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Carlos Edu ar do Sarmento (1967-2013)
In Memoriam

Marieta de Moraes Ferreira

Escre ver so bre pes so as que ri das que nos de i xa ram é sem pre di fí cil, e es -
cre ver so bre Car los Edu ar do Sar men to é, para mim, uma ta re fa de di fi cul da de
re do bra da. A his tó ria, os ami gos, a fa mí lia res sen tem a per da pre co ce de uma fi -
gu ra hu ma na tão sin gu lar. Car los Edu ar do foi uma pes soa de gran de ca pa ci da de
in te lec tu al e, ao mes mo tem po, uma per so na li da de tí mi da dis far ça da por uma
veia sa tí ri ca e crí ti ca. À pri me i ra vis ta, pa re cia de di fí cil apro xi ma ção; no en tan -
to, esse dis tan ci a men to era só uma im pres são ini ci al, pois logo nos de pa rá va mos
com uma pes soa ex tre ma men te emo ti va, ca ri nho sa e gen til, sem pre pron ta a aju -
dar e a re sol ver to dos os pro ble mas e di fi cul da des que por ven tu ra sur gis sem.

Esses tra ços de per so na li da de iri am mar car pro fun da men te a car re i ra de 
Car los Edu ar do. Des de mu i to cedo, foi um le i tor vo raz e um alu no exem plar: seu 
de sem pe nho ex cep ci o nal ren deu-lhe o tí tu lo de me lhor alu no nos qua tro anos
do seu cur so de His tó ria, fe i to na UFRJ. Foi na que la fase, du ran te a gra du a ção,
que co me cei a acom pa nhar de per to sua car re i ra. Car los Edu ar do foi meu mo ni -
tor de His tó ria do Bra sil e bol sis ta de ini ci a ção ci en tí fi ca, vin cu la do a meu pro je -
to de pes qui sa so bre as eli tes po lí ti cas do Rio de Ja ne i ro. A par tir des sa pri me i ra
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ex pe riên cia de pes qui sa, ela bo rou sua mo no gra fia de ba cha re la do so bre o pre fe i -
to Pe dro Ernes to e as lu tas au to no mis tas na ci da de do Rio de Ja ne i ro, apre sen -
tan do re sul ta dos mu i tos su pe ri o res às exi gên ci as de um tra ba lho de con clu são da 
gra du a ção. A his tó ria do Rio de Ja ne i ro con ti nu ou a ser uma te má ti ca de gran de
im por tân cia, tan to na dis ser ta ção de mes tra do, “O Rio de Ja ne i ro na era Pe dro
Ernes to”, como na tese de dou to ra do, “O es pe lho par ti do da me tró po le: Cha gas
Fre i tas e o cam po po lí ti co ca ri o ca, 1950-1983: li de ran ça, voto e es tru tu ras cli en -
te lís ti cas”, a pri me i ra pu bli ca da pela Edi to ra FGV em 2001, e a se gun da, pela
Edi to ra Fol lha Seca/Fa perj em 2004.

Em 1996 in gres sou no CPDOC como pes qui sa dor do se tor de His tó ria
Oral para re a li zar um tra ba lho so bre a “Me mó ria da Fu nen seg”, mas em pou co
tem po re tor na ria a seu foco prin ci pal de in te res se, o Rio de Ja ne i ro. A se guir, teve 
iní cio o pro je to do CPDOC em par ce ria com a Assem ble ia Le gis la ti va do Esta do
Rio de Ja ne i ro (Alerj) para a cri a ção do Nú cleo de Me mó ria Ca ri o ca e Flu mi nen -
se, no qual de sem pe nhou um pa pel-cha ve. Nes se pro je to, pôde exer ci tar suas
inú me ras com pe tên ci as, não ape nas como pes qui sa dor de ta len to – o que pode
ser cons ta ta do em seus li vros in di vi du a is –, mas tam bém como co or de na dor ou
co la bo ra dor de vá ri as obras co le ti vas. 

