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Entrevista: 09/06/2015 

 

C.C. - Cláudio, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite para participar deste 

projeto. Bom, no início, a gente sempre gosta de fazer uma pequena menção à sua família de 

origem, onde você nasceu, os primeiros estudos antes da universidade, ainda. 

 

C.B. - Bom, a minha família... Na verdade, eu sou a primeira geração de brasileiros. Meu pai 

era italiano, ele veio logo depois da guerra. Lutou na resistência, lá na Itália. Foi um período 

muito interessante porque muito garoto, com 14 anos, ele já pegou em armas. Mas, enfim, saiu 

depois de uma Europa destroçada completamente e acabou vindo parar aqui no Brasil, que era 

o país do futuro. Outro dia, eu fui à Itália e vi as cartas que ele mandava para a mãe dele: “Puxa, 

aqui é um lugar em que a gente toma café de graça, no ônibus”. Impressionante. 

 

C.C. - Ele era de onde? 

 

C.B. - Ele era de Bari, mas ele estudou em Veneza. E ele acabou entrando na guerra não foi 

nada por... foi até por uma coisa muito pessoal. Meu avô foi um dos primeiros oficiais do 

exército italiano a morrer na guerra, na Albânia, logo no comecinho. E aí, meu pai ficou muito 

revoltado com aquilo e acabou... enfim, atravessou, lá, as linhas, e acabou indo se juntar, lá... 

Acho que 10 ou 12 grupos de resistência que você tinha naquela região do norte, noroeste, lá, 

da Itália, enfim... E, depois, ele acabou vindo aqui, para o Brasil, onde ele encontrou minha 

mãe – minha mãe era paraguaia, mas de família argentina, toda argentina, até hoje eu tenho 

muita... Ela é recentemente falecida, tem pouco mais de um mês, e foi... Foi onde eu nasci, na 

verdade, na tríplice fronteira. Não podia ser em outro lugar. Foz do Iguaçu. 

 

C.C. - Ah, você nasceu em Foz do Iguaçu? 

 

C.B. - É. Bom, de lá a gente foi para Curitiba, onde eu fiquei até 10 anos de idade. Foi um 

período interessante. Outro dia, eu estava até comentando que eu fui... Como é que está a 

diferença, hoje em dia, em termos de formação: eu fui a um dos antigos colégios estaduais que 

tinha, que eram escolas muito... enfim, você tinha que fazer uma espécie de vestibular para 

você entrar nas escolas, mas também eram os melhores professores – aqui, também, o colégio 
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estadual aqui em Belo Horizonte era fantástico, você tinha o José Israel Vargas1 dando aula, 

você tinha o Affonso Romano de Sant'anna, era gente desse calibre que dava aula nos colégios 

estaduais. Depois disso, com a massificação, acabou. Hoje, os colégios estaduais viraram isso 

que a gente está vendo aí, pelo Brasil afora. Mas eu tive essa formação. Foi muito rica. Foi 

muito rico esse período em que eu estive lá, porque a gente tinha uma formação muito ampla. 

Por exemplo, eu tive muitos estudos em artes, em música, em teatro... Isto era estimulado no 

colégio. 

 

V.C. - Qual era o colégio? 

 

C.B. - Colégio estadual, só que lá em Curitiba. 

 

C.C. - O seu pai trabalhava em quê? 

 

C.B. - Depois ele acabou virando engenheiro, aqui. Acabou pegando o boom da construção 

civil que você teve logo depois nos governos militares. Ele veio na década de 1950, já com 

aquela euforia do período Juscelino e tal. Enfim, ele veio de um outro mundo, porque ele saiu 

de uma Europa devastada completamente e veio parar no país do futuro, mesmo, como era a 

percepção das pessoas da época. Tudo sendo construído, tudo sendo... 

 

C.C. - Não tinha família que o conhecia [inaudível] já era grande, até. 

 

C.B. - Não, não tinha família, sempre foi um aventureiro. Ele era um aventureiro. Na época, 

ele foi, inclusive, parar na fronteira. Ele foi lá para o Mato Grosso, para o Paraná, na fronteira 

com... Ele sempre teve um pouco esse espírito. E até o final da vida dele, ele nunca conseguiu 

viver dentro de cidades. Porque ele construiu estradas, então, ele sempre estava... Como dizem, 

era um “trecheiro”. Então, ele sempre foi... Depois se separou da minha mãe, mas sempre 

continuava viajando. A gente ficava um tempo com ela, um tempo com ele, e viajava muito. 

Eu tive uma infância em que viajava demais, porque a gente sempre estava mudando. Conforme 

as obras mudavam, a gente se mudava. 

                                                 
1 Químico e ministro de Ciência e Tecnologia entre 1992 e 1999. 
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C.C. - Você tinha outros irmãos? 

 

C.B. - Tinha. Tinha mais um irmão. Que é completamente traumatizado com isso. Uma época 

ele contou: foram mais de 40 mudanças que a gente teve na nossa infância. Mas foi muito 

interessante, porque quando a gente veio para Minas Gerais, por exemplo, eu conheci todas as 

Minas Gerais que a gente tem. Eu morei, por exemplo, no norte de Minas, depois vim parar em 

uma outra região perto do Triângulo2, depois vim para Belo Horizonte, e aqui eu finquei o pé, 

falei: “Não, daqui eu não saio mais, não”. Já estava com 14 anos de idade, e falei: “Agora eu 

vou ficar por aqui”. 

 

C.C. - Mas chegou com quem? Com seu pai ou com a sua mãe? 

 

C.B. - Não, aí eu já morava sozinho. Já, a partir dos 14, 15, ele vinha fim de semana em casa, 

a gente tinha uma... 

 

C.C. - Morava sozinho como? Você ficava... 

 

C.B. - Não, a gente tinha uma empregada que cuidava da gente, mas a gente ficava a maior 

parte do tempo sozinho, mesmo. Mas que foi muito bom, também, porque Belo Horizonte era 

uma cidade muito interessante. Eu acredito que até mais do que é hoje. É uma cidade bem 

menor, bem mais... Belo Horizonte tem uma certa vantagem de estar fora do circuito Rio-São 

Paulo, que sempre teve uma visão mais... mais cosmopolita, eu acho. A gente era menos 

voltado para Belo Horizonte e mais para o mundo. Você vê que a gente tem uma geração, por 

exemplo, de cientistas sociais que eram muito mais preocupados, muito mais ligados com o 

que acontecia nos Estados Unidos, na França, do que propriamente as questões mais discutidas 

em ciências sociais, na época. Tinha muito aquela coisa, ainda, do ranço, das discussões, da 

política muito complicada que a gente tinha na época. Então, foi interessante, porque eu vim 

parar no curso de ciências sociais, que era um curso que tinha uma história muito inovadora – 

aqui, o curso de ciências sociais, por exemplo, no período em que se reprimiu mais [inaudível], 

                                                 
2 Triângulo Mineiro, região em que ficam as cidades de Uberaba, Uberlândia, Patos de Minas, entre outras. 
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acabou criando um curso paralelo de ciências sociais, onde os alunos assistiam aulas... 

Inclusive com uma formação quantitativa. Talvez tenha sido um dos primeiros lugares, fruto 

de alguns professores que vieram parar aqui. Eles tinham uma formação mais orientada para o 

quantitativo, mais preocupada com problemas, e muitos deles, inclusive, depois saíram... Na 

verdade, essa é uma coisa que vem da antiga FACE3, esse tipo de... Porque era um período 

muito agitado: estava aqui o Simon Schwartzmann, estava o Fábio Wanderley, estava o 

Amaury de Souza, estava o Edmundo Campos, que foi, depois, meu orientador. Era uma 

geração em que odo mundo estudou fora, em um período bastante agitado politicamente. Em 

sempre lembro de uma história que o Vinícius Caldeira Brant contava desse período, que... 

Enfim, uma pequena anedota, aqui. Mas o Vinícius, ele contava sempre que uma vez  o diretor 

da faculdade, estava muito preocupado com a agitação.. Antigamente, ficava tudo na Faculdade 

de Ciências Econômicas. E ele, muito preocupado com aquela agitação, aquela movimentação 

política toda, falou assim: “Olha, isto aqui está cheio de comunista, a gente precisa acabar com 

isto”. Reuniu a congregação, falou: “Nós precisamos dar um jeito nisto”. E todo mundo ficou 

esperando... “E eu já tenho a solução: nós vamos botar três cursos de matemática aqui dentro.” 

Porque era um pouco a ideia que existia na época, que métodos quantitativos, matemática, essas 

coisas, espantariam ... E daqui saiu uma geração muito rica. Eu tive a sorte de ser formado por 

muitas dessas pessoas. Depois eu fui parar no IUPERJ4, para fazer o mestrado. Lá também 

tinha uma grande leva de mineiros, lá. Eu me lembro do ambiente intelectual do IUPERJ que 

era  inesquecível. É impressionante como depois as coisas foram se transformando. Mas o 

IUPERJ foi uma instituição .. Era uma época, também, que tinha muito apoio internacional, 

quando a Fundação Ford teve um papel muito importante. Mas, enfim, eu vivi todo esse período 

aqui em Minas. Eu trabalhei, aqui, na Fundação João Pinheiro, que era também instituição de 

excelência fantástica que a gente tinha aqui, onde tinham os melhores técnicos. Porque, na 

época, muitas dessas pessoas voltavam e elas acabavam indo para a Fundação João Pinheiro. 

Muitas retornaram dos Estados Unidos, o Antônio Luiz Paixão, o Antônio Augusto Prates, o 

Luís Aureliano Gama de Andrade... Alguns economistas,  o Paulo Paiva... Enfim, você tinha 

uma geração de pessoas que, quando voltavam, voltavam para. A Fundação porque era uma 

instituição que pagava bem e reunia. Era ideia de fazer uma espécie de órgão de planejamento 

numa época em que o planejamento era importante, de fato, dentro do estado. 

                                                 
3 Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. 
4 Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. 
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C.C. - Isso já formado, não é? Que você foi para a Fundação João Pinheiro? 

 

C.B. - Não, isso eu era estagiário, ainda. 

 

C.C. - Estagiário. Só para voltar um pouquinho: por que ciências sociais? Para escolher... Tinha 

algum... 

 

C.B. - Olha, na verdade... Ah, essa é uma história até que eu esqueci de contar, mas eu comecei 

na engenharia. Seguindo um pouco a linha do meu pai, eu estudei engenharia durante três anos, 

o que foi muito importante para mim por várias razões. Eu acho que, um pouco... Eu tenho até 

uma entrevista que eu dei para a revista da ANPOCS5 onde eu cito conferência do Steve Jobs 

– não sei se vocês já viram, dele falando para os estudantes de Stanford –, onde ele fala da 

importância conectar coisas desconectadas. De certa maneira, eu tive um pouco essa formação 

de coisas muito diferentes. Eu tive, de um lado, a formação de música. Durante uma época, eu 

achei que fosse ser músico. Estudei, durante muito tempo, fiz violão clássico, estudei 

composição musical, essas coisas –, e, de outro lado, também, fiz engenharia. Antes, até, eu já 

estava mais envolvido com a engenharia. O que é que eu aprendi na engenharia que foi 

importante? Engenharia é um negócio de solucionar problemas. É uma coisa de você, o tempo 

todo, estar usando um ferramental sofisticado, matemático, estatístico, etc., para tentar 

solucionar problemas. Para que as pontes não caiam, para que as casas não caiam etc. Bom... 

 

V.C. - Você cursou engenharia aqui, na UFMG? 

 

C.B. - Fiz na FUMEC, na época. Eu fiz três anos de uma forma muito irregular. Eu ia, faltava 

muito mas, enfim... Frequentei os cursos básicos de cálculo, de geometria... os cursos básicos 

de engenharia. Acabei largando, depois. Mas guardei muito esse tipo de coisa e, 

principalmente, guardei uma coisa que eu acho que foi muito importante, que na engenharia 

você aprende matemática. Eu não sou bom matemático, mas eu não tenho medo de matemática. 

E isto, para as ciências sociais, foi uma diferença na minha formação, porque eu conseguia 

                                                 
5 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. 
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resolver, por exemplo, os exercícios de economia fazendo equação e tal. Até hoje, eu lembro 

que a gente estudava, na época... Tinha um ótimo professor, o Afonso6, aliás, que ainda é 

professor na Fundação João Pinheiro, foi diretor lá, e ele era um cara muito formalista. Ele 

ensinava os economistas clássicos usando a matemática equações . O próprio Marx, a gente 

tentava um pouco, e isso era... Era interessante esse tipo de formação para você compreender 

melhor o que estava sendo discutido. E ao lado disso também, eu fiz música durante um bom 

tempo. Eu estudei violão clássico desde os 16, 17 anos de idade, depois fui fazendo cursos mais 

avançados, na época de música. Na época, eu larguei engenharia, achei que ia ser músico. 

Acabei largando e acabei fazendo ciências sociais um pouco mais tarde. O que foi bom, porque 

eu acho que, no Brasil, a gente tem essa pressão para se definir profissionalmente muito cedo. 

É terrível isso. Então, o que acontece é isso que a gente observa no campus: há uma 

rotatividade, uma evasão de cursos enorme. 

 

C.C. - Quando você foi fazer ciências sociais, você tinha quantos anos? 

 

C.B. - Já tinha mais de 20 anos. 

 

C.C. - Em que ano você fez? 

 

C.B. - Não, você quer ver? Foi 22 anos, eu tinha. Vinte e dois anos. Quando entrei no curso de 

ciências sociais. Foi em 1978. 1978, me formei em 1981, e aí eu fui fazer o mestrado. Está 

certo? Eu posso estar confundindo em algum momento. 

 

V.C. - Aqui a gente tem que você terminou em 1982, a graduação, e de 1983 a 1992, fez o 

IUPERJ. 

 

C.B. - Isso. O IUPERJ. 1982. Foi em 1982. 

 

C.C. - E aí foi direto para o Rio? 

                                                 
6 O entrevistado se refere ao economista Afonso Henriques Borges Ferreira, que exerceu os cargos de Presidente 

e de Diretor da Escola de Governo e do Centro de Estudos de Políticas Públicas na Fundação João Pinheiro 
entre os anos de 2004 e 2010. 
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C.B. - Aí, fui direto para o Rio, um pouco por parte dessa conexão mineira que existia no 

IUPERJ. Eram todas pessoas... A grande maioria era um pessoal daqui. Tinha, lá, o Simon, o 

Amaury... 

 

C.C. - O Renato. 

 

C.B. - O Renato. O Renato é do Rio. Renato Boschi, eu acho que é do Rio. Mas tinha o 

Edmundo... O Edmundo porque, nessa época, eu já comecei a trabalhar um pouco nessa área 

de violência e criminalidade. A UFMG tem uma tradição muito importante de estudos nessa 

área. Eu, de certa forma, comecei isso na graduação, com o Antônio Luiz Paixão. O Antônio 

Luiz Paixão foi uma referência para todos nós e para essa área de estudos. Ele sempre era muito 

preocupado em... ele e o Edmundo, em trazer uma perspectiva mais do mainstream da 

criminologia internacional, trazendo teorias, discussões que já existiam nos Estados Unidos. O 

Paixão ficou uma época lá, em Stonybrook. O Edmundo era muito estudioso e sempre estava 

trazendo discussões atuais. Ele tem artigos seminais para essa área de criminologia. Na época, 

eu acabei sendo estagiário do Paixão, em algumas pesquisas que ele estava fazendo sobre 

polícia. O Paixão foi um pioneiro, por exemplo, em estudos de polícia. Depois isso foi 

extremamente importante para o Brasil. Vou explicar um pouco como é que isso mudou o foco 

da segurança pública hoje. Hoje, todo mundo está falando que é importante, etc., mas aqui em 

Minas é que começou, porque aqui a gente já tinha a tradição  desde o final dos anos 1970, 

início dos anos 1980, de estudar essa área,  numa época em que era uma área muito mal vista 

pela esquerda e pela universidade. Eles achavam que isso era um tema secundário e, segurança 

pública tinha polícia. A esquerda nunca gostou, por razões muito compreensíveis, porque até 

recentemente eles estavam nas mãos deles e, de repente... O Paixão, não. O Paixão teve uma 

percepção brilhante na época. Ele acreditava que não existia uma sociedade democrática sem 

uma polícia democrática. E ele se juntou com um coronel, o coronel Klinger7, que acreditava 

que se a polícia militar não mudasse, ela ia desaparecer. Já tinha visto que com a abertura, os 

tempos estavam mudando, então, se a instituição não mudasse... Então, daí surgiu, por 

exemplo, uma coisa muito importante. Os oficiais saíram para estudar na Fundação João 

                                                 
7 O entrevistado se refere ao coronel da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, Klinger Sobreira de 

Almeida. 
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Pinheiro e vieram para a universidade. Muito tempo depois, quando eu comecei a trabalhar no 

Crisp8 dentro da perspectiva atual, isso foi muito importante, porque todos os oficiais da PM 

tinham sido meus ex-alunos ou colegas. A gente falava a mesma linguagem. Isso foi uma coisa 

muito importante. Tem até um estudo do Woodrow Wilson Center mostrando que foi uma das 

poucas reformas bem-sucedidas de polícia que a gente teve na América Latina. Por quê? 

Porque, primeiro, foi feito passo a passo. Aqui no Brasil, a gente tem mania de querer fazer as 

coisas de supetão. Essa aqui começou devagarzinho, depois de dez anos é que a gente tinha 

uma geração de oficiais com os quais podia desenvolver projetos, conversar, etc. Então, eu 

peguei um pouco essa ideia, fui trabalhar com o Edmundo. Inicialmente, no mestrado, eu 

trabalhei dentro da linha de sociologia das profissões, que também é um outro ponto 

desconectado, mas que foi importante para a minha formação, sobre músicos. Uma tese sobre 

músicos. 

 

C.C. - Era isso que eu ia perguntar agora. Faz mais sentido com a tua experiência. 

 

C.B. - É, foi uma espécie de dívida que eu tinha com os músicos, e aí eu resolvi... 

 

C.C. - O Edmundo já tinha feito o estudo dele sobre prisões? 

 

C.B. - Ele estava fazendo ou estava terminando o Oficina do diabo. Na verdade, o estudo foi 

feito lá e foi feito aqui. O Paixão escreveu um pequeno livro, que é um clássico também, sobre 

o presídio de Neves, que se chama... Como é que é? Parece livro do Dostoiévski. Punir ou 

ressocializar9, ou algo assim. E o Edmundo fez a parte lá, no... O que era muito interessante. 

Hoje, por exemplo, a gente tem alguns estudos de prisão que a gente usa aqueles enfoques 

Porque eles usavam alguns conceitos e ferramentas teóricas muito avançados, na época. 

Usaram, por exemplo, muito a ideia do interacionismo simbólico, que na época era uma coisa 

nova aqui no Brasil, para estudar como é que você constrói ordem dentro da prisão. Este é o 

grande dilema, hoje, das prisões. É esse. 

