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Entrevista: 08-06-2015 

 

C.C. - Fábio, em primeiro lugar, obrigado por nos receber, é um prazer estar 

aqui para conversar sobre a sua trajetória. No início, gostaríamos que você 

falasse um pouco da sua família de origem, da escolaridade pré-universitária. 

Você nasceu aqui em Minas mesmo? 

F.W. - Nasci no interior de Minas, em Peçanha, uma cidade pequena. A 

referência seria atualmente Governador Valadares, que era distrito de Peçanha. 

Atualmente Peçanha continua com seus 12, 15 mil habitantes e Governador 

Valadares virou uma metrópole. De toda maneira, naquela região lá eu nasci, 

vivi até os sete anos e me mudei para Belo Horizonte. 

C.C. - E seus pais? Seu pai trabalhava em que? 

F.W. - Meu pai era bancário. Minha mãe era normalista, professora de escola 

normal. 

V.C. - Qual era o nome dos seus pais? 

F.W. - José Reis e Maria Wanderley Pires.  

C.C. – Em que banco ele trabalhava? 

F.W. - Banco Nacional de Minas Gerais, do Magalhães Pinto. 

C.C. - Então em Peçanha eles deviam fazer parte de uma elite local, vamos 

dizer assim? 

F.W. - Não sei até que ponto é possível dizer isso. Há uma história familiar 

envolvendo um tio meu que virou banqueiro e que coloca em perspectiva esse 

negócio de ser ou não elite local.  Ele era companheiro do Magalhães Pinto no 
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Banco da Lavoura, depois no Banco Nacional. Fundaram o Banco Nacional por 

causa do famoso Manifesto dos Mineiros, em que o Magalhães se envolveu, no 

fim da ditadura de Getúlio Vargas. O Magalhães e o grupo dele tiveram que 

deixar o Banco da Lavoura, e fundaram o Banco Nacional. A história familiar é 

que meu tio era apaixonado por uma certa moça em Peçanha, e não pôde se 

casar com ela porque os pais não deixaram, por ele ser pobre. Na história meu 

tio aparece dizendo: “Vou mostrar a essa corja que dinheiro se ganha”. E alguns 

anos depois voltou desfilando no carro dele, na década de 1920 ou 30, sei lá. 

Meu avô, o pai dele, pai da minha mãe, era um comerciante local, com certo 

êxito, mas que quando morreu estava endividado, o que complicou a vida dos 

filhos, inclusive a do tal tio, que era o primogênito e teve de correr atrás para 

pagar as dívidas do pai. 

C.C. - Essa mudança para Belo Horizonte, você tinha sete anos, foi motivada 

por que? 

F.W. - Na verdade esse foi um movimento que muita gente fez na época, e 

certamente se continua fazendo no país até hoje. A atração exercida pelo centro 

maior, a cidade. Em certo momento se decidiu que era o caso de ir para Belo 

Horizonte. Os filhos eram numerosos, nós éramos sete, depois vieram mais dois, 

inclusive um que nasceu em Belo Horizonte. A ideia era a de buscar melhores 

condições de vida, permitir que a filharada estudasse etc. Aí a família se mudou 

para cá. 

C.C. - Em Belo Horizonte você foi estudar onde? 

F.W. - Bom, comecei na escola primária, no Grupo Barão do Rio Branco. Em 

seguida, fiz o antigo ginásio no Colégio Arnaldo, que era um colégio de padres, 

mantido pela SVD, a Sociedade do Verbo Divino. O segundo nível do 



 

3 

 

secundário (o curso clássico de antigamente) fiz no Colégio Estadual de Minas 

Gerais e completei no Colégio Mallet Soares do Rio de Janeiro. Minha família 

se mudou lá pelas tantas, no começo de 1955, para o Rio. E eu me formei no 

secundário lá. 

C.C. – Qual o motivo da mudança para o Rio? 

F.W. - Também coisas... contingências econômicas. Havia esse tal tio que era 

uma espécie de patriarca da família, tinha lá uma fábrica de sapatos, a coisa 

parecia promissora e demandava, e ele recrutando gente, então a família foi.  A 

gente fez a experiência em 1955 e entendemos que não era o caso de ficar. Meu 

pai e minha mãe entenderam que não era o caso, e nós voltamos. 

C.C. - Seu pai ainda estava trabalhando no Banco Nacional? 

F.W. - Estava. 

V.C. - E o senhor fica no Rio até quando? 

F.W. - Fiquei durante o ano de 1955. Nos meus 17 anos eu estava no Rio, 

completei o curso clássico, como disse, e foi uma experiência interessante. 

Estudando no Mallet Soares, em Copacabana, onde fiz um grande amigo, 

Antônio Carlos Mendes Vianna, com quem acabei perdendo contato. E havia 

simultaneamente o trabalho na fábrica de meu tio, que ficava no Rocha.  

V.C. - O senhor chegou a trabalhar na fábrica? 

F.W. - Cheguei a trabalhar nessa fábrica. 

V.C. - E o que o senhor fazia na fábrica? 
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F.W. - Mexia com almoxarifado. Como a fábrica ficava no Rocha, era uma 

comprida viagem diária de lotação pra lá e pra cá. 

C.C. - Qual a sua lembrança desse ano no Rio, em 1955, com 17 anos? Há essa 

imagem dos “anos dourados”, não sei se corresponde à sua...? 

F.W. - Há algumas imagens muito especiais, inclusive de interesse político, que 

têm a ver particularmente com a “Novembrada” de 1955. O golpe, ou antigolpe 

etc. 

C.C. – “Contragolpe preventivo” do Lott. 

F.W. – O “retorno aos quadros constitucionais vigentes”, como foi denominado 

pelo próprio pessoal do Lott. Eu tenho uma imagem em que estou com esse 

amigo que mencionei, Antônio Carlos Mendes Vianna, em frente ao 

apartamento do Café Filho, na Av. Nossa Senhora de Copacabana, assistindo à 

movimentação, no momento em que o Brasil tinha quatro ou cinco presidentes. 

O Café Filho, que era o vice de Getúlio, morto no ano anterior, o Lott, que era o 

presidente de fato, por aí vai. E há uma lembrança gostosa do Rio nessa época, a 

praia, o convívio com colegas. Nós éramos no Mallet Soares uma turma mista, 

rapazes e moças, e a gente se divertia, havia festinhas dançantes, coisas desse 

tipo. Teve uma excursão no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, onde o 

grupo foi levado por um professor de história, e nós acabamos nos interessando 

por algo que por acaso estava acontecendo lá, não estava na programação desse 

professor que nos levou, e que era um curso de educação sexual [risos]. 

Resolvemos todos participar do curso (depois de providências do professor, em 

que ele supostamente verificou a seriedade da coisa), e íamos todo sábado pela 

manhã... 
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C.C. - Em 1956 a família decide voltar para Belo Horizonte, aí o senhor já entra 

na universidade. E por que a decisão do curso? O curso já era de Sociologia e 

Política? 

F.W. - Isso foi apenas por exclusão. Na verdade, eu simplesmente não me sentia 

inclinado às coisas tradicionais: engenharia, medicina, direito, e alguém me 

chamou atenção para esse curso, de que eu nem tinha informação. Fui tratar de 

ver e acabei resolvendo que ia me inscrever e fazer o vestibular. Era um 

vestibular específico, cada faculdade tinha o seu. Na minha avaliação a 

experiência deu certo. Pude logo virar monitor, havia concurso para monitoria e 

já no final do primeiro ano fui aprovado num concurso. A faculdade (Faculdade 

de Ciências Econômicas da UFMG, a Face) mantinha um programa de bolsa de 

estudos para os estudantes, e a atividade dos monitores se integrava com o 

funcionamento do programa. Provavelmente isto surgiu também em entrevistas 

com outros, como o Simon Schwartzman, que também foi bolsista da Face na 

mesma época. O programa foi criado por um diretor, Yvon Leite de Magalhães 

Pinto, e foi uma experiência bem-sucedida, que até hoje é imitada pela Capes. O 

Claudio de Moura Castro tem sido um propagandista do programa, de que ele 

também participou como bolsista, e quando diretor da Capes ajudou a implantar 

lá um programa inspirado na experiência da Face. 

C.C. - O senhor era monitor de alguma disciplina específica, ou de algum 

professor?  

F.W. - De Sociologia. Eu lecionava Sociologia. Durante o tempo em que estava 

como estudante eu era corresponsável pela disciplina de Sociologia II, que tinha 

um nome arrevesado, que alguém tinha botado, de Sociologia Estrutural e 

Dinâmica. Enfim, era teoria sociológica com algum foco especial. Na verdade, 

acabei sendo precocemente o responsável real pela disciplina. Acontece que a 
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faculdade era ainda, nessa época, uma coisa em criação. A quse totalidade dos 

professores – mesmo em disciplinas centrais dos diferentes programas 

específicos de bacharelado, como Sociologia, Política, Economia (que era o 

eixo de outro bacharelado) – eram bacharéis em Direito, e com o sistema de 

bolsas de estudo, em que monitores e bolsistas eram pagos para sentar e estudar, 

rapidamente o pessoal estava ombreando com os professores. Isso criava 

situações meio desconfortáveis, com frequência, para os professores. No caso de 

Sociologia me lembro de que a coisa envolveu mesmo certo atrito entre o 

diretor da faculdade e o professor anterior da disciplina.  