Uma das re le van tes con tri bu i ções his to ri o grá fi cas de Car los Edu ar do
foi cha mar a aten ção para a im por tân cia do es tu do da his tó ria po lí ti ca da ci da de
do Rio de Ja ne i ro. Vi tri ne da na ção, o Rio de Ja ne i ro é re pre sen ta do no ima gi ná -
rio so ci al como a sín te se dos ele men tos cons ti tu ti vos da na ci o na li da de bra si le i -
ra. A con se quên cia di re ta des sa per cep ção são as aná li ses que veem o cam po po lí -
ti co ca ri o ca como um mero re fle xo das ten sões e im pas ses da po lí ti ca na ci o nal.
Par tin do do ques ti o na men to de tal vi são, Car los Edu ar do pri o ri zou a in ves ti ga -
ção das for mu la ções de po lí ti ca lo cal em di fe ren tes mo men tos da his tó ria ca ri o -
ca. Pos su i do ra de com ple xo es ta tu to po lí ti co, ca pi tal da Re pú bli ca, es ta do da
Guana ba ra, ca pi tal do novo es ta do do Rio após a fu são, a ci da de do Rio en fren tou 
mu i tos pro ble mas no pro ces so de cons tru ção da sua iden ti da de. As aná li ses de
Car los Edu ar do são im por tan tes con tri bu i ções para o en ten di men to das es tra té -
gi as ado ta das pe los gru pos po lí ti cos lo ca is na cons tru ção de sub sí di os para se
pen sar os ele men tos for ma do res de uma cul tu ra po lí ti ca ca ri o ca. Nos úl ti mos
anos, tam bém numa re fle xão so bre iden ti da de e es pa ços ins ti tu ci o na is, ain da
que numa pers pec ti va di fe ren te, Car los Edu ar do vi nha pes qui san do so bre a
cons tru ção ins ti tu ci o nal da se le ção bra si le i ra de fu te bol, es tu do que re sul tou no
seu úl ti mo li vro, A cons tru ção da Na ção Ca na ri nho: uma his tó ria ins ti tu ci o nal da na -
ção bra si le i ra de fu te bol, pu bli ca do pela Edi to ra FGV em 2013. 

Mas as qua li da des pro fis si o na is de Car los Edu ar do não se es go ta vam aí,
e seu ta len to para pro du ção de bens cul tu ra is, como a or ga ni za ção de ex po si ções,
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ví de os, CDs, era tam bém co nhe ci do. A ex po si ção “Me mó ria do Par la men to Bra -
si le i ro”, que or ga ni zou na Alerj jun ta men te com Marly Mot ta e Amé ri co Fre i re,
é um caso exem plar des sas ha bi li da des.

Além de sua im por tân cia como pes qui sa dor so bre o Rio de Ja ne i ro, Car -
los Edu ar do foi um gran de pro fes sor. Em 2003 o CPDOC cri ou o Mes tra do Pro -
fis si o nal em Bens Cul tu ra is e Pro je tos So ci a is e, a se guir, Pro gra ma de Pós-Gra -
du a ção em His tó ria e a Esco la Su pe ri or de Ciên ci as So ci a is. Com a ati vi da de do -
cen te, Car los Edu ar do am pli ou seu pa pel como for ma dor de no vas ge ra ções, tan -
to na gra du a ção quan to na pós-gra du a ção. De sa fi os ain da ma i o res se ri am en -
fren ta dos a par tir de 2010, quan do pas sou a se ocu par da Co or de na ção da Esco la
de Ciên ci as So ci a is do CPDOC. Como de há bi to, re ve lou-se um pro fis si o nal
fun da men tal, des sa vez no pro ces so de apro va ção e con so li da ção da Esco la. A co -
nhe ci da com pe tên cia com que a ge riu me re ceu a ad mi ra ção de co le gas e alu nos.
Além de to das as qua li da des que des ta quei, há mais uma que gos ta ria de res sal -
tar: Car los Edu ar do foi um pro fis si o nal ge ne ro so, agre gan do jo vens pes qui sa do -
res e pro fes so res ex pe ri en tes nos qua dros do cen tes dos cur sos de His tó ria e Ciên -
ci as So ci a is. Essa ge ne ro si da de que ba li zou suas re la ções com seus pa res po dia
ser no ta da tam bém no con ví vio com os alu nos, para quem foi um professor
marcante. 

Os de sa fi os pro fis si o na is en fren ta dos por Car los Edu ar do sem pre mos -
tra ram a gran de ener gia e ca pa ci da de de tra ba lho de uma pes soa obs ti na da. Nos
úl ti mos anos, a re le vân cia de seu pa pel ins ti tu ci o nal ti rou-lhe o tem po para se
de di car com mais afin co à pro du ção in te lec tu al. Car los sou be ser fun da men tal
em di fe ren tes áre as. To das es sas qua li da des e todo esse po ten ci al se per de ram
com seu de sa pa re ci men to, mas a sua me mó ria fi ca rá sem pre en tre nós como um
ami go que ri do, um alu no que ri do e um co le ga que ri do.
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