 

                                                 
8 Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG. 
9 O livro de Antônio Luiz Paixão se chama Recuperar ou punir?: Como o estado trata o criminoso. 
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C.C. - A Julita10 já tinha feito a tese de mestrado dela? 

 

C.B. - A Julita trabalhou com o Edmundo, depois, já nesse período. Ela foi... Eu tenho a 

impressão de que ela foi orientanda do Edmundo, se não me engano. Ou trabalhava muito... O 

Edmundo tinha muita admiração por ela. A Julita era uma pessoa muito inteligente, muito ativa 

e tal, mas acabou indo mais para a área de gestão pública. Na época do governo Brizola, ela foi 

responsável pelo Desipe. Mas era um tema muito fascinante. Como, de fato, é até hoje. Eu 

ainda acho que é um dos grandes temas, talvez o maior que a gente tem ainda hoje, seja o tema 

do sistema prisional no Brasil. O Edmundo e o Paixão foram os primeiros a começar a pensar 

nisto. Nessa pesquisa, especificamente, eu não trabalhei. Eu trabalhava mais nas outras, sobre 

violência, etc. Acabei fazendo a minha tese sobre músicos, mas que foi muito interessante, 

porque era uma tese sobre sociologia das profissões, ou seja, você aprender como é que 

corporações criam seus monopólios de mercado, de atuação; como é que elas vão construindo 

isto, e aí você tem todo um processo institucional: desde, enfim, criação de entidades, 

representação de classe, até o desenvolvimento de um campo específico de conhecimento. Isso 

é muito interessante, porque até hoje, ainda, me ajuda a compreender muito, por exemplo, o 

papel de corporações policiais, mas principalmente, também, de advogados nessa questão. O 

Edmundo até acabou escrevendo, depois, um livro, que eu acho que é talvez uma obra-prima 

dele, que é As profissões imperiais11, onde ele pega toda essa discussão de como é que se 

formou o direito, a medicina, eu acho, também, que é uma... Enfim, é uma área muito rica para 

você entender um pouco esse corporativismo que a gente tem no Brasil até hoje, que no caso 

da segurança pública é um dos grandes gargalos que a gente tem. Então, foi interessante. Acabei 

pagando a minha dívida com os músicos, que eu larguei a profissão depois porque... Mas meus 

colegas todos, na época eram músicos. Até hoje tenho muitos amigos músicos. Na época, eu 

cheguei a tocar no Uakti12, não sei se vocês conhecem. Eu sempre brinco que é a linha do meu 

currículo de que eu mais gosto, e que eu fui fundador, lá no início do Uakti. Eu era violonista 

e tocava lá, com o Marco Antônio Guimarães, o Paulinho Santos, o Arthur Andrés e tal. Mas, 

enfim, aí acabei largando. Música é uma profissão muito difícil. É uma profissão para quem 

                                                 
10 Julita Lemgruber, antropóloga, responsável pelo Departamento do Sistema Prisional (Desipe) durante o 

segundo mandato de Leonel Brizola como governador do Rio de Janeiro, entre 1991 e 1994. 
11 As profissões imperiais: Medicina, engenharia e advocacia no Rio de Janeiro – 1822-1930. 
12 Grupo de música instrumental formado por Marco Antônio Guimarães, Artur Andrés Ribeiro, Paulo Sérgio 

Santos e Décio Ramos. 
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tem muito talento, e, mesmo assim, vai ser muito difícil. Você tem que ter muito, e eu não tinha 

o talento todo, então, acabei saindo. E, na época, coincidiu, também, que o meu pai faleceu, 

logo no final do curso. Ele faleceu em 1981. E aí, na época, eu lembro que eu fiquei assustado 

com aquilo, falei: “Puxa, agora eu preciso dar um jeito de me profissionalizar rapidamente, 

aqui. Alguma coisa... Não ficar pulando, aí, de música a engenharia e tal”. E aí foi quando eu 

fui fazer o mestrado. 

 

C.C. - Do mestrado, você foi direto para o doutorado, quase? 

 

C.B. - Quase direto. Foi, enfim, ... 

 

C.C. - Nesse tempo, você não ficou morando no Rio direto? 

 

C.B. - Eu fiquei morando no Rio durante o mestrado. Durante dois anos... um ano e meio, dois 

anos, fiquei morando no Rio. E era uma época muito rica. Eu sempre digo que essa época foi 

muito importante, porque o IUPERJ, nesse período, era um ambiente muito instigante. Eu 

lembro que a gente tinha umas discussões, lá, nas sextas, final da tarde, que eram fantásticas. 

O Wanderley Guilherme, o Gláucio Soares , que, na época, trabalhava na Flórida, mas vinha 

sempre aqui... E era um ambiente muito rico de discussões. E, lá, eu acho que eu aprendi uma 

coisa que eu acho que nós perdemos nas ciências sociais hoje, que é o debate intelectual de 

forma racional, sem levar para o lado pessoal. E olha que o pessoal quebrava o pau e nem por 

isso ficava inimigo. Hoje, não. Hoje, eu acho que as ciências sociais ficaram muito  

“guetificadas”, sabe? Uma espécie de... São elogios entre grupos, é uma coisa muito endógena. 

Então, temos alguns grupos aqui, outros grupos tem a USP, um grupo lá no Rio, um outro 

aqui... E fica aquela rasgação de seda e você não tem debate de fato. No caso da área de 

segurança, isso é mais complicado ainda porque, agora mesmo, a gente está vendo, os caras 

ideologizam a discussão muito rapidamente. O que é um grande problema. Ou seja, você não 

tem muita discussão com base empírica. E o Edmundo, que foi um dos fundadores – essa foi, 

talvez, uma das coisas que mais me impressionou – ele, já ...Enfim, eu estou indo e voltando. 

A gente não está muito seguindo... 

 

C.C. - Não, está ótimo. 
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C.B. - Mas uma das coisas que mais me impressionou que, já no final da vida dele, fala assim: 

“Puxa vida, às vezes, a gente fica aí, dois anos, fazendo uma pesquisa, reunindo dados, 

escrevendo, quantificando... Aí, você leva aquilo para um congresso, para um seminário, e os 

caras te desqualificam. Ideologicamente”. Quer dizer, poxa... “Ah, não, isso é bobagem Não 

tem nada a ver, os coitados são vítimas” Na época, usava se a idéia da estratégia de 

sobrevivência. “Os pobres estão querendo sobreviver e, para isto, lançam mão do crime... Não 

é isso”. Aí, ele acabou abandonando a área. Foi um negócio que me marcou muito. O Paixão, 

que sempre falava que essa área de estudos, de segurança pública, era como... não era uma área 

de estudos, era mais para um terreno baldio. Por quê? Todo mundo ia lá, dava um palpitezinho, 

saía. Depois, outro, lá, tinha uma nova ideia, dava outro palpite, saía. Você nunca teve a ideia 

de institucionalizar esse campo de estudos, no Brasil. Esta é uma das preocupações, por 

exemplo, que, hoje, a gente trabalha muito  que é como de fato, criar uma massa crítica, de 

pessoas... Mas ainda é muito complicado. Porque é uma coisa muito misturada com o ambiente 

político, tem essa coisa corporativa. 

 

C.C. - Sobre segurança pública, você mencionou que ficou muito ideologizada ou politizada a 

discussão, desqualifica logo pela suposição de que você está defendendo um campo político ou 

uma ideologia... Não era antes? Isso mudou? Como é que você acha [inaudível]? 

 

C.B. - Essa área, a rigor, não existia antes. Ela era... Ela tinha um viés muito claro, que era 

um... Enfim, o Ruben Oliven, que trabalhava muito com essa ideia de estratégia de 

sobrevivência das classes subalternas... E aí, começou um debate mais interessante foi quando 

o Edmundo falou assim: “Olha, isso não tem a ver com pobreza”. Existia até um artigo muito 

conhecido do Edmundo, muito seminal, que fala sobre sociólogos, pobreza e crime, onde ele 

mostrava que, na verdade, isso tinha muito de ideologia e muito pouco de base empírica. Ser 

pobre não era sinônimo de ser bandido, ou de estar propenso, ou de ter uma predeterminação a 

estar envolvido com o crime. Isto foi muito importante, na época. Tinha debates bastante... 

Tinha a Alba13, também, no Rio. A Alba já tinha outra perspectiva, da cultura, da 

                                                 
13 Alba Maria Zaluar, antropóloga voltada para a área de antropologia urbana. 
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masculinidade, e esse tipo de coisa. Foram os três grandes founding fathers que a gente tem 

nessa área, talvez: a Alba, o Edmundo e o Antônio Luiz Paixão. 

 

C.C. - Tinha, também, em São Paulo, o Núcleo de Estudos de Violência. 

 

C.B. - Mas o Sérgio Adorno vem um pouquinho depois. 

 

C.C. - Depois? 

 

C.B. - É. O Sérgio Adorno veio um pouquinho depois. Eu acho que ele começou já na tese dele 

de livre docência... Mas, enfim, ele veio um pouquinho depois, de uma geração mais nova. Os 

primeiros estudos que a gente teve mais de fato sobre o assunto, eu acredito que estão entre os 

três. O Sérgio Adorno começou com o NEV, mas o NEV é mais um núcleo na área de direitos 

humanos. Isto dava uma forma muito particular. Eles foram muitos bem-sucedidos nessa ideia 

de direitos humanos, criaram uma área de estudos muito importante. Foram capazes de fazer 

um ativismo em favor dos direitos humanos, contra a violência policial, que foi extremamente 

importante. Mas não conseguiram traduzir isto para a segurança pública. A gente concorda, a 

polícia é violenta, truculenta, mas e aí? O que se faz? Ah, tudo bem, a gente tem um problema 

de violência institucional, aí, mas e o problema de segurança pública? Os números estão 

crescendo, os indicadores estão crescendo. O que a gente faz com isto? Isso foi muito 

importante na época em que a gente criou o Crisp aqui, porque a queríamos se diferenciar 

justamente nisto Falamos: “Não, temos que dar soluções para o problema, e não ficar apenas 

atacando” Porque você atacar, hoje, os problemas de segurança pública, denunciar, etc., é uma 

coisa que dá muita mídia, mas não resolve o problema. E o NEV tinha muito isso. Ele sempre 

estava na imprensa, denunciando, conversando... Teve o seu papel, na época. Eu acho que não 

podia ser de outra maneira. Dentro dessa linha, o Edmundo, que tinha uma perspectiva mais 

empírica, o Paixão também, de tentar compreender, pegar os dados... Muito por causa dessa 

formação americana.. Se você pegar a história de formação da criminologia nos Estados 

Unidos, a gente vive, hoje, talvez, mais ou menos no mesmo período que eles estavam vivendo 

nos anos 1960. Nos anos 1960, o que aconteceu? Você teve um período de recrudescimento 

das taxas de criminalidade nos Estados Unidos, o Lyndon Johnson convocou uma comissão de 

especialistas presidencial para saber o que ia se fazer sobre o assunto, o que eles 
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recomendavam. E eles deram, lá, uma série de recomendações, muitas das quais a gente 

discutimos, hoje, no Brasil. Por exemplo, em relação ao tipo de atuação da polícia, que ela 

tinha que ser uma polícia mais comunitária porque não dava para ficar enfrentando os negros 

em todas as comunidades em que eles entravam... Enfim, deram uma série de recomendações 

sobre sistema prisional, sobre a ideia do papel da prevenção na violência. Mas uma delas eu 

acho que a gente não aprendeu, aqui, no Brasil, que é a questão de formação de massa crítica. 

Eles enfatizaram muito isto: “Nós temos que formar massa crítica de pessoas para entender, 

compreender o problema da criminalidade no momento”. Os economistas fizeram isto, aqui, 

no Brasil, nos anos 1960. Se você pegar a história da economia, você teve gente com o 

Simonsen, o próprio Delfim Netto, que teve um papel muito importante no sentido de 

padronizar a formação, e até hoje, eles têm um processo de seleção único para a pós-graduação. 

E eles conversam, todos, entre si. Podiam divergir, brigar, etc. e tal, por uma questão de linhas. 

Você tem a Unicamp, que é separada, é outra linha. Mas, vamos dizer, as bases para discutir 

são basicamente as mesmas. Eles contam com as mesmas ferramentas. Não é uma coisa de 

surdos E nós não fizemos isso. Nem na sociologia, nem nas ciências sociais, e muito menos em 

relação aos estudos de crime. Ou seja, nós não formamos essa massa crítica. Para vocês terem 

uma ideia, nos Estados Unidos, eu acho que, hoje, eles têm 65 programas de doutorado, de 

PhD, em criminologia. É um dos cursos que mais forma cientistas sociais nos Estados Unidos. 

Mestrado, você tem centenas. No Brasil, nós não temos nenhum. Nós estamos tentando criar, 

aqui, agora, mas estamos fazendo passo a passo, um pouco contra a corrente que a Capes... A 

Capes é muito disciplinar. Ela quer formar especialistas. Enfim, é o tipo de pós-graduação que 

a gente desenvolveu aqui no Brasil. E criminologia é uma área interdisciplinar. Criminologia é 

uma área que envolve gente da área de estatística, envolve gente da área de ciência da 

computação – hoje, você trabalha com banco de dados gigantes, como é que você vai fazer 

isso? 

 

[INTERRUPÇÃO DA ENTREVISTA] 

 

C.B. - Mas é uma área muito interdisciplinar. Tanto é que o Crisp, hoje, é um centro que tem 

pessoas de várias áreas, várias orientações, tendências, etc., porque tem que ser assim. 
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C.C. - Só pegar o interdisciplinar, aqui: você falou... Sem dúvida, agora, a estrutura 

universitária, ela tende a ser absolutamente contrária. Quer dizer, o discurso da 

interdisciplinaridade é fortíssimo, você pega os documentos principais da Capes, CNPq, todo 

mundo fala. Mas aí, você chega e tem uma placa na porta: aqui é sociologia, aqui é política, ali 

é outra coisa, então, você acaba tendo que criar... Alguns lugares tiveram coisas 

interdisciplinares que acabaram dando em um departamento interdisciplinar, um instituto 

interdisciplinar, com a mesma lógica. Como é que você lida com isso? A gente está avançando, 

aqui. Vai voltar alguns pontos... 

 

C.B. - Depois, a gente volta alguns pontos... Olha, teve várias coisas, aí, que eu falei, por 

exemplo, que... Nossa de trabalhar com políticas públicas. Políticas públicas é um tema 

interdisciplinar. Embora a ciência política tenha tentado se apropriar disso, as políticas públicas 

envolvem economia, estatísticos, gente trabalhando com bancos de dados e etc. Eu tive um 

projeto14,  no início de 2000, dois mil e pouco, com o Woodrow Wilson Center, e o Joseph 

Tulchin. Foi muito importante porque era um projeto na América Latina inteira avaliando o 

ensino de políticas públicas. E uma das coisas que se ensinam nas boas escolas de políticas 

públicas na América Latina é justamente você aprender a ter um leque grande de expertises 

para poder lidar com o problema. Então, por exemplo, eles enfatizam muito a questão 

quantitativa matemática. Por quê? Porque você tem que se contrapor aos economistas. Em todo 

lugar, toda máquina de Estado, hoje, eles são hegemônicos; por quê? Porque o lado de cá é 

muito ingênuo. O sujeito, lá, de educação, ele está preocupado em educar, uma coisa muito, 

ainda, ideologizada, formar cidadão, lutar pelo correto... Os economistas engolem eles. Hoje, 

os economistas, no Brasil, acabaram se tornando os especialistas em políticas públicas em todas 

as áreas. São especialistas em saúde, educação, em segurança pública. Por quê? Porque eles 

têm ferramentas metodológicas. O que é que a gente viu nessa pesquisa? É como o Brasil estava 

atrasado em relação aos outros países da América Latina nessa área de políticas públicas. Não 

é em tamanho, não. Em questão de qualidade. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem essa 

departamentalização, que é resultado do processo de criação da Capes. A Capes foi muito 

importante para criar um sistema de pós-graduação relativamente robusto - embora eu seja 

muito crítico, eu acho que nós somos irrelevantes, no mundo, em termos de produção científica 

                                                 
14 O entrevistado se refere ao projeto Citizenship security in Latin America, vigente entre os anos de 2004 e 2007. 
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em qualquer área -, mas você tem, lá, os físicos, que botaram um pouco de ordem na casa, você 

tem os bioquímicos, mais recentemente etc. Agora, não conseguiu dar esse salto... Por exemplo, 

as melhores escolas de políticas públicas... No Peru, é a PUC. É a Pontifícia Universidade 

Católica de Lima que forma o primeiro escalão da administração pública. No Chile, é uma 

escola de engenharia, escola de engenharia industrial. No México, é o Cide15, que é um centro 

de desenvolvimento econômico e tal. Você tem... E nos Estados Unidos, tem toda a tradição 

desde a Kennedy School, você tem Stanford... Todas tem escolas... Qual é a característica dessa 

formação? Interdisciplinaridade é uma delas. Você tem que saber dialogar. Por quê? Qual é a 

diferença em relação ao sistema Capes? Eles estão preocupados em formar bons gestores, não. 

Nós estamos preocupados em nos autorreproduzir. Queremos formar professores que vão dar 

aula no nosso lugar e, de preferência, que não viajem muito, que fiquem aqui perto, no meu 

departamento.  É um negócio muito endógeno. Então, resultado: nós formamos bons 

professores, eu acredito. [inaudível] embora com uma produção relativamente irrelevante. Nós 

não prestamos serviço para a sociedade. Eu acho que a universidade brasileira tem esse 

problema sério de não procurar solucionar os problemas da sociedade. Por quê? Porque nós 

não formamos bons gestores. Pega, poxa, o grande gargalo da administração pública. O que é? 

São bons gestores. Ministros que entendam da área. Você pega o ministro da Justiça, não 

entende absolutamente nada de justiça, muito menos de segurança pública, etc. A própria 

secretária da Senasp16 é alguém que foi aprendendo. Você pega um secretário de Estado, é 

alguém que vai aprendendo no ofício, ali, no dia a dia. Depois de um ano é que ele fica 

preparado e, provavelmente, vai embora. E essa coisa, eu acho que o sistema Capes matou na 

gente essa função de conhecimento mais aplicado, que exige essa interdisciplinaridade. E 

principalmente se você pegar, hoje em dia, a forma como funciona a Capes, através.dos comitês 

são absolutamente disciplinares. A gente tentou, por exemplo, já pensou em criar mestrados 

profissionalizantes. Você esbarra. Aqui, dentro da universidade, a coisa já foi travada, porque 

as pessoas acham: “Pô, mestrado profissionalizante? O que é isto? Isto é um mestrado meia 

boca. Não é mestrado”. Mas mestrado profissionalizante é o que as pessoas querem... Ninguém 

quer ser professor. Para quem vai fazer um mestrado profissionalizante, o que é que eu tenho? 

