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Entrevista: 05/ 05/ 2015 

 

C.C. – Bom, Dimas, em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber. Você já tem uma ideia 

do projeto, nossa ideia é fazer uma pequena história de vida muito concentrada e tratar, enfim, 

da sua biografia e também da sua experiência profissional, acadêmica. Então, para começar, eu 

gostaria de perguntar um pouco sobre as suas origens familiares, nascimento, cidade de origem, 

escolaridade pré-universitária, como foi antes de você entrar na universidade.  

D.F. - Bom, eu também agradeço essa oportunidade brindada pelo CPDOC, a Fundação Getúlio 

Vargas e especialmente na figura do professor Celso de Castro. Em relação, então, a esta parte 

que corresponde a uma narrativa sobre minhas origens, minha trajetória, eu sou filho de 

imigrantes italianos, nasci numa cidadezinha em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, que chama 

Rio dos Cedros e é uma região de colonos italianos, camponeses, que vieram do norte da Itália, 

de Trento, no final do século XIX, no grande processo de imigração, migratório europeu, que 

incluiu a vinda de alemães, poloneses e depois japoneses, mais tarde. Então eu me inscrevo 

nesse contexto, digamos assim, sociocultural. A minha formação primária esteve sempre muito 

ligada à igreja, a igreja teve um grande protagonismo na educação dos pequenos vilarejos.  

C.C. - Igreja católica?  

D.F. – Católica. E os preceptores, os educadores eram os padres e as freiras também. As freiras 

chamadas catequistas, que eram as professoras do primário. Era uma escola muito rígida, muito 

disciplinadora e, mais ou menos, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir ao filme 

francês chamado La guerre des boutons, A guerra dos botões, era uma história sobre crianças 

no interior da França e que era a formação de dois bandos de crianças que se disputavam o 

poder; e o castigo era, quando se aprisionava a criança, cortava os botões, por isso se chamava 

a guerra dos botões. O contexto era muito próximo disso, era um contexto muito controlado 

pela igreja, na velha tradição. Acho que a Europa também teve essa história ligada a essa 
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tradição de uma primazia da religião católica, que era disciplinadora, era controladora, 

normatizadora dos costumes e dos hábitos, e, pasmem, a política também passava, naquele 

período, das disputas entre UDN e PSD – meu pai era partidário do PSD, mas também muito 

admirador do Brizola. Então era um PSD muito, eu diria, moderno, porque o PSD, em geral, 

era muito ligado as elites rurais etc. E como em qualquer lugar tinham os chefetes que faziam 

articulação também com os donos do partido no estado de Santa Catarina. Em Santa Catarina, 

naquele período dos anos 50, era disputado entre as oligarquias Ramos, do PSD, o Nereu 

Ramos que foi presidente, e os Konder Bornhausen, que eram as elites que comandavam o 

setor moderno, financeiro e até industrial da UDN. Então, a minha formação, eu acabei tendo 

uma aproximação muito interessante com a política, mesmo criança, observando todo esse 

cenário de disputas, cuja... Esse fenômeno também era o futebol. O vilarejo tinha dois times de 

futebol, o Dom Pedro que era do PSD, à margem esquerda do rio, que era o rio dos Cedros, e 

à margem direita era o Bolivar, que era da UDN. Então eram, digamos, um cenário bastante 

interessante que você já via um enfrentamento de uma tensão do vilarejo, que era um distrito. 

E meu pai era guarda-livros, meu pai era um autodidata. De fato, as famílias italianas eram 

numerosas, eram grandes, e meu pai sempre foi autodidata, e na época do guardador de livros 

era o chamado contador, sem ser profissional, mas ele já fazia o balancete das pequenas 

indústrias. E como ele sempre foi muito ligado à política, ele foi o primeiro prefeito, inclusive, 

de Rio de Cedros, que se transformou depois em município, separando-se de Timbó, que era 

um município maior e nós éramos distrito.  

C.C. - Que ano ele foi prefeito?  

D.F. - Foi prefeito em 60, 61. Ele teve um mandato tampão. Então, como eu falei, esse ambiente 

religioso, eu lembro de frases que meu pai dizia:  “Olha, aqui você tem uma economia 

camponesa, e você tem a possibilidade de estudar.” E ele dizia, simbolicamente: “Você tem a 

enxada e o livro, você escolhe.” Enxada, infelizmente, ele falava: “Já não dá tanto futuro 

assim.” Eu, apesar de também ter trabalhado sempre – nós tínhamos uma pequena granja, era 

uma economia de semisubsistência –, eu andei descalço até os doze anos de idade, 

praticamente, só botava sapato para ir à missa, e tinha uma vontade muito grande de tirar logo 

o sapato para poder correr no campo, nadar, ficar... Mas eu já também trabalhava, auxiliava na 

economia doméstica fazendo, a gente chamava “fazer trato”, era cortar o capim para o gado, 

dar milho para as galinhas, era você buscar no beneficiador de arroz, a casca de arroz também 
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que as galinhas pudessem comer etc. Então o meu ambiente foi esse de formação. E como a 

religião era um trampolim para a formação... Nesse período dos anos 50 e 60, para pessoas com 

a minha origem, você tinha duas alternativas em termos de atrativo urbano, ou entrar para o 

exército, e depois ficar na cidade, ou você ir para um convento religioso. Para ir para o exército 

tinha que esperar os dezoito anos, eu então, uma alternativa, já que não tinha o ginásio – 

antigamente chamava ginásio, o ensino básico –eram os salesianos. Dom Bosco, que tinha uma 

mentalidade modernizadora, digamos, essa referência dos salesianos, ele constituiu a ordem 

dos salesianos em Turim. Então, Turim – na época era o Gramsci –, todo esse contexto de 

urbanização de luta operária, de educação para o trabalho etc. Então a mentalidade dos 

salesianos era essa. Então eles abriram seminários para receber jovens ou adolescentes para sua 

formação. E aí eu fui, entrei na ordem dos salesianos, mas fiquei só dois anos, aí retornei, 

concluí meu ginásio em Timbó, mas aí tinha que pedalar, ir de bicicleta, a gente já era ecológico 

antes do tempo [risos], e eu fui durante dois anos, terminei meu ginásio a dez quilômetros. A 

gente ia num grupo de colegas, íamos de bicicleta até Timbó. É interessante, o ginásio era 

formado de ex-seminaristas, principalmente da ordem do Marcelino Champagnat, que eram 

uma ordem dos... me foge o nome agora. Mas Champagnat também uma ordem francesa, e 

muitos desses professores foram estudar na França, inclusive, e eram ex-seminaristas que 

fundaram o colégio Rui Barbosa. Então eu fiquei muito impressionado com a formação que 

esses professores tinham, da ordem dos seculares, e que assim transmitiram para a gente... O 

meu gosto depois pela educação, e talvez isso definiu os meus rumos na área da educação. Foi 

essa experiência que esses professores transmitiram na minha formação. Terminado esse 

período, já aos quinze anos, do ginásio, a única alternativa era ir fazer o científico ou clássico 

e, para tanto, então, eu fui a Blumenau. Blumenau, que já era uma cidade que ficava a 50 

quilômetros de Rio dos Cedros.  

C.C. - Você tinha parentes ou...?  

D.F. - Tinha irmãos. Tinha uma irmã que era casada com professor, então eu acabei indo morar 

com ela, mas eles também estavam iniciando a sua vida e eu tive que buscar trabalho. Eu tinha 

quinze anos, então eu entrei no clássico porque já tinha uma preferência pelas Humanidades, 

embora o clássico tivesse uma boa formação, também, de Matemática, de Bioquímica; e aí, 

para sobreviver eu fui auxiliar de topógrafo. Se você andar pelos morros de Blumenau hoje, 

todos aqueles morros eu caminhei em 65, 66, melhor, auxiliando uma empresa de engenharia, 



   

 4 

cujo dono era um japonês, chamado Hayachi, que tinha uma empresa e fazia toda a topografia 

de Blumenau. Blumenau tem uma topografia muito acidentada, com muitos morros, tem o rio 

Itajaí, que atravessa o centro da cidade. Então a gente percorria, desde cedo até a noite, levava 

um sanduiche porque não podia voltar, e voltava correndo às cinco horas, tomava uma ducha, 

e ia, à noite, estudar no colégio Dom Pedro II.  

C.C. - Uma curiosidade, você está falando disso, 65, 66, e você mencionou antes que teu pai 

era envolvido com política. O golpe de 64 como é que foi...?  

D.F. - Certo. Eu em 64 tinha de treze para quatorze anos, nós acompanhávamos pela rádio A 

Cadeia da Legalidade, e toda família, os meus irmãos que ainda estavam lá, nós éramos dez 

irmãos, mas alguns já tinham saído, e foi... Digamos, como meu pai era simpatizante do Brizola 

– o Brizola era um ídolo, também, na região – nós acompanhávamos o desfecho com muita 

preocupação. Claro, eu com treze anos, não tinha ainda condições de fazer uma análise 

sociológica ou política do país, mas intuitivamente nós nos dirigíamos a uma espécie de uma 

resistência pacífica, porque o João Goulart também era muito prezado, muito querido lá pelo 

grupo do PSD e pelos nossos amigos. Foi um período de muita incerteza com o golpe de 64. 

Era como se tivesse ocorrido uma ruptura muito forte, muito violenta. No interior, você sabe, 

primeiro quem recebe o golpe maior são os centros urbanos, e lá a gente era meio, digamos, 

periférico, nesse sentido, mas já tínhamos uma ideia, começamos a construir uma ideia do 

sentido do golpe.  

C.C. - O seu pai continuou tendo uma atuação política?  

D.F. – Não, ele... Bom, meu pai depois ele faleceu em 75, durante o meu exílio, quando eu 

estive na Bélgica. Eu nem vi, ele faleceu uma semana antes do nascimento do meu primeiro 

filho, na Bélgica, o Nicolas. Eu lembro até de uma última carta que eu recebi, meio profética, 

dizendo, “bom, aqui estão morrendo todos os seus conhecidos”, da minha geração, uma semana 

antes. E ele, de fato, depois... Porque meu pai foi cassado na sua função também política, em 

53, 54, quando, no período pós-morte do Getúlio, a UDN retomou as rédeas da política lá, e 

meu pai foi afastado das suas funções políticas daquele período e depois, eu lembro que ele 

também recebeu uma indenização, porque ele ficou dois ou três anos praticamente sem ter o 
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que fazer, e ele já era uma pessoa semi-urbanizada, ele já não tinha o metiê do camponês, de 

tal maneira que ele...  

C.C. - Só para completar. Você falou do seu pai. E a sua mãe, só para ter um quadro?  