C.C. - A Revista Brasileira de Estudos Políticos tinha acabada de ser criada na 

faculdade? 

F.W. - Ela foi criada em 1956. Mas não na Faculdade de Ciências Econômicas, 

e sim na Faculdade de Direito, com o professor Orlando Carvalho, que foi quem 

criou e durante décadas, até morrer, em 1998, carregou nos ombros a revista. A 

Faculdade de Ciências Econômicas teve a Revista Brasileira de Ciências 

Sociais (o mesmo nome da revista atual da Anpocs), criada pelo professor Júlio 

Barbosa, que era um dos mentores do curso de Sociologia e Política e uma das 

duas ou três figuras mais destacadas da Face. A RBCS circulou durante alguns 

anos e foi uma revista de sucesso, teve vários números lançados e acabou 

“trombando” no golpe de 1964: quando aconteceu o golpe, ela estava com um 

número preparado, com a participação de gente importante, cujo tema era a 

revolução, só que a outra, sem aspas [risos], e teve de ser engavetada. 

C.C. - Eu tinha perguntado do curso de Sociologia e Política, o que vocês 

tinham como formação teórica, o que as pessoas estudavam, liam? 
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F.W. - Esse curso, como disse, era marcado por certo bacharelismo. Os 

professores, em geral, não tinham formação específica em Sociologia, ou com 

mais razão em Ciência Política. Na Sociologia só um professor, Eugênio Rosi 

Filho, tinha algum treinamento como sociólogo, seguindo uma pós-graduação 

na Escola Livre de Sociologia de São Paulo, com orientação de Psicologia 

Social norte-americana. Foi o sujeito com quem eu primeiro topei na área. Ele 

se encarregava da primeira disciplina especificamente de Sociologia que a gente 

tinha no curso. Fora disso, o que predominava era uma orientação francesa. Isso 

foi bem nítido e intenso durante o meu período, especialmente por influência de 

Júlio Barbosa, que eu mencionei. A gente estava muito atento ao que acontecia 

na França, aliás não só quanto a ciências sociais, havia também a influência 

francesa na prática política, certa militância orientada por coisas francesas, 

católicas etc. Na Sociologia a influência francesa teve de início uma face 

peculiar, porque fomos levados por Júlio Barbosa a investir muito na obra do 

Georges Gurvitch, russo de origem radicado na França, com uma obra teórica 

extensa e caracterizada, em sua orientação, pelo que ele mesmo rotulava de 

“hiper-empirismo dialético”. Mas em seguida a influência francesa ganha uma 

feição filosofante, existencialista, com destaque para Sartre – e depois toma um 

rumo marxista, como aconteceu nessa época de maneira mais extensa no país. 

Essa era a época dos famosos estudos do Capital, pelo grupo do Fernando 

Henrique, José Arthur Gianotti, Octávio Ianni etc, em São Paulo. Nossa 

orientação era a mesma, a mesma onda. Tudo isso acaba se traduzindo em que, 

se você pensa em termos mais exigentes quanto a metodologia, com alguma 

preocupação ou referência empírica, sem dúvida o que tínhamos era deficiente, 

fortemente deficiente: falar de método acabava significando envolver-se em 

confusas discussões sobre o “método dialético”, ou uma “lógica dialética” que 

supostamente deveria substituir a “lógica formal”. Não havia treinamento 
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específico em métodos, nenhuma disciplina de metodologia: além de certa 

leitura de Durkheim, o que merece registro era apenas uma disciplina de 

estatística, ministrada de maneira ritualística e percebida como algo secundário 

ou irrelevante – inclusive pelo detalhe de que as aulas aconteciam às sete horas 

da manhã, com a consequência de que boa parte dos estudantes jamais assistisse 

a uma aula inteira de estatística. Meu colega Antônio Octávio Cintra notava 

outro dia numa conversa que no curso de estatística não éramos expostos nem 

sequer à ideia de correlação (aliás, recomendo fortemente que vocês entrevistem 

o Antônio Octávio, que seguramente teria muito mais informação relevante para 

trazer). 

C.C. – Em paralelo a essa formação de estilo mais bacharelesco ainda, embora 

com conteúdo marxista, tinha também uma militância de discussão política mais 

pragmática? 

F.W. - Tinha, fortemente, a partir de certo ponto. O contexto estimulava a 

militância, meu próprio período como estudante de graduação na Face termina 

no ano de 1959, quando ocorre a Revolução Cubana, que criou um clima de 

aceitação romântica de uma violência revolucionária de inspiração socialista 

(lembro o livro do Sartre, Furacão sobre Cuba, com a apologia da Revolução 

Cubana, publicado imediatamente por aqui e ajudando a criar o clima). Nos 

anos seguintes tivemos na Face intensa militância entre os professores mais 

jovens e os estudantes em geral, especialmente os bolsistas. Me lembro 

inclusive de um fato saboroso, um tempo atrás contei isso numa coluna do 

jornal Valor Econômico que tive durante alguns anos. Foi um julgamento da 

Revolução Cubana, com a participação do Sepúlveda Pertende, ex-presidente do 

STF, que era então um colega nosso da Faculdade de Direito e que fez 

galhardamente a defesa da Revolução. Acontece que o sujeito que fazia a 
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acusação, para surpresa de todos, foi brilhante, com uma verve extraordinária – 

não lembro o nome dele, não consegui recuperar mais tarde. O fato é que de 

repente tudo indicava que ele estava levando de cambulhada a cabeça das 

pessoas, e houve correria para alterar a composição do corpo de jurados e 

assegurar a vitória da defesa... 

C.C. - Quer dizer, a Revolução Cubana despertava emoções... Mas, e sobre a 

militância? 

F.W. - Havia intensamente, de uma maneira que envolvia professores jovens e 

os alunos bolsistas em particular, e com frequência de forma que combinava a 

participação formal em partidos legais, como PTB e PSB, com a participação 

em movimentos como Polop ou Ação Popular.  

C.C. - O Partidão já estava se dividindo intensamente, não é? 

F.W. – É. Apesar de que havia, sim, a presença do Partidão. Lembro do Ivan 

Otero Ribeiro, que morreu no fim dos anos 80, como assessor do Ministério do 

Reforma Agrária, naquele acidente que matou o ministro, o Marcos Freire. Ele 

era colega nosso, bolsista da Faculdade de Ciências Econômicas, e pertencia ao 

Partidão. Era uma figura extremamente simpática e um romântico. Tinha uma 

visão emocional da coisa, se entregava de um jeito... Aliás, essa era a marca 

dessa militância em geral, coisas românticas e muito iludidas quanto à 

perspectiva de eficiência em termos maiores ou mais ambiciosos, na verdade às 

vezes simplesmente bobocas. Me lembro, no caso da Polop, de um curso que 

era um esforço de doutrinação ideológica dirigido a trabalhadores que a gente 

recrutava. Não lembro bem das peripécias envolvidas nesse recrutamento, mas 

era gente que tinha trabalhado o dia inteiro e sentava lá de noite, em muitos 

casos cochilando, tentando manter os olhos abertos. Ou uma aventura 
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financiada por um companheiro ligado a uma grande empresa de móveis de 

Belo Horizonte, e que de repente envolvia que as pessoas fossem armadas, 

levando armas para Montes Claros num trem. Eu não participei disso nem 

estava informado a respeito no momento (certamente era um parceiro não muito 

confiável...), e com certeza não participaria. Mas me lembro de ter participado 

de uma reunião de autocrítica, de avaliação daquele negócio, em que o relato foi 

o de que de repente aparecia o chefe do trem com aquele uniforme meio militar, 

boné etc. – o que foi motivo suficiente para as pessoas saíssem jogando fora as 

armas pelas janelas. E me lembro das reclamações do sujeito que tinha 

financiado... Mas há, por outro lado, o caso do Juarez Brito, um dos 

companheiros também da Face, outro caso de uma militância romântica, 

totalmente entregue à causa e capaz de dar a vida por ela: morreu de tiro num 

enfrentamento com a polícia no Rio de Janeiro logo depois do golpe...  

C.C. - Qual era a diferença do PSB para PCB ou para... 

F.W. – O PSB era um partido praticamente inexistente. Eu mesmo, nas idas e 

vindas dessa época, virei pessebista ao ir à sede do partido um dia para ouvir 

uma palestra e sair de lá como membro do diretório regional, e me lembro de 

meus colegas da Face se divertindo quando me viam na companhia de dois 

outros membros do PSB na cantina e perguntavam se era convenção nacional. 

Tinha um ou outro deputado por aí e pronto. 

C.C. - E a sua família, como é que via essa militância? Seu pai, seus irmãos 

participavam? 