Eu tenho um oficial de polícia, um administrador do sistema prisional... Alguém que não vai 

querer sair pesquisador, publicando, preocupado com o currículo Lattes, este tipo de coisa. 

                                                 
15 Centro de Investigación y Docencia Económicas. 
16 Secretaria Nacional de Segurança Pública. 
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Não, está preocupado em administrar melhor o lugar, a instituição em que ele trabalha. Isso é... 

Se você chegar, vai travar. Até hoje, falam: “Não, não, mas tem, é para fazer mestrado 

profissionalizante”. Mas quantos existem, no Brasil? Quase nada. Diante da demanda que a 

gente teria de formação e de qualificação de profissionais na área pública. Então, eu acho que, 

talvez, o sistema Capes tenha que se reinventar. O Simon é até um pouco mais radical. Ele acha 

que devia implodir. O Cláudio Moura Castro. Eu concordo. Eu tendo a concordar. Eu até 

escrevi um pouco, naquele plano estratégico da Capes que, por exemplo, uma área de 

criminologia é um serviço que a gente... A gente não conseguiu criar um curso. Sabe? Eu, aqui, 

agora, estou tendo que fazer o quê? O dever de casa da disciplinaridade. Estou formando 

doutores. Agora, a gente já tem quatro, cinco, seis doutores, aqui. Todos, também, que foram 

alunos meus. Trabalharam em pesquisas, etc. Então, agora... A Ludmila, que veio para cá, 

também. Aí, a gente consegue formar um corpo de pessoas, e vai entrar dentro do esquemão 

Capes, que é: está num departamento, aí faz uma proposta de um curso, de um mestrado 

acadêmico, mas também não pode receber dinheiro de jeito nenhum, que isto é um pecado 

capital. Se você cobrar... É uma pós-graduação acadêmica, é uma pós-graduação 

profissionalizante. Quer dizer, você está desenvolvendo, às vezes, um mestrado, por exemplo, 

para uma instituição: o Ministério Público quer um curso de mestrado. “Olha, mas tem que 

pagar.” Sabe? Mas isso é uma coisa meio... é um pecado você falar nisso na universidade 

pública. Não pode. 

 

C.C. - A gente tem um mestrado profissional no CPDOC desde 2003. Enfrentou, também, uma 

surpresa: “Mas por que o profissional? Por que vocês não fazem logo um acadêmico? Um 

doutorado?”. E foi o primeiro na área de história. Foi o primeiro a ter nota 5, que é o máximo 

no mestrado. Aí, virou... 

 

C.B. - Virou referência. 

 

C.C. - Até hoje. Virou referência. Mas isso que você mencionou, de um certo preconceito, 

como se fosse um meio mestrado; não é um mestrado para valer –  isso era muito forte. A Capes 

tem tentado estimular. Agora, criou a área interdisciplinar, que é a multidisciplinar, que 

inflaram enormemente [riso], porque, justamente, é um... Soluções novas, invenções novas de 

áreas, de cursos, e aí, inflou o interdisciplinar. Eles tentaram... 
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C.B. – Mas eu acho que é inevitável. Pessoalmente, eu acho que o mestrado acadêmico deveria 

acabar em algum momento e a gente partir para o doutorado. Quem quer ser pesquisador, vá 

para o doutorado. E os mestrados têm que cumprir um pouco essa função de formação de gente 

que não quer ser pesquisador, ou quer aprender a administrar melhor, e talvez... E aí, a solução 

seria inflar. E como é que é a característica desse mestrado? Provavelmente, o de vocês não é 

diferente: tem gente de tudo quanto é área. Como é que isso é avaliado? Quer dizer, pô, como 

é que eu vou botar aqui... 

 

C.C. - O perfil do aluno é diferente. 

 

C.B. - Mas isso, para a Capes, é uma proposta... De repente, eu vou por um coronel dando aula, 

aqui, que mal e mal tem um curso de graduação, mas entende tudo, por exemplo, de 

planejamento de polícia. Mas como é que esse cara vai ser avaliado, aqui? Eu acho que, em 

parte, essa... Voltando lá na minha experiência em colégio estadual, eu tenho a impressão de 

que as universidades públicas estão entrando no mesmo processo que eu assisti lá atrás com os 

colégios estaduais, sabe? Nós vamos virar uma entidade de formação de massa 

profissionalizante – aliás, maus profissionais, porque não tem inserção no mercado E, 

provavelmente, a gente vai perder a relevância científica, à exceção de alguns centros de maior 

vitalidade. Por quê? É essa ideia de, primeiro, você tratar o sistema todo como a mesma coisa. 

É um erro. Não é a mesma coisa. Tem coisas diferentes. Não há problema nenhum em você 

reconhecer centros de excelência. Nós estamos caminhando no sentido contrário, por exemplo, 

do que a Índia está fazendo. A Índia sempre teve a preocupação em ter uma formação de massa. 

Hoje, o que a Índia está fazendo? Eles pararam e falaram assim: “Olha, nós temos sete, oito 

centros de excelência, aqui. Nós vamos investir muito recurso neles”. Estão trazendo os 

professores de fora, trazendo, de novo, pesquisadores, disputando a preços de mercado, esse 

pessoal. Aqui, nós temos essa mentalidade de boiada: é todo mundo mais ou menos a mesma 

coisa, o sistema, aí, é um pouquinho diferenciador... Por exemplo, se você pegar a bolsa CNPq. 

Eu tenho um amigo do MIT, César Hidalgo, um grande amigo, colega que trabalha no Media 

Lab. Ele é um sujeito, assim, excepcional. Ele com 32 anos era um cara genial. Um chileno. 

Ele é responsável por essas coisas de grandes bases de dados, análise de rede... Ele é físico, fez 

mestrado e depois doutorado na Kennedy School. Este sujeito não conseguiria virar 
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pesquisador 1A, aqui, no Brasil. Quer dizer, teria que começar lá atrás pesquisador 2, nível D 

E ele é um cara que se formou em Harvard, foi imediatamente contratado, como professor em 

Harvard, ficou lá três anos, o MIT foi lá e capturou ele, porque ele estava fazendo coisas 

inovadoras. Esse cara, aqui, no Brasil, ele teria que fazer concurso para professor adjunto, virar 

pesquisador 3... 

 

C.C. - [inaudível] assalariado… 

 

C.B. - É. Depois que ele ficasse velhinho, de cabelo branco e tal, quem sabe ele virasse 

pesquisador 1A. Publicasse bastante, de preferêncianos peródicos avaliados pela Capes. Então, 

a gente tem essa coisa... da implosão do sistema universitário é muito pela baixa relevância 

social. E aí, a relevância social que está se dando, muitas vezes, eu acho... Eu estou falando 

muito da minha área. Você tem áreas, naturalmente, de excelência – medicina –, algumas áreas 

onde isso é mais… vamos dizer, você tem uma inserção melhor, você tem controle pelos 

próprios pares mais interessantes… A própria ciência da computação é um pouco assim. Mas, 

nas ciências sociais, eu acho que nós vamos virar um “colegião”. Nós estamos virando um 

“colegião”, de certa forma. 

 

C.C. - Agora, na pós-graduação... Também aproveitando para voltar um pouco no tempo. Eu 

fiz mestrado na década de 1980, também. No Museu Nacional. O mestrado eram quatro anos. 

E tinha um quinto, que era praticamente certo. Eu terminei em dois anos e meio. Era uma 

raridade. Doutorado, seis anos, sete, oito, as pessoas ficavam. Quando você fala de criar uma 

pós-graduação, hoje, o outro... Hoje, ficou outro tamanho. Nessa época em que você fez – o 

doutorado –, você teve, também, mais tempo para fazer isso, já trabalhando como professor, 

não? 

 

C.B. - Mestrado, sim. Eu era professor aqui, na Universidade Católica. A gente tinha um prazo 

maior. Não tinha essa espada dos prazos, não. Mas o que você tinha? Antigamente, você tinha 

muito a ideia de que um mestrado era quase uma fase terminal. E, de fato, em muitas 

instituições, era. Não tinha doutorados, etc. Então, era quase um estágio terminal, vamos dizer 

assim. A nossa primeira tese de mestrado, aqui, no nosso programa de sociologia, no mestrado 

de sociologia, foi de 800 páginas. Brincadeira! Oitocentas páginas numa tese de mestrado. E 
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era, assim, aquela coisa padronizada, você tinha... no caso, aí, da sociologia e das ciências 

sociais, você tinha aquele ritual: citar os clássicos, depois, até chegar... Hoje, por exemplo, os 

meus orientandos, eu proíbo. Eu falo: “Se falar de Marx, Weber, Durkheim, aqui, eu não leio . 

Está proibido de escrever essa...”. Porque tem muita coisa mais nova, interessante, sendo 

escrito, aí, para... Mas tinha, lá, aquela coisa canônica, que você tinha de estudos nessa área, e 

o resultado disto é que acabava sendo um calhamaço de 800 páginas do qual se aproveitava, na 

verdade, 20, 30, 40 páginas que eram relevantes. Eu acho que, hoje em dia, não precisaria, no 

caso do mestrado, ser mais do que um artigo. No caso do doutorado, é uma discussão mais 

alentada, etc. e tal, fazer... Então, mudou muito, eu acho... Houve um outro problema, também, 

eu acho que com o crescimento da pós-graduação. Em algum momento, alguém teve essa ideia 

de jerico de que a gente poderia formar nós próprios. Não precisava mais ir para o exterior. Isto 

foi um grande atraso. Também retardou muito as discussões, porque foi o início desse processo 

de autorreprodução que a gente tem, que eu acho que coincide justamente com... 

 

C.C. - Nos anos 1970, essa geração toda estudou fora. 

 

C.B. - Estudou fora. 

 

C.C. - Depois, já nos anos 1990, a Capes tentou... O CNPq tem a bolsa sanduíche. Quebrava 

um pouco o galho e tal. Mas, nos anos 1980, ficou, realmente, pouca gente... 

 

C.B. - Não, mas se você pegar, por exemplo, a minha área: criminologia e segurança pública. 

Você tinha que ter formação em massa de gente indo para o exterior, sabe? E, olha, eu não 

tenho muita esperança de que isso vá se resolver no interior do mestrados, com aquele 

apendicezinho que você tem, lá, numa linha de pesquisa. Uns anos atrás, eu estive... Onde? Um 

congresso na Turquia. Interessante. A polícia turca – porque eles estavam entrando num 

processo de serem incorporados à União Europeia, etc. e tal, então, eles estavam reformando a 

polícia turca. Que era uma polícia terrível. Quem já assistiu àquele O expresso da meia-noite 

sabe o que é. Sabe quantos alunos eles tinham estudando nos Estados Unidos? Cento e dez 

oficiais da polícia estudando nos Estados Unidos, fazendo curso nos melhores centros que 

tinha, americanos, em Maryland, em Albany, na Califórnia... enfim, nos melhores centros. Ou 

seja, o que isso significa? Que, provavelmente, hoje, eles têm mais massa crítica dentro da 



 

20 
 

polícia turca do que no Brasil inteiro. O que é isso? É resultado de uma política. Ou seja, “eu 

quero formar gente nessa área, eles vão estudar nos melhores lugares, nos melhores centros”. 

Não é fazer bolsa sanduíche. É você ir lá e encarar... sofrer o bombardeio. Enfim, vai para a 

Inglaterra, vai para a França... Mas ir nos melhores centros. Onde é que estão as melhores 

escolas? “Ah, na Inglaterra tem...” Então, é para lá que você vai. Eu acho que é isso que a gente 

tinha que fazer para criar áreas disciplinares. Um pouco, também, essa solução que a gente tem, 

muito universalista, talvez não funcione. Ou seja, quais são os problemas... Quais são os temas 

centrais que eu tenho em história e onde estão os melhores centros para você formar... Aí, eu 

vou fazer um programa de qualificação muito focalizado. Um dos problemas que a gente tem, 

eu acho que, nessas políticas da Capes, é esse universalismo. Agora, por exemplo, o Ciência 

Sem Fronteiras: poxa, eu sofri com aquela coisa das hard sciences Mas eu concordo. Eu 

concordo com aquilo. Nós estamos precisando de engenheiros, no Brasil. Eu acho que ciências 

humanas, está certo, tem que ter uma vaga... Agora, mesmo assim, dentro de alguns temas 

muito específicos, algumas áreas que sejam mais de interesse, não uma coisa generalizada. 

Mesmo dentro da engenharia, talvez a gente poderia pensar nas engenharias, quais áreas que 

nos interessam mais. Porque nós temos uma carência absurda de profissionais nessa área. 

Então, essa ideia de você pensar políticas focalizadas em termos de educação, educação 

superior, é um outro tabu, no Brasil. Porque isto aqui... Novamente, isto aqui é um país... enfim, 

dos sindicatos, das corporações. Eu tenho um colega meu empresário que fala: “É duro viver 

em país socialista”. Você tem esse dirigismo estatal, é um negócio absurdo que você tem aqui, 

no Brasil. Então, eu acho que é um pouco... Na área de criminologia, isso é fatal, porque a 

gente precisa estar exposto justamente ao que tem de mais interessante.  

 

C.C. - Agora, quando é que você... Bom, no doutorado, você vai estudar o tema do suicídio. 

 

C.B. – Suicídio, na verdade, foi uma tese muito teórica. É uma tese muito teórica e foi 

importante porque... O que é que eu fui estudar no suicídio? Como você constrói a categoria 

de suicídio através da linguagem. Então, me deu uma boa bagagem, na época. Dizem que todo 

mundo tem que ter o seu filósofo de formação. O meu foi o Wittgenstein. Foi o que eu li tudo, 

li os comentaristas todos. Principalmente Investigações filosóficas, que era o primeiro 

Wittgenstein, e tem a ideia da linguagem como forma de ação Isto era muito traduzido na 

etnometodologia através dos relatos, de construção de narrativas, quais são as propriedades do 
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mundo que você pode aprender através do relato. O que é que eu fui fazer? De certa forma, eu 

peguei essa vertente e fui ver como era construída a categoria de suicídio dentro da sociologia, 

entre profissionais – por exemplo, médicos que trabalhavam –, e entre policiais. Então, eu 

lembro que eufiz um trabalho de campo no pronto-socorro, aqui, em Belo Horizonte, onde eu 

estava observando os médicos. Eles achavam que eu estava observando os suicidas. Eu estava 

na verdade vendo era eles, como é que classificavam as pessoas como suicidas. Que tipo de 

categoria... Como é que eles construíam uma narrativa. E isto é uma coisa interessante, que eu 

aprendi muito: o texto, ele tem que ter começo, meio e fim. Você tem que convencer alguém... 

No caso do texto de um médico, o que é? É uma anamnese. O texto de um sociólogo é um 

paper, é o artigo. O do policial é o inquérito. E ele tem que ser... Eu sempre lembro da Patrícia 

Seixas falando isto, que a realidade pode ser absurda, o texto nunca. O texto tem que ser bem 

amarrado, tem que estar convencendo – ele é uma peça de convencimento e persuasão. No caso 

dos policiais, eles escreviam. Então, eu analisava, por exemplo, inquéritos em que havia 

dúvida, se era um caso de suicídio, de homicídio e tal, que isto é uma coisa muito clássica. E 

no caso dos médicos, era muito interessante você ver, porque eu trabalhei num setor aonde iam 

muitas pessoas que tentavam se matar, como  na verdade, não: eram pessoas que também eram 

intoxicadas por um... Era o setor de toxicologia do pronto-socorro. Que é um setor aonde vão 

as pessoas que estão intoxicadas, seja por remédio, por planta, por... ou que tentavam se auto 

exterminar E os médicos tinham uma série de procedimentos senso comum – isto é outra 

característica que eu peguei muito da etnometodologia – para classificar essas pessoas como 

suicidas. Eles observavam desde o cenário onde a pessoa chega no hospital... Enfim, se o sujeito 

chega com a família... Eles falavam: “Chegou com a família”. Aí, eles davam um xarope de 

ipeca para o cara passar bastante mal, mas sabe que aquele ali não queria morrer. Quem quer 

morrer não chama os familiares, os amigos, os vizinhos todos. Em compensação, você tinha, 

já, outros que eram mais complicados, que eram uns caras mais velhos, 50 anos, que quando 

tentavam se matar, eles chegavam já apagados, sem dar informação nenhuma... Esse cara era 

muito difícil. Aí, você tinha que ir muito na base de exames para ver como estavam os sinais 

vitais dele para tentar adotar procedimentos. Então, eles tinham o quê? Eram procedimentos de 

senso comum. Da mesma forma como os policias também usam de procedimentos de senso 

comum para classificar alguém como criminoso, como suicida, como suspeito. Como é que 

eles constroem isto? É aquele tema do Orson Welles, em A marca da maldade – não sei se 

vocês já viram –, que é um filme maravilhoso, que é um xerife que usava da intuição para 
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classificar as pessoas, e quando não conseguia provar que o cara era criminoso, ele inventava 

uma evidência, uma prova qualquer. E o pior é que ele acertava. Boa parte das vezes, ele 

acertava. Essa é que é a curiosidade do filme. Os policiais também têm muito essa intuição, 

para categorizar e classificar. Então, o que eu aprendi nisso aí? Uma coisa que até hoje eu 

trabalho muito, que é construção de dados: como eles são construídos e o que significam dentro 

das ciências sociais. Isto foi uma coisa que eu peguei muito da tese de doutorado, porque, aí, 

eu via aquele numero  de homicídios, como é que ele tinha sido construído lá, pelos 

profissionais encarregados na hora de construir aquele dado. Isto até hoje me auxilia muito para 

entender, por exemplo, estatísticas de homicídios, estatísticas de crimes violentos, como é que 

essa coisa é feita no interior das organizações.  

 

C.C. - Mas em que momento você se define para estudar criminalidade, segurança...? 

 

C.B. - Pois é. Eu tive essa formação anterior, mas é interessante que, logo depois que eu 

terminei o doutorado, eu fui trabalhar com sociologia da ciência. Eu e o Antônio Luiz Paixão. 

A gente trabalhava muito junto, eu e ele. 

 

C.C. - Aí, você já estava dando aula? 

 

C.B. - Já estava dando aula. Já tinha passado em um concurso aqui. 

 

C.C. - Aí, saiu da PUC. 

 

C.B. - É. E aí, a gente... Tinha um projeto que se chamava Organização Social da Ciência, onde 

a gente entrevistou pesquisadores de vários departamentos: química, física, economia, ciências 

sociais... Eu até escrevi um paper para a Dados chamado Hard sciences and social sciences. 