D.F. - A minha mãe, ela era pouco escolarizada, era uma pessoa de origem italiana – austríaca, 

Pacher, de tal maneira que uns tempos depois o meu irmão foi pedir a cidadania italiana e 

disseram: “Não, você tem que ir para o consulado da Áustria porque naquela época que seus 

antepassados vieram era império austro-húngaro.” Então os italianos ficavam jogando para os 

austríacos e os austríacos para os italianos para concessão. Mas a minha mãe era a gestora da 

casa, imagina, com dez filhos, e ela participava muito nas atividades econômicas de 

subsistência. Ela era fortemente camponesa, seu ethos, sua maneira de ser, de viver. E tinha 

dificuldade de falar, nós falávamos dialeto italiano. O que é interessante, porque lá tinha...  

C.C. - Linguagem familiar era italiano, dialeto?  

D.F. – Italiano. Dialeto. E o dialeto italiano dessa região trentina, do Vêneto, depois acabou 

assimilando muito o linguajar alemão também. Então tem uma série de expressões em alemão 

que foram incorporadas no dialeto italiano, porque lá também é uma região de alemães. Então 

essa foi uma influência bem interessante. Eu, inclusive, até hoje, quando eu preciso manifestar 

algo com muita precisão, alguma emoção, eu, para meus filhos, falava em italiano, eles 

conhecem várias expressões em dialeto italiano em função do que ficou, na minha formação, 

em termos culturais.  

C.C. - Retomando em Blumenau, você está trabalhando, mas também fazendo científico. E 

você termina em...?  

D.F. - Em 66. O primeiro ano do clássico termina em 66. 

C.C. – Então em 68 você termina o... 

F.F. – Em 68, no colégio estadual do Paraná. Aí o que acontece? Eu venho a Curitiba. Porque, 

realmente, para manter aquele ritmo de sobrevivência era impensável, não havia como você 

rentabilizar estudos de uma maneira interessante, já que eu tinha uma vontade muito grande de 

me dedicar aos estudos. E eu acho que, apesar de eu ter tido escolas boas, o que prevaleceu, 
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em um certo sentido, foi o autodidatismo. Eu jamais me conformei em ficar nas indicações que 

eu recebia em sala de aula. Então, eu tinha essa vontade de leitura, de aprendizado, muito forte, 

muito acentuada essa necessidade de investir na minha formação intelectual. E as condições de 

vida nas quais eu me inseri, eu acho que elas,direta ou indiretamente, foram, eu diria, 

penetrando intersticialmente nessa visão que a gente acabou tendo sobre o mundo, sobre a vida, 

sobre a política, que foi um aprendizado difícil. Eu tinha uma série de desvantagens do ponto 

de vista ideológico, para me conformar pela moralidade um pouco, assim, subalterna, que uma 

educação religiosa implica, eu tinha uma série de desvantagens nesse sentido para poder 

ampliar a minha mente, me conectar com os desafios que eu estava vivendo já em grandes 

centros urbanos como foi Curitiba, apesar de não ser grande, mas era muito diferente. De tal 

maneira que eu tive uma crise séria de convicções sobre uma série de pontos da realidade, e foi 

nesse momento, em Curitiba, então, que eu me encontro com grupos já muito mais 

intelectualizados, com leituras, já uma literatura universal, basicamente na filosofia, a questão 

do existencialismo, do marxismo, então fui me aproximando dessas pessoas que tinham esse 

perfil intelectual.  

C.C. - Isso ainda no científico?  

D.F. - Isso em Curitiba já, quando saí... Porque Blumenau foi um interregno, uma passagem, 

em que eu realmente tive que me dedicar à sobrevivência, basicamente. Os períodos de lazer, 

de descanso e de ócio criativo eram mínimos. Eu passava o dia inteiro nos morros, fazendo 

topografia, e à noite vinha correndo para estudar no colégio Dom Pedro II, em Blumenau. Então 

isso de quinze para dezesseis anos. Então, para mim, foi muito difícil depois, porque naquela 

época, diferentemente de hoje, as políticas públicas em relação a estágio, emprego eram 

precárias para adolescente. Você não tinha nem como ser declarado, você tinha dificuldade de 

conseguir emprego por conta disso, não havia emprego para menores de idade. E esse foi um 

obstáculo muito grande para conseguir alternativas em relação a minha sobrevivência. Porque 

a minha família já não tinha condições de sustentar dez filhos. Então a estratégia era salve-se 

quem puder, por conta e por risco das suas escolhas. Porque a atitude mais conveniente seria 

ficar lá no vilarejo, no interior, me conformar com a situação, mas alguma coisa diferente me 

dizia: “Bom, você tem que ir adiante, você tem que terminar sua formação, buscar uma 

formação” e não me colocava muitas exigências também, seja...  
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C.C. - Em Curitiba você tinha família?  

D.F. - Já tinha dois irmãos que eram professores. Mas eu vim para Curitiba com dezesseis para 

dezessete anos, onde se repetiu, novamente, as dificuldades de sobrevivência. Eu lembro que 

fiquei, desesperadamente, seis meses sem emprego. E uma coisa que eu não gostava desde 

aquela época, era depender das pessoas, eu queria ser muito autônomo. E sofria muito pelo fato 

de ter que morar com minha irmã – tinha uma irmã e dois irmãos, os dois eram professores, ela 

era funcionária pública, aqui – sem poder também contribuir com os gastos da casa. Então foi 

uma crise séria de seis meses de desemprego, eu estudava à noite no Estadual. O Estadual foi 

um excelente colégio, ainda. No Paraná, ele formou muita elite política e social aqui. E nós 

tínhamos uma espécie de vestibular para entrar, mesmo a noite. Eu lembro que eram filas 

imensas nos quarteirões para você poder ser selecionado para poder entrar no Colégio Estadual. 

Felizmente eu consegui, e depois consegui um emprego como auxiliar de escritório. O meu 

pai, uma coisa importante que ele legou para a gente foi uma Remington, então nós 

praticávamos, em casa, datilografia; mais ou menos, guardadas as proporções hoje, o 

adolescente que sabe muito bem computação, ele está vocacionado para conseguir..., e quem 

era datilógrafo tinha um pendão favorável para conseguir um trabalho. A rigor, emprego é força 

de expressão, um trabalho, atividade. Felizmente, consegui, como auxiliar de escritório numa 

imobiliária, o que me deu uma condição excepcional de leitura. Fiquei dois anos lá, mas eu 

tinha que produzir alguns canhotos e alguns recibos que a gente já preparava para as pessoas 

que compravam os terrenos a prazo. Então eu tinha uma cota por dia, como eu era muito bom 

datilógrafo, em duas horas eu fazia e as outras seis eu me dedicava à leitura. Esse meu trabalho 

era a duas quadras da biblioteca pública e eu lembro que, nesses dois anos, pelos meus registros, 

eu li 300 livros. Então foi uma coisa assim...  

C.C. - Mas tinha alguma orientação do que ler ou era autodidatismo...?  

D.F. - Em função justamente desta pequena rede que eu acabei fazendo a partir da minha 

inserção no colégio, e depois com as pessoas que eu fui conhecendo em função dessa rede do 

colégio que tinha uma atividade já política e social interessante. Então, por exemplo, nós 

tínhamos algumas referências: “Olha, você vai falar com fulano de tal que ele é um grande 

especialista em Sartre”, então ia assistir as aulas desse especialista em Sartre. “Tem um outro 

cara que leu as obras escolhidas de Mao Tsé-Tung, você vai lá conversar”. Depois, isso 
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possibilitou a gente fazer grupos de estudo. Foi o momento que nós lemos a Revolução 

Brasileira, do Caio Prado.  

C.C. - Era uma rede intelectual, vamos dizer assim, de esquerda?  

D.F. - Exatamente. Isso aí que me conectou com maior intensidade para aquilo que estava 

acontecendo em termos de quem é quem como ator político no estado e no país. Aí que nós 

começamos a desenvolver um sentimento muito forte antiditadura. Em 68, então, acontece todo 

movimento, nacional e internacional...  

C.C. - Era seu último ano?  

D.F. - Último ano do clássico. CS, CB e CM, eram três: CS era Ciências Sociais, a orientação; 

CB era para quem ia fazer Medicina, Ciências Biológicas; e CM para tecnologias e 

matemáticas. Eu estava no CS. Aí eu conheci grupos literários, discutia, lia Graciliano Ramos, 

todos esses autores que a rigor eram pivôs dessa formação de esquerda, de uma ideologia de 

esquerda, uma formação intelectual de autores de preferência de esquerda. E uma característica, 

nós tínhamos também grupos de estudo de Filosofia. Eu me rebelei porque, nesse momento, 

havia todo o debate entre materialismo histórico e materialismo dialético, e todo debate do 

existencialismo com o marxismo, na França, e que se refletia muito na nossa formação aqui, e 

tinha um grupo que era materialismo dialético até a morte e outro grupo materialismo histórico 

até a morte, no qual eu me incluí. Tinha ainda, talvez por resquícios da minha formação 

religiosa, dificuldades de ser ateu cem por cento. Mas também nós líamos coisas ruins, tinha 

um manual soviético lá chamado Afanasiev, que era mais uma cartilha do que realmente... 

Anos mais tarde eu vim ler coisas muito mais interessantes no materialismo dialético do que o 

manual soviético. E é interessante que, depois, toda essa formação ela vai se refletir na forma 

de como eu também me inseri no Chile quando eu acabei saindo. Evidente que tudo isso foi 

me conduzindo para uma atividade perigosa, no sentido da inserção social, porque eu estava, 

no fundo, construindo os elementos da minha resistência, de formas de não me identificar com 

o sistema. Isso foi ficando cada vez mais claro quando fiz Direito, na Federal, em 69. Entrei 

em 69. 

C.C. – Uma pergunta, esse período em 68, para além da discussão, da formação filosófica, 

intelectual, você tinha uma atuação política exteriormente?  
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D.F. - Olha, não orgânica ainda. Isso começa a aparecer depois que eu entro na universidade.  

C.C. - E você vai fazer Direito?  

D.F. - Vou fazer Direito.  

C.C. - Porque a opção por Direito, naquela altura? 

D.F. - Direito talvez por esse viés um pouco de defensor dos pobres, talvez.  

C.C. - Era mais isso do que uma profissão...?  

D.F. - Exatamente, exatamente. Jamais entrei lá com o intuito de fazer carreira jurídica, de ser 

desembargador, não estava nos meus horizontes. Meu foco era outro. Talvez ainda não muito 

claramente definido, mas meu foco era antissistêmico. E que talvez essa forma, bastante 

intuitiva, de ser antissistêmico e talvez uma forma também de não aceitar as chamadas 

instituições totais, me fizeram sempre desconfiar muito de uma atividade orgânica muito 

alinhada, digamos, no sentido vertical. E é interessante, estou pensando isso agora, se reflete 

muito na forma das minhas escolhas intelectuais também. A rigor, marcos teóricos muito bem 

estruturados, muito bem fechados, eu tenho dificuldade de lidar com eles. E isso, certamente, 

vai se refletir na minha ação política como inserção social e a inserção política. Talvez a gente 

possa falar um pouco disso depois, não sei.  

C.C. - Nesse momento fico curioso para entender como é que, para você, com dezenove, vinte 

anos de idade, essa formação católica religiosa estava se confrontando com essa socialização 

política, filosófica também, mais politicamente orientada de esquerda, isso era contraditório ou 

não? Como você via?  

