val can ti, L. A.
Co sta Pin to, Eva ris to de Mo ra es Fi lho,
Li neu de Albu quer que Melo e Luiz de
Castro Faria. Esteve instalado na rua
Marquês de Olinda de 1961 a 1968. Idem, 
ibidem.

9. So ci e da de e po lí ti ca no Bra sil
(de sen vol vi men to, clas se e po lí ti ca du ran te a
Se gun da Re pú bli ca). São Paulo: Difel,
1973.

10. Pu bli ca do em Re vis ta de Admi nis tra ção 
Pú bli ca, Rio de Ja ne i ro 7(1): 73-98,
jan.-mar. 1973.

11. Pu bli ca do em: Re vis ta de Ciên cia
Po lí ti ca, Rio de Ja ne i ro 7(1): 25-48,
jan.-mar. 1973.
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12. Esta do e par ti dos po lí ti cos no Bra sil.
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