Era uma comparação das duas formas de fazer pesquisa. Que também vai ser muito importante, 

eu vou explicar depois por quê. Mas era a ideia de usar o modelo organizacional do Whitley17, 

para ver como é que comunidades científicas constroem o consenso. A gente trabalhava muito 

com o papel da divisão de trabalho na construção dessa identidade profissional, desses 

                                                 
17 Richard Whitley, professor de sociologia organizacional da Manchester Business School e pesquisador das 

formas de organização nas áreas de ciências naturais e sociais. 
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consensos. A gente usava muito a ideia da natureza dos problemas. Uma das coisas que 

diferenciavam muito as áreas era a própria natureza dos problemas com os quais eles 

trabalhavam. Alguns mais incertos, outros menos incertos. Alguns mais delimitados, outros 

menos delimitados. E dali saiu uma coisa muito interessante que a gente tinha... Eu tive uma 

visão muito clara de como é que eles funcionavam. Eu ficava muito no prédio da física, 

entrevistei químicos, conversei com economistas, peguei os arquivos do CPDOC todos, dos 

cientistas; usei extensivamente, lá... 

 

C.C. - As entrevistas. 

 

C.B. - As entrevistas. Isso. 

 

C.C. – “História da Ciência no Brasil”, o projeto da Finep18. 

 

C.B. - É. É genial. Genial. 

 

C.C. - Dos anos... 1970? 

 

V.C. - Setenta. Final dos anos 1970. 

 

C.B. - Não, eu sou fã desse trabalho de vocês. Desde aquela época, foi um trabalho riquíssimo 

que a gente fez... Eu vi, por exemplo... 

 

C.C. - A gente está tentando atualizar, agora. 

 

C.B. - Hein? 

 

C.C. - A gente está com um projeto, agora, para atualizar aquela história da ciência, que foi 

feita e, até hoje, é o corpus documental maior que tem disponível publicamente... 

 

                                                 
18 Financiadora de Estudos e Projetos. 
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C.B. - Sem dúvida. E ali você vê algumas características muito importantes da ciência 

brasileira. Primeiro, o papel de algumas personalidades na construção da ciência. Você tinha, 

por exemplo, lá no Nordeste, aqueles dois irmãos.19 Eram físicos, que, enfim, cavaram lá no 

meio do nada, fazendo um departamento de física de excelência... E você teve vários outros. O 

próprio José Israel Vargas, na criação dessa área atômica. Você teve... Enfim, era uma coisa 

muito de como funcionam as... As disciplinas, no Brasil, dependem muito – o Simon sempre 

fala isto – de personalidades que vão se encarregar de levar, tocar, institucionalizar aquilo. No 

começo, eu achava que isto era uma fragilidade, agora, um pouco, hoje, eu acho que é 

inevitável, isto. Se alguém não fizer... Ainda mais hoje. Se você pegar, por exemplo – voltando 

às nossas universidades – você vê que um dos meus temas preferidos está sendo me queixar do 

atual formato das universidades. Uma das minhas queixas é justamente que ela introduziu uma 

forma muito individualista de atuação profissional. Por exemplo, você não constrói instituições 

com a universidade a seu favor. Pelo contrário, isso vai ser um ônus a mais. Hoje, o que é? 

Hoje, é currículo Lattes, é você publicar aquele artiguinho, que ninguém vai ler, é ficar fazendo 

número, é você trabalhar sozinho na biblioteca. Essa, por exemplo, foi uma ideia que... Ao 

trabalhar muito com os físicos, eu aprendi muito vendo como é que eles funcionavam em 

equipe. Uma coisa que, até então, eu não tinha visto nas ciências sociais: era como você tinha 

grandes equipes, uma certa divisão de trabalho – você tinha um líder, um coordenador daquilo 

–, e as pessoas construíam consensos – para usar os termos do Whitley – justamente porque 

elas estavam compartilhando uma forma de trabalhar, um processo de produção do 

conhecimento que era muito diferente. Na nossa área, era aquela coisa do artesanato intelectual, 

do Wright Mills 

 

V.C. - Solitário, também. 

 

C.B. - Solitário, da biblioteca. Isto era valorizado. Poxa vida, eu lembro que eu tinha alguns 

colegas que achavam um crime, por exemplo, aquela coisa dos... Que na medicina usa muito, 

que é o líder de pesquisa, e publica junto com cinco, seis assistentes. Escreve um artigo. “Não, 

que absurdo! Nós temos que ter...” Não, não é absurdo, não. Eles produziram aquilo juntos. E 

isso foi uma das coisas que a gente trouxe muito para o Crisp, essa ideia de trabalhar em equipe. 

                                                 
19 O entrevistado se refere aos físicos Paulo e Jorge Leal Ferreira, entrevistados em novembro de 1976, no 

contexto do projeto História da Ciência no Brasil. 
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Aqui é uma coisa que é uma produção sempre de divisão de trabalho... Poxa, a gente trabalha 

muito com geoprocessamento e mapeamento. Eu não entendo. Eu tenho um pesquisador que 

entende mais do que isso. Então, quando eu preciso, eu chamo, a gente faz ou escreve alguma 

coisa juntos. Tem outro que entende mais de banco de dados, aí, você vai, chama... 

 

C.C. - Quer trocar? 

T.B.. - Obrigada. 

 

[FINAL DO ARQUIVO 1] 

 

C.B. - É, eu tenho ficado mais cético com relação ao futuro dela. Aí, eu tenho ficado 

preocupado. 

 

C.C. - Com a universidade? 

 

C.B. - É, eu acho que vai acontecer um pouco o que aconteceu com... 

 

T.B.. - Estou gravando. 

 

C.B. - Eu acho que é um pouco aquela coisa dos colégios estaduais. Da mesma forma que eles 

desapareceram... Se você não tiver uma estratégia política muito bem pensada, vamos dizer, de 

qualificar alguns centros de excelência, vai ser complicado. 

 

C.C. - Mas só retomando, para não perder o fio: eu tinha perguntado do momento em que você 

se definiu por estudos de criminalidade e segurança [inaudível] 

 

C.B. - Ah, pois é. Aí, começou essa pesquisa de hard sciences e social sciences. A gente 

começou a fazer essa comparação, um pouco, de conjuntos disciplinares. Por exemplo, uma 

coisa que eu vi: o papel da tecnologia era muito importante na produção de conhecimento. O 

sujeito tinha equipamentos caríssimos. Tem uma coisa interessante: tem uma definição de, 

vamos dizer, procedimentos centrais de cada disciplina, daí você vê claramente a diferença 

entre o pessoal da sociologia, de ciência política – um pouco menos da economia – e os físicos 
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e químicos, onde... Enfim, não existe essa discussão de se isso é ciência, não é ciência. 

Metodologia é uma discussão inexistente. A gente tem cursos de metodologia, aqui. Engraçado. 

Metodologia, o que é? São técnicas de pesquisas onde você ensina pessoas a usar ferramentas. 

Não é nada mais do que... Não, aqui é uma questão quase ideológica, novamente. “Poxa, quanti, 

quali...” Lembra dessa discussão, que tinha nos anos 1960, 1970? Lá, não. Lá, eles aprendem 

técnicas e não tem essa discussão sobre se o que eu estou fazendo é a realidade ou se é uma 

representação, uma construção etc. Por quê? Poxa, o cara está lá com um aparelho de US$ 5 

milhões, ele está produzindo dado, aí o cara vai começar: “Pô, mas será que isso não é uma 

construção?”. Até que alguma linha da sociologia da ciência, dos construtivistas, começou a 

fazer isso. O ponto de partida desta linha é um texto – do qual acho que o Garfinkel participou 

–, em que uma equipe ficou muito tempo discutindo, se um resultado dentro da astronomia  era 

um erro do aparelho ou se de fato tinham descoberto uma nova galáxia, ou se era uma mancha 

ou alguma coisa assim. Mas, fora isso, as pessoas não discutem muito os fundamentos do 

conhecimento como a gente. Enfim, aí, eu fui... Observei muito e aprendi muito. Quando 

acabou essa pesquisa de sociologia da ciência, eu e o Paixão resolvemos retomar, então, a área 

de criminalidade. A gente tinha dado um tempo, retomamos, e aí começamos a pensar, mas aí 

já num enfoque diferente: A gente precisa pensar numa coisa mais útil. Uma coisa que seja 

mais aplicada. Conhecimento aplicado”. Então,a característica maior do Crisp., hoje, talvez 

seja um dos poucos centros na América Latina de política pública aplicada. Ou seja, tentamos 

desenvolver soluções. A gente começou daí. Quais eram os problemas centrais que você tinha 

na área de segurança? Primeiro, base de dados. Então, a desenvolvemos um projeto que era a 

construção de base de dados para Minas Gerais. Um projeto financiado pela Fapemig, chamado 

Criminalidade violenta em Minas Gerais. E pegamos as bases de dados de 1980 até 1997, que 

era o que tinha disponível, organizamos e começamos, então, a fazer estudos. Isso é um 

trabalho que a gente faz até hoje, porque você não tem muitos dados na área de segurança 

pública. Então, esse é um trabalho muito silencioso, que é construção de base de dados. E nós 

começamos, então, este projeto... O Paixão acabou falecendo antes, logo no começo do projeto, 

no ano de 1996. 

 

C.C. - Que é quando foi criado o Crisp? 

 

C.B. - E aí é quando é criado o Crisp: 1997. A partir desse projeto. 
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V.C. - Além de você e do Paixão, mais algum pesquisador/professor participou? 

 

C.B. - Tinha. Tinha. Tinha vários professores. Eu, o Paixão, Renato Assunção, que é do 

departamento de estatística – talvez... certamente, o maior estatístico espacial que você tem no 

Brasil, um dos maiores estatísticos brasileiros –, o Geraldo Magela, que era um técnico muito 

experiente na área de políticas públicas da Fundação João Pinheiro, e boa parte desses meninos 

que, hoje, estão aí, dando aula, sendo professores, eram estagiários, nessa época, também. 

Então, a gente começou. Quando o Paixão morreu, a gente tomou aquele susto, mas aí resolveu 

tocar o projeto. E, principalmente por essa parceria com o Renato Assunção – que é um 

especialista em análise espacial –, a gente começou a usar esse tipo de ferramenta, e isto foi 

uma espécie de ... Eu tenho um colega que sempre fala que foi uma espécie de cavalo de Troia 

que a gente desenvolveu. Por quê? Porque mapa é uma forma muito poderosa de você 

convencer as pessoas, de um lado – é visualmente bonito, você vê –, mas, sobretudo, a gente 

ganhou um acesso dentro das instituições policiais. Quando a gente desenvolveu os primeiros 

mapas.  Primeiro era um aplicativo simples, por município, que a gente pegava... Semelhante 

ao que tem o IDH, hoje. Na verdade, o primeiro cara a desenvolver isso foi lá na Fundação 

João Pinheiro, semelhante ao IDH, e era o mesmo... Um CD-Rom, que você podia ver por 

município, diferentes tipos de crime... Fazia diferentes mapas. Aquilo já foi, na verdade, a 

abertura, mas, depois disso, a gente começou a trabalhar com mapas pontuais. O que são mapas 

pontuais? Mapas pontuais significam você pegar o endereço onde o crime aconteceu, esquina, 

e aí, a gente começou a produzir essa tecnologia que não existia no Brasil. Existia na área de 

saúde. O Renato, com quem eu vinha trabalhando muito... E a gente fez o primeiro projeto para 

a PM. É interessante que, na época, não tinha nem as bases de dados, não estavam prontas, 

estava tudo em papel. Olha só como é que as coisas são, aqui, no Brasil. Eles tinham 15, quase 

20 anos de dados, que estavam em papel, que já estavam... Antigamente, estavam em fitas. 

Alguém, um dia, resolveu apagar as fitas porque estavam ocupando muito espaço. Aí, 

apagaram as fitas e foi uma maravilha... Mas aí, acho que um outro resolveu: “Não, vamos 

imprimir antes de apagar as fitas. Vamos imprimir para guardar isso...”. Quer dizer, uma 

idiotice, não é? Você ocupou muito mais espaço, e que ao passo comprar fita seria mais barato. 

Mas, enfim, a partir dessa impressão, nós redigitamos todos os dados de todos os municípios 

num período grande, de mais de 15 anos de idade. E, depois disto, nós começamos, também, a 
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trabalhar com os dados de chamada do 190, porque... São essas chamadas que as pessoas fazem. 

Por quê? Porque isto aí sempre tem um endereço associado a cada chamada. Cada vez que você 

chama, ele vai, geolocalizar o seu telefone. Hoje, com o celular é menos, mas, na época, não 

tinha muito celular. Eram mais telefones públicos. E o próprio despachante pergunta o endereço 

e tal, e aí, a gente leva um ponto. E aí, com isso, nós começamos a mostrar para a polícia: “Olha 

que ferramenta fantástica”. Na época, era o coronel Severo, que era um dos oficiais formados 

já depois dessa parceria do Paixão com o Klinger. O coronel Severo era... Era interessante, 

porque eu fui uma espécie de orientando do Paixão – amigo dele, mas orientando –, e o coronel 

Severo eram também chefe de ordenança do coronel Klinger, que era um cara jogo linha-dura 

E, depois, ele virou comandante, e eu estava, nesta época, na coordenação de pesquisa: “Olha 

que brinquedo, que legal!”. A ideia é essa. É um brinquedo. Você olha assim e você fala: “Poxa, 

de repente fica tudo claro”. Você vê as regiões, onde está concentrado o crime. O Jack Maple20 

fala que isso é igual a uma pescaria onde você tem o mapa de onde estão os cardumes. Você 

fica: “Puxa, olha essa região aqui, acontecendo. O que está acontecendo aqui? Por quê?”. E a 

gente foi desenvolvendo. Era um trabalho complicado porque a gente tinha que pegar dados, 

depois transformar aquilo em um arquivo .txt, depois o arquivo .txt ia ser traduzido para um 

banco de dados – na época, a gente usava BBF, era o banco de dados do Office – e depois iam 

para os softwares de mapeamento. Então, era um negócio a cinco, seis passos para você chegar 

a conseguir uma... Mas, de qualquer forma, a coisa demorava... Depois de um certo tempo, isto 

estava otimizado, virava um mapa em vinte minutos, trinta minutos, você conseguia visualizar 

o que aconteceu na última hora, na cidade. E o 190 é um banco de dados muito rico. Eu sempre 

digo que é uma espécie de sismógrafo da cidade. Subiu um gato na árvore: está lá no 190. “Tem 

um gatinho, aqui, na árvore miando, aqui. Chama a polícia.” Alguém jogou tinta no carro, 

chama o 190. Então, é uma espécie de sismógrafo. E a gente começou a trabalhar muito com 

esses dados. Com isso aí, nós adquirimos muito essa expertise na área de geoprocessamento, 

fomos os primeiros a fazer isto no Brasil, formamos as primeiras turmas de analista... Ou seja, 

foi um enfoque... Quando a gente entrou na área de segurança pública, esse retorno na área... 

Antigamente, era uma coisa mais do ponto de vista de estudos acadêmicos. Depois, começou 

a virar uma coisa mais aplicada. Esse retorno, já, depois do projeto de sociologia da ciência foi 

uma sociologia... enfim, uma criminologia aplicada para resolver problemas. 

                                                 
20 Ex-oficial da polícia de Nova York, responsável do método de combate ao crime CompStat, que trabalha 

com a identificação de atividade criminal através do uso de estatísticas comparativas. 
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V.C. - Sobre isso que eu ia perguntar: você disse, agora que esse projeto deu acesso a vocês às 

instituições policiais. Primeiro, de uma forma mais... pelo que você está mostrando agora, 

forma de pesquisa, depois, de uma forma mais aplicada. Houve, então, uma boa receptividade 

desse projeto por parte da polícia ou não? Vocês encontraram algum tipo de resistência? 

 

C.B. - Não. Houve. Isso foi um brinquedaço para a polícia. Isso era um brinquedaço. Aquilo 

que eles tinham intuitivamente, de achar onde as coisas aconteciam... 

 

V.C. - Porque, de certa forma, isso deve ter trazido algumas implicações... 

 

C.B. - Resolvia problemas para eles. Resolvia problemas para eles. Resolveram várias... 

Inclusive, reformulações organizacionais foram importantes. Porque quando a gente começou, 

a primeira coisa que a gente mostrou para eles a importância dos dados. Até então, estatística 

– ainda é, em muitos estados, em muitas polícias –  é uma coisa para fazer relatório no final do 

ano para você pedir recursos para o secretário etc. E aí, nós mostramos e falamos assim: “Olha, 

este tipo de estatística é uma coisa operacional. Você tem que trabalhar para fins de 

planejamento da polícia”. E aí, o que foi feito? Nós criamos, dentro da polícia, um centro de 

análise criminal, que ficava do lado do comandante de operações da capital, que, na época, era 

o coronel Severo. Então, ele ficava coordenando a distribuição de efetivo de pessoal, mas do 

lado de alguns policiais que estavam lá o tempo todo fazendo mapas, pesquisas, estatísticas, 

tabelas. Isto foi uma mudança muito grande em termos de polícia, porque você passa, de fato, 

a usar os dados para fins de planejamento... E o que é melhor ainda: dava resultados. Como 

sabemos que dá em qualquer lugar do mundo. Se você vai onde as coisas acontecem, planeja 

para ter intervenção ali e ela para de acontecer. Em geral, as pessoas têm uma visão do 

criminoso muito como guerrilheiro, sabe? Se o cara não explodiu uma bomba aqui, ele vai dar 

um jeito de explodir ali, porque ele está obcecado. Tem que ganhar o céu, entrar lá de alguma 

maneira ganhar 500 virgens]21. Não é assim. Criminosos, 95% deles são oportunistas. Eles 

praticam crimes onde está mais fácil. Está tendo esfaqueamento na Lagoa? É porque não tinha 

ninguém cuidando da Lagoa. Pelo amor de Deus! Aliás, deveria saber, porque aquilo não é de 

                                                 
21 O mais próximo do que foi possível ouvir. 
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hoje que está acontecendo. Se soubesse que teve um ou dois casos, ia falar: “Pô, tem um cara 

aí que está armado com faca, a gente tem que se prevenir”. Ou seja, é muito fácil quando você 

sabe, quando você tem os dados. Tem os dados e usa os dados. O Rio, por exemplo, ele tem 

geoprocessamento por pouco tempo. O ISP22, agora, começou a produzir.. Para você ter uma 

ideia, nas nossas primeiras turmas de analistas, vieram policiais do Rio para cá. Na época, foi 

no primeiro governo Garotinho23, quando estava, lá, Luiz Eduardo foi o quê? Em 1992, não é? 

 

C.C. - [inaudível] 

 

C.B. - É. E eles vieram para cá estudar. Aí, tem um caso muito curioso, porque um dos melhores 

caras para uso de mapa era um soldado, aqui, da PM, que eu vi que ele era um cara muito 

talentoso para usar mapas e recrutei ele para dar aula. Falei: “Não, você vai dar aula para a 

gente” e tal. E vieram os oficiais da PM do Rio e estavam lá assistindo aula, normal e tal, e o 

cara vinha e dava a aula. Um dia, teve que sair rapidamente do serviço, e veio uniformizado. 