D.F. - Olha, é difícil afirmar, porque isso passa muito talvez pelo inconsciente ou formas menos 

conscientes de como... Mas eu sentia nitidamente que eu tinha que contestar o passado, me 

afirmando nesse presente, que embora incerto e indefinido, para mim era um caminho aceitável. 

Isso, então, representava que aquele mundo, digamos, tradicional, ele não tinha como 

estabelecer conexões com esse mundo novo que eu estava intelectualmente, pelo menos, 

descobrindo e socialmente também, porque o contexto social era um contexto muito diferente 
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daquela vida simples, camponesa, comunitária. Como se eu tivesse passado do paradigma da 

comunidade para o paradigma da sociedade.  

C.C. - Há uma certa ruptura com o passado?  

D.F. - Há uma ruptura, certamente, com o passado.  

C.C. - Eu pergunto por que assim, uma década depois, a Teologia da Libertação entre outras 

coisas, você podia conjugar um catolicismo de esquerda com uma militância. Nessa sua época 

ainda não, era uma coisa mais esporádica.  

D.F. - Ainda não, porque a Teologia da Libertação ela não estava consolidada, ela estava 

também gestando instrumentos para... E eu como estava longe da igreja, embora eu ache que 

muitos dos paradigmas ou de um ethos religioso estava posto, a questão moral, a questão ética, 

da justiça, isso é muito radicalmente da Teologia da Libertação. Tanto assim, que em um certo 

sentido, há muitas coincidências na defesa de direitos humanos ligado a essa visão, que essa 

ala mais progressista da igreja, que é contestadora também, acabou desenvolvendo. Mas eu 

acho que o ponto aí, Celso, é a questão talvez orgânica, do institucional, como é que eu vou me 

situar numa institucionalidade em que eu possa atuar organicamente a partir dessa minha 

formação e dessa minha visão. Eu fui, em um certo sentido, um tanto periférico, eu confesso, 

nesse sentido. Mesmo pelas dificuldades de que naquele momento 68, 69, nós estávamos em 

plena luta armada, e não havia canais legais de você participar abertamente de uma organização 

política. Para mim, o PMDB não servia. A minha ideia de resistência passava de uma forma 

afirmativa muito mais contundente do que apenas de uma resistência passiva, como o PMDB 

fazia, o MDB na época. E, claro, era também uma questão geracional, quer dizer, eu estava 

mais voltado para uma ação da grande aventura, e em um certo sentido a luta armada era alguma 

coisa que era esse desafio de uma grande aventura. Tanto assim, que nós acompanhávamos, 

nesses grupos de estudos, com muita atenção a formação dessa resistência armada na América 

Latina, os tupamaros, os montoneros, o ERP que já se formava, montonero é depois, mas o 

ERP. Toda a luta da guerrilha colombiana, também, que foi primeira na América Latina. E 

claro também esta, digamos, a mística da revolução cubana que passava muito nessa questão 

de você imaginar o futuro glorioso pela revolução. Isso era também muito romântico, 

evidentemente, que tinha dificuldades de casar com uma realidade que, excepcionalmente, 
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mostrava alguns indícios disso, mas, na prática, você estava submetido a um controle já muito 

bem formatado. Você que é estudioso do regime militar sabe muito bem os mecanismos de 

controle de repressão que se criaram. Eu faço uma comparação com o papel da polícia federal, 

aliás, até um tema interessante de estudos hoje: como é que se dava a atuação da polícia federal 

– hoje eles reivindicam muita autonomia, mas na época não se ouvia falar jamais em 

autonomia, era uma verticalidade terrível que acontecia – porque a polícia federal, ela 

destacava quadros para ir atuar como controle na universidade. E quando eu entrei no curso de 

Direito, eu tinha essa maneira bastante intempestiva, às vezes, de manifestar meu desagrado, 

minha contrariedade, não pessoal, mas de manifestar o desagrado da situação política do país. 

E eu fazia isso, às vezes, abertamente nas aulas. Tinha um professor de Filosofia do Direito 

que era de origem portuguesa, muito conservador, que não admitia as questões que eu 

apresentava nas aulas. As aulas eram com 80, 90 alunos. E aí, tinha uma figura chamado 

Natanael, que era da polícia federal e que mandava recados dizendo: “Se o Dimas insiste em 

apresentar essas questões, eu vou levar ele para o Dops imediatamente”. Então era um cerco 

muito forte. Mas veja bem, eu não era um cavaleiro solitário, nós tínhamos também uma 

articulação, no curso do Direito, com um grupo que foi o último grupo de resistência no qual 

eu participei, que era o Centro Acadêmico Hugo Simas, que era a organicidade da 

representação estudantil do Direito, lá. Esse centro acadêmico era o centro que ainda vivia os 

estertores, os últimos sinais da democracia no país. Muito confinado, os quadros já perseguidos, 

os antigos dirigentes saíram para o exílio ou foram presos, e ficou ainda um grupo remanescente 

de resistência, e que nós a partir dessa, que era o PAR (Partido Acadêmico Renovador), no qual 

fizemos parte dessa gestão e que, decidimos aí, oferecer gratuitamente para estudantes que não 

tinham recursos para fazer os cursinhos de vestibular, porque foi o momento do pipocar da 

emergência dos cursinhos, porque aí estava posto toda aquela questão da privatização do 

ensino, toda a revolta estudantil do acordo MEC-USAID, tudo isso era consequências desse 

panorama que se descortinava para a educação no país. Então nós resolvemos, como uma ação, 

também, de resistência – e que era uma forma deliberada de você passar uma visão crítica do 

sistema –, você formava através de aulas gratuitas no Centro Acadêmico Hugo Simas, a 

oportunidade de pessoas que não tinham recursos, de pagar um cursinho. E nós conseguimos 

aprovar várias pessoas nessa condição. E que já eram pessoas que já vinham com um certo grau 

de crítica ao sistema, e nós avaliávamos que isso era uma ação interessante para a gente manter 

as chamas. Mas isso durou pouco, porque já em 69 a turma do Direito, turma da direita do 
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Direito tomou o Hugo Simas. Aí eu saí do curso de Direito, fiquei um ano sem entrar na 

universidade, por conta de toda essa precarização das condições de você ter uma atuação, e fui 

trabalhar como professor de História em um colégio do Sagrado Coração de São José dos 

Pinhais, que era uma ordem dos espanhóis progressistas e que me acolheram juntamente com 

outro líder estudantil da católica, PUC, que hoje é um grande cientista na área de biológicas, 

que é o Waldemiro Gremski, aposentado da Federal, hoje ele está na PUC, mas ele é também 

muito ligado à igreja. Isso aí me possibilitou viver numa certa semiclandestinidade. Até que, 

depois, eu consegui, quando em 71 eu novamente me apresentei para o vestibular na Filosofia 

– porque sempre foi um desejo muito grande de ter uma formação filosófica. E eu lá no Centro 

Acadêmico Hugo Simas dava aula de Filosofia. Pasmem, ainda a ditadura admitia que se desse 

aula de Filosofia, desde que fosse manualizada, uma história da Filosofia. Mas eu consegui por 

ação, até benevolente de um amigo, que era diretor do colégio Camões, que era um colégio 

privado, já formava mais a elite, classe média em Curitiba, consegui quatorze aulas de Filosofia 

por semana, em que a gente fazia, por exemplo, um manual que era rodado pelo colégio, mas 

eu discutia fora da aula, ou às vezes na aula, textos do Marcuse, textos do Sartre, textos críticos 

de um marxismo mais ou menos leve, light, com os alunos, mas isso aí despertou depois um 

controle muito forte por parte do Dops, que colocava dois agentes nas minhas aulas. Chegavam 

cinco minutos depois de começada a aula, dois senhores de gravata, sentavam no fundo.  

C.C. - Isso no Colégio Camões?  

D.F. - Camões, aqui em Curitiba, em 70. Então, nesse período, com um grupo que nós... 

[interrupção] Mas, então, era um grupo com maior maturidade. E vários deles com militância, 

inclusive dois da Polop, um da AP, da Ação Popular, eu que era independente. Mas eu resolvi, 

com esse salário, naquela época professor em colégio particular ganhava muito bem, eu 

consegui alugar uma casa de dois andares com o salário de quatorze horas de aula, na rua Chile 

– meio profético porque depois eu fui para o Chile [risos] –, aqui em Curitiba. Mas o que 

começou a acontecer? Um a um, começaram a ser presos, as pessoas que moravam, e todas as 

noites nós tínhamos carros parados na frente da casa onde morávamos nós com esses militantes. 

Inclusive dois deles, José Luís Vieira Brum, infelizmente já falecido, foi preso em São Paulo, 

pagou quatro anos de prisão; Amilton Pereira, que não morava com a gente, mas também fazia 

parte desse círculo, cinco anos de prisão em São Paulo; a Regina Ferrandis foi barbaramente 

torturada no caminho de São Paulo para Curitiba, da Ação Popular, então os espaços foram 
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realmente... Disse: “O próximo serei eu”, como foi o Nelson, também, que até hoje vive na 

Suíça, que foi preso na rodoviária. Então eles estavam chegando, finalmente, eu seria o último. 

Isso aí fez com que eu decidisse não dar aviso prévio, em janeiro, em janeiro de 72. Eu acabei 

decidindo com dois outros – um já tinha sido preso, o Vitório Sorotiuk, pela Liderança 

Estudantil, pagou anos de prisão também, e o irmão dele, o Nelson, que eu relatei, que foi preso 

também em Curitiba – e nós fizemos uma avaliação de que se a gente quisesse continuar nesse 

rumo que nós estávamos, a luta armada estava praticamente dizimada, já 72, havia poucas 

condições de resistência. Eu havia sido convidado antes pelo antigo MR-8, também, de fazer 

parte dos quadros, mas eram ações puramente militares, então para mim era complicado, eu 

não fiz nunca treinamento de tiro, teria talvez que ir para Cuba. Mas eram ações de apoio, não 

eram ações diretamente militares, como carregar armas, esconder armas, era uma logística de 

apoio. O MR-8, que depois o João Manuel, que foi um dos dirigentes aqui, levou um tiro, 

também foi para a ilha das Cobras, foi torturado. Então esse era o ambiente no qual eu me 

movia.  

C.C. - Sentia que o círculo estava fechando.  

D.F. - Estava fechando. E eu como não queria me render ao sistema, não vou botar gravata 

agora e virar bom mocinho. E eu vislumbrava que o Chile também uma escola de aprendizado.  

C.C. - Bom, Unidade Popular no Chile.  

D.F. - Era um laboratório. Nenhum livro te diria exatamente, nem mesmo a Revolução Russa, 

do Trotsky que a gente amava, adorava, ia te dar essa condição de você vivenciar uma 

experiência dessa natureza.  

C.C. - Quando você decide ir para o Chile você tem alguma rede já de apoio, de conhecidos, 

que te recebe?  