F.W. - Não. Dentre o pessoal da minha geração, posso citar uma irmã, mais 

nova do que eu, que teve militância no sindicato dos bancários. Trabalhou 

durante algum tempo no Banco Nacional, para variar, e militava no sindicato. E 
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pagou alguma chateação pesada por conta disso. Quando veio o golpe, ela foi 

presa. Viajei a Juiz de Fora, a sede da região militar, algumas vezes, em 

companhia de advogados, no esforço de libertá-la. Acabou transferida para Belo 

Horizonte e enfrentou dois ou três meses de cadeia aqui. O resto da família, 

apesar de interessado por política, não tinha militância política, que aliás não era 

propriamente o que ocorria nem no caso de minha irmã, às voltas com o 

sindicato. A história anterior da família é de um certo udenismo, especialmente 

minha mãe, mobilizada. Me lembro de ir com ela, quando criança de meus oito 

anos, a um comício na campanha do Milton Campos ao governo do estado no 

imediato pós-45. Também meu tio banqueiro era lacerdista, e lembro de debates 

quentes com ele a propósito disso, por exemplo na ocasião da Novembrada. 

C.C. - O senhor fez uma pesquisa que foi na graduação sobre sexualidade e 

alienação na sociedade brasileira. 

F.W. - Como você soube disso? Onde é que você viu isso? [riso] 

C.C. - De onde foi inspirada, foi naquelas palestras do Museu Nacional? Como 

é que você foi se interessar? Bom, alienação dá para entender, pois era um dos 

conceitos fortes de discussão marxista na época, a questão da ideologia, 

alienação. Mas e sexualidade, como entrou aqui? 

F.W. - [Risos] Bom, era um tema de interesse óbvio, independentemente da 

questão política ou o que seja. Mas o texto não tem maior interesse.  

C.C. - Mas teve alguma pesquisa empírica? 

F.W. - Não, não. Na verdade, apesar de envolver leituras que eram de meu 

interesse e a tentativa de pensar a respeito, isso foi feito basicamente para 

atender à exigência, que se criou em certo momento, de que os bolsistas desse 
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programa da Face que eu mencionei (ou os monitores, que era o meu caso) 

fizessem anualmente um trabalho. 

C.C. - O senhor lembra do argumento, qual era? Fiquei curioso... 

F.W. – Não tenho lembrança clara propriamente do argumento, uma hora 

dessas vou rever. É um pequeno ensaio que examina o tema da sexualidade com 

referência ao Brasil e com base em leituras de certo marxismo francês (ou 

adjacências) da virada dos anos 50 e 60 (Henri Lefebvre, Pierre Naville, Paul 

Ricoeur), além de Simone de Beauvoir, com O Segundo Sexo, e de clássicos 

brasileiros como Gilberto Freyre, Oliveira Vianna, Sérgio Buarque de 

Hollanda... Não teve nenhum destino especial. 

V.C. - Me chamou atenção um ponto, não tem a ver com esse trabalho, mas 

com o papel das mulheres na família do senhor, o senhor me corrige se eu 

estiver errada, foi a impressão que eu tive. A sua mãe trabalhava e o senhor 

acabou de mencionar que a sua irmã também trabalhava. Isso era comum na 

família de vocês? Porque nessa época muitas famílias, muitos pais não queriam 

que as mulheres trabalhassem.  

F.W. - Não, na minha família não existia isso. 

V.C. - Todas trabalhavam? 

F.W. – Todo mundo trabalhava. Eu mesmo comecei a trabalhar com 14 anos, 

como contínuo, numa companhia de seguros, e depois... adivinha onde? No 

Banco Nacional de Minas Gerais [risos]. Depois, em seguida à experiência com 

a fábrica de sapatos no Rio, fui trabalhar com uma agência de assinaturas que 

comercializava livros e revistas, com um conhecido meu. Ainda estava 

mexendo com isso quando surgiu a oportunidade do concurso na Faculdade de 
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Ciências Econômicas e virei monitor. Meus irmãos também trabalhavam desde 

cedo, talvez eu tenha começado um pouco mais cedo que os outros, a situação 

talvez um pouco mais apertada nessa época, mas de toda maneira o pessoal era 

orientado a trabalhar precocemente. Isso aconteceu no caso das minhas irmãs 

também. Tenho uma irmã que é um pouco mais velha do que eu, também 

trabalhava; a Celeste, que eu mencionei, também trabalhava, como eu disse a 

propósito da militância dela no sindicato. De toda maneira, desde a infância em 

Peçanha, com cinco, seis anos, me lembro da minha mãe como professora na 

Escola Normal. 

C.C. - Bom, em 1959 o senhor já está professor, continuava monitor, virtual 

professor, aí passou a professor efetivo, e lecionava as matérias básicas de 

Sociologia? 

F.W. - É, lecionei Sociologia I, como corresponsável, junto com Eugênio Rosi, 

em seguida lecionei uma disciplina de nome pomposo, Sociologia Estrutural e 

Dinâmica. Havia duas disciplinas de introdução sociológica mais geral, as que 

eu acabo de mencionar, e depois havia sociologias especiais, como Sociologia 

Econômica e Sociologia do Direito, de que principalmente o professor Júlio 

Barbosa se encarregava. Havia também uma disciplina de política mesmo, que 

era dada por Oswaldo Herbster de Gusmão, que depois se mudou para São 

Paulo e teve alguma ligação com o Cebrap, o nome dele figurava até algum 

tempo atrás no conselho diretor do Cebrap. A minha coisa era especificamente 

sociologia. 

C.C. - Poucos anos depois o senhor vai para a Flacso, no Chile. Como surgiu 

essa possibilidade? 
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F.W. - Isso caiu do céu. Eu não estava informado sobre a Flacso e não me 

lembro de que meus colegas estivessem, nem sequer os colegas que foram para 

lá junto comigo. Mas de repente surgiu a oportunidade de participar da seleção 

para a terceira promoção da Flacso (cada promoção era de dois anos, no nosso 

caso 1962 e 1963), com a visita do professor Lucien Brams à Face, recrutando 

estudantes, em 1961. A seleção de brasileiros para a Flacso naquele ano acabou 

sendo a seleção de um grupo de ex-alunos do curso de Sociologia e Política da 

Face: Antônio Octávio Cintra, Simon Schwartzman, José Maria de Carvalho 

(não confundir com José Murilo de Carvalho) e eu mesmo. 

C.C. - Júlio Barbosa? 

F.W. - Júlio Barbosa era professor da Face, de outra geração, ele tinha uns15 

anos a mais que nós. Era um maduro professor na época, certamente o líder na 

área do curso e uma figura influente. Nós éramos todos, nesse grupo, recém-

formados havia pouco no curso de Sociologia e Política. Participou também do 

programa da Flacso a Suzana Prates, que era então a mulher do Simon, também 

recém-diplomada em Sociologia e Política. O casal se separou ainda durante o 

período no Chile e Suzana se radicou no Uruguai. O grupo da Face, na volta, 

sofreu rapidamente dois desfalques, um de Simon, que teve de deixar o país, 

visado pelo regime de 1964, e outro de José Maria, que tomou outro rumo 

profissional algum tempo depois. Antônio Octávio e eu acabamos sendo o 

núcleo do que aconteceu depois, além de José Murilo de Carvalho, também ex-

aluno da Face que se incorporou quando se criou o Departamento de Ciência 

Política. 

C.C. – Como foi sua experiência no Chile? O senhor ficou morando onde? 

F.W. - Alugava uma casa. 
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C.C. - Mas alugavam juntos? 

F.W. - Não. Eu tinha minha casa. Já era casado quando fui para lá, e morava na 

minha casa, com minha mulher. Não havia moradia coletiva.  

A Flacso é peculiar. Para nós, profissionalmente, foi sem dúvida uma 

experiência da maior importância. Registrei há pouco essa avaliação num texto 

que acabo de escrever sobre a ciência política no Brasil, e posso citar a 

concordância do Antônio Octávio quanto a uma forma mais enfática que dei aí à 

importância da Flacso para nós: ela foi sem dúvida mais importante do que a 

temporada de estudos de doutorado que tivemos depois nos Estados Unidos, eu 

em Harvard, Antônio Octávio no MIT. A Flacso significou uma reorientação 

dramática de perspectiva, de instrumental, de métodos, que ajudou 

decisivamente a conformar uma concepção de como trabalhar. Com influências 

pessoais importantes, entre as quais eu destaco Johan Galtung, sociólogo 

norueguês que esteve como professor nosso desde setembro do primeiro ano, 

1962, até o final do segundo ano, com uma grande contribuição nas áreas de 

teoria e especialmente metodologia. Produziu lá conosco um volume sobre 

métodos, que saiu em espanhol em 1966, em Buenos Aires, antes de sair em 

inglês, e que foi um livro relevante, que eu vi citado há pouco tempo por um 

metodólogo de Harvard, a propósito de uma crítica que o autor da citação fazia 

de certo ritualismo na análise de dados que a difusão dos computadores 

permitiu. O livro do Galtung teve o infortúnio de aparecer pouco antes da 

explosão dos computadores, quando o trabalho ainda era feito com cartões IBM: 

para examinar, por exemplo, a relação entre duas variáveis, era preciso separar 

os cartões pelas perfurações de certa coluna (certa variável) para depois ver 

como os cartões de cada perfuração daquela coluna se distribuíam pelas 

perfurações em outra coluna (correspondente a outra variável)... Quer dizer, um 
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trabalho quase físico para se obter um cruzamento de variáveis. Em vez disso, 

com os computadores o pessoal cruza tudo com tudo e vê que bicho dá. É claro 

que no primeiro caso você é induzido a pensar antes, a recorrer à reflexão 

teórica antes da manipulação, propriamente, dos dados: que pergunta 

interessante você pode fazer para que seja recompensador aquele esforço, como 

desdobrar o passo inicial em outros, que outras variáveis introduzir na análise? 