Aí, os caras perceberam que ele era soldado. Rapaz, foi um estresse dentro de sala de aula... 

“Não pode, pô, o soldado vir aqui ensinar...” 

 

C.C. - Inverteu a hierarquia. 

 

C.B. - Inverteu a hierarquia. Os caras ficaram deixando ele tropeçar, esticavam a perna no meio 

do... Aí, eu tive que entrar dentro de sala e falar assim: “Olha, é o seguinte: isto aqui é 

universidade, isto aqui não é quartel. Aqui, a regra é a seguinte: quem sabe mais ensina, quem 

não sabe aprende. Então, vocês ficam quietinhos e venham porque ele tem muito a ensinar para 

vocês. Ele é o cara que mais sabe de mapeamento”. Aliás, foi um dos primeiros... Essa coisa 

mereceria um capítulo à parte, essa relação entre polícia e universidade, o que significa você 

ter polícia dentro da universidade. 

 

C.C. - Pois é, isto que eu ia perguntar. Você tinha mencionado a boa receptividade na instituição 

policial... 

 

                                                 
22 Instituto de Segurança Pública. 
23 Anthony Garotinho foi governador do Rio de Janeiro de 1999 a 2002. 
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C.B. - Deixa eu pedir um café para a gente. 

 

C.C. - Perguntar justamente o reverso: a receptividade na universidade de você criar o Crisp. 

Como é que se cria isso? Não sei se estava ligado ao departamento de sociologia ou não. 

[inaudível] à sociologia. Isto que eu queria entender. Como é que se cria. 

 

C.B. - Não. Deixa eu contar. Este é um parêntese importante, que é o... Você perguntou como 

é que a gente faz para lidar com essa estrutura que a gente tem dentro das universidades. Eu 

fiquei durante muito tempo, na época de criação do Crisp, pensando o que é que eu faria, se 

isto aqui ia virar um centro ligado à reitoria, se ia virar um departamento, ou ia ser uma coisa 

de departamento... Aí, na época, estava o Jacques Schwartzman24, que era um... Aí, ele me fez 

uma pergunta, uma hora. Ele falou assim: “Para que você quer virar alguma coisa? Se você 

virar alguma coisa, vai ser uma chatice, você vai ter que ter um conselho, uma burocracia, você 

vai ter que ter um mandado de dois anos, vai ter que ter eleição... Não vira nada, não”. Aí, até 

hoje, o Crisp não é nada. O Crisp é uma espécie de laboratório. Da mesma forma como funciona 

um laboratório na física, um laboratório na Química. Nós não temos estrutura institucional. 

Nós não estamos inseridos institucionalmente. 

 

C.C. - Mas ele é parte do departamento de sociologia? 

 

C.B. - É, porque eu sou do departamento de sociologia. Então, quando os projetos vem para cá, 

ou vamos dizer, um overhead, vai uma parte para a sociologia. Mas quando vai lá para a 

medicina, por exemplo, porque uma pesquisadora nossa, a subcoordenadora, é da medicina. 

Agora... 

 

C.C. - Sim, mas aí, como é que consegue o espaço físico, funcional... 

 

C.B. - Olha, o espaço físico a gente bancou com recurso próprio. Isto aqui, por exemplo, a 

estrutura, nós bancamos com recurso próprio. A reitora, na época, nos deu um suporte grande, 

arrumou um lugar, e aí, nós reformamos. Porque, na época, estava vindo justamente o Centro 

                                                 
24 Economista, diretor do Centro de Estudos sobre Ensino Superior e Políticas Públicas para a Educação 

(CESPE) da UFMG. 
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de Estudos... o IEAT25, que é o Instituto de Estudos Avançados, que é aqui do lado, estava 

vindo o... Tem um prédio, lá, que aquilo é um laboratório de química, e a gente bancou, 

praticamente, a reforma do prédio junto com a reitoria para as outras instâncias. 

 

C.C. - E como é que era trazer polícia para o campus? [inaudível] 1996, 1997. 

 

C.B. - Ah, pois é. Essa é uma história interessante. 1996, 1997... Isso era interessante, porque 

era uma coisa estranha. Teve um curso... Eu vou te contar um caso que foi muito emblemático, 

assim, porque a gente dava um curso justamente nesse contexto de trazer policiais obrigados a 

pensar do ponto de vista de soluções etc., então, a gente trouxe para cá os responsáveis pelos 

batalhões todos da cidade de Belo Horizonte. Vinte e cinco coronéis... Vinte e cinco coronéis 

não: majores, tenentes-coronéis, e coronéis, também – os responsáveis pelos órgãos para ter 

aula aqui. E eles vinham aqui com toda a parafernália. E quem dava aula era o coronel Severo, 

que dava aula de Planejamento, porque ele já era um cara bem sensibilizado com relação às 

nossas coisas, de como usar dados, como usar informações, como usar mapas para fazer 

planejamento. Ele já estava plenamente integrado com essa ideia, tanto é que estava 

implementando. Mas aí, trouxe os coronéis dele e fez um experimento muito curiosos em que 

ele falou para eles o seguinte: “Olha, eu vou... Você quer ver como a nossa cabeça de polícia 

funciona?”. Pegou o radinho, chamou uma radiopatrulha e falou assim: “chegue aqui, a sua 

unidade, e tragam as suas ferramentas de trabalho mais importantes que vocês tem para fazer 

policiamento”. Aí, os caras entraram aqui com metralhadora, fuzil, revólver... Os caras todos 

armados, assim, com colete e tal. E o exercício dele era este. Falou: “Olha aqui, esta é a nossa 

cabeça funcionando. Quer dizer, ninguém trouxe um mapa, ninguém trouxe um dado, ninguém 

trouxe uma análise estatística do que está acontecendo na região e tal”. Mas isso deu um 

estresse na diretoria, porque na hora em que entraram aqueles caras armados até os dentes, eles 

foram motivo de reunião de congregação, “que absurdo”, “como é que pode?”, “a polícia nunca 

entrou no campus”, [inaudível] 

 

C.C. - Autonomia universitária. 

 

                                                 
25 Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares. 
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C.B. - Autonomia universitária. E, de repente, entram aqueles caras armados até os dentes e 

tal. Então, isto aí, por exemplo, era uma coisa... 

 

C.C. – E com os alunos, também. 

 

C.B. - Não, os alunos ficaram injuriadíssimos e tal. Até hoje, ainda, a gente tem problema sério 

com isso. Por exemplo, há pouco tempo, tinha uma cracolândia, aqui, dentro da universidade, 

e eu tenho, até hoje, vários alunos fazendo curso de especialização, aí, e eles ficam 

nervosíssimos com isso. Os caras passam no corredor e está aquele cheiro de maconha, aquele 

cheiro de crack – eles ficam: “Olha, isso vai dar confusão, uma hora”. Eles têm poder para 

mandar prender. Agora, se mandar, acontece igual na USP: os alunos vão fazer uma revolução 

se algum aluno... Então, esse é um negócio muito tenso, hoje. Agora, por outro lado, isso levou, 

inclusive, à criação... Na época, a reitora até bancou um convênio com a Polícia Militar para 

ela ficar aqui dentro. Porque aqui, a UFMG, era um dos lugares em que mais se roubava carro 

em Belo Horizonte. Por quê? Porque não tinha polícia. Então, param no estacionamento, ali, e 

roubam o carro. Ela fez um convênio, e os caras começaram a fazer patrulhamento a cavalo, às 

vezes, a pé, e aí, parou, zerou. Mas, aí, depois, acabou. Agora, a gente já está vivendo outros 

tempos, o pessoal é muito contra, não quer saber da polícia de jeito nenhum, mas está sendo 

obrigado a começar a repensar isto. É como lá na UFRJ, lá no Fundão: lá, você tem cadáveres, 

às vezes, que encontram. É um negócio complicado. Mas, enfim, é um negócio muito tenso. É 

muito tenso. Mas aí, acabou virando meio que parte da paisagem durante uma época, você tinha 

aqueles caras uniformizados, aqui dentro... Muitos deles, na verdade, são alunos nossos, só que 

eles não vem uniformizados. 

 

C.C. - Bom, tem 20 anos, também, quase.... 

 

C.B. - Tem, tem 20 anos. 

 

C.C. - ...o Crisp. Então, esses 20 anos, você tem esse efeito: pessoas que eram seus alunos estão 

virando comandantes, hoje. E facilita, imagino, no teu caso, o acesso a essas pessoas. 
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C.B. - Hoje, não mais. É curioso isso. Hoje, não mais, porque... É interessante: hoje, por 

exemplo, eu tenho mais acesso à polícia do Rio de Janeiro do que na polícia de Minas. Porque, 

aí, bateu uma outra coisa, que a gente percebeu muito claramente: que é o corporativismo... 

Eles são muito avessos à influência de gente de fora. E o coronel Severo, ele era alguém 

extremamente aberto. Ele queria era parceria, parceria com ONGs, com centros universitários 

etc. Coincidiu de, nisso aí, logo depois... Em 2003, o Aécio foi eleito. O Aécio também tinha 

o mesmo espírito. Ele queria parceria com centro de pesquisa, então, me chamou, e eu ajudei 

a fazer o plano de segurança dele, e aí, a gente era consultado sempre. Os projetos importantes 

que a gente tinha, que estavam sendo desenvolvidos aqui, como o Fica Vivo, integração das 

polícias, também viraram política de Estado. Mas o que acontece? A polícia nunca engoliu 

isso. Eles não engolem muito gente de fora dando palpite. E, com isso, agora, eles se fecharam. 

Acabaram se fechando muito. 

 

C.C. - Essa tua experiência... Bom, você trabalhou no plano de governo de vários, não é? Você 

falou do Aécio, do Anastasia26, de quando o Aécio foi candidato à presidência e tal... Como é 

que é essa experiência... de certa assessoria política, se a gente pode chamar assim, para fazer 

esses planos? 

 

C.B. - Era mais do que isso. No caso do Aécio, da primeira vez, foi uma chance real de 

intervenção em política. Tanto é que muito do que foi feito na política de segurança, por 

exemplo, a criação de Secretaria de Defesa Social, foi desenhado por acadêmicos, por pessoas 

que já estavam na área... Agora, isso era uma coisa que o Aécio bancou. Ele tinha essa 

autoridade, que se ele se comprometia com alguma coisa com você, ele faria. Realmente, aí, 

ele deixou as universidades entrarem e durante todo o período de governo... E foi um período 

muito rico, porque a gente implantou vários projetos e os índices todos declinaram durante o 

governo dele. Já com o Anastasia mudou um pouco, porque ele já era mais preocupado com as 

instituições, com como é que as instituições iriam reagir àquilo, aí, a gente se afastou um pouco. 

E, agora, praticamente afastou totalmente. Porque, com o Pimentel27, não tem nenhum 

relacionamento Agora, eu acho que ficou plantada a semente. Por exemplo, todas essas coisas 

                                                 
26 Antonio Anastasia, governador de Minas Gerais de 2010 a 2014. 
27 O entrevistado se refere a Fernando Damata Pimentel, eleito governador de Minas Gerais em 2014 para o 

mandato de 2015 a 2018. 
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de geoprocessamento, de análise criminal, de planejamento com base de dados foi fundamental 

Algumas coisas se perderam. Por exemplo, um outro projeto que a gente... 

 

C.C. - Você acha que o Crisp, hoje em dia, ele acaba ficando mais acadêmico e menos aplicado? 

 

C.B. - É, o nosso planejamento, hoje, é se tornar uma instituição mais acadêmica, porque... Por 

várias razões. Por isto que a gente está se preocupando, inclusive, em se formar um mestrado. 

Nós estamos com uma parceria com outros centros internacionais. Nós estamos com um projeto 

do INCT28. A gente chegou a ganhar um projeto do INCT no concurso anterior que foi 

bombardeado, lá... Bombardeado, não. Foi uma briga interna danada, com uma pessoa lá. Não 

sei se você conhece. Ah, não vou contar aqui, também, que não vem ao caso. Mas, enfim, foi 

uma briga muito complicada que acabou implodindo. A gente ganhou, mas acabou implodindo. 

O que teria sido uma oportunidade, eu acho, de dar um upgrade na área. Porque o nosso projeto 

era muito – e ainda é – nós estamos, de novo, concorrendo ao INCT –  de tecnologia, mais de 

engenharia, muito mais de tentar solucionar problemas, essas coisas, do que um projeto 

acadêmico. Então, talvez, o INCT, fosse a oportunidade de voltarmos a fazer coisas mais 

aplicadas. Por quê? Não sei se você lembra: no último dia do governo Lula, ele publicou uma 

legislação sobre as fundações que foi um negócio devastador para as fundações. E a gente 

sempre funcionou através das fundações. As fundações sempre foram nosso braço mais flexível 

de conseguir recursos, de captar, etc. e tal, e a gente sempre captou muito recurso. Pela 

facilidade que tinha. Tinha muito financiamento internacional – Fundação Ford, Hewlett… 

Essas coisas sumiram. E, agora, ficou mais difícil. Hoje, quando você trabalha com a fundação, 

é quase tão difícil quanto você trabalhar com um convênio. Você tem que fazer 866629 do 

mesmo jeito... A coisa chegou a um nível de absurdo tal que, segundo a legislação, eles não 

estão fazendo isso, mas, para eu contratar um pesquisador, tenho que botar na página para todo 

mundo ver. Qualquer um pode se candidatar, se habilitar... E a coisa boa que eu tinha aqui é 

justamente que eu tinha projeto, crescia; não tinha projeto, mandava gente embora, diminuía. 

Sempre funcionou assim. 

 

                                                 
28 Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. 
29 O entrevistado se refere à lei 8666/93, que dispõe de normas para licitações e contratos da administração 

pública. 
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C.C. - Flexibilidade não existe. É o esquema tradicional. 

 

C.B. - Não existe. Isto acabou total. E aí, nós temos... Esses dias, eu estava até conversando 

muito com o pessoal daqui, falamos: “Nós vamos ter que pegar uma coisa mais acadêmica, 

virar projetos CNPq, Fapemig – que são projetos, em geral, pequenos. Quando você trabalha, 

por exemplo, projetos para governo do estado e tal, você tem mais recursos. Quando você 

trabalha para o BID, Banco Mundial, aí, eram projetos mais de porte. Agora, não. Vamos ter 

que nos estabelecer academicamente e caminhar por aí, porque é para onde a coisa está 

sinalizando. O que eu acho uma pena, porque perdemos muito... Agora, por outro lado, 

também, essa crise de Estado, também... 

 

C.C. - É, mas está... Parece que está tendo uma mudança. O quadro político estadual também 

possa voltar a ter mais... Você não acha? Ou não? Ou acha que a lógica institucional-

corporativa, que já... 

 

C.B. - A lógica institucional-corporativa é muito poderosa. Por exemplo, no negócio de 

geoprocessamento, a gente viu isso muito claramente: eles tinham uma resistência enorme a 

não ser quando eles viam claramente que aquilo era uma solução. Porque, em geral, são 

instituições muito fechadas. São instituições quase totais, eu diria. As polícias. Tanto a Civil... 

Principalmente... A Civil mais ainda do que a Polícia Militar. E aí, eles têm uma resistência 

enorme à influências de fora. Mas você está falando da coisa da política: foi uma chance efetiva 

que a gente teve de estar interferindo na política. Pelas características do Aécio – tem gente 

que não gosta dele, eu acho que ele, tem uma grande qualidade política. Primeiro, essa abertura 

sem preconceitos; segundo, é a coisa de cumprir. Se ele se compromete com você, vai fazer. 

Depois, eu acabei, em função disso, ajudando o Anastasia, também, na eleição. Na época, eu 

tinha ficado um período em Harvard, fiquei lá com o... Quando eu voltei, tinha, lá, algumas 

ideias. Até em função do César Hidalgo30, que era ideia de você usar redes para compreender 

o desenvolvimento – redes de desenvolvimento. A ideia que tem muito do Hausmann31, que é 

professor, lá, da Harvard, da Kennedy School de Harvard. Ele usa muito a ideia de redes de 

                                                 
30 Físico, responsável pelo laboratório de macroconexões do MIT, especializado na evolução da informação 

em sistemas econômicos, sociais e naturais e desenvolvimento de mecanismos de visualização de dados. 
31 Ricardo Hausmann, professor de prática do desenvolvimento econômico e diretor do Centro de 

Desenvolvimento Internacional da universidade de Harvard. 
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desenvolvimento, ou seja, como os setores da economia se conectam entre si para levar ao 

desenvolvimento da sociedade. Então, ele mostra justamente que sociedade mais desenvolvidas 

não são apenas aquelas que tem mais tecnologia ou mais educação, mas são setores que estão 

conectados. Então, por exemplo: indústria automobilística. Por que a indústria automobilística 

foi uma grande sacada do Juscelino? Porque a indústria automobilística conecta vários setores 

da economia. Você tem que ter alguém para fazer retrovisor, alguém para fazer o rádio, alguém 

para fazer o pneu, alguém para fazer o painel. E isto cria um desenvolvimento em rede, como 

a gente chama. Ao contrário do petróleo, a desgraça do Rio. O que é que é? O petróleo é um 

negócio que é um enclave econômico. Ele só desenvolve a si próprio. Pelo contrário, você tem 

uma periferia em torno destes setores Olha o que é Macaé, por exemplo: periferia de miséria, 

etc. e tal, e você tem, lá, o... a indústria está fantástica. Então, é uma armadilha, na verdade, em 

que você cai. Então, como é que você tem desenvolvimento de fato? Ele usava uma imagem 

muito interessante, que eu gosto muito, de desenvolvimento usando macacos numa floresta. 

Você tem florestas em que você tem um monte de árvores. Árvores são as empresas, de vários 

tamanhos, várias complexidades. E os macacos saem andando, e qual é o que vai mais longe? 

Este, que sai pulando de árvore em árvore, ou aquele, que sobe naquele pé de jequitibá 

fantástico, frondoso, bonito, alto... Fica, lá de cima, olhando para o nada. Ele fala: “Não, tem 

que ter, talvez, uma economia mista”. Tem que ter esses jequitibás, mas você tem que ter 

também outros setores, por exemplo. Conversando isto com o Anastasia, e ele falou: “Poxa, 

vamos fazer isso, então, para... Já gostei dos macaquinhos. Vamos fazer isso com o plano de 

governo, então. Vamos fazer os macaquinhos, aqui, e tal”. Pois é. E aí, a ideia era, justamente, 

como aqui tem uma regionalidade muito diversificada, era conectar as regiões de acordo com 

sua especificidade. Você tem, por exemplo, áreas muito sofisticadas do ponto de vista 

econômico, como o sul de Minas, e outras que são o que tem de mais atrasado no Brasil: 

Jequitinhonha... O norte de Minas. Então, como é que você poderia conectar essas redes? É 

uma ideia que, curiosamente, até o Fernando Pimentel se apropriou muito do Anastasia sem 

fazer menção ao plano. Só que, aí, ele coloca muito essa coisa da participação popular que tem 

que ter nessas regiões. Então, ou seja, é uma outra ideia. E que, na verdade, havia em muitos 

dos projetos que a gente estava desenvolvendo, aqui, no Crisp. Essa ideia de rede é uma ideia 

que vem muito do Fica Vivo, que foi um outro projeto extremamente importante para a gente, 

e da integração das polícias também. É a ideia de você trabalhar em rede para conseguir ter 

mais capacidade de potencializar os resultados. 
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C.C. - E essa discussão sobre a existência da Polícia Militar e tal, como é que você se coloca? 