D.F. - Tem, tem uma rede de apoio que estava ligada ao Vitório Sorotiuk, que estava próximo 

do PCBR, que era uma organização revolucionária. Eu no Chile fiquei periférico ao PCBR, 

embora eu tivesse muita coincidência nas estratégias da revolução, uma visão, um certo maoísta 

da revolução, mas eu era um pouco contraditório, porque eu amava Trotsky e amava Mao Tsé-

Tung. Como conciliar na prática essas duas...? [risos] No fundo eram, digamos assim, lampejos 
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da minha orientação mais intelectual que eu tinha em relação a esses autores. Mas isso me 

aproximou muito com... Porque, a rigor, no Brasil, você teve estertores de 64 a 68, de 

resistência. Depois de 69 aqui é a paz dos cemitérios, você não teve mais condições de 

organizar uma resistência que pudesse traduzir-se num plano imediato numa ação política 

aberta.  

C.C. – A própria esquerda armada estava tentando salvar os quadros que restaram.  

D.F. - Exatamente. E uma ação política para ser eficaz ela tem que ser aberta, ela tem que 

ressoar publicamente. Não adianta você fazer uma ação clandestina a vida inteira, que isso não 

produz um efeito social. Acho que a história da revolução russa é uma história bastante 

interessante porque as pessoas pensam que quem organizou a revolução e o partido do 

bolchevique eram poucos quadros. Se fosse em uma conjuntura de não guerra na Rússia, não 

haveria revolução. O que, realmente, abriu os caminhos para a revolução foi a derrocada do 

sistema do czarismo, e a guerra minou todas as... Então, às vezes, as pessoas fantasiam 

pensando que essa vanguarda... Por isso que eu sou mais luxemburguista do que leninista, acho 

que política tem que fazer com o povo, com a massa. Você até pode ser um brilhante intelectual 

da teoria política, mas você jamais poderá traduzir essa tua teoria em uma ação por você 

mesmo. Então você vê como as questões também teóricas estão postas na forma de como você 

conduz a sua vida.  

C.C. – Mas chegando ao Chile como foi sua ambientação?  

D.F. – Chegando ao Chile, a partir destes contatos que nós tínhamos já previamente 

estabelecidos através do canal do Vitório, nós conseguimos chegar em uma associação dos 

brasileiros, chamada Caixinha. Caixinha era uma organização interessante dos brasileiros que 

dava apoio logístico, te recebia, mas passava por um crivo, não era qualquer brasileiro que 

entrava na Caixinha, você tinha que ter uma indicação, porque tinha muito infiltrado no Chile 

também. Depois o golpe provou isso, no Estádio Nacional. Então a Caixinha, eu consegui uma 

ajuda muito pequena, no começo, ficar numa pensão, onde estavam os brasileiros. Nessa 

pensão da rua ou calle Michimalongo tinha passado o Vandré dois anos antes, ficou meio 

emblemática lá a pensão. E nessa pensão eu tive a oportunidade e também a tristeza de ter 

conhecido uma pessoa que depois foi assassinada em 75 no Parque Nacional Iguaçu. Um 
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paulistano chamado Vitor Ramos, que era músico, autodidata, escultor, ele me falou, e as 

pessoas também diziam, que ele, inclusive, era uma pessoa de família rica, ele doou uma parte 

da sua herança para a organização política em São Paulo, e depois uma pessoa que tinha sérias 

crises de esquizofrenia, e ele era uma pessoa absolutamente, eu diria, dotada de uma 

inteligência singular, ele estava lendo as obras do Clausewitz e do Hegel para trabalhar uma 

teoria da guerra. Claro que ele estava interessado, porque ele também estava ligado a resistência 

armada etc, e já tinha escrito cem páginas; você vê, por coincidência, ele não conhecia um autor 

francês chamado André Glucksmann, dos novos filósofos aí, e que, logo depois, escreveu um 

livro muito parecido chamado O Discurso da Guerra, que era justamente uma leitura hegeliana 

do Clausewitz. Então nós ficamos um tempo, uns dois meses nessa pensão, aí se formou um 

grupo do Capital também. Tinham duas pessoas que eram fanáticas pelo Capital, eu também 

acompanhei em várias...  

C.C. - Grupo de leitura?  

D.F. – Grupo de leitura sobre O Capital. E no Chile, depois, haverá outros grupos imensos e 

numeráveis de grupos de estudo, grupo também de inserção na realidade chilena. Porque no 

Chile você tinha dois tipos de militantes brasileiros: aqueles que ainda nutriam a esperança de 

voltar imediatamente ao país e viviam em aparelhos – eu vivi um certo tempo assim, mas depois 

eu acordei, me dei conta, “olha, Brasil já foi, nossa chance já passou, aAgora teremos que 

esperar uma outra onda” – e aqueles grupos que se inseriam no Chile. Eu preferi o segundo 

grupo, de ter um aprendizado direto com a realidade chilena. Nesse sentido eu fui morar em 

um, que chamava, em um campamento, que era as callampas, que são as favelas lá, de Santiago. 

E durante seis meses eu morei... repeti um pouco o padrão de Blumenau. Eu morava lá, ia para 

a universidade, depois voltava para ajudar no trabalho social e de organização dessa favela que, 

de fato, era um campamento em transição. Era um grupo que estava esperando que a política 

habitacional da Unidade Popular estava construindo casas populares, como Minha casa minha 

vida, na época, e foi um período fabuloso em que a gente via que o povo mesmo, ele é muito 

solidário. Então se fazia as panelas coletivas, a gente participava do trabalho de formação 

também, política, de apoio material de construir casas com eles, que eram casas muito simples. 

Até hoje me pergunto como a gente aguentava aquele frio, a gente tinha uma calça, um casaco, 

eu lembro que eu tinha um sapato que eu acho que tinha sola de papelão, e até uma família me 

viu lá assim, falou, vou te dar um par de sapatos que não preciso, era uma coisa meio 
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franciscana mesmo. Mas foi uma experiência muito gratificante. E na universidade, a gente 

participava, porque a universidade era estados gerais permanentes. No entanto, o Chile tinha 

uma tradição intelectual fabulosa, porque eles conseguiam apesar de tudo isso, de viver em 

assembleia, de viver na militância, tem uma excelente formação intelectual. Era um modelo de 

universidade que tinha uma origem elitista, evidentemente, mas que você tinha, pela manhã, 

aulas com os titulares, então nós tínhamos aula com o Gunder Frank, economia política, com 

o Ruy Mauro Marini, com o Marco Aurélio Garcia, com Emir Sader, que já uma geração 

anterior à minha, e depois, à tarde, você tinha o que eles chamavam las ayudantías, que eram 

monitores, já estavam no último ano, que iam fazer as leituras dos textos indicados. Então eu 

fiz seis meses na Sociologia e um ano e meio na Economia Política. Aí você tinha: 

Materialismo Histórico I, você estudava a revolução burguesa e os autores clássicos; 

Materialismo Histórico II, a revolução russa; Materialismo Histórico III, a revolução cubana e 

todos os autores; Economia Política I, volume 1 do Capital; Economia Política II, volume 2 do 

Capital; e estudávamos os teóricos Kalecki, Keynes. Porque muita gente que dava aula na 

Economia Política era da Flacso, era Cepal. Então a elite intelectual latino-americana estava 

nesse momento. Bom, e aí a gente participava de trabalhos coletivos com os estudantes, nas 

greves dos caminhoneiros a gente ajudava a descarregar saco de açúcar, a gente participava de 

trabalhos voluntários, participava das organizações chamadas JAP, as Juntas de 

Abastecimiento Popular, que eram os comerciantes pequenos que se organizavam contra os 

grandes acaparadores. Porque os grandes comerciantes, eles escondiam, acaparavam, em 

espanhol acaparar as mercadorias para minar as bases do governo e também para minar 

inflação. Então era um laboratório de luta de classes mesmo. O Chile propiciou em dois anos... 

Eu vivi oito anos na Bélgica, mas me marcaram profundamente os dois anos no Chile.  

[FINAL DO ARQUIVO I] 

C.C. - No Chile você conheceu a sua esposa também. Podia falar um pouco desse encontro?  

D.F. - Certo. No dia do golpe, eu estava, já nesse momento, vivendo no pensionato de 

Economia, que era na calle República, em Santiago, onde, inclusive, havia dois brasileiros que 

moravam no pensionato de Economia que também saíram do país por conta da situação da 

ditadura. Até um deles, interessante, porque hoje ele é um dos tradutores do Max Weber da 

edição da UNB, ele foi para a Alemanha depois, fazer Economia também, chamava Regis 
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Barbosa, e nós morávamos, então, nesse pensionato. E era um pensionato que havia estudantes 

da América Latina, de vários países, da Bolívia, Argentina, do México, várias nacionalidades 

presentes aí. Porque a maior parte dos brasileiros, em Santiago, se concentrava num bairro que 

se chama Macul. Macul fica na região da Cordilheira, na parte da Cordilheira, perto do Estádio 

Nacional, não muito longe do Estádio Nacional, onde muitos deles, depois, acabaram ficando. 

Como nós tínhamos vínculo com muitos brasileiros, nós resolvemos ir a pé, já começava as 

barreiras militares, os militares usavam uma tarja laranja, que eram os golpistas, então eles 

estavam bloqueando todas as ruas e nós estávamos mais ou menos dois quilômetros do La 

Moneda. Tivemos tanta dificuldade. Saímos cedíssimo. 

C.C. - Você saiu para ir ao La Moneda?  

D.F. - Não. Passamos perto do La Moneda, mas já estávamos nos distanciando para ir a Macul. 

Nesse momento ainda não havia sido bombardeado o palácio. Mas nós estávamos já na avenida 

Mata, fica dois quilômetros e meio, aí os aviões começaram a aparecer, esses bombardeios, e 

aí sim, se ouvia o ruído das bombas, e a fumaça que já subia. Aí nós aceleramos, e fomos até o 

Macul, onde ficamos lá dois dias, mas não em casa de brasileiros, em casas de conhecidos de 

um boliviano, que era estudante também. Porque depois, muitos brasileiros foram tirados das 

suas casas. Dr. Otto, por exemplo, levaram direto para o Estádio Nacional, muitos deles foram 

direto para o Estádio Nacional.  

C.C. - E vocês tinham ideia do que estava acontecendo no Estádio Nacional? Na época, já 

sabiam que era horror mesmo?  

D.F. - Já, com certeza. Porque isso... Depois de uma semana nós começamos a ter um panorama 

melhor do golpe. Mas, nesse ínterim, nós ficamos dois dias escondidos na casa de chilenos e 

amigos dos bolivianos. Eu, no curso de Economia, participava de um grupo de estudos com 

um argentino, que hoje é psicanalista em Buenos Aires, Norberto Tieppo, e nós fazíamos grupo 

de leitura com ele, e a esposa dele era da Flacso, que trabalhava com educação mapuche, ela 

até fez um manual interessante de língua mapuche. Então eles tinham uma condição de vida, 

digamos assim, adequada, uma condição de vida folgada, porque recebia salário internacional 

– ela – e a inflação era altíssima. Então, você com pouco dinheiro, você sobrevivia no Chile; 

se você tivesse dólar, porque às vezes US$ 1 chegava a um salário mínimo do operário, na 
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época era escudos. Lembro até hoje US$ 1 valia 12.000 escudos que era um salário de operário. 