E aí está parte importante do mérito do livro do Galtung, que esse metodólogo 

recuperava como regra valiosa para orientar também o trabalho que pode agora 

contar com a ajuda dos computadores. 

C.C. - O Antônio Octávio Cintra numa entrevista disse que foi uma espécie de 

lavagem cerebral, que foi muita sociologia norte-americana... 

F.W. - Lavagem cerebral é uma expressão forte e negativa demais para 

descrever a experiência. De toda maneira, fomos expostos com intensidade a 

coisas que eram novidades para nós, com cobrança aguda, especialmente por 

parte do Galtung. Mas por outro lado havia muita receptividade da nossa parte. 

A gente tinha percepção clara do que havia de deficiente na nossa experiência 

anterior: aquela coisa aguada, meio sem consistência, um certo ensaísmo meio 

tosco como referência, como modelo pelo menos latente de trabalho, 

obviamente insatisfatório. Então havia receptividade. Eu recusaria a expressão 

lavagem cerebral num sentido em que certamente o Antônio Octávio também 

recusaria. Ele deve ter usado para efeito de ênfase, não no sentido negativo que 

envolvesse a ideia de algo que a gente teria engolido sem processar, a 

contragosto. Não era certamente o caso. 

O que há mesmo de negativo sobre a Flacso na memória da gente fica 

numa outra faixa, meio psicanalítica. Acontece que ela era uma instituição 

patológica. Aliás, essa expressão foi usada pelo próprio Galtung numa 
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correspondência que mandou a nós, seus alunos, e que é ela mesma uma 

manifestação da patologia. Ela foi enviada como uma espécie de despedida, 

motivada por conflitos que aconteciam meio surdamente havia tempo e que 

tinham esquentado no final do nosso período – e era uma carta repleta de 

xingamentos.  Acho que as razões são bem claras: a Flacso era uma espécie de 

inferno sartreano da peça Huis clos, “Entre Quatro Paredes” no título brasileiro. 

Você pega uma porção de estudantes do Brasil, da Argentina, do Paraguai, da 

Venezuela, da Colômbia, do México, sem conexões com o país circundante 

(exceto por três ou quatro chilenos), portanto vivendo totalmente envolvidos na 

instituição em que vão estudar durante dois anos, e coloca alguns professores 

que são também eles estrangeiros (pelo menos todos os mais importantes), com 

suas próprias frustrações e neuroses... O resultado só pode ser uma interação 

que fermenta intensamente no dia a dia, mistura coisas profissionais com 

pessoais e vira propriamente um inferno pelo menos para parte das pessoas 

envolvidas: no nosso período, tivemos alguns casos de tentativas de suicídio, 

aparentemente com graus diversos de seriedade, mas indicando sempre, 

naturalmente, algo muito negativo e inequivocamente patológico.  

 

V.C. - Essa sua experiência na Flacso deu origem ao trabalho 

Subdesenvolvimento, modernismo e tradicionalismo agrários, não é? Como o 

senhor chegou nesses temas, que experiências o senhor teve durante o curso 

para escrever esse trabalho final? 

F.W. - Isso é coisa que me parece de interesse intelectual real, apesar de se 

tratar também de atender à exigência do curso da Flacso de que a gente 

apresentasse, a certa altura, uma dissertação envolvendo algum tipo de pesquisa. 

Não era possível ser muito inventivo quanto a essa exigência, não havia muitos 
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recursos disponíveis, apesar de que havia, sim, alguma coisa. De todo modo, 

como parte das atividades do curso fui levado a ler com interesse certa 

bibliografia utilizada especialmente por um dos nossos professores, Peter 

Heintz, sociólogo suíço que era então o diretor da Flacso e com relação a quem 

eu tinha mesmo uma disposição bastante negativa, ele me parecia fraco como 

intelectual e sociólogo. Mas essas leituras, especialmente a leitura de um 

volume de Stanley Udy Jr., Organization of Work, referido a formas de 

organização do trabalho em sociedades pré-industriais, me levaram a pensar em 

maneiras de tematizar a questão de subdesenvolvimento e desenvolvimento em 

termos que envolviam certa problematização interessante e meio paradoxal de 

formas de organização do trabalho e suas consequências para o 

desenvolvimento propriamente industrial, a partir do contrate, a que Udy 

recorria, entre sociedades “primitivas” e sociedades de tipo “camponês”, como 

as dos países subdesenvolvidos da atualidade. E as questões que se podiam 

derivar daí permitiram que eu me encaixasse, de maneira proveitosa, num 

projeto de pesquisa que contava com recursos e em que colaborei com dois 

colegas, Carlos Filgueira, do Uruguai, e Ramiro Cardona, da Colômbia, no 

levantamento de dados. Os dados foram colhidos em pequenas fazendas (os 

fondos, como são chamados no Chile) na região de Los Angeles, contígua a 

Santiago, e foi um trabalho divertido. Nós contávamos com uma caminhonete, 

uma Kombi, com placa internacional, o que facilitava a receptividade dos donos 

dos fondos, que acontecia de nos oferecerem almoços etc., e houve algumas 

histórias engraçadas em conexão com isso. Rodamos bastante, fazendo 

entrevistas, e isso permitiu alguns dados que eu usei no trabalho. E o interesse 

da temática continua a existir para mim.  Estive lendo bem recentemente coisas 

novas relacionados com temas weberianos, com capitalismo antigo e 

capitalismo moderno, a conexão disso com a democracia, o papel da escravidão 
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etc., que me levaram a reexaminar o Udy. No texto que eu acabo de fazer sobre 

a ciência política no Brasil dei um jeito de introduzir essa temática numa seção 

final, meio excrescente, dedicada à questão da autonomia da ciência política em 

relação à sociologia, e tenho a intenção, se der, de retomar essas questões de 

novo, de maneira mais adequada. 

[FINAL DE ARQUIVO 01] 

C.C. - Só para não perder o que o senhor mencionou a respeito do seu 

casamento. O senhor já foi para o Chile casado, não é? Em que ano o senhor se 

casou? 

F.W. - Em 1959. Não, me casei em 1961. O engano é porque 1959 foi o ano em 

que eu comecei a namorar minha mulher. Na verdade, foi um reencontro, 

porque ela tinha sido minha coleguinha no primário em Belo Horizonte, no tal 

Grupo Escolar Barão do Rio Branco. Anos depois a gente se reencontrou num 

pequeno evento e o reencontro acabou em casamento. O casamento foi em 

1961, no ano véspera da ida para o Chile. 

V.C. - Vocês tiveram filhos? 

F.W. – Tivemos dois, Sílvia e Bruno, e a primeira é uma filha nascida lá, 

chilena de nascimento. 

C.C. - Qual o nome da sua esposa? 

F.W. - Helena Sylvia. 

C.C. - Lá no Chile ela chegou a fazer algum...? 

F.W. – Não. Ela ficou grávida precocemente, além de que não cogitava de 

estudar, não tinha graduação de nível universitário. Mais tarde cursou ciências 
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sociais, se formou como socióloga e trabalhou numa direção mais técnica, na 

Fundação João Pinheiro, aqui em Belo Horizonte. Mas nessa época, durante o 

período no Chile, ela simplesmente atuou como dona de casa e mãe em 

perspectiva, depois mãe efetiva.  

C.C. - E depois da Flacso, a Cepal foi um ano a mais? 

F.W. - Não, a Cepal foi só um cursinho. Um curso Cepal/BNDES, centrado em  

problemas de desenvolvimento econômico, mantido pela Cepal com apoio do 

BNDES e que em 1964 foi ministrado aqui mesmo, na Faculdade de Ciências 

Econômicas, as aulas eram lá. Havia estudantes recrutados de diversos lugares 

do Brasil. O que há de notável na minha lembrança a respeito desse curso é 

simplesmente o fato de que ele estava acontecendo quando houve o golpe.  

C.C. - O senhor voltou foi final de 1963? 

F.W. - Eu voltei no final de 1963. 

C.C. - E como o senhor encontra aqui o clima no Brasil na volta? 

F.W. - Pois é, já estava... 

C.C. - Na reta final do governo Jango. 

F.W. - Já estava ardendo, rapidamente... A coisa se precipitando, dando errado. 

Me lembro de estar, no dia 31de março, numa varanda do apartamento de minha 

mãe, aqui em Belo Horizonte, e ouvir o Darcy Ribeiro gritando “Trabalhadores, 

para a rua!”, num tom patético, convocando o pessoal para a resistência. Foi 

como eu me dei conta de que realmente a vaca tinha ido para o brejo. No dia 

seguinte, 1º. de abril, me encontrei na rua com um deputado belo-horizontino, 

Fabrício Soares, que era companheiro meu no Partido Socialista Brasileiro, e ele 

me disse: “Vinte anos...” Acertou na “crica”. 
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C.C. - Que ia durar 20 anos? 