 

C.B. - Discussão sobre? 

 

C.C. - A existência de Polícia Militar. Considerar acabar com a Polícia Militar. 

 

C.B. - Olha, esta é uma discussão muito mal posta, no Brasil, como várias coisas. Em geral, a 

coisa é feita muito “você é contra ou a favor, partidário ou não”. O que é polícia militarizada? 

Eu consigo pensar em, pelo menos, cinco, seis coisas diferentes para uma polícia militar. Por 

exemplo, polícia pode ser militar do ponto de vista da ação dela. O Bope32, no Rio de Janeiro, 

entra de forma militar, ocupando territórios, etc. Aquela coisa do Tropa de elite. Ela pode ser 

militar do ponto de vista de instituição total, de ser uma instituição fechada. Ela pode ser militar 

do ponto de vista da hierarquia, mas quase todas as polícias são militares, ou o que a gente 

chama: todas as polícias são modelos quase militares. Elas podem... Tem que ter hierarquia. 

Senão, não vai ser polícia. E pode ser militar, eu acho que no sentido que é muito pernicioso, 

aqui, no Brasil, do ponto de vista da administração. O que significa isto? É uma administração 

hierárquica vertical. Ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que é uma idiotice 

na polícia, isto, porque... Uma das coisas que a gente vai mostrar muito nesse projeto que nós 

começamos a fazer, esse projeto mapa, que a gente desenvolveu, é justamente dar poder para 

os policiais nas áreas. Eles tinham poder de decisão, eles prestavam contas e planejavam. Mas 

não é assim que a polícia funciona. Em geral, a polícia tem a “cabeça” que funciona, que é o 

coronel, os seus oficiais, e o resto obedece. Mas, na prática, não é assim que acontece. A gente 

vê a polícia do Rio de Janeiro. Tem uns caras que tem uma alta qualificação. A polícia do Rio 

de Janeiro provavelmente tem os oficiais mais bem formados do país e tem a rua mais sem 

controle que você possa imaginar [inaudível] Ou seja, fica aquele jogo de mentirinha: os 

oficiais fingem que estão mandando e o pessoal lá, na rua, finge que está obedecendo, mas faz 

o que quer. Por quê? Porque polícia é assim. Você tem que formar quadros qualificados para 

tomar decisões, para saber que eles têm autonomia na ponta. E a estrutura militar é contra esse 

tipo de modelo decisório, que é um modelo, enfim, de empresa. As empresas, hoje, funcionam 

                                                 
32 Batalhão de Operações Especiais. 
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dessa forma muito descentralizada. Então, esse tipo de militarismo, eu acho que tem que acabar. 

Outro sentido dessa... Tem um colega meu, que é um grande policial da Colômbia, o Oscar 

Naranjo – foi o cara que acabou com os grandes cartéis colombianos –, ele fala que ele acha 

que tem que tirar o nome militar das polícias. Eu concordo com ele. Isto tem um sentido 

simbólico muito forte, porque eles sempre vão achar que são militares. Embora eles não sejam 

subordinados ao exército há muitos anos. Eles não têm mais subordinação. Eles têm uma 

subordinação formal, à Constituição. Mas o exército quer distância daquilo. Eles morrem de 

medo de se envolver com polícia. Toda vez que eles fazem, aliás, eles acabam se dando mal, 

porque tem temor da corrupção contaminar a instituição. Entra num terreno complicado, 

minado. Tudo que o exército não quer. Então, esse sentido, talvez, de você retirar o militarismo, 

eu sou a favor. Eu, pessoalmente, tinho uma ideia – durante a campanha do Aécio, eu conversei 

com ele, mas isso não foi colocado na campanha –, em que eu acho que a gente tinha que criar 

outra polícia. A minha ideia era esta porque não é só a Polícia Militar que é o problema. A 

Polícia Civil é um problema maior ainda. Ela é mais corporativa. É a coisa dos advogados, 

onde você tem uma corporação muito mais poderosa, no Brasil. Delegados com pretensão a 

serem juízes. Todos os projetos que eles tem apresentado na Câmara são em direção deles 

pegarem autonomia, virarem juízes... A Dilma até acabou sacramentando alguma coisa nessa 

direção, em relação à Polícia Federal, que acaba contaminando as outras polícias civis. Quer 

dizer, é uma coisa pior ainda, porque são policiais que não gostam de ser policiais. Eles queriam 

mesmo era ser juízes. Agora, o que acontece: nós temos duas instituições que são extremamente 

tradicionais, poderosas, tem uma longa história cada uma... A polícia de Minas, por exemplo, 

tem uma longa tradição. Tiradentes era oficial da polícia mineira. É o patrono da policia. No 

Rio de Janeiro, a polícia militar começou, lá, tem 250 anos, 200 anos. Como é que você acaba 

com instituições dessas? Eu fico vendo alguns daqueles projetos do Luiz Eduardo33, e do 

Lindemberg34… “Vai acabar do dia para a noite!” Não vai acabar do dia para a noite. Primeiro, 

você tem problemas trabalhistas. O que eu faço com o cara que está à beira de se aposentar? 

Vou acabar com os direitos dele? Ou o sujeito que passou metade do tempo na polícia, o que 

vai acontecer na outra metade? “Não, não, nós vamos criar outra.” Eu acho isto de uma 

ingenuidade fantástica. Então, minha ideia é muito se deixar como está. Já que elas são 

                                                 
33 Luiz Eduardo Soares, sociólogo, secretário de Segurança Pública durante o governo Anthony Garotinho, no 

Rio de Janeiro, e secretário nacional de Segurança Pública no governo Lula. 
34 O entrevistado provavelmente se refere a Lindbergh Farias (PT), ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro e 

ex-prefeito de Nova Iguaçu, senador pelo Rio de Janeiro desde 2011. 
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irreformáveis, deixa a coisa como está. Hoje, nós estamos vivendo o pior momento em termos 

de reforma das polícias. Então cria se outra, que eu chamo de Polícia Metropolitana. Você 

criaria uma Polícia Metropolitana como manda o figurino. Seria uma polícia federal, preparada 

para fazer patrulhamento ostensivo, investigação, ciclo único, investigação. Seria uma polícia 

única. Para atuar nas áreas metropolitanas mais complicadas do país. Não em todas. Só atuar 

nas quatro, cinco, seis áreas complicadas, no país. E aí, você iria ter melhores resultados Ou 

seja, o que você está fazendo, aí? Novamente, voltando à mesma discussão, lá, de sociologia 

das profissões. Você vai estar criando mercado. O que nós temos, hoje? Nós temos um 

monopólio de mercado de duas instituições. Se eu introduzir uma terceira, eu estou criado 

mercado, e aí, elas vão ter que adaptar. Ou elas mudam, ou elas aderem. Se bem conheço, 

rapidinho elas vão mudar, vão procurar se integrar, vão começar a fazer o que tem que ser feito. 

E aí, vai acontecer igual aconteceu, por exemplo, na França. No século XIX para o século XX, 

eles mandaram os militares para o interior do estado, do país – hoje, eles cuidam das cidades 

pequenas – e, nas grandes cidades, você tem uma polícia moderna, enfim, que é a polícia 

federal. Então, é alguma coisa deste tipo que eu acho que a gente tinha que fazer no Brasil. 

Agora, não vai ser neste governo.. Porque isso aí, naturalmente, exigiria vontade política. Na 

verdade, você não estaria ferindo o direito de ninguém, não estaria atrapalhado ninguém. A 

médio prazo, você teria um problema jurisdicional. Provavelmente ia ter conflitos no início. 

Como é que você entraem determinadas áreas. Buenos Aires está fazendo isso. Lá eles 

criaramuma outra polícia. Antes, a polícia de Buenos Aires, uma polícia muito corrupta... Eu 

acho que o Rio de Janeiro é um lugar onde você teria que começar uma experiência desse tipo. 

Na verdade, você já começou, no Rio de Janeiro. Eu acompanhei muito o projeto das UPPs35, 

ajudei, inclusive, a discutir, lá atrás, antes de ser UPP. Porque isto foi uma iniciativa 

empresarial, junto com o governo do estado, e a ideia deles era criar uma outra polícia, que 

seriam as UPPs. Seriam formados, e no médio prazo substituiria a PM. A ideia era que chegasse 

eu acho que na Copa do Mundo com 40% dos policiais das UPPs substituídos. O pessoal ia 

aposentando, etc. Seria uma forma não traumática... O que aconteceu? Aconteceu o contrário. 

Ao invés de eles uppizarem a PM, aconteceu que a PM pmzou as UPPs. Ou seja, virou uma 

filial da PM. Do mesmo jeito, com os mesmos vícios, mesmos defeitos etc. Salvo algumas 

exceções. A gente está até estudando isto. Salvo algumas exceções. Mas o que era isso? Era a 

                                                 
35 Unidade de Polícia Pacificadora. 
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ideia de você criar uma nova polícia. Se eu fosse criar uma outra polícia no Rio de Janeiro, eu 

começaria por aí, pelas... Pegaria o pessoal das UPPs, e estes caras vão fazer parte da nova 

polícia.... Essa polícia metropolitana federal. Já está pronto, já estão atuando, já conhecem, já 

tem dados, já tem informações. Ou seja, se você não pensar coisas engenhosas, nessa área, do 

ponto de vista de inovação  vai ser difícil. Porque você está lidando com instituições pesadas, 

arraigadas... 

 

C.C. - Isso depende de vontade política de ser feito. Não é apenas uma questão científica de 

mostrar que isso funcionaria melhor. E aí, também entra em jogo... 

 

C.B. - É. A esquerda, no Brasil, nunca gostou do tema. E, bem ou mal, por menos que as 

pessoas gostem do Fernando Henrique, nós temos, aí, quase 20 anos de governo de esquerda. 

Doze mais oito, vinte. Ou seja... O próprio Fernando Henrique reconhece isso, falou assim: 

“Olha, isso foi um grande erro meu, não soube lidar com esse tema”. Apesar dele ter, pelo 

menos, o mérito de ter colocado a questão em pauta, muito pelo ônibus 17436, que começou 

essa discussão, mas ele não soube lidar, em parte, porque ele era avesso a isso. Ele tinha uma 

agenda de direitos humanos. O Fernando Henrique, avançou muito na área de direitos humanos 

e em toda a legislação. O NEV foi extremamente importante nesse momento. O Paulo Sérgio 

Pinheiro foi importante para criar essa agenda toda, as proteções que você tem. Mas não soube 

lidar com a segurança pública. O Lula começou a querer trabalhar com isso. Chamou o Luiz 

Eduardo, no começo. Foi extremamente importante, uma sinalização, porque o Luiz Eduardo 

trazia muito essa carga de fazer a ponte entre universidade, sistema de segurança... Entre a 

sociedade civil e o sistema de segurança. Ele é muito importante nisso. Mas ele ficou o primeiro 

ano, eu acompanhei, sendo bombardeado pela Casa Civil o tempo inteiro. A Casa Civil não 

gostava dele. Em parte, por uma certa inabilidade em saber lidar com a política, não é muito 

hábil nisso, ele não tem esse traquejo. O que é muito difícil. De fato, você está andando em um 

terreno minado, conforme eu falei, porque é um terreno onde você vai estar, por exemplo, com 

gente te escutando no telefone o tempo inteiro. Mas, o tempo todo, os caras estão te 

monitorando, conversando, mexendo na sua vida, tentando ter dados seus Porque... Uma das 

coisas interessantes é que polícia é diferente de partido político. A polícia nunca briga. Jamais 

                                                 
36 O entrevistado se refere ao sequestro do ônibus 174, em que houve morte de uma das reféns do sequestrador, 

o que levou muitos especialistas a acusarem a polícia de ter errado na ação de resgate. 
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vão entrar em confronto com você. “Sim, senhor. O senhor tem razão” e tal. Foi muito o que 

aconteceu com o Luiz Eduardo. Ele arrumou uma briga com a Polícia Federal que foi fatal para 

ele. A Polícia Federal tinha o projeto do AFIS, que era um projeto caríssimo e tal – alguma 

coisa de reconhecimento biométrico e de íris e tal –, e o Luiz Eduardo era contra aquilo. E eles 

disseram: “Sim, senhor. O senhor tem razão”. Dali para frente, morro abaixo. Juntou com o 

José Dirceu, que achava que esse sistema não devia ficar na mão do presidente, porque isso só 

tira voto. Eu sempre falo que segurança pública é um negócio que não dá visibilidade. É igual 

ao ar que você respira. Se você está respirando bem, você agradece a alguém por causa disto? 

Não. Agora, se está faltando, você vai achar alguém para culpar. Segurança pública é um pouco 

isso. Se está faltando o ar que você respira, você vai botar a culpa em alguém. Então, o José 

Dirceu, que era um político experiente enfim... com todas as facetas, falou: “Deixa eu tirar esse 

problema do colo do presidente”. E a primeira coisa foi bombardear e tirar o Luiz Eduardo da 

secretaria e botar alguém da Polícia Federal. Depois, botaram a Polícia Federal. De lá para cá, 

foi só piorando. Então, hoje, se você pegar os governos de esquerda, são extremamente 

conservadores. 

 

C.C. - O Pronasci37 também, que o Tarso... 

 

C.B. - Teve. Mas o Pronasci, ele teve, vamos dizer... Ele era uma boa ideia, que era evar o 

desenvolvimento social para as áreas de maior vulnerabilidade e crime. Então, você levaria 

obras sociais, construiria... É uma ideia boa.  

 

C.C. - Também tinha mais racionalidade, compreensão, como é que as coisas eram feitas, 

orçamentos... 

 

C.B. - Mas ele tinha um pecado capital: ele tinha ojeriza à polícia. E, na área de segurança, 

você não pode abrir mão da polícia. O PT, em geral, usa a polícia da pior maneira possível. 

Não pode. Eles te... E aí, com isso, quer dizer, chegou um momento em que você tinha obras, 

lá, no Alemão, em que eles tinham que negociar com o tráfico para poder fazer as obras. A 

gente, por exemplo, tem um projeto muito parecido, que a gente desenvolveu aqui, que chama 

                                                 
37 Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, desenvolvido pelo ex-ministro da Justiça, Tarso 

Genro (2007-2010). 
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Fica Vivo. Era uma ideia da qual eles pegaram muitas coisas, que era o quê? Era você trabalhar 

simultaneamente, no Fica Vivo – era uma coisa que a gente trouxe muito lá de Boston, da 

Colômbia... Foi um dos projetos de políticas públicas que a gente desenvolveu aqui que foi 

interessante... 

 

C.C. - Columbia ou Colômbia? 

 

C.B. - Colômbia. Mas, principalmente, de Boston. É uma ideia de você trabalhar 

simultaneamente com dois braços: um de repressão qualificada e outro de desenvolvimento 

social. Conceitualmente, a coisa funciona desta maneira. Então, o que acontece? Quando você 

vai desenvolver um projeto de segurança, a primeira coisa que você tem que fazer é restaurar 

a ordem. Ou seja, não dá para você querer fazer um projeto de segurança onde o tráfico está 

andando... 

 

V.C. - Não, pode falar. 

 

C.B. - Onde o tráfico fica andando armado. Dentro das UPPs, a gente fez este diagnóstico, até 

para esse pessoal, lá, da Casa das Graças, com um grupo de empresários, mostrando justamente 

isso, falando assim: “Olha, não dá”. O meu pesquisador – que era um cara muito experiente em 

trabalhar em área de tráfico – ele chegava lá, poxa, ele ficava assustado. Estava tomando café 

da manhã na padaria, e entrava aquele bonde de gente cheio de armas, metralhadoras, e tudo 

pendurado – ele quase tinha um enfarte. Nós escrevemos o óbvio.: “em lugares onde isso 

acontece, esquece. Não há Pronasci que funcione, não há desenvolvimento social, não há Bolsa 

Família... Nada vai funcionar se você não restaurar a ordem”. E aí, a ideia do Fica Vivo, que a 

gente desenvolveu através de um brainstorm que fizemos por mais de um ano com várias 

instituições, e onde a gente chegou a esta conclusão: a primeira coisa que se faz é restaurar a 

ordem, prendendo as pessoas mais complicadas daquele lugar – em geral, não são muitas. No 

crime temos essa coisa que a gente conhece como  Distribuição de Pareto38, ou seja, pouca 

gente faz muito estrago, poucos lugares concentram muitos crimes. Então, você tem que saber 

                                                 
38 Lei potencial de distribuição de probabilidade que leva o nome do engenheiro, economista e sociólogo 

italiano Vilfredo Pareto. Segundo a Distribuição de Pareto, em um grande número de situações, 80% das 
consequências advém de 20% das causas. 
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quem são esses poucos e quais são esses lugares. Aí, a primeira coisa que a polícia fazia era 

atuar nesses lugares, tirando de circulação as pessoas mais complicadas, e levava para o sistema 

prisional. Aí, você dava uma acalmada, baixava o nível de fervura. E depois entra com oficinas 

de educação, de profissionalização, e principalmente, de ocupação de jovens. Porque jovens 

são muito desocupados nessas áreas. Ou seja, esta era a metodologia do Fica Vivo. Funcionou 

maravilhosamente bem. Tem várias avaliações do Banco Mundial, do BID 

 

C.C. - É, na entrevista com o Gláucio, ele insistia muito nisso, não só pelo... “Você vê, aqui, 

embaixo daquele viaduto, ali, está acontecendo, você tem que identificar...” 

 

C.B. - Exato. 

 

C.C. - “...georreferenciar, para, ali, você...” É nesses pontos que você resolvia o problema, não 

de uma forma genérica. Inclusive, para melhorar a percepção das pessoas sobre a violência, 

que é outra coisa diferente. 

 

C.B. - É, mas a esquerda pensa muito assim: que você tem que fazer reformas econômicas para 

resolver o problema da segurança. O Fernando Henrique falava isso. Falava: “Olha, eu achei 

que quando eu estabilizasse a economia, o crime ia acabar”. Não. Aconteceu o contrário. Você 

teve um processo de estabilização econômica, e o crime foi aumentando, aumentando, 

aumentando, até sair quase o descontrole que a gente está... A mesma coisa, o Lula tinha: “Não, 

Bolsa Família vai acabar com o crime”. Não acaba. Pode até diminuir alguma coisa. Por quê? 

O que resolve são programas focalizados. É isso que o Gláucio está falando, são focalizações. 