Tinha gente que recebia US$ 50 por mês e não sabia onde gastar porque, também, as coisas 

também começaram a desaparecer. Então esse casal argentino tinha uma condição de vida e 

vivia no bairro alto, lá na Providencia, que é o bairro Leblon em Santiago. Aí eles disseram: 

“Dimas, você não tem onde ir”. Em vésperas... Dois dias depois do golpe, eu me encontrei com 

um estudante brasileiro, colega meu da Economia que era da Ação Popular que estava também 

refugiado, o nome dele era Geraldo – e tem uma história em torno do Geraldo depois, que quero 

contar – o Geraldo estava meio perdido naquela oportunidade. Ele disse: “Dimas, eu vou ficar 

no Chile, quero continuar os meus estudos”. “Olha, pensa bem, cara”. Porque os bandos que 

eles lançavam na rádio para denunciar os estrangeiros que foram lá para matar os chilenos etc, 

diziam: “Se entreguem que nós trataremos bem vocês.” “Eu não vou me entregar. Se quiserem 

me procurar, que procure, não vou me entregar.” E ele disse: “Eu quero ficar no Chile”, foi a 

última vez que eu vi o Geraldo aí. Vinte cinco anos depois, ouvindo o noticiário da Globo, à 

noite, diz: “Solto brasileiro que foi sequestrado na Chechênia”, pelos combatentes lá da 

Chechênia. Aí eu disse: “Mas quem será esse brasileiro?” “Geraldo...” – não lembro mais do 

sobrenome dele –, “Geraldo...” – que estava em Paris já – “... em sua 26ª missão pela ACNUR”, 

era a última, voluntário da ONU, também isso elaborou nele, produziu efeito na vida dele, a 

questão do refúgio, da perseguição, e ele se dedicou depois a isso. Enfim, nós nos abrigávamos 

uma semana, durante o dia em Santiago eu saia, porque a ideia era eu não ficar fixo, eu circulava 

nas ruas a pé. E o povo chileno, interessante, ele circulava silencioso em volta do Palácio de 

La Moneda que fumegava, uma semana depois, fumegava. Eles iam prestar a última 

homenagem ao Allende. Então eu às vezes entrava na fila também, mas às vezes saía, procurava 

não falar, porque por mais que a gente fale espanhol, tem o sotaque. Aí, um dia, a Isabel 

Hernandez, que se chamava, a argentina, disse: “Dimas, eu tive notícia na Flacso que a 

embaixada do Panamá abriu as portas para quem quiser se refugiar ou quem achar que deve se 

refugiar”. Aí era, se não me engano, um domingo, mais ou menos lá pelo dia 17 de setembro, 

uma semana depois do golpe, 18, eu tinha poucos documentos, coloquei num plástico, 

documentos da escola eu tinha, basicamente, mas eu nem tinha passaporte, nada, tinha minha 

cédula de identidade, coloquei debaixo da camisa, na calça, e fui na calle Rafael Cañas, se 

chama isso na Providência, essas coisas a gente não esquece. Nesse momento que eu cheguei, 

tinha poucas pessoas, tinha umas 40 pessoas que também souberam. Inclusive, aí estava o 

Betinho, o Betinho se refugiou na embaixada do Panamá, ele e a companheira dele que era 
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japonesa, nipônica. Aí começou a chegar gente, gente, gente, ficamos, praticamente, quase 400 

pessoas num apartamento. Nem casa era, era um apartamento. Ficamos uma semana aí. Aí 

tinha pessoas doentes, tivemos que reservar uma sala para as pessoas doentes e para as crianças. 

A gente dormia de pé, não tinha como se jogar, sardinha. Bota 40 pessoas, 50 nessa salinha 

aqui, como você vai deitar? Às vezes um grupo se jogava no chão, outro se turnava, então foi 

esse clima. Aí, um belo dia, na embaixada, eu vejo que entra uma pessoa pela janela do 

banheiro. Puxaram ela. Porque era só em alguns momentos que se podia entrar, porque eles 

faziam guarda, quando eles substituíam a guarda é que as pessoas... E aí entrava gente com 

criança, adultos, idosos, todo tipo de gente entrava. Aí quem entrou foi a Gladys, que 

futuramente seria minha esposa, conheci nesse momento na embaixada do Panamá. Um grupo 

de mulheres saiu antes, se não me engano saiu dia 4 de outubro, e nós saímos dia 8 ou 9 de 

outubro para o Panamá; os jovens, homens, e as mulheres foram antes. Aí sim, a gente acabou 

se conhecendo no Panamá. E até hoje... Porque eu, no Chile, fazia curso de alemão também, à 

noite, na RDA, na embaixada RDA, e eu fiz amizade com os conselheiros culturais e eles me 

deram uma declaração dizendo que o dia que eu chegasse em Berlim Oriental eu podia 

continuar estudando ou podia entrar... Meu sonho era fazer Filosofia, um dia, na Alemanha. E 

eu levei esse papel comigo. E a minha ideia era, chegando à Europa, ir para a Alemanha, porque 

não tinha outra referência. E a Gladys, como era médica e enfermeira, ela ainda não tinha 

terminado medicina, ela era obstetra e era estudante de medicina, ela já tinha uma promessa e 

tinha contatos na Itália. Ela iria para a Itália e eu iria para a Alemanha. Mas nesse meio tempo, 

quando nós descemos em Bruxelas... Nós tínhamos, inclusive, o contato do Ernest Mandel, 

aquele economista, que nós tínhamos amigos que estavam na embaixada e eram da IV 

Internacional e nos deram esse contato, mas não frutificou porque o Ernest Mandel vivia 

viajando pelo mundo inteiro. Ligamos para a casa dele e ninguém atendeu o telefone, e aí o 

que acontece? Eu fui, em Santiago, padrinho de casamento de um amigo boliviano que era 

psiquiatra, a gente fez amizade e eu fui padrinho de casamento. E ele entrou, também, na 

embaixada do Panamá, só que ele saiu, foi para o Panamá, mas imediatamente foi para a 

Bélgica porque ele ia fazer um doutorado em psiquiatria em Louvain. Uma cidade que era ainda 

cidade flamenga, mas depois ela se separa e Louvain-la-Neuve, os francófonos foram para... 

Mas nessa época era só Louvain. Ele disse: “Se você um dia passar pela Bélgica vai me visitar 

ou se quiser passar alguns dias”, e ele me deixou endereço na cidade de Louvain. E, no Panamá, 

nós tínhamos que conseguir nós mesmos um visto de saída. Aí vieram ofertas da Finlândia, do 
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Canadá, mas eram ofertas muito seletivas. Como eu ainda era estudante, em formação, não 

tinha uma profissão ainda. Até a gente brincava: a Finlândia só aceita pessoas com 1.80m e até 

28 anos para cortar madeira na floresta. E o Canadá só aceitava profissionais, no Panamá só 

ficaram dois ou três profissionais. Cuba também ofereceu. Quem representava os interesses da 

Bélgica no Panamá era um cônsul britânico e que, não sei, dizem as más línguas, que para ele 

não dar visto para Grã-Bretanha, dava vistos para Bélgica. E destrubuía... Nós éramos 300, não 

só brasileiros no Panamá, de todas as nacionalidades. Tinha até gente que tinha sido 

sequestrador de avião, tinha de tudo. Tinha que pagar US$10, e nós não tínhamos, porque o 

governo panamenho só nos deixava... Nós ficamos confinados em uma província de Los 

Santos, no Pacífico, longe da capital, em um hotelzinho de interior e só tínhamos as refeições 

gratuitas e hotel, mas não tinha dinheiro. Então eu fui trabalhar em uma cadeia de... – veja a 

ironia da história – no McDonald’s, para poder ganhar alguns dólares para pagar o visto. 

Trabalhei uma semana lá e ganhei os US$10 e aí pagamos. Era um salvo conduto, nós não 

tínhamos passaporte, nos deram salvo conduto. E pela convenção de Genebra, de 51, se não 

me engano, que diz que quem tem salvo conduto ele está obrigado a pedir asilo ao país em que 

primeiro ele desce. E o primeiro país foi Bélgica. Baixamos em Zaventem, no aeroporto de 

Bruxelas. Eu com uma calça... Antigamente existiam as calças de tergal, não sei se existem 

ainda, e uma camisa, acho que era manga comprida, mas não tinha pulôver, já era 22 de 

novembro, já estava fazendo um frio danado. E sem noção da distância de Louvain de Bruxelas. 

A gente pensava que fosse 300 km, mas eram 30 km. Pegamos o trem. Aí na saída, a ONU nos 

deu US$50 para cada um, quando a gente pegou o avião no Panamá para Bélgica. Compramos 

uma passagem de trem e íamos atrás desse meu amigo. Nós éramos cinco, a Gladys, mais dois 

brasileiros estudantes do Brasil que foram cassados pelo Decreto nº 467 da ditadura, da USP, 

e um uruguaio. Então nós chegamos nessa casa, em Louvain, e o taxista errou o endereço. 

Porque como lá tudo era bilíngue, eles tinham o lado francófono e lado flamengo, ele nos 

deixou no lado flamengo. E, eu lembro, era uma sexta feira, seis horas da tarde. Quem nos 

recebeu foi o diretor chamado Herman [Hass], e ele nos disse o seguinte: “Eu não acredito que 

vocês estejam chegando do Chile”. Nós aqui estamos criando um comitê de apoio aos 

refugiados e ao povo chileno. De tal maneira que três horas depois nós já tínhamos bolsas de 

estudo para estudar na universidade flamenga. Ele ligou para o vice-reitor...  

C.C. - Vocês estavam na hora certa, no local certo. 
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T.B. - Ele deixou vocês na casa do Herman [Hass]?  

D.F. - Deixou na casa do Herman [Hass] equivocadamente. Quando a outra casa estava a 200 

metros. A outra casa era a Maison Saint Jean, que era de uma família rica, benevolente, que 

dava apoio a estudantes do terceiro mundo. E a senhora que nos atendeu no dia seguinte, 

madame Morin, ela disse: “Se vocês quiserem ficar com a gente aqui não tem nenhum 

problema”, “Não, a gente agradece muito...” Hoje em dia, possivelmente essas coincidências... 

foi uma verdadeira loteria que a gente ganhou. E aí começamos a nos estabelecer na Bélgica, 

fomos morar no lado flamengo. Eu tive que estudar holandês, o flamengo, durante um ano, mas 

depois, como eu pretendia continuar meus estudos mais em Sociologia, o lado flamengo não 

tinha Sociologia, tinha só no lado holandês [francês]. Eu fiz um ano de Economia no lado 

holandês, mas era economia neoclássica, que não me interessava porque seus paradigmas eram 

outros. Então, aí eu fui para o lado francês onde eu terminei depois a Sociologia.  