F.W. - É. Vamos sofrer vinte anos por essa coisa... 

C.C. - A tradição republicana brasileira era de ter golpes com alguma 

regularidade, o senhor mencionou o contragolpe preventivo do Lott, houve 

vários outros. Mas 64 foi diferente por causa disso, os militares ficaram 20 anos 

no controle do poder. 

F.W. – Na minha percepção pessoal, o que 1964 tem de peculiar é a frustração 

que aquilo envolvia. Porque tenho um ano marcante em minha vida no ano de 

1945, o primeiro ano do calendário de que eu tive consciência, a mudança para 

Belo Horizonte, o começo da vida escolar – e o começo também da experiência 

democrática do país depois do Estado Novo, junto com o fim da Segunda 

Guerra Mundial. Na medida em que eu crescia, a ideia era de que o que o país 

tinha vivido até 1945 era passado, passado remoto, vencido, acabado. E de 

repente, “pumba”, em 1961 a confusão com a renúncia do Jânio e os 

desdobramentos disso, enquanto eu estava no Chile, com parlamentarismo, 

Tancredo etc., e, recém-chegado de volta, 1964 e a reinauguração dramática do 

longo período pretoriano da vida política brasileira. Que não dá para apostar 

com total segurança que esteja superado mesmo agora, com a polarização 

odienta que passamos a experimentar depois da eleição de 2014. 

C.C. - Em 64 qual foi o efeito, digamos, mais imediato na universidade? 

F.W. - Na verdade, há mais de uma face nisso, como eu dizia de novo ainda há 

pouco, nesse texto sobre ciência política no Brasil que mencionei.  Por um lado, 

você tem um aspecto importante que é o do óbvio impacto negativo. Houve as 

cassações brancas, o decreto Lei nº 477, que afetava especialmente os 

estudantes mas criava um clima em que as próprias autoridades universitárias, 
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tratando de evitar sofrerem elas mesmas a repressão “de cima”, eram levadas a 

ativar a repressão “para baixo”, como certamente aconteceu na minha 

faculdade, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Há toda 

uma história que entra aqui, envolvendo a criação do Departamento de Ciência 

Política, no nosso programa apoiado pela Fundação Ford etc. Quando começam 

a acontecer essas coisas, coincindindo com os eventos políticos de 1964, nós 

estávamos ainda ligados à Faculdade de Ciências Econômicas – o programa de 

sociologia e política estava lá, o curso de bacharelado em sociologia e política 

estava lá –, mas esse curso na verdade coexistia com outro na área de ciências 

sociais, também no nível de graduação, que funcionava na antiga Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras. Com boas razões, do ponto de vista de uma 

concepção consistente da universidade, os dois cursos foram fundidos na nova 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a Fafich (o nome de guerra que ela 

tem por aqui), onde se instalou na mesma época o DCP, com a implantação de 

um curso de mestado em ciência política, mas que, naturalmente, tinha 

responsabilidades na Fafich também no nível de graduação, no bacharelado em 

ciências sociais. 

Bem, eu me lembro, já na Fafich, de ter, por exemplo, como representante 

do DCP na Congregação, de me envolver em discussões quentes tentando evitar 

a expulsão de estudantes com base no Decreto-Lei 477 – e isso em 

circunstâncias em que na sala de aula era hostilizado por estudantes de maior 

envolvimento político, que viam os professores ligados ao DCP como 

representantes do imperialismo dos Estados Unidos, já que recebíamos recursos 

da Fundação Ford. Me lembro de ter sido acordado certa madrugada por um 

telefonema do reitor da universidade, que estava sendo ele próprio acordado 

pelos agentes de algum órgão de segurança, a propósito de um suposto ato 

subversivo que os estudantes teriam preparado e que aconteceria na faculdade 
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no dia seguinte, na minha aula... O fato é que chego à Fafich no dia seguinte e 

encontro a faculdade ocupada! “Ocupada” é exagero, mas estava cheia de 

soldados rondando. Já tinham se informado sobre onde seria a minha aula e 

estavam lá montando guarda para impedir a suposta subversão que ia acontecer. 

Não sei bem o quê, concretamente... 

C.C. - Aconteceu alguma coisa?  

F.W. - Aconteceu somente isso. O grande evento foi a presença dos soldados lá. 

O que, naturalmente, ajudava a reforçar a percepção negativa da gente. Porque, 

além de agentes do imperialismo, nós acabamos tambem, aos olhos dos 

estudantes hostis, sendo “protegidos” pelos militares. Aconteciam coisas desse 

tipo. Por outro lado, eu mesmo era vítima das tais cassações brancas. Por 

exemplo, para uma temporada de alguns meses nos Estados Unidos para 

concluir a redação da minha tese e apresentá-la em Harvard, tive de usar férias-

prêmio, a que tinha direito como funcionário público, porque, visado pelo 

regime, não podia obter licença normal. Era suspeito diante dos estudantes por 

razões que iam numa direção e diante do regime por razões que iam na direção 

contrária... 

Outra face da coisa é o seguinte: você pega as atividades de ensino e 

pesquisa do departamento e vê que não há nada, nada aconteceu que indicasse a 

presença ou a atenção do estado militar. Estava lá o Marx, por exemplo, na 

bibliografia utilizada, ou muita coisa que poderia ser vista como “subversiva”. 

No entanto, a gente dava aula, fazia pesquisa, escrevia e publicava sem qualquer 

interferência. Na verdade, acho que é até possível falar de um certo efeito 

perversamente positivo do regime na área das ciências sociais. Na ausência, em 

geral, do debate aberto sobre temas políticos ou politicamente sensíveis, os 

centros de ciências sociais (em que, fosse como fosse, se falava e discutia) 
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tendiam a transformar-se em ambientes efervescentes. O Cebrap é o grande 

exemplo disso, mas acontecia em alguma medida também em outros centros, 

um pouco por toda parte. Acho que isso pode ser associado ao fato de que o 

pessoal – os militares, o governo – era desinformado.  

C.C. - Ou mal informados também. 

F.W. - Mal informados. Me lembro de um certo dia em que saiu na imprensa (vi 

no Jornal do Brasil, acho) a notícia sobre algum documento do governo, algum 

papel que tinha caído na mão de alguém, em que se dava a lista dos 

“subversivos” que ocupavam cargos nas universidades federais, e a leitura da 

lista resultou em risada do pessoal das universidades. Adotando os critérios 

presumíveis do regime para definir a categoria dos subversivos, qualquer um 

poderia fazer uma lista muito mais completa. Aliás, a precariedade, desse ponto 

de vista, com que funcionava a repressão, não obstante o que tinha de feio ou 

mesmo brutal, ficou clara para mim de um outro jeito tempos depois, quando 

participei de um grupo da Capes, durante o período de Cláudio Moura Castro 

como diretor. O grupo foi constituído para uma reunião com o general Newton 

Cruz, em Brasília, a propósito das “cassações brancas” e da repressão, em geral, 

nas universidades. Na conversa, o general procurou, naturalmente, defender a 

repressão, pegando meio casualmente casos de professores que eram vítimas 

dela para mostrar à gente como, evidentemente, sua atuação justificaria que 

tivessem problemas, e incluindo mesmo o caso de alguém que tinha passado por 

um IPM (o famoso “inquérito policial-militar” da época) e tinha sido absolvido, 

ou coisa equivalente. E foi notável e surpreendente ver a rapidez com que 

ninguém menos que o Newton Cruz não tinha outro recurso senão capitular 

diante de ponderações banais que o grupo fazia – despachou favoravelmente na 

hora, por exemplo, o caso do professor absolvido.   
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De todo modo, o fato é que muita gente recebia um carimbo que criava 

problemas. “Fábio Wanderley Reis não pode sair do país”. Lembro o problema 

que tive a certa altura, depois de ter ido a um evento acadêmico no Chile, 

acontecido na Flacso em 1970. Havia uma dificuldade qualquer na ocasião da 

viagem, eu não podia viajar, e tentei me informar direito através do Mario 

Brockmann Machado, que era colega nosso aqui no DCP na época (fez o 

doutorado dele dentro do nosso programa com a Fundação Ford) e cujo pai era 

general, o general Bina Machado. Como consequência, pude simplesmente sair 

imediatamente, e fui-me embora. Pois aquilo virou uma coisa que me era 

cobrada durante anos a fio pelo regime militar, e de uma maneira que não 

parecia diretamente ligada ao fato de que minha viagem foi na época de 

Allende: eu tinha de explicar como é que pude ir ao Chile no ano tal... Era clara 

uma certa bagunça, a desinformação, uma estrutura que estava longe de 

funcionar bem.  

C.C. - Seu pai continuava trabalhando no Banco Nacional nessa altura do 

golpe? 

F.W. – Sim, continuava. 

C.C. - Eu pergunto porque o Magalhães Pinto foi líder civil da revolução, como 

se dizia. Ele tinha expectativa de ser presidente. 

F.W. – Não, isso não teve qualquer consequência, que eu saiba, para meu pai e 

o trabalho dele no Banco Nacional. 