Se você não tiver ações focalizadas, você não consegue ver o que está aacontecendo em cada 

lugar. Quer dizer, você diminuir o desemprego em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, não 

resolve nada de crime. Agora, você diminuir o desemprego no Complexo do Alemão, em 

Vigário Geral, aí, sim, você vai ter algum efeito. Se você diminuir o desemprego entre os jovens 

desses locais sim. Isso são ideias, muito, que vem do mapeamento. Do geoprocessamento, que 

a gente, quando começou nos anos noventa. A gente começou a trabalhar com essa coisa de 

geoprocessamento, e ficava muito visível. Sabe? Fizemos um mapa de Belo Horizonte onde 

temos 110 favelas. Seis delas eram responsáveis por mais de 20% dos homicídios. Isto acontece 

em todo lugar do mundo. Trouxemos essa tecnologia e essas ideias para cá. Porque, com isso 
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aí, entramos em uma rede internacional de pessoas que trabalham com geoprocessamento. E 

todos eles trazem muito esses conceitos e ideias, e as mesmas ferramentas de gestão. São as 

mesmas soluções, as mesmas estratégias, os mesmos resultados. Só aqui no Brasil que não dá 

certo. É incrível. Todo mundo [morre de acordo com um padrão. A polícia de Nova York: todo 

mundo fala “tolerância zero”... Não é tolerância zero. É tolerância zero em algumas áreas. Lá, 

eles vão lá para, de fato, você ter enforcement, law enforcement. Porque não podemos abrir 

mão da polícia para agir nessas áreas. É lá que eles que devem estar... Agora, qual polícia? Não 

precisa ser aquela polícia, o Bope, que vai em operações de guerra. Se bem que, às vezes, é 

necessário. Você tem que ter uma força mais dura, às vezes, para retomar territórios. Mas olha 

a diferença que fez no Rio de Janeiro, por exemplo, a retomada de territórios. O pessoal está 

reclamando das facadas, agora. Lembra como é que era 15 anos atrás? Era tiro na cabeça! O 

sujeito tomava era tiro – três, quatro tiros no peito –, e levavam a bicicleta dele. Ou seja, quer 

dizer, pô, já é uma mudança! Não sei se melhorou, não, mas mudou. Talvez seja porque facada 

machuca muito. 

 

C.C. - [inaudível] das UPPs, alguns anos atrás, era das raras políticas públicas que tinham quase 

unanimidade. Quase todo mundo achava que era bom. Nestes últimos anos que ficou esse 

[inaudível] 

 

C.B. - O Rio de Janeiro tem uma coisa... Várias vezes, eu fui lá conversar com o pessoal... 

Agora, mesmo, a gente está começando um projeto junto com o ISP39 para tentar entender os 

problemas que estão tendo lá. Mas algumas coisas foram fatais para as UPPs. Primeiro, eles 

tiveram um problema de comunicação enorme em relação às UPPs. O Sérgio Cabral, que era 

muito politiqueiro, vendeu aquilo como uma panaceia e solução para todos os problemas de 

segurança. Não é. Nunca foi. UPPs é uma parte de um processo longo que teria que ter sido 

continuado. Você não tinha, por exemplo, a Polícia Civil presente, fazendo investigação; os 

projetos sociais eram bem meia-boca, divorciados, e eles empurraram isto lá para as áreas 

sociais da prefeitura, das UPPs. Teve um marketing muito mal feito, eu acho, em relação às 

UPPs. Isto gerou um sentimento de frustração muito grande no Rio de Janeiro. Além disto, o 

Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer, aquilo lá é a capital onde está a Globo, onde estão 

                                                 
39 Instituto de Segurança Pública 
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todos os meios de comunicação. Então, qualquer coisa que aconteça lá repercute. Por exemplo, 

teve um tiro, lá, no Santa Marta. Pô, aquilo foi um tiro. Me poupe! Aquilo não é tiroteio nem 

retomada de território pelo traficante. Deve ter sido alguém que trocou tiro, lá, com alguém, e 

levou... É um disparo de arma de fogo. Aquele negócio cresceu como se fosse a falência do 

sistema. De fato, o sistema está em crise, mas, se você olha os números, na verdade você tem 

algumas UPPs que estão complicadas. A grande maioria não está. E... 

 

C.C. - Em geral, os números são muito bons, ainda, comparados com o período pré... 

 

C.B. - É, se pegar a taxa de homicídios no Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro, hoje, é mais 

seguro do que Belo Horizonte. Em termos de homicídio. Agora, os crimes violentos, não. Os 

crimes violentos ainda são muito altos no Rio. Ou seja, essas coisas que acontecem... O tempo 

todo, você está andando lá e pode ser assaltado: no sinal; você está andando na Lagoa, alguém 

vai te roubar com faca ou não... Isto ainda continua acontecendo. Agora, isto é o quê? Isto é 

problema de gestão de polícia. É justamente esse negócio de você usar informação, mapa, 

planejamento, que a polícia de lá não faz. Tem um bloqueio. Se você parar alguém numa blitz: 

“Por que você está fazendo blitz?”; “Ah, aqui é porque talvez eu ache um jogador de futebol 

bêbado, aí, e tal, e eu saio na imprensa, faço um marketing disso...”. Agora, não é o lugar em 

que ele tinha que estar parado. Pô, blitz você tem que estar fazendo lá no meio da Avenida das 

Américas, onde está tendo assalto o tempo todo. Naquela zona, lá. Você passa lá, o cara chega 

com um caco de vidro, não sei quê... Lá é que você tem que ter polícia. Não tem que estar na 

Zona Sul. Como é que eles chamam, lá? Operação Caça Talentos, não é, que eles chamam? 

[Risos] Eles estão querendo é achar algum ator, algum senador da República, alguém que esteja 

dirigindo. Ou seja, é essa coisa de parar... Isso é um negócio interessante. Nós temos uma 

parceria com o David Weisburd, e ele é radical nessa coisa: tem que focalizar não é nem na 

zona escura, é em quarteirão, é em esquina. É isto que o Gláucio fala. É debaixo do viaduto, 

naquele lugar. “Ah, vai mudar de lugar.” É jogo de gato e rato. Nós vamos identificar qual é o 

outro lugar e vamos seguir atrás. O somatório disto – e a gente viu, aqui, em Belo Horizonte, 

quando fez isto – é uma queda. Conseguimos derrubar em 45% os crimes de violência – 65%. 

Por quê? O somatório disso são ações integradas – as duas polícias. Tínhamos reuniões com as 

duas polícias na frente de mapas, de dados, e identificava quais eram esses locais. Aí, as ações, 

por exemplo, às vezes envolviam a prefeitura. Eu lembro que tinha um caso de um hot spot, 
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aqui, que era no Centro, que eram muitos garotos roubando medalhas, essas coisas assim – 

medalhinha de ouro e tal. Todos iam para um hotel que tinha lá, no Centro, que era uma espécie 

de central de receptação. Como é que você resolveu o problema? Bombeiro no hotel. Bombeiro, 

quando entra dentro de algum lugar, eles fecham qualquer lugar que queiram. “Ah, está 

faltando extintor”, fecharam. Pronto. Ficou sem lugar para os caras... Não precisou prender 

ninguém. Não precisou, e você derrubou lá embaixo a taxa sem precisar prender ninguém Mas, 

no Brasil, a gente ainda tem muito essa ideia de que tem que sair prendendo. Uma das coisas 

que a gente sempre trabalhou aqui é a ideia de que você deve prevenir, e não deixar as coisas 

acontecer. Mais interessante do que ficar prendendo. Isso tem um efeito muito mais importante. 

Isso é uma coisa que a gente observa em todo lugar. Agora, há uma resistência enorme, assim, 

muitas vezes, das polícias de trabalhar dessa maneira e tal.  

 

T.B. - A gente tem uma pergunta que não dá para deixar de fazer que é a da redução da 

maioridade penal. Eu fico curiosa... 

 

C.B. - Olha, durante a campanha, a gente tinha um projeto de redução da maioridade penal... 

Isto é outra discussão apaixonada. Outra discussão apaixonada. Se você soltar esse videozinho 

falando que eu defendi, por exemplo, os termos do projeto do senador Aloysio Nunes – que eu 

defendo, aliás –, eu não consigo entrar no Rio de Janeiro. Não posso falar: “Não, estou indo 

para lá agora à tarde”. Por que é o quê? O projeto dele é interessante. O Gláucio é a favor, não 

é? Eu não sabia, não. Outro dia, li no jornal e fiquei surpreendido. Muito corajoso, ele. Eu 

também sou a favor, mas nos seguintes termos: em primeiro lugar, não para todos os crimes. 

O projeto do senador Aloysio Nunes é uma boa ideia. Você não diminui a maioridade penal, 

você relativiza em casos especialíssimos em que o Ministério Público vá pedir, o juiz tem que 

aceitar e uma junta de psicólogos, educadores, tem que avaliar o caso para saber se aquele é o 

caso de ser tratado como maior ou não. Então, por exemplo, você tem um sujeito – Champinha, 

para dar o exemplo que eles usam mais. Aquele caso tem que ser tratado como maior de idade. 

Eu sinto muito. Eu não acho que há medida socioeducativa que recupere aquele sujeito. Joga 

no sistema prisional. Agora, a grande maioria, não. Agora, novamente, por que é uma discussão 

apaixonada? Ontem, a Folha soltou – ontem, anteontem? – uma discussão sobre a maioridade 
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penal muito interessante, em que eles soltaram alguns dados onde a Regina Miki40 defende que 

“não, não precisa, não, porque apenas 0,5%, 0,3% dos meninos cometem crimes violentos”. 

Não. E citou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma espécie de órgão oficial do 

governo para divulgar estatísticas. Eles são um órgão com parceria muito grande com o 

Ministério da Justiça. Mas aí, o Fórum desmentiu ela, falou: “Não, os nossos números não estão 

falando...”. Espera aí, pô, então, tem alguém mentindo, aí. Tem alguém escondendo. E aí, a 

Folha foi, por conta própria, fazer um levantamento, descobriu que 10% dos homicídios às 

vezes tinham menores envolvidos. Novamente, é o problema da produção de dados. O que é 

que a Regina Miki estava falando? Dos menores que estão dentro do sistema, acautelados, 

apenas poucos estão lá por homicídio. Provavelmente, é isso: 3%, 2%. Dos menores que 

cometem crimes, provavelmente que a polícia conheça, é uma proporção muito maior: 10%, 

12%, 9%, dependendo do estado, da região. Eles fizeram um levantamento em cinco, seis 

estados. Ou seja, veja bem a falta que nos faz uma coisa que a gente briga muito aqui, no Crisp, 

que é você ter uma política baseada em evidências. Ou seja, você não pode discutir essa coisa 

de forma apaixonada. Sabe? Nós temos que ter evidências. Afinal de contar, os meninos estão 

ou não estão cometendo crimes? Por que eles estão cometendo crimes? Qual é o perfil, a faixa 

de idade em que estes meninos estão envolvidos com essa criminalidade mais pesada? Se for 

o caso... O que acontece? Para isto, na Inglaterra, por exemplo, eles sequer têm uma definição 

clara de idade penal. Tem um caso, lá, de dois meninos, não sei se você lembra, eles pegaram 

prisão perpétua. Dois meninos de 10 anos mataram um menino de 4, 5 anos. Como lá tinha 

muitas câmeras conseguiram pega los. Lembra deste caso? 

 

C.C. - Dez anos? 

 

C.B. - Dez, é. Uns 10 anos. 

 

C.C. - O garoto tinha 10 anos? 

 

C.B. - O garoto tinha 10 anos, a vítima tinha 4 anos. Mataram com requintes de crueldade. 

Pegaram prisão perpétua. O que acontece? Agora, recentemente, já reavaliaram, viram que os 

                                                 
40 Secretária Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. 
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meninos tinham mudado. Já estão soltando daqui a pouco. Mas na época aquilo teve um 

impacto enorme. Pô, condenar duas crianças a prisão perpétua. Mas aí, enfim, essa coisa é um 

processo dinâmico. Agora, essa discussão de você ser... Puxa, durante a campanha, por 

exemplo, era uma das coisas mais sujas que tinha, era você falar: “Olha, esse cara é contra...”. 

Eu lembro da Julita ter falado isso em uma entrevista: “Pô, você já escreveu contra a 

maioridade...”. Eu escrevo contra a diminuição da maioridade por uma razão simples: porque 

se você jogar os meninos, do jeito que esse projeto está no Congresso, aí, em massa dentro do 

sistema, você vai piorar o problema da criminalidade. Porque você vai ter um monte de gente 

mais jovem inchando o sistema criminal, saindo de lá muito jovens, e que provavelmente vão 

sair muito piores do que entraram. Então, você não vai melhorar o problema da criminalidade. 

Esse projeto que está no Congresso. Agora, fica essa coisa, como tudo, sempre, no Brasil, muito 

apaixonada, poucos dados... Igual ao desarmamento, também foi a mesma discussão. Ficava 

aquele monte de gente vestido de branco, com as mãos dadas, abraçando a Lagoa, abraçando 

não sei o quê. Estas coisas não funcionam, sabe? Ou bem você faz uma discussão empírica, 

baseada em dado e evidências. Por exemplo, essa coisa do desarmamento, eu tinha vontade de 

se ter um perfil mais detalhado. Agora, sequer esses dados o governo tem. E quando tem, é 

desmentido pela própria instituição que produz estatística para eles. Aí, resultado: o que 

acontece? Vence o pânico moral. O pânico moral é o outro lado da turma que vive de assustar 

a população. “Olha, esses meninos estão estuprando, estão matando, a gente tem que dar um 

jeito, tem que ter pena de morte para criança, não sei o quê.” Então, é mais ou menos isso. 

Provavelmente, o pânico moral vai ganhar essa coisa da maioridade penal por culpa da 

esquerda não saber se colocar de forma qualificada no debate. Tem 12 anos que eles estão no 

governo, não conseguiram produzir uma estatística que preste. Nada! As estatísticas que a gente 

tem, hoje, por exemplo, são da saúde. Você olha, lá, por exemplo, aquele anuário, é uma 

estatística por estado. O que é que eu faço com estatística por estado, em planejamento? Nada. 

Estatística estadual não quer dizer absolutamente nada. Mas é o que eles têm. É o que já tinha. 

É uma planilha preenchida com dados das secretarias estaduais. O anuário é um somatório de 

erros que os estados cometem na hora de preencher seus dados. Então, o que é que eu faço? 

Voltando ao tema da maioridade. Eu acho que tem que ser discutido com mais rigor. O projeto 

do senador Aloysio Nunes era isso. Eu acho que não significaria um aumento. Você teria, 

inclusive, prisões especiais para esses meninos até eles ficarem adultos. Você tem algum 

sistema prisional, sistema de prisão jovem adulto, para não misturar com a turma mais pesada. 
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E a outra coisa é o problema prisional. Eu falei, no começo, que é um dos maiores problemas, 

que a gente precisa compreender melhor o problema prisional do Brasil. Tem muita gente que 

está lá dentro que não precisava estar, e muita gente que está fora e precisava estar lá dentro. 

Então, se você não tiver um manejo melhor da nossa população prisional, vai só piorar o 

problema. Como o que está acontecendo. Aqui, em Minas, agora, mesmo, você vê que a coisa 

é de uma irracionalidade tamanha. Porque aqui, em Minas, foi relativamente equacionado o 

problema prisional. Na época em que o Aécio assumiu, tinha 4 mil presos no sistema prisional, 

e 16 mil nas cadeias. O que é uma coisa ilegal. Não pode. Essa população de 4 mil virou 45 

mil. Eles construíram muitos presídios. Então, saiu, outro dia, um mapa do encarceramento, e 

o estado que mais construiu. Não resolveu. Mas espera aí, nós estamos falando de uma situação 

que estava absolutamente ilegal e que você tentou, simplesmente, botar ordem nessa coisa. 

Mas, de qualquer forma, nós ficamos, aí, 12 anos sem ter uma rebelião dentro de presídio. 

Porque houve um controle. Uma gestão, enfim... O que o nosso atual governador fez? O nosso 

governador, primeiro, nomeou um secretário de Estado que não é da área. O cara não tem 

currículo, ele tem uma folha corrida. E é um político. Ele resolveu distribuir cargos de diretores 

de prisões como se fossem moedas políticas para diretor de sindicatos de agentes 

penitenciários. Prisão é uma das coisas mais complicadas que eu conheço para administrar, 

porque, além de ser um grande hotel, os seus hóspedes são muito complicados. Se você não 

souber manejar o pessoal, administrar, saber como é vai ser difícil. Então, você vai fazer como? 

Essa coisa de prisão, nunca esqueço da pesquisa do Edmundo, quando o Brizola foi o primeiro 

a criar essa confusão dentro das prisões. A Julita provavelmente não gostaria, mas eu tenho 

uma história, que o Edmundo conta, que é verdade, que ele estava fazendo pesquisas... Você já 

tinha aquela época dos comandos. Na época, era ainda Comando Vermelho, etc. Aquela briga 

de facções dentro do sistema prisional. O que é que um administrador faz? Você separa. Você 

coloca os membros de uma facção aqui, acolá etc. O que o Brizola fez? “Não, vamos acabar 

com isto. Isto é discriminação. Vamos misturar todo mundo.” Diz que... O Edmundo sempre 

conta essa história. Ele começou colocando os membros de uma facção dentro da cela da outra, 

e que os presos foram entrando e eram mortos, assim, na medida em que entravam. Morreram 

15 ou 20 antes de alguém perceber que aquilo era uma insanidade, e aí, parar a entrada. Mas os 

caras iam entrando e sendo esfaqueados. Imagina, o cara trazia... Jurado de morte desde sempre. 

Então, essa coisa de administração prisional é uma das coisas mais difíceis Tanto é que lá nos 



 

51 
 

Estados Unidos, no curso de criminologia, eles tem um setor grande só para administração de 

prisões. E olha que lá eles têm aquelas prisões de segurança máxima e tal. 

 

T.B.- Vou aproveitar para trocar a fita. 

 

[FINAL DO ARQUIVO 2] 

 

C.B. - Não. Porque, de fato, é muito, mesmo. Quando você olha as nossas estatísticas, elas são 

de guerra. Isso é um negócio... Sessenta mil mortos por ano. 

 

C.C. - Você fica muito emocionado. 

 

C.B. - Eu fico emocionado. [inaudível] o negócio está matando jovens, enfim, no atacado.  

 

C.C. - Bom, eu também já estou chegando, aqui, ao final das minhas questões. Só queria... 

 

C.B. - Vamos, talvez, então... Isso é interessante. Vou só fazer um parêntese. Essa parte de 

políticas públicas é interessante, eu acho, talvez. Eu já falei do Fica Vivo, a parte de integração 

das polícias também é outra parte em que a gente desenvolveu um projeto para o IGESP41, que 

depois deu muita base de discussão. Por quê? Por que eu acho essa parte interessante? Porque 

eu acho que essa é uma das funções principais de um centro de pesquisa, é muito essa tentativa 

de desenvolver soluções para os problemas sociais. Eu lembro que eu estava em Harvard, que 

eu fiquei lá em dois mil e... 2009. Acho que foi. 2010? 