C.C. - Na Bélgica, você faz a graduação e o mestrado já em Ciências Sociais e Políticas, lá em 

Louvain. A tua dissertação de mestrado, o tema é, justamente, classes sociais no Brasil. E tinha 

esse contexto muito marxismo, na verdade era um campo de estudos, tinham os britânicos, os 

franceses, os italianos, Althusser, gramscianos, e você lidava com essas diferentes... Os 

britânicos eram muito fortes na tradição, Thompson e Hobsbawm.  

D.F. – E Perry Anderson. E me marcou muito aquele livro do marxismos ocidentais, do Perry 

Anderson, e também nós tínhamos amigos italianos na Bélgica que eram gramscianos, me 

presentearam até com as obras completas em italiano do Gramsci, e eu fui vendo que aplicar a 

teoria pura poulantziana para o Brasil era complicado, não só pelos esquemas fechados, mas 

pela formação histórica e social do Brasil. E aí fui me aproximando ao Gramsci também, para 

ver se a gente podia... Claro que nós aqui no Brasil já tínhamos algumas teorias poderosas, 

interessantes para explicar, também, embora sempre fossem... Os paradigmas para analisar a 

realidade latino-americana e brasileira sempre passavam pelos paradigmas europeus. A própria 

ideia da “modernização conservadora” no Brasil...  

C.C. - Mas a teoria da dependência, não era uma coisa mais original?  

D.F. - Sem dúvida, a teoria da dependência era original, mas não havia, a rigor, estudos, no 

meu caso, sobre estado e classes sociais, eram estudos macro, de inserção internacional das 
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nações periféricas. Existiam teorias poderosas, como a do Samir Amim, que se aplicavam 

também ao contexto africano, latino-americano, mas eram, digamos, grandes estudos macro, 

de teoria macro. Enquanto as teorias micro só mais tarde, depois com o marxismo analítico, 

nos anos 90, mas aí já...  

C.C. – Agora, você está intelectualmente refletindo sobre experiência brasileira. Mas nesse 

período, 74 até 80, quando você volta qual é o contato real com o Brasil que você tinha?  

D.F. - Era muito precário porque nós não vivíamos na era digital.  

C.C. – Com a família você manteve contato?  

D.F. - Mantinha contato epistolar, por cartas, mas eram contatos precários, às vezes por 

telefone, mas muito raramente porque o telefone ainda, também, era da época analógica, nós 

vivíamos no período analógico, então tudo isso era muito... Mas nós nos organizávamos, nós 

lá participávamos de um grupo chamado Iniciativa, da qual participava o Vladimir Palmeira, 

participava o José Ibrahim, que estavam na Bélgica. Tinha, acho que, uns 80 brasileiros na 

Bélgica. Às vezes nós íamos a Paris para nos juntarmos com a colônia brasileira que discutia 

os problemas de transição democrática no Brasil. No qual, inclusive, estava o próprio Marco 

Aurélio Garcia.  

C.C. - Essa também já é a fase de abertura no Brasil. Se discutia, que levou a anistia do AI-5, 

já tinha...  

D.F. - Já tinha um movimento forte no Brasil, desde o Rio de Janeiro, inclusive, a Zerbini, acho 

que foram momentos fortes. O cardeal Arns em São Paulo, que eram figuras que...  

C.C. - A decisão de voltar em 80 é porque você tinha que terminar os estudos ou porque tinha 

certeza que o clima já era viável?  

D.F. - Eu comecei a ficar muito impaciente, tive alguns sintomas de saúde por conta dessa 

minha ansiedade de retornar ao Brasil. Inclusive, a Gladys tinha possibilidade de ficar mais 

quatro anos com bolsa de especialização em pediatria, mas eu disse para ela: “Olha, Gladys, 

você pode ficar, mas eu volto.”  

C.C. - Vocês já tinham filhos?  
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D.F. - Já tínhamos filhos, com cinco anos, o Nicolas, e a Nádia com três anos e meio. Então a 

gente resolveu, por conta da abertura do país, eu me sentia moralmente com essa obrigação 

pessoal de voltar, enfim, não estava nos meus planos a Bélgica quando eu saí do Brasil, eu não 

tracei esse caminho, esse destino. Mas acabou que...  

C.C. – Agora a Gladys nunca tinha morado o Brasil?  

D.F. - Não. O pai dela é brasileiro, mas ela é do norte do Uruguai. Ela é da divisa Artigas-

Quaraí, no Rio Grande, uma cidade de divisa. 

C.C. - Teus filhos eram belgas.  

D.F. - Eles tinham direito a solicitar a cidadania belga, mas pelo direito sanguíneo brasileiro, 

eles são brasileiros. 

C.C. - E o retorno, o retorno no seu caso, a vinda deles pela primeira vez, no caso.  

D.F. - Foi um choque porque nós tínhamos a possibilidade de trabalhar no Nordeste, em João 

Pessoa, na universidade. Tinha uma figura chamada professor... Não era substituto. Professor 

provisório, que você era contratado temporariamente. Mas, coincidentemente, naquele ano, 

parece que o Figueiredo havia baixado um decreto proibindo novas contratações porque o 

Brasil já estava em crise em 80. Então nós ficamos dois meses em João Pessoa, e depois eu 

retornei a Curitiba onde era minha referência. Mas em relação a meus filhos, você perguntou, 

quando nós chegamos em Curitiba, eles diziam: “Ah, eu quero voltar para o outro Brasil”. 

Porque lá eles andavam sem camisa... Em João Pessoa. E os vizinhos convidavam para eles 

comer bolo etc, então, para eles, férias era João Pessoa. Curitiba era a realidade fria e dura, de 

você refazer a tua vida etc.  

C.C. - Mas por outro lado, no seu caso reencontrar é reencontrar com uma família extensa, dez 

irmãos.    

D.F. - Exato. Continuavam os dez, uma, apenas, faleceu anos depois, hoje continuamos nove, 

noves irmãos, todos vivos. Embora eu já tivesse um certo distanciamento da minha família, 

todos estavam em Blumenau ainda. Curitiba eu tenho dois irmãos professores que me 
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apoiaram, evidentemente. Aí eu consegui umas aulas provisórias na faculdade espírita para 

sobreviver, no começo. No ano seguinte, eu entro no Ipardes como pesquisador.  

C.C. - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social.  

D.F. – Isso, exatamente. Aí eu tenho uma reimersão sobre os problemas efetivos e concretos 

da dinâmica da sociedade brasileira.  

C.C. - Lá você era o que, pesquisador?  

D.F. - Pesquisador.  

C.C. - O teu trabalho basicamente era no Ipardes?  

D.F. - Eu trabalhei dois anos com questões ligadas ao emprego, porque era um grupo de 

pesquisa sobre emprego. Então dinâmicas do emprego urbano e dinâmicas do emprego rural. 

Um projeto que durou dois ou três anos. E depois fui para um grande projeto multidisciplinar 

sobre as dinâmicas da agricultura capitalista no Paraná. Era uma pesquisa que tinha 

economistas, sociólogos, tinha agrônomos. Era multidisciplinar. E fizemos um diagnóstico 

sobre a dinâmica capitalista, que me serviu de base para minha tese de doutorado. Que aí eu 

voltei. Eu só voltei porque no Ipardes não fazia muito sentido a titulação de doutorado porque 

tinha um plano de carreira interno que não pontuava a partir da formação de doutorado. Mas, 

em 88, fiz concurso na federal, em Ciência Política. Nessa época, ainda não havia esse grupo, 

hoje forte, da Ciência Política. Éramos dois professores apenas, da Ciência Política. 

Majoritariamente, era a Sociologia que dominava o departamento.  

C.C. - Mas a sua formação era em Sociologia?  

D.F. - Sociologia, sociologia do desenvolvimento. Mas, em função também do meu perfil 

pessoal, eu investi muito intelectualmente em sociologia política etc.  

C.C. - Mas aí o doutorado passou a fazer sentido quando você entrou para a federal, plano de 

carreira. 

D.F. – Isso, exatamente. Aí já em 91 eu voltei para apresentar minha tese. Fiquei um ano lá 

para apresentar minha tese.  
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C.C. - Quer dizer, você fez a tese aqui e só apresentou lá.  

D.F. - Só apresentei lá. Porque lá eles têm sistemas de seminários focados no teu tema. Você 

não precisa fazer toda aquela formação novamente de disciplina; são seminários de pesquisa 

focados no tema. E muito interessante, porque reunia todos os doutorandos com temas 

próximos ou distantes, mas que participavam desses seminários. Então foi um trabalho árduo, 

eu tinha que trabalhar umas 14 horas por dia para apresentar minha tese.  

C.C. - Mas aí já é uma tese marxista um pouco reformado, vamos dizer, por leituras de 

Bourdieu e outros autores.  

D.F. - Exatamente, já é um eclético, digamos assim, um marco teórico mais eclético. Foucault 

também, análise de discurso, formação discursiva dos chamados produtores tecnificados, dessa 

burguesia agrária dinâmica e capitalista.  

C.C. - Anos 80, Foucault e Bourdieu, acho que principalmente, entram com muita força no 

meio intelectual brasileira.  

D.F. - Isso. Na pós-graduação e eles são formadores de escolas, possivelmente nos trabalhos 

da Anpocs se refletem muito fortemente, não é?  

C.C. - Uma dúvida, já que a gente tratou bastante detalhadamente dessa tua experiência política, 

até o golpe do Brasil e o golpe do Chile. A tua volta em 80 ao Brasil, já pós-anistia, fim de 

governo militar, mas já abertura, eleições em 82, Brizola é eleito e tal. Mas tinha uma discussão 

grande... Eu entrei na faculdade em 81. Então assim, PT surgindo, e os que tinham a frente, 

então tinha o pessoal da frente, o pessoal do partido, e todos os grupos pequenos de esquerda 

que faziam parte do PT, o MR-8 também a parte da frente, era um ambiente... Como você 

reencontra essa discussão dez anos depois? E você mencionou, por acaso, “estava lá o Vladimir 

Palmeira, o Ibrahim”, eles vão estar criando o PT, dois quadros criadores, embora hoje estejam 

em outra trajetória. O Ibrahim e o Vladimir estavam na formação do PT.  

D.F. - Isso. Quando eu voltei estava em efervescência a formação do PT no Paraná, com 

quadros, inclusive, oriundos de organizações, principalmente, da Ação Popular ou de algumas 

organizações armadas, mas já desmanteladas, tentando reconstituir, reconfigurar seus 

discursos, as suas ações num contexto diferente. E o Paraná é um estado muito conservador e, 
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realmente, em que pese o respeito a esses quadros que formaram o partido aqui, mas teve 

poucos desdobramentos no sentido de criar um partido de massas, no Paraná. Tanto assim, que 

a força também de organização ligada à igreja, às comunidades eclesiais de base, os setores 

que trabalhavam com os boias frias, com os trabalhadores rurais, a luta pela reforma agrária, 

tudo isso fazia parte da conformação desse novo espectro político que se organizava no Paraná. 