C.C. – Queria conversar um pouco sobre esse contexto, antes de falar da ciência 

política, do mestrado, e tal. Esse período de 1964 até pelo o AI-5 teve ainda 

eleições municipais e estaduais. O senhor fez uma pesquisa em 65, sobre cultura 

política, não foi? 
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F.W. - Em 1974. Ah, sim, em 1965, sim, tem essa anterior. Em 1965, Antônio 

Octávio e eu fizemos, com início ainda na Faculdade de Ciências Econômicas, 

uma pesquisa que a gente rotulou como de “cultura política” e que deu vários 

frutos, inclusive publicações e o uso, por exemplo, na minha tese de doutorado. 

C.C. – Era uma pesquisa amostral, survey? 

F.W. – Um survey executado em Belo Horizonte, com uma amostra da 

população de Belo Horizonte.  Naturalmente, o fato mesmo de que uma ditadura 

militar tinha sido implantada era uma referência importante da pesquisa. 

Procuramos ver as disposições relevantes da população e até que ponto ou de 

que maneira representariam suporte real ao que acontecia na faixa institucional, 

do ponto de vista ideológico, por exemplo, ou das inclinações políticas em 

geral, ou das identificações partidárias, das raízes socioeconômicas, das origens 

rurais ou urbanas e do processo de migração para as cidades etc. Análises de 

Antônio Octávio com os dados sobre partidos políticos exploraram, por 

exemplo, o crescimento do PTB no período democrático anterior e a 

consistência que aos poucos a identificação com ele adquiria (ou o sistema 

partidário em geral), corroborando análises anteriores de Gláucio Soares com 

dados do Rio de Janeiro.  E eu mesmo, entre outras coisas, analisei dados que 

indicavam a transposição para as cidades de redes de relações clientelísticas que 

preservavam, nos centros urbanos, a importância de lideranças tradicionais do 

meio rural ou semi-rural, provavelmente de maneira relevante para coisas como 

as “marchas da família com Deus pela liberdade” ou o apoio difuso ao regime.   

V.C. - A gente está falando dessa sua pesquisa com esse survey, ainda é início, 

do período militar. O senhor acha que não tinha nenhum problema em fazer esse 

tipo de pesquisa de consulta? 
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F.W. - Não, não houve. Nada relevante que eu lembre. Posso lembrar algo 

importante desse tipo com relação a um survey executado alguns anos depois, 

em 1973, com amostras de cidades do Sudeste brasileiro, por gente ligada à 

Universidade de Michigan (Phillip Converse e Peter McDonough, além de 

Amaury de Souza), cujos dados eu utilizei em algumas análises preliminares em 

minha tese de doutorado. O governo interveio, a divulgação dos resultados foi 

proibida e eu mesmo, para evitar problemas para as pessoas envolvidas, tive de 

fazer arranjos em Harvard para restringir o acesso a minha tese. 

V.C. – Na pesquisa de 1965, nada relacionado com um tipo de intervenção 

externa a esse tipo de método, de pesquisa? 

F.W. - Não, nada. 

C.C. - Retrospectivamente, já que a gente está falando de 50 anos atrás: o 

senhor acha que o golpe e a implantação de um regime militar foi uma surpresa, 

ou era alguma coisa mais ou menos previsível? Qual era a sensação nesse 

início? 

F.W. – A partir de certo ponto, sem dúvida era uma coisa previsível, ou ao 

menos uma possibilidade importante, com o quadro da Guerra Fria, a 

turbulência especial que se tinha criado com a Revolução Cubana, a 

movimentação militar em seguida à renúncia do Jânio etc. Golpe militar era 

uma cogitação mais ou menos permanente no país, há mesmo o livrinho do 

Wanderley Guilherme dos Santos, de 1962, com o título de Quem dará o golpe 

no Brasil? E me parece claro que uma análise da história sociopolítica do país 

(e da América Latina, mais amplamente, lembrando os trabalhos de Guillermo 

O’Donnell, por exemplo) mostra a lógica em que os regimes “burocrático-

autoritários”, como O’Donnell os chamou, surgem como algo natural no quadro 

que a gente vivia. Minha tese de doutorado em Harvard também procurou lidar 
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com essa lógica, dialogando com a literatura brasileira e internacional relevante, 

um pouco com o O’Donnell mesmo. O título dela era Desenvolvimento Político 

e Classe Social, com o subtítulo O autoritarismo brasileiro em perspectiva. É 

uma tentativa de análise de orientação sociológica da ocorrência do regime 

autoritário, centrado num diagnóstico dos processos de natureza 

socioeconômica pelos quais o país passava (urbanização, industrialização) e em 

seus correlatos do ponto de vista ideológico ou de psicologia coletiva etc. Tento 

articular isso com uma concepção de desenvolvimento político, que envolvia o 

esforço de encaixar um certo núcleo de orientação valorativa ou normativa que 

eu vejo como indispensável para fazer sentido da própria ideia de uma ciência 

da política, ou de transformar a política em objeto de estudo.  

De toda maneira, voltando à pergunta, certamente houve algo de 

surpreendente e frustrante no sentido de algo que eu disse antes, ver o suposto 

amadurecimento democrático do pós-45 acabar daquele jeito – especialmente 

tendo em vista o clima intelectual na área das ciências sociais, em que 

predominava uma perspectiva de simpatias esquerdistas, socializantes etc. Mas 

analiticamente, sem dúvida, o golpe de 1964 se encaixa bem num diagnóstico 

dos processos mais amplos – e de uma maneira em que aquele clima intelectual 

mesmo também se insere...  

C.C. - A sociedade brasileira era ainda muito conservadora também. A 

tradicional família mineira... 

F.W. - Continua, não é? 

C.C. - E as mulheres aqui expulsando o Brizola com terço, foi aqui em Minas, 

não é? 
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F.W. - Foi. E por aí afora. São Paulo também estava lá, a Marcha da Família 

com Deus pela Liberdade. Estamos vendo outra vez coisas bem parecidas. 

C.C. - Logo depois aqui é criado o curso de mestrado em Ciência Política, que é 

o primeiro no Brasil, anterior ao Iuperj em dois ou três anos. Como surgiu a 

ideia de criar um mestrado de Ciência Política? O senhor já mencionou a 

questão da autonomização da Ciência Política em relação à Sociologia, deixava 

de ter o nome Sociologia e Política, como tradicionalmente em cursos como o 

da PUC Rio, onde também era Sociologia e Política. Como foi esse momento de 

criar um mestrado em Ciência Política? 

F.W. – Acho que é bom ressaltar que a ideia de autonomia da ciência política 

em relação à sociologia me parece uma ideia equivocada, o que é a posição que 

eu sustento no texto que mencionei. Entendo que boa ciência política não pode 

deixar de ser sociologia política. De todo modo, na criação do mestrado e do 

programa de ciência política a gente aproveitou uma oportunidade especial que 

surgiu de repente. Antônio Octávio e eu estávamos na Faculdade de Ciências 

Econômicas, de volta havia pouco da experiência da Flacso, num esforço de 

reestruturação do programa de graduação, quando a oportunidade surgiu no 

Brasil o Peter Bell, um garoto de seus vinte e poucos anos (nossa idade na 

época) e o primeiro funcionário da Fundação Ford para ligação especialmente 

com a área de ciências sociais. Antônio Octávio, especialmente, estabeleceu 

logo com ele uma relação de proximidade. Ele tinha formação em Public Affairs 

na Woodrow Wilson School e tinha interesse em Ciência Política. Fez contato 

inicialmente com o pessoal da área de Direito, principalmente por causa da 

Revista Brasileira de Estudos Políticos do Orlando Carvalho. O fato é que de 

repente estava posta a possibilidade muito concreta de apoio da Fundação Ford 

para um programa de ciência política, com recursos significativos, e com a ideia 
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de que isso pudesse juntar e potencializar os recursos dispersos voltados para a 

política de que a UFMG dispunha. O que havia na escola de Direito em torno da 

figura de Orlando Carvalho, com a RBEP; o que havia na Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras antiga, em torno do programa de Ciências Sociais; e 

o que havia na Faculdade de Ciências Econômicas, onde nós estávamos. 

Durante algum tempo houve efetivamente essa articulação em torno do 

programa específico de ciência política, que virou o novo Departamento de 

Ciência Política, incorporado à nova Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas, reunindo os programas redundantes na área de ciências sociais. De 

toda maneira, foi feito o convênio com a Fundação Ford, uma dotação 

significativa, 675 mil dólares, se não me engano, um bom dinheiro na época, 

envolvendo programas de treinamento no exterior, professores visitantes, 

biblioteca etc. Já tínhamos em andamento atividades de pesquisa, com o projeto 

de 1965 de que eu falei antes, que foi incorporado ao DCP. E começaram já em 

1965 também as atividades na pós-graduação, com um grupo inicial. 

C.C. - A Fundação Ford foi bastante importante nesse momento, criando, não 

só aqui, mas também no Iuperj, Museu Nacional... A Fundação Ford investiu 

pesadamente. Era também motivo, às vezes, de críticas, de que o imperialismo 

americano estava... 