 

V.C. - 2009, 2010. 

 

C.B. - É. E eu lembro que lá, na época, estava tendo aquela gripe – uma dessas gripes aviária, 

suína, alguma coisa. Todo o esforço da faculdade de medicina, que era uma das melhores 

faculdades de medicina do mundo, – eles devem ter vários premiados –, era para resolver o 

problema da gripe suína entre os estudantes da Universidade de Harvard. Como não deixar 

                                                 
41 Integração e Gestão em Segurança Pública. 
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aquilo virar uma epidemia. Agora, pensa... Eu sempre... Eu fiquei olhando aquilo, fiquei 

pensando: “Poxa, 30 anos que tem dengue no Brasil, e a universidade não foi capaz de gerar 

uma solução sequer minimamente competente nesse negócio de dengue”. Dá para acreditar 

nisto? Quer dizer, é um negócio que todo ano vai voltar, aterroriza todo mundo... Não é possível 

que não tenha alguma coisa. Apesar de que tem colegas, aqui como o Ricardo Gazzinelli, que 

é um grande pesquisador nessa área de doenças tropicais, e dengue, especialmente. Mas é 

impressionante. 

 

C.C. - Você já tocou, de alguma forma, nesse assunto algumas vezes – essa certa desconexão 

entre a universidade e os problemas da vida real, vamos dizer assim. Sociais. 

 

C.B. - Então essa parte de políticas públicas, que eu acho que é uma área em que a gente tinha 

que investir mais. De uma forma mais profunda, e pegando os problemas centrais nossos. E, 

para isto, você teria que ter investimentos, recursos. São pesquisas caras. Por exemplo, a gente 

fez a única pesquisa nacional de vitimização que foi feita no Brasil – primeira Pesquisa 

Nacional de Vitimização42 –. Fizemos junto com o Datafolha numa licitação que ganhamos do 

Ministério da Justiça. Foi uma coisa complicadíssima para fazer, esta pesquisa. Mas foi feita. 

E é uma das que tiveram mais dados, assim, a respeito de tudo. Por exemplo... Semana 

retrasada, eu estive lá no Congresso, discutindo numa audiência sobre a questão do 

desarmamento. E a pesquisa, por exemplo, é talvez a única evidência empírica sobre o tema. 

Ela e a do Daniel Cerqueira, também, do Ipea, tem dados fortes, mostrando que arma não 

protege ninguém. A gente tem pesquisas, por exemplo, mostrando porque as pessoas não 

procuram as polícias. Pesquisa de vitimização é pesquisa onde as pessoas declaram ter sido 

vítimas desse ou daquele tipo de crime. Os nossos dados mostram que você ter arma não te 

protege do roubo, por exemplo. Você vai ser roubado independentemente de ter arma ou não. 

E no caso de agressões, dobra a sua chance de ser vítima de uma agressão se você estiver 

armado. Questão racial, também, é outra questão que a gente andou investigando. Estava até 

em uma discussão com o BID a esse respeito. O que raça tem de importante para segurança 

pública? É complicado. Na verdade, ela se confunde muito com uma questão que a gente chama 

                                                 
42 Pesquisa realizada entre 2010 e 2013, a partir de amostra de 78 mil questionários nos diferentes estados 

brasileiros, que teve como objetivo analisar 12 tipos de ocorrências passiveis de registros policiais em todos 
país. Saiba mais em http://www.crisp.ufmg.br/wp-content/uploads/2013/10/Sumario_SENASP_final.pdf 
(Acesso em: 28/10/2015).  
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de concentração de desvantagens. Porque negros são também mais pobres, mais 

desempregados, são também mais vulneráveis economicamente. Então, qual destes fatores que 

é mais decisivo? Por exemplo, segurança, hoje em dia, os focos que a gente tem, em geral, são 

áreas pobres. Então, eu estou entrando numa discussão que o Edmundo fez lá nos anos 1970 – 

o Edmundo e o Paixão – de que não havia uma conexão muito clara entre pobreza e crime. 

Hoje, eu acho que eu redefiniria ela da seguinte maneira: de fato, em termos agregados, não; 

mas ao colocar esta discussão dessa forma, acabou se jogando – para usar aquele aquele chavão 

– a criança fora junto com a água do banho. Porque, na verdade, você não tem área muito 

violenta de crimes contra pessoas que não sejam áreas muito pobres e muito desprivilegiadas, 

onde você tem... Não existe isso. Áreas... Crimes contra o patrimônio, não. Você tem... Então, 

na verdade, o que você tem? Passa necessariamente por um processo de desenvolvimento social 

nesses locais. Isto é uma redefinição importante, que eu acho que o Pronasci tentou fazer, mas 

descuidando do braço armado, que talvez tinha que retomar alguma perspectiva neste sentido. 

A ideia nossa é justamente fazer... definir alguns focos nos grandes centros urbanos e, lá, o 

governo federal investir fortemente. E eu acho que, inclusive, em alguns casos, até com a 

Polícia Federal. Por exemplo, nos casos da polícia do Rio de Janeiro, a corrupção existente ali. 

Então, entra com outra. Uma UPP patrocinada pelo governo federal, alguma coisa assim. Mas 

é isso. 

 

C.C. - Muito bem. Acho que está ótimo. 

 

V.C. - Também. 

 

C.C. - Vocês têm mais alguma coisa que você lembra que seria importante mencionar da sua 

trajetória? 

 

C.B. - Deixa eu ver. Deixa eu ver.  

 

C.C. - Falou dos seus planos para o Crisp. [Quer aprofundar?]43 

 

                                                 
43 Trecho mais aproximado do que foi possível ouvir. 
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C.C. - É, ele vai pegar alguma entonação mais acadêmica, sem dúvida nenhuma. Eu acho que 

os tempos estão mais para esta coisa... 

 

V.C. - Se você pudesse falar, só, rapidamente, dessa sua participação como consultor. Você 

mencionou, agora, alguns projetos ligados ao Banco Mundial e ao BID, o Banco 

Interamericano. Como é que foi essa sua inserção? Como é que se deu? 

 

C.B. - Ah, isto é importante. Isto é importante. Porque ao desenvolvermos esses projetos de 

intervenção em áreas pobres, como o Fica Vivo e os projetos de integração, isto adquiriu 

visibilidade muito grande na América Latina e, principalmente, dentro desses órgãos, que 

estavam buscando um modelo. Se você pegar o BID, que tem uma atuação mais forte na área 

de segurança pública, eles sempre estiveram atrás de modelos. Você não tem muitos casos. 

Você tem o caso da Colômbia, que, aí, é uma intervenção macro, e você tem o nosso, aqui, que 

é talvez focalizado e foi muito avaliado. Isso é outra coisa interessante. Esse é um centro 

universitário de pesquisas. Desde o começo, a gente se preocupou em avaliar muito o que fazia. 

Fazia o ciclo completo: organizava a base de dados, implementava, treinava, avaliava, 

reformulava, dentro do ciclo de políticas públicas. E isto nós sempre fizemos questão de fazer 

quase que como um modelo para ser replicado. O Fica Vivo é isso. Então, por exemplo, o Fica 

Vivo é, hoje, talvez um dos únicos projetos que você tenha efetivamente avaliados, inclusive 

com avaliação experimental feita pelos pesquisadores do Banco Mundial. Rodrigo Soares, da 

FGV, também. E, com isso, eles nos chamaram muito para outros locais. Eu, por exemplo, ia 

muito para a América Central. Mas fui para a Colômbia, por exemplo. Essa coisa de usar mapas 

e geoprocessamento, nós fizemos um treinamento com a polícia nacional colombiana no uso 

de mapas para gestão policial. É outra, também, experiência inesquecível. Porque eu lembro 

que eu estava lá, dentro de uma sala de aula, com paredes, assim, de dois metros de concreto e 

aço, duas paredes seguidas. Você entra dentro da sala de aula – eu fiquei pensando, falei: “Qual 

que é o lugar que as Farc44 mais gostariam de explodir?”. Era a minha sala de aula. Estava 

todos os comandantes lá. Todos os comandantes lá. Eu falei: “Puxa vida, que legal!”. E, na 

época, lá – isto em 2004 –, era complicado, porque eu lembro que a gente não podia nem sair 

da cidade de Bogotá. Se você saísse, você corria o risco de ir para alguma área proibida. Morria 

                                                 
44 Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. 
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de medo disto: você foi fazer uma visita longe de Bogotá, acaba como a Ingrid Betancourt45, 

lá, sequestrado por oito anos, dez anos. Mas aí, a gente acabou fazendo isso. Treinamos, 

também, gestores da polícia de Cáli, de Medellín, Colômbia, etc. Porque a gente tinha muito 

essas ferramentas de solução de problemas, e mapa era uma delas. Na América Central, a coisa 

mais recente tem a ver, também, com o Fica Vivo, que é o trabalho com gangues. A América 

Central tem, talvez, o maior problema de gangues no mundo, hoje, e a gente... eu ia lá... Ia mais 

eu, individualmente, do que... O Crisp, não. O Crisp foi na Colômbia. Agora, no caso da 

América Central, é mais eu. 

 

C.C. - No México, ele foi? 

 

C.B. - México está começando agora. O México está num processo de reestruturação O México 

é mais crime organizado e um Estado desorganizado. Eles são... E é muito pontual, também. A 

Cidade do México não tem problema de violência. A fronteira do México é que é uma terra 

meio sem lei. Eu ia muito lá, inclusive antes, quando o presidente era o Calderón46, que era o 

mais militarizado. Era um presidente de esquerda. Novamente, a cabeça de esquerda: foi o que 

mais usou a força. Usou exército, matou gente, aumentou a taxa de homicídios de uma forma 

bárbara, e insistiu nisto. Sempre tem uma... Nessa coisa de prevenção, eu sempre falo que isso 

parece cabeça de engenheiro funcionando. Porque engenheiro funciona como? Se você está 

usando a força e não está funcionando, então, use mais força. É mais ou menos como nós 

fazemos aqui, no Brasil: se não está funcionando, nós vamos usar mais força. Então, o que está 

faltando é força, aí, nisto. Talvez tenha que mudar é a maneira de ver as coisas. É a maneira de 

ver as coisas. Eu acho que, no México, esse... Uma das coisas que o presidente fez, esse novo47, 

que é do PRI48, que é o partido, foi criar uma outra polícia. Ele criou uma outra polícia, lá. 

Porque é uma das polícias mais corruptas, também. O México, historicamente... E aí, ele criou 

uma polícia paralela, lá. Que é uma das ideias, até, que eu acompanho de perto, para ver se isto 

funcionaria ou não aqui, no Brasil. 

 

                                                 
45 Política colombiana que passou seis anos e meio em poder das Farc. 
46 Felipe Calderón, presidente do México entre 2006 e 2012. 
47 Enrique Peña Nieto, eleito em 2012. 
48 Partido Revolucionário Institucional. 
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C.C. - Bom, eu tenho uma pergunta que a gente sempre faz para os entrevistados: se tivesse 

destacar algum livro, assim, que, na tua trajetória, mais te marcou? Que você lembrasse como 

importante por qualquer motivo, que destacasse...  

C.B. - Olha, o livro que tem mais me orientado é um livro até recente. Eu poderia buscar outros, 

mas acaba que a gente [inaudível] É o Great american city49, do Robert Sampson. É um estudo 

de sociologia urbana onde o crime é parte integral da compreensão da cidade. Ele, na verdade, 

é um criminologista, talvez o maior teórico que nós temos. Tem teorias importantes sobre 

eficácia coletiva, que uma coisa que a gente usa muito, aqui, nas nossas pesquisas: como 

incrementar a capacidade de controle, de eficácia nas comunidades onde tem... Porque você 

tem que ter essa base de sustentação. E ele tem estudos... Ele fez um estudo enorme sobre a 

cidade de Chicago, onde ele mensura a capacidade de controle da população desde coisas como 

jogar sujeira no chão – camisinha, guimba –, pichar paredes e tal. Ele mensura isto tudo. 

Ecometria, que ele chama. E, com isto, ele fez um dos estudos mais fantásticos sobre cidades 

que eu conheço, que é o estudo sobre Chicago, e que é um estudo paradigmático do ponto de 

vista conceitual, porque ele mostra, por exemplo, a importância das redes que as pessoas 

mantêm nessas comunidades para controlar crime. É uma coisa que, no Fica Vivo, desde o 

começo a gente sempre teve, pensou: como tornar mais densos os laços sociais. Então, eu acho 

que esse é um livro que tem marcado muito, porque, de certa forma, é um somatório de todos 

os textos que o Sampson escreveu ao longo dos últimos 20, 30 anos que ele tem trabalhado. 

Que, aliás, é interessante: até o levantamento da Capes, que eu falo de como é provinciano... 

Porque a nossa criminologia tem melhorado muito pouco. É muito provinciana. A gente é muito 

pouco antenado no que é que acontece no mundo. O Sampson, por exemplo, é um autor que eu 

sempre botei meus alunos para escrever, trabalhar em cima dos artigos, testar a teoria... A 

Pesquisa Nacional de Vitimização é um teste de teoria, da teoria dele. Mas aí, eu fui pegar o 

Google Scholar, o Sampson, eu acho que ele aparece citado umas 15 vezes. Agora deve ter 

aumentado. Agora, Alba Zaluar, duas mil vezes; Gláucio, três mil vezes. Falei: “Poxa”. É um 

provincianismo danado, não é? Quer dizer, as pessoas não estão sequer antenadas no que está 

acontecendo no mundo. Esse cara, que é o principal teórico que você tem na área de 

criminologia, não é citado por ninguém. Agora, você vai olhar Sérgio... Cláudio Beato. Até 

Cláudio Beato eles citam. [Risos.] É, assim, absolutamente... Tem coisas muito interessantes 

                                                 
49 Great american city: Chicaco and the enduring neighborhood effect, do sociólogio Robert J. Sampson. 
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acontecendo no mundo e a gente não acompanha. Eu acho que esse é um dos principais 

problemas que a gente tem nessa área, é esse provincianismo. A gente fica discutindo raça... 

Ontem, eu, por exemplo, estava em um seminário sobre raça. Parece que essa discussão... Pô, 

lá nos Estados Unidos, nós estamos vendo uma enorme discussão sobre polícia e raça. Não tem 

ninguém acompanhando, ninguém citou, ninguém coloca... Eu falo: “Puxa”. E, também, de, 

que eu acho, uma das coisas importantes que eu acho que tive na minha formação – essa 

experiência com os bancos internacionais – foi ter trabalhado muito na América Latina. Como 

minha mãe é argentina, eu sempre falei muito bem espanhol. Isto me facilitou muito viagem. 

Semana que vem, mesmo, estou indo para a Argentina, discutir com eles. Então, isso me 

facilitou muito. Mas o Brasil fica de costas para a América Latina. E a produção, por exemplo, 

sobre gangues, sobre crime organizado da Colômbia é infinitamente superior à nossa. Na 

América Central, você tem coisas muito melhores do que a gente. Os caras estão com aquele 

problema de Mara Salvatrucha, Dieciocho50... Quer dizer, para eles isso é, vamos dizer, parte 

do dia a dia deles. Aqui, no Brasil, a gente ainda fica: “Não, o crime organizado...”. O que é 

crime organizado? Nós estamos falando de gangue, pô. Não estamos falando de crime 

organizado, aqui, não. Então, essa experiência internacional eu acho que é muito importante. 

Principalmente de América Latina. Falta muito para a gente. Tanto é que nos projetos do INCT 

a gente tem parcerias amarradas com Medellín e Chile. E México, também. São três países 

estratégicos para a gente fazer essas... Aprender, mesmo. Eu tinha vontade de mandar alunos... 

pegar um recurso para mandar alunos estudarem, fazerem... Eu tenho até um aluno colombiano, 

que vem aqui estudar, também, fazer doutorado. 

 

C.C. - Muito bem. 

 

C.B. - Não tem pergunta, também, de... Porque eu vi, lá, na entrevista do [inaudível] de 

Portugal. Não tem que ter esse projeto de Portugal? 

 

C.C. – Olha, na origem... 

 

C.B. - Eu olhei, assim, achei curioso. “Pô, eu vou ter que falar sobre Portugal”. 

                                                 
50 Mara Salvatrucha e Barrio 18 (Dieciocho) são gangues internacionais, que atuam desde países da América 

Central até o Canadá. 
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C.C. - Não. Na origem, tinha porque era um projeto do CNPq que era de língua portuguesa. 

 

C.B. - Ah, não tem mais, não? Que alívio! 

 

C.C. - Não, mas você tem experiência... 

 

C.B. - Não quero... Não, eu tive uma experiência quando ganhei um prêmio internacional de 

sociologia quando eu era doutorando, ainda. E aí, o Boaventura51 me chamou para Portugal. 

Eu fui para Coimbra. 

 

C.C. - Ah, sério? 

 

V.C. - Que legal! 

 

C.B. - É. Apresentar o trabalho. Aí, eu tive... Na época, eu mantinha contatos com o Boaventura 

e tal, mas... 

 

C.C. - Você foi... Foi só... 

 

C.B. - Não, foi só o seminário. Depois, eu fui para o seminário da [ISA]52, também. 

 

V.C. - Foi um seminário sobre o quê? 

 

C.B. - Esse foi o I Congresso Luso-Afro-Brasileiro de... Foi o primeiro. Luso-Afro-Brasileiro 

de Ciências Sociais. E eu fui lá como convidado, assim, de... 

 

C.C. - Boaventura fez e levou o Florestan, Wanderley... Não é? 

 

C.B. - Ele era um sujeito extremamente brilhante. Não sei se você conhece... 

                                                 
51 Boaventura de Sousa Santos, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 
52 International Sociological Association 
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C.C. - Entrevistamos. Está lá no nosso site. 

 

C.B. - Mas não consigo concordar com quase nada do que ele fala, mesmo porque eu não 

entendo 80% das coisas que ele fala. Mas ele é interessante. Sabe que a mulher dele é mais 

brilhante do que ele, ainda. Porque ela é uma linguista famosa e tal. Ela é superqualificada, 

assim. Mas o Boaventura foi uma influência muito importante por isso, porque ele, de certa 

forma, me apresentou às pessoas importantes, e eu conheci a Universidade de Coimbra, que é 

uma universidade maravilhosa. Mas é a única experiência de Portugal. Eu tinha vontade de 

voltar lá. Quem sabe fazer um ano sabático lá, ficar... 

 

C.C. - É. É muito bom. 

 

C.B. - No Porto. Mas acabou, não tem mais a... 

 

C.C. - Não, a parte de Portugal nós encerramos. E, bom, acho que pode...  

 

[FINAL DA ENTREVISTA] 

 
 
 
 