Claro que existia essa ideia de um partido também orgânico, um partido aparelhado com 

quadros que eram referências para disputar, digamos, um cenário eleitoral. O PT  também 

estava se organizando nessa... E essa reorganização foi muito artesanal, era muito de doações, 

de voluntariado, houve uma disputa de hegemonias aí por parte de forças sindicais, de setores 

sindicais que tinham maior poder de influência, então tudo isso foi se somando a estruturação 

do partido aqui no Paraná. Eu participei disso, mas me filiei mais tardiamente ao PT, não foi 

nesse momento que eu me filiei ao PT. Porque mesmo em 85, eu ajudei a criar o PV. Nós, 

inclusive, estivemos no Rio de Janeiro, encontramos com o Gabeira, o Sirkis lá, e estava 

presente, também, grande figura assassinada, o Chico Mendes. Nós fizemos lá um congresso, 

em Petrópolis, em 85. Mas depois como o PV aqui era muito inatuante, um PV formado de 

quadros que também não imprimiam dinamismo, eu resolvi aí sair do PV e me filiei ao PT. 

Nós quisemos fazer uma aliança com o PT, fizemos circunstancialmente, mas o PV não tinha 

forças.  

C.C. – No Rio, o Gabeira fez o PV crescer...  

D.F. - É, foi mais ou menos naquele contexto que foi feito. Mas, depois, eu vi também que eu 

não ia me dedicar a vida orgânica partidária. Eu via que a minha atuação, ela tinha que ir para 

um lado mais de uma intervenção política ampla e social ampla. Tanto assim que nós criamos 

aqui a Casa Latino-Americana, que é uma história...  

C.C. - Que ano foi criada a casa?  

D.F. - Em 84.  

C.C. - Mas eu queria antes, você mencionou o PV, você teve uma iniciação muito clara nessa 

área de ciências ambientais e sociologia ambiental, tem vários módulos qualificadores que você 

fez. Mas em que momento isso entrou no teu horizonte de pesquisa de estudos?  
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D.F. - Foi um momento, em si, circunstancial, mas que depois acabou se tornando estrutural. 

Quando eu defendi a minha tese em Louvain sobre os produtores tecnificados, a tese de 

doutorado em 91, você está obrigado a convidar na banca algum brasileiro que seja especialista 

ou que domine o tema, conheça a realidade. Você não pode fazer sobre um tema brasileiro 

apenas com especialistas não brasileiros. E convidei uma grande figura, infelizmente falecida 

há pouco tempo, Magda Zanoni, que tem uma trajetória fantástica, também – é bióloga, depois 

foi para a Sociologia – e ela me convidou, naquele dia na defesa, disse: “Dimas, nós estamos 

organizando, juntamente com a Cátedra Desenvolvimento Sustentável da Unesco, um 

doutorado sui generis no Paraná, um doutorado internacional que vai tratar da questão, porque 

está Rio Eco 92, e nós estamos muito interessados em impulsionar essa experiência nova de 

um doutorado interdisciplinar”, que até então isso era novidade. Se falava muito teoricamente, 

mas na prática era muito difícil. Até hoje é difícil trabalhar interdisciplinarmente, mas que 

temas transversais como meio ambiente estão vocacionados para um enfoque interdisciplinar. 

“Então eu estou convidando você como sociólogo para fazer parte da equipe que vai fundar 

esse doutorado.” E, de fato, no meu retorno, já em 92, com a equipe francesa e com o apoio do 

México, com o PNUMA, Enrique Leff, que é um teórico socioambientalista na América Latina, 

nós fundamos então esse doutorado, MADE chamava. Às vezes, quando a gente estava 

arrancando os cabelos a gente tirava o final do Made, experiência do MAD [risos]. Mas, a partir 

de 93, nós começamos essa experiência que hoje teve também altos e baixos, muito difícil dizer 

em pouco tempo toda essa experiência de 20 anos.  

C.C. - Mas se você fosse fazer uma síntese do que era estar inserido em uma sociologia 

ambiental, no início dos anos 90 e hoje, em 2015, tem 20 e poucos anos. O que mudou ou 

permaneceu?  

D.F. - Olha, aí você pode trabalhar com distintos registros, diferentes registros. Eu acho que do 

ponto de vista teórico, metodológico, se avançou muito. A gente saiu de uma certa visão 

especulativa ou exterior ao tema ambiental, para uma internalização epistemológica, mas 

também política e social em relação a questão socioambiental. Por quê? Porque também se 

institucionalizou esse debate, se institucionalizou essa prática. Nós fomos pioneiros no Brasil, 

esse doutorado. Hoje nós temos 76 pós-graduações na área das Ciências Ambientais ou na área 

interdisciplinar. Tanto assim que de 17 a 20 agora de maio, de 2015, que estamos, nós temos a 

nossa VII Anppas, que é Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em 
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Ambiente e Sociedade, similar a Anpocs, Anpuh, Anped, todas essas que reúnem os programas 

de pós-graduação. Então creio que nós alcançamos uma certa maturidade intelectual, 

construímos um campo novo, que é um campo que epistemologicamente, metodologicamente, 

depende de um olhar e uma interpretação crítica dos fundamentos da ideia de desenvolvimento 

e da relação homem-natureza também, que tem que ser num certo sentido, existem vários 

paradigmas que estão ligados a diversas escolas filosóficas de pensamento, desde a teoria da 

complexidade, as visões holísticas, as visões sistêmicas, mas também tem visões pró-

sistêmicas, como por exemplo, a teoria da modernização ecológica e outras escolas de 

pensamento que não são necessariamente críticas no sentido radical que certas concepções 

imprimem quando tratam da relação sociedade e natureza. Provavelmente, as minhas 

afinidades eletivas foram reconectando com alguns vetores do meu passado, com uma visão 

crítica do capitalismo, a minha vinculação com a América Latina, a minha aproximação com 

os atores subalternos, e aí sim uma visão molecular da política e dos processos de contestação 

aos mecanismos hegemônicos do sistema, um pouco inspirados na teoria do Guattari, do 

Deleuze, a relação entre molar e molecular, e que se corporifica também nas ações de apoio 

aos direitos humanos e na formação de uma rede ligada à discussão, digamos, de uma nova 

formação social latino-americana, em um contexto de redemocratização de continente. Então 

todos esses elementos começam a se somar...  

C.C. - Você reconecta várias coisas do seu passado.  

D.F. - Exatamente.  

C.C. - E essa experiência latino-americana, ele permanece desde o Chile, mas aqui ela ganha 

uma configuração diferente.  

D.F. - Sem dúvida. Mas...  

C.C. - Epistemológica, se a gente puder dizer assim. Não sei se você concordaria.  

D.F. - Com certeza. Concordo, porque há uma radicalidade nessa epistemologia, mas também 

há uma tentativa de reconexão com as epistemologias que a gente chama de logocêntricas. 

Essas nórdicas, essas epistemologias que vem de uma história da ciência que tem a sua 

fundação em uma matriz europeia. No entanto, já que, epistemologicamente, nós partimos de 
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um paradigma da diversidade, seria contraditório você deixar de dialogar com concepções de 

sociedade, de natureza, nas quais emergiram esse debate, que são as escolas de pensamento do 

mainstream, dessa que conformou. Eu hoje já me auto intitulo como extremo ocidental. Eu sou 

ocidental, mas eu estou...  

C.C. – Não é o Alain Rouquié que tem [inaudéivel] na América Latina...? 

D.F. - Exato, eu peguei a...  

C.C. - Extremo Ocidente. 

 D.F. - Peguei essa expressão do Rouquié porque, dada a singularidade dos processos, mas não 

rejeitamos os outros paradigmas, tentamos estabelecer um diálogo com uma epistemologia que 

eu chamo cultural e híbrida que é originária de um contexto como o nosso. Essa discussão não 

poderia ser feita na Europa, dada a especificidade dos processos nos quais estamos...  

C.C. - Vamos dizer, uma vantagem da periferia de não se ver, de ser tão eurocêntrico, em 

termos epistemológicos ou de facilitar uma visão alternativa.  

D.F. - Isso. E eu lembro de uma obra de um historiador alemão chamado Arno Mayer, que ele 

tem, mais ou menos, uma obra que o José de Souza Martins tem O poder do atraso aqui, em 

que ele faz uma reflexão sobre o peso do passado. Mais do que uma projeção do futuro. Mas o 

marxismo projeta muito o futuro como guia do passado. Mas o Braudel, por exemplo, dá muito 

peso a essas estruturas do passado. E esse historiador alemão também faz uma análise dessa 

ideia do peso do passado sobre o presente. Eu não reivindico, nessa epistemologia, essa ideia 

porque pode criar uma confusão de que você está reintroduzindo uma certa nostalgia, você 

querer girar a roda num sentido contrário, mas na questão socioambiental isso faz muito 

sentido. Porque se você repensar, hoje, estratégias de desenvolvimento só a partir daquilo que 

é mais avançado, você está comprometendo aquilo que ainda é o recurso de sustentabilidade 

para o futuro. Então você subverte a ideia de tempo, de temporalidade. Você está obrigado a 

apoiar aquilo que existe de resistência para garantir o futuro. Imagina você capitalizar toda a 

Amazônia, são processos de antropização, se você, por exemplo, destruir toda essa ideia, na 

prática mesmo, do campesinato, das formas alternativas de produção, que tem rebatimentos 

nas vidas modernas, inclusive na soberania e segurança alimentar, nas formas de tratar 
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fertilidade do solo, e na forma de preservar a diversidade cultural, você está homogeneizando 

tudo, todos nós teremos que morar, definitivamente, nos shoppings centers.  

C.C. - Compromete o futuro.  

D.F. - Compromete o futuro.  

C.C. – Agora uma curiosidade, que você está falando da criação dessa pós-graduação 

interdisciplinar, em 93, uma novidade e tal. Dentro do ambiente mais institucional, acadêmico 

no qual você também vive, tem uma carreira de professor e tal. O discurso da 

interdisciplinaridade é muito forte há muito tempo, mas assim, as práticas departamentais dos 

institutos, as divisões, os rótulos, são muito fortes. Então você vê às vezes, sei lá, Capes ou 

CNPq, e aí chega o comitê: “Não, mas isso aqui é Sociologia e aquilo é Antropologia”. E as 

revistas têm, você é avaliado... Quer dizer, tem um movimento ao mesmo tempo de valorizar 

a interdisciplinaridade, a multi, a transdisciplinaridade,  mas tem uma lógica da especialização 

e da separação muito forte. Como você lidou durante esses 20 anos com essa...? Ou não, se 

você acha que esse campo da sociologia ambiental não tem essas lógicas contraditórias em 

sentidos?  