F.W. - É. A percepção em relação a isso tendeu a mudar no ambiente 

acadêmico, estudantil, especialmente, em função do Cebrap. Quando o Cebrap, 

com a imagem sacrossanta de esquerda, também recebeu uma dotação da 

Fundação Ford dotação, ficou mais difícil dizer que nós éramos vendidos ao 

imperialismo ou coisa parecida. Houve uma certa legitimação. 

C.C. - Agora, pensando no Iuperj, que é o programa seguinte, de Ciência 

Política. Tem uma série de mineiros que vão: Simon, Edmundo, Olavo, Renato, 
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depois o José Murilo, bem mais à frente, mas, que, enfim, migram para lá. E o 

senhor, não, o senhor fica aqui... 

F.W. - É. 

C.C. - Em Belo Horizonte. Por que esse movimento de tantos irem lá para o 

Rio? 

F.W. - Bom, há situações diferentes aí.  O caso do Simon, por exemplo, é 

certamente diferente do caso de diversos outros – há mesmo gente que 

simplesmente tinha sido reprovada no nosso concurso para o mestrado aqui e foi 

para o Iuperj. Simon se ligou ao nosso programa ao fim de um período meio de 

exílio, fez o doutorado conosco e depois resolveu ir para o Rio, numa situação 

que envolvia razões pessoais relevantes (incluindo suas más relações pessoais 

com Júlio Barbosa, nosso professor de anos anteriores que se incorporou ao 

programa do DCP de maneira que envolvia certos constrangimentos para os 

quais o Simon não tinha paciência). Seu afastamento foi objeto de dificuldades 

até com a Fundação Ford, que reagiu mal. De toda forma, o caso do Simon foi 

bem peculiar. 

O Murilo foi mais tarde, como você notou, e o caso dele envolve aspectos 

de maior alcance que são relevantes de maneira mais geral. Quer dizer, há um 

sentido em que obviamente é mais fácil você construir um polo de atração para 

uma iniciativa como a criação de um programa de ciência política 

(especialmente numa situação como a de tantos anos atrás) no Rio de Janeiro do 

que em Belo Horizonte. Para a iniciativa dar efetivamente certo aqui, num 

sentido mais ambicioso – eu me lembro de ter discutido isso com meus colegas 

mais de uma vez –, seria preciso que a gente efetivamente apostasse e as 

pessoas ficassem. Não tenho dúvida de que seria possível ter êxito, nesse 

sentido, com um grupo como esse, Antônio Octávio, Simon, José Murilo, 
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Bolívar Lamounier (que era também originário da Face, apesar de que a 

trajetória dele, como a de José Murilo, era diferente em comparação com a de 

alguns outros que andei chamando de “grupo F”, os que passaram pela Face, 

pela Flacso e pelo nosso programa Fundação Ford). Mas é claro que as coisas 

são inicialmente mais difíceis se Belo Horizonte da década de 60, ou por aí, tem 

de competir com o que há de atraente, de saída, no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, mesmo independentemente das perspectivas de uma carreira 

propriamente acadêmica. A aposta “inicial” é claramente mais difícil, e as 

pessoas acabam tomando outro rumo, por razões diversas. 

C.C. - Mas aquilo localmente era vivido como uma perda de quadros? 

F.W. - Certamente, especialmente por mim. [risos] Antes mesmo de superada a 

fase inicial e complicada, em que estávamos às voltas com um trabalho de 

construção institucional em condições em que nem nosso próprio doutorado 

estava concluído, já começávamos a perder gente para o Rio, como o Simon, o 

Iuperj já existia com um programa análogo e ia se tornando mais difícil 

competir quanto ao recrutamento.  

Mas é importante ponderar que nosso programa representa o ponto 

inicial, e bem sucedido, de uma diversificação no plano nacional em relação a 

São Paulo e Rio e da criação de uma “comunidade” acadêmica real no país na 

área de ciência política. A dinâmica mais geral do país é agora certamente 

melhor, favorecendo a criação de vários centros, um mercado de trabalho 

diversificado, com a emergência de polos relevantes em outras regiões – Rio 

Grande do Sul, Pernambuco, Brasília etc. As pessoas transitam para lá e para cá 

de uma maneira que escapa da referência necessária, anteriormente, a Rio e São 

Paulo, com a atração talvez especial que exerciam sobre os mineiros em 

determinada época. Havia um momento em que você amadurecer em Minas, 
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não ir para o Rio ou São Paulo, era sinal de alguma deficiência séria, de algum 

“defeito de fabricação”, como disse não sei quem. Parece que essa percepção já 

não existe. É possível existir nacionalmente ficando em Minas. Apesar de que, 

na área de ciência política, tenha continuado havendo uma certa assimetria, 

decorrente até de que obviamente o Iuperj pôde capitalizar em cima do fato de 

que rolou bem durante mais tempo. Mas o programa daqui, seja como for, é 

também avaliado como top no sistema de avaliação da Capes. 

C.C. – O Iuperj teve um outro desfecho alguns anos atrás. 

F.W. – O Iuperj teve problemas peculiares. A conexão com o Candido Mendes, 

que era problemática. 

C.C. - O senhor não pensou em sair de Minas? 

F.W. - De vez em quando me perguntam sobre isso. Não sei se continua a ideia 

do defeito de fabricação, ou de que se tem de sair de Minas, mas ficar em Minas 

continua a soar como uma coisa meio estranha ou peculiar. “Por que você ficou 

em Minas?” Mas na verdade a pergunta ocorre não só quanto a Minas em 

confronto com Rio ou São Paulo, mas também quanto ao Brasil em confronto 

com o exterior, os Estados Unidos, o que me parece fazer mais sentido, se o 

problema é realização profissional. Mas aí, no meu caso, além de coisas 

específicas que interferiram negativamente na ocasião de algumas 

oportunidades que surgiram, o mais importante tem a ver com que minha 

experiência de certa imersão nos Estados Unidos e de contato com a vida 

acadêmica de lá envolve uma sensação de desconforto pessoal, e nunca fui 

atraído pela ideia de me radicar por lá ou coisa parecida. E se a questão é posta 

em termos de Brasil, de ir para Rio ou São Paulo, simplesmente não me parece 

que houvesse algo suficientemente estimulante na área profissional para 

justificar que eu pegasse armas e bagagens e me mudasse. Apesar de que 
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recordo ter cogitado disso, junto com Antônio Octávio, num momento remoto 

que não consigo precisar bem quando foi – me lembro de nós dois numa 

conversa a respeito, no Rio, com o Wanderley Guilherme. Por outro lado, 

apesar de não ter me mudado, de certa forma acabei fazendo a experiência com 

relação a São Paulo, bem mais tardiamente, em 1986-87, a instâncias do 

Guillermo O’Donnell. Tinha passado um semestre no Kellogg Institute for 

International Affairs, da Universidade de Notre Dame, em 1983, a convite do 

Guillermo, que era seu diretor acadêmico, e me aproximado dele, que em 1986 

resolveu ir para o Cebrap. O pessoal do Cebrap me convidou na mesma época e 

resolvi aceitar, tendo acabado de me aposentar “pela metade” aqui na UFMG 

(tinha dois cargos e uma situação burocrática que permitia alguma flexibilidade 

a respeito), fiquei voando para lá e para cá. Passei uma temporada no Cebrap, 

dali a pouco estava dando aula na USP, participando do Departamento de 

Ciência Política. A temporada foi sem dúvida interessante e proveitosa quanto 

ao Cebrap, debates com o pessoal da casa, especialmente o Giannotti, o contato 

com a turma mais jovem que lá estava, a colaboração com o Guillermo, de que 

resultou até a organização de um volume coletivo. Mas quanto ao mais não 

houve nada de muito especial. Tenho falado da ciência política da USP em 

alguns textos – um deles uma “Avaliação das ciências sociais” num volume de 

1996 organizado pelo Simon sobre ciência e tecnologia no Brasil e outro esse 

texto recente que mencionei sobre sobre a ciência política no Brasil, organizado 

pelo Leonardo Avritzer para a ABCP. Fico contente de que as coisas no período 

recente estejam sem dúvida melhores do que eram nessa época  

C.C. - Vamos falar um pouco da sua experiência americana de fazer o 

doutorado. O senhor selecionou o Huntington como seu orientador, tinha 

conhecido ele aqui em 1965 em um seminário. Era dez anos só mais velho que o 

senhor, o Huntington, ele é de 1927 se não me engano. 
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F.W. – Não me lembro de ter propriamente “selecionado” o Huntington como 

meu orientador, na minha lembrança simplesmente fiquei sabendo que era ele o 

meu orientador, mas imagino que tenha havido de fato uma iniciativa minha. E 

não tinha a informação sobre a diferença de idade, acho interessante. Ele morreu 

com oitenta e poucos anos, alguns anos atrás. De todo modo, de fato já tínhamos 

feito contato aqui num seminário de 1965, já no âmbito do DCP. 

C.C. - Quando o senhor o conheceu aqui, ele já falou da possibilidade de fazer o 

doutorado nos Estados Unidos, ou não? 

F.W. – Não, não houve conversa especificamente sobre isso. Ir para o 

doutorado nos Estados Unidos estava posto como uma possibilidade ou mesmo 

um objetivo, especialmente com o apoio que recebemos da Fundação Ford. 

Quanto ao Huntington, o que aconteceu foi que simplesmente encaminhei 

minha application também para Harvard.  

C.C. – Por que Harvard e não Stanford, ou outras? 

F.W. - Eu fui admitido em algumas. Stanford, alguma mais que eu não lembro e 

Harvard. Em Harvard fui provavelmente patrocinado pelo Huntington, e fiquei 

com Harvard. Mas já mencionei antes, a propósito da Flacso, a avaliação que 

comparativamente me parece merecer a experiência em Harvard. Harvard foi 

importante sobretudo do ponto de vista da conveniência profissional de um 

título numa universidade de prestígio. Mas não me parece ter sido muito 

importante em termos das coisas a que fui exposto lá e que em muitos casos eu 

já conhecia de leituras. Alguns destaques positivos são um contato com a 

literatura nascente da “escolha racional”; um valioso contato, como estudante e 

pessoalmente e de efeitos duradouros, com Alessandro Pizzorno, da Itália, que 

estava lá como professor visitante e que eu com certeza teria pouca chance de 

vir a encontrar de outro jeito; algum investimento em relações internacionais, 



 

36 

 

com Karl Deutsch como professor. Mas acho que merece menção, pelo que 

pode conter de desmitificador, a experiência de seguir um curso sobre relações 

internacionais com o Deutsch no meu primeiro semestre, voltar no semestre 

seguinte para espiar a primeira aula de um outro curso dele, sobre teoria política 

empírica, e descobrir que até as piadas eram as mesmas, mais ou menos na 

mesma hora... Como costuma acontecer com a gente por aí, que remédio... E 

tive também de queimar mais pestana do que desejaria em “teoria política” num 

sentido tradicional em que se dava ênfase lá, o sentido da tradição inglesa de 

teoria política, com a volta meio ritualista e sempre repetida aos clássicos... 

C.C. - E com o Huntington, o senhor tinha uma relação intelectual mais 

próxima ou pessoal? 

F.W. – Pessoalmente não, intelectualmente sim, ao menos alguma relação. Eu 

tinha tomado conhecimento de algumas coisas dele, especialmente um artigo 

sobre desenvolvimento político, de 1965, “Political Development and Political 

Decay”, que foi incorporado a um livro de 1968, Political Order in Changing 

Societies, com o qual trabalhei já em Harvard e que foi ele próprio seguido, em 

1971, por outro artigo, com o título de “The Change to Change” , em que a ideia 

de desenvolvimento político era renegada em favor da mera “mudança” política.  

Isso me parece um equívoco, por razões ligadas com a ideia que eu mencionei 

antes da necessidade de afirmação de um componente valorativo com respeito à 

política para dar sentido à pretensão de fazer uma ciência da política, e que é 

inseparável da ideia de desenvolvimento político. Mas, independentemente 

disso, o livro (Political Order) contém erros analíticos importantes, que a 

discussão do caso do Paquistão ilustra espetacularmente, com o elogio enfático 

que faz Huntington do Ayub Khan, tratado, por causa de seu programa das 

“Democracias Básicas”, como “grande legislador”, na imagem de um Solon ou 
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Licurgo. Acontece que o livro saiu poucos meses antes de o Paquistão 

mergulhar na crise mais total, com as pessoas sendo enforcadas no meio da rua 

e com o comprometimento até da integridade territorial do país. 

[FINAL DO ARQUIVO 02] 

C.C. - O senhor mencionou uma experiência pessoal de desconforto nos 

Estados Unidos. Em que consistiu esse desconforto pessoal? 

F.W. – Realmente eu tenho dificuldade de me imaginar instalado e tratando de 

fazer carreira no ambiente acadêmico norte-americano. Daria para formular isso 

em termos de identidade pessoal e do risco de um certo aviltamento dela. 

Costumo lembrar uma frase atribuída ao Churchill, a de que o homem de caráter 

não fala realmente bem senão a língua materna, o que naturalmente é um 

exagero mas toca num aspecto relevante, que com certeza ajuda a explicar que 

tenha me sentido muito mais à vontade no Chile, por exemplo, mais em casa, a 

começar pela proximidade do idioma. Mas num outro nível posso evocar o 

desconforto que me produziam, nos Estados Unidos, aquela neurose competitiva 

e a tensa busca de realização profissional numa correria sem fim, com 

consequências meio tristes. Lembro de colegas de óbvia qualidade intelectual 

que trabalhavam com afinco e simplesmente desistiam diante da tensão dos 

exames gerais do doutorado; ou de um colega que me convidou para jantar, me 

encheu de perguntas relacionadas com a tese de que estava cogitando, sobre 

política chilena, e me informou, assim que a refeição estava terminada, que eu 

ia ter de ir embora porque ele precisava trabalhar (ele mesmo, aliás, no fim das 

reuniões de um grupo de estudo de que nós dois participávamos, nas tardes de 

sexta-feira, virava na goela uma daquelas latinhas de bebida que a gente 

costuma ver no cinema e se embriagava rapidamente, para conseguir algum 

relaxamento); ou da figura eminente e já envelhecida de Karl Deutsch, que eu 
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admirava, entrando, ao fim de um dia de trabalho, numa livraria em que eu 

estava dando uma sapeada nos livros, perto da universidade, repetindo 

esbaforido em voz baixa um nome de autor ou título de livro, à procura de 

alguma referência urgente. Prefiro uma certa distância disso, acho que pode 

haver excelência acadêmica sem isso. O que não é inconsistente com o 

reconhecimento de que o nosso ambiente acadêmico com certeza poderia ser 

mais estimulante, talvez favorecendo uma dose sadia de competição. 

C.C. - O senhor foi com a família para os Estados Unidos? 

F.W. - Nessa altura eu já estava com dois filhos. Meu filho costuma brincar 

dizendo que fez o maternal em Harvard, por isso tem boa base. É cientista 

político também, o Bruno. Está agora mesmo lá nos Estados Unidos, em 

Filadélfia, com a família. 

C.C. - O senhor, em 1967 faz o doutorado e fica quanto tempo nos Estados 

Unidos? 

F.W. - Fiquei um ano e dez meses fazendo créditos para o doutorado.  

C.C. - Esse momento nos Estados Unidos é muito intenso, tem o movimento 

ainda dos direitos civis, e o black power, os Panteras Negras, Vietnã, 

contracultura, hippies... 

F.W. - Nesse sentido foi muito interessante. Vivemos o clima da briga pelos 

direitos civis, com as lideranças negras esbravejando por toda parte, o 

assassinato de Martin Luther King e Robert Kennedy... E o Vietnã, a resistência 

à guerra e ao recrutamento, com o jantar acompanhado do noticiário quente a 

respeito todo dia. Me lembro de algo que foi especialmente impactante, o 

noticiário na TV destacando a destruição pelos bombardeios americanos de uma 

ponte importante dos vietcongues – e no dia seguinte, nas notícias da hora do 
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jantar, lá estava a ponte em pé. Em menos de 24 horas eles tinham reconstruído, 

ainda que meio precariamente. E por aí vai. A partir de maio de 68 a agitação 

ganha impulso, naturalmente, com o que acontece na França. Eu estava apertado 

pela aproximação dos meus exames gerais do doutorado, tinha de correr para lá 

e para cá, biblioteca, o que fosse, e o pessoal fazendo aquela fuafa no campus. 

Em diversas universidades os estudantes já estavam propriamente se rebelando, 

ocupando prédios e gabinetes de reitores etc. Uma das ocupações de 

repercussão foi a de Columbia, em Nova York, e me lembro de ver a propósito 

dela um debate na televisão, envolvendo autoridades universitárias, em que o 

reitor de Harvard repetia que “isso jamais aconteceria em Harvard” – e sete dias 

depois o gabinete dele estava invadido, os papéis jogados pela rua, documentos 

destruídos, o caos. 

E foi possível ter a experiência interessante do que me parece ser a 

consequência desses eventos, e do clima criado, sobre um aspecto mais amplo 

de psicologia social. É que, recém-chegado no fim da década de 60, havia o que 

talvez dê para chamar de um clima “cívico” (talvez fosse um clima especial de 

Cambridge), que me impressionava, no contraste com o Brasil. Poder, como me 

aconteceu no segundo ou terceiro dia em Cambridge, pagar um telegrama na 

agência do correio simplesmente dando o número de telefone que me 

perguntavam e que tinha acabado de ser instalado (com minha família 

numerosa, já tinha um apartamento à minha espera num edifício de moradia 

estudantil de Harvard), sem que me pedissem um documento ou mesmo o 

nome; ou andar distraído por uma rua mais tranquila, no passo de minha filha de 

cinco anos que eu ia puxando pela mão sem me preocupar de subir no passeio – 

e de repente perceber que havia uma fila de carros atrás da gente, esperando 

silenciosa e pacientemente que eu resolvesse... Volto depois, já no  primeiro 

semestre de 1974, para concluir e apresentar minha tese (e aí já é preciso notar 
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que há também Watergate rolando), e a Cambridge que eu encontro é diferente 

– há uma certa “desmoralização” no ar, num sentido meio inglês da palavra, um 