D.F. - Têm, sem dúvida, porque se você aplicar a teoria dos campos aí, do campo de Bourdieu, 

você vai notar que há uma luta intestina de posições, uma luta de poder, no sentido de reafirmar 

sua singularidade disciplinar, mas nós estamos ainda numa matriz do século XIX. Se você 

pegar, por exemplo, a divisão da estrutura universitária em setores, departamentos, você tem, 

digamos, uma cartografia disciplinar que emerge com a especialização do século XIX, uma 

ideia de ciência especializada, cada ciência com seu objeto. Então isso é um dado que está 

presente nesses enfrentamentos que a partir de experiências novas você enfrenta. E se você 

observar em numa visão diacrônica, você vai perceber claramente o campo de luta dos 

obstáculos, das dificuldades. No entanto, você depende também de uma visão que a gente possa 

ter da interdisciplinaridade, que ela depende fortemente das disciplinas também. Porque não 

existe uma ciência do genérico. Você até pode, metodologicamente, trabalhar com uma visão 

integradora, holística, mas você também tem que, não ser cartesiano no sentido de separar 

definitivamente, mas você conta com os saberes especializados, que esses saberes 

especializados no contexto do diálogo interdisciplinar, tem uma utilidade potente, tremenda, e 
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necessária como interdisciplinária. Mas veja bem, no contexto então da institucionalização 

dessas práticas, você tem vários movimentos espacialmente diferenciados e também, eu diria 

assim, na sua organização, na sua verticalidade também, diferenciada. Nós dependemos das 

agências de fomento e de avalição, das grandes agências nacionais e internacionais. Elas são 

constituídas pelas visões estabelecidas e pelas práticas. Um pequeno exemplo para ilustrar isso 

aí: em 97, quando eu era coordenador da pós, vieram uns avaliadores interdisciplinares e que, 

nesse momento, tinha uma hegemonia dos ecólogos. Se você não vê nessas minudências, a 

gente perde na comissão de análise, inclusive. Eles nos impuseram uma grade curricular, uma 

estrutura curricular, a partir de uma visão do ecólogo, nos impuseram várias disciplinas que 

não fazia necessidade ter quatro Teorias da Ecologia, isso é para o curso de ecologia, mas num 

curso interdisciplinar, não fazia sentido. Com o tempo, os avaliadores foram mudando de perfil 

e foram também internalizando uma outra concepção de interdisciplinaridade, e ficou mais 

distribuído o poder entre as áreas disciplinares no comitê de avaliação. De tal maneira que, 

hoje, se você olhar a estrutura da Capes, ela tem duas áreas novas, que é interdisciplinar, que 

no começo era um saco de gatos. Aquilo que não era disciplinar é interdisciplinar, logo, 

interdisciplinar é tudo aquilo que não é disciplinar.  

C.C. - Tudo que era inovador, na maioria das vezes...cheio de bravatas. 

D.F. - Isso, exatamente. Mas isso não significava que se fazia interdisciplinaridade no sentido 

forte. Você pode fazer no sentido fraco ou intencional, mas não no sentido forte. Logo depois, 

se criam várias subáreas de conhecimento e hoje, no frigir aqui da situação, nós estamos com 

quatro subáreas na grande área interdisciplinar. Uma delas são as ciências ambientais. Você 

pode continuar disciplinar se quiser, mas por opção nós entramos onde estão 76 programas que 

majoritariamente operam com essa lógica e essa prática de uma relação sociedade-natureza, 

porque o enfoque é de fronteira e, de preferência, você tem que combinar ciências da natureza, 

da vida e da sociedade nos estudos dessa relação. Mas eu concordo com você, a luta é longa 

porque você tem uma série de impedimentos. Desde aqueles, por exemplo, de você sair, ser 

graduado de um programa desse tipo e chegar num concurso e dizer: “Não, espera aí, eu quero 

ver qual a sua graduação”. E esse é um obstáculo, que é um poder que ainda está em mãos dos 

disciplinares, estritamente. Porque nem tudo é interdisciplinar, senão vira uma falácia. Tem 

temas fortes interdisciplinares, por exemplo, o tema da educação, da tecnologia, da saúde, do 

meio ambiente, por excelência são. Se você olhar o lado da saúde só pelo lado médico, você 
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tem um viés médico, sem você abrir para um diálogo com outras áreas... Isso também nos 

coloca questões de ordem filosófica e epistemológica. Por exemplo, eu estou muito interessado, 

hoje, na discussão de uma ciência pública. A gente pode dizer que a ciência é pública? Por 

exemplo, na França tem comitês de ciência cidadã, muito interessante. Em que a própria 

comunidade participa de debates com cientistas nos seus temas de pesquisa. O John Ziman, 

que é um teórico britânico já falecido, foi o que lançou também essa ciência, a ideia de uma 

ciência pública, a exemplo da Isabelle Stengers, uma filósofa da ciência, colaboradora do Ilya 

Prigogine, que também fala de uma ciência pública. O Latour fala.  

C.C. - História pública, sociologia pública... 

 D.F. - Isso, o Burawoy.  

C.C. – O Burawoy, que foi presidente da Isa. Isso tem a ver, no plano pessoal, com tua 

aproximação, envolvimento com tv universitária?  

D.F. - Possivelmente. Mas também com um quadro de uma epistemologia política porque, 

claramente, se você olha para o panorama das ciências, você tem as tecnociencias, essas já 

estão vocacionadas automaticamente para o mercado. As tecnologias servem para usos. Então 

eu teria que desenvolver uma teoria que também não rejeitasse a existência de uma ciência 

dessa ordem, mas eu teria que definir quem são, de fato, os destinatários dessa ciência e o que 

significa os usos e os resultados dessa ciência. Então é uma dimensão política da epistemologia. 

E se, por exemplo, eu convoco atores que, a rigor, não fazem parte das tecnociencias eu também 

teria que ampliar o debate sobre o sentido, o significado de ciência, e talvez considerar ciências 

no plural. Se você pega, Celso, o debate do Thomas Kuhn, A estrutura das revoluções 

científicas, você vai debater uma história da ciência e uma filosofia da ciência, e uma sociologia 

da ciência, a partir do seu próprio paradigma, que não está dito claramente. Tanto assim que, 

por exemplo, os filósofos da Biologia, como Ernst Mayr, disse: “Pô, eu fui como cientista, 

como biólogo, estudar estrutura das revoluções científicas e cadê a Biologia? Está a 

Astronomia, está a Química, está a Física, mas não está Biologia”. E muito menos as Ciências 

Sociais, embora Thomas Kuhn diga claramente que parte da teoria da Gestalt, para se inspirar 

na história das ciências que ele estava fazendo. Então é um debate complexo que não pode ser 

feito isoladamente da tua observação, do que está acontecendo efetivamente na realidade. 
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Então eu, assim, estou bastante motivado hoje, ao mesmo tempo que eu estou discutindo uma 

epistemologia socioambiental, e nós estamos fazendo isso em conjunto com a Rede e com o 

Chile, eles tem lá o Centro de Estudios de Desarrollo Regional, o CEDER, na cidade de Osorno 

região de Los Lagos, nós temos um grupo que estamos discutindo todas essas questões, a partir 

também de um projeto que eu tenho no CNPq que se chama “Estudos Integrados em Meio 

Ambiente, Cultura e Sociedade”, que, a rigor, é um programa de pesquisa, mais do que um 

projeto.  

C.C. - Você se aposentou agora como professor titular?  

D.F. - Isto.  

C.C. - Quando foi?  

D.F. - Foi em 2011, da graduação. Continuo na pós. E também com menor frequência, mas 

também estou na Sociologia, onde eu trabalhava com uma disciplina que chamava 

Epistemologia Social, Epistemologia e Teorias Sociais, ou Epistemologia das Ciências Sociais, 

que aí eu também mantinha um pouco vivo esse debate para o doutorado na Sociologia. Mas, 

no Meio Ambiente, eu sou coordenador de uma linha de epistemologia e sociologia ambiental, 

em que nós estamos levando adiante esse debate que alguns aspectos estão...  

C.C. – Esse debate, vamos dizer, em curso, que você está... Mas é muito interessante ver na 

sua trajetória como que vários fios, da religião, no início, da militância política, da formação 

de esquerda, da experiência latino-americana como isso vai reconectando e se transformando.  

D.F. - Isso. A minha alegria é... – eu estou com 65 anos – a minha alegria é que eu acho que 

não abandonei, mesmo que não faça muito sentido dizer que você conhece a realidade de 

antemão antes de viver essa realidade, mas num certo sentido, aquele projeto um pouco no 

sentido utópico, de você perseguir uma sociedade melhor, uma sociedade mais democrática em 

que você trabalha com a diversidade, com um projeto ético também, está posto, não está 

resolvido, não sei se alguém vai resolver, mas está posto na minha trajetória, e eu fico bastante 

satisfeito em poder constatar isso. Quer dizer, não reneguei, a rigor, essa trajetória em meu 

passado, mas ele está em formação, sempre. Uma ideia... 
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C.C. - Muito bem. Eu acho que a gente fez uma viagem ao longo da sua trajetória muito 

interessante. Tem só uma pergunta, pode parecer simples, mas a gente começou a fazer desde 

a primeira entrevista, pedindo para o entrevistado destacar um livro, pode ser uma obra, alguns 

falaram de um filme, mas enfim, que causou um impacto na sua formação, o que vem à mente?  

D.F. - Olha, são vários. Porque eu acho que não existe um momento só na vida. Mas eu acho 

que existem períodos que você pode destacar esses momentos. Acho que daquela primeira fase, 

eu até poderia estar brincando com você dizendo o seguinte: em termos de literatura o que me 

marcou muito foi O velho e o mar, porque quando eu estava no primeiro ano das Ciências 

Sociais, do clássico, nós lemos essa obra no curso de inglês que tinha, lá em Blumenau, e foi 

assim um momento muito interessante para mim, porque eu achei que a literatura, ela faz parte 

fundamental na formação. E eu sempre tenho, assim, procurado ler literatura para talvez 

mostrar essa dimensão. Eu diria que a literatura, ela é a via real que te leva para a sociedade. O 

Freud dizia que o sonho é a via régia que te leva para o inconsciente, eu digo que a literatura é 

a via régia que te leva para você entender os dramas humanos e sociais. Então, eu acho que 

cada época... Um autor que me marcou muito foi Sartre, depois, dessa fase minha de mudança 

de referenciais teóricos existenciais. Não nego que a minha aproximação ao marxismo foi 

muito importante também porque o marxismo tenta encaminhar uma visão, digamos assim, 

sistemática, e é muito criativo para entender os conflitos sociais. Todos aqueles grupos de 

estudo não foram em vão, todos eles pontuaram. A rigor, eu tive uma formação escolar 

acadêmica, mas acho que foram nos intervalos da minha formação que aconteceram as coisas 

mais importantes. Se você pensar em grandes leituras sobre as sociedades, um livro que me 

marcou muito foi do Barrington Moore Jr., As origens sociais da ditadura e da democracia, 

para pensar macro a evolução das sociedades. Eu acho que pensadores latino-americanos como 

Enrique Leff, também me ajudaram a pensar. O Edgar Morin, também, com a teoria da 

complexidade.  

[FIM DO DEPOIMENTO] 
 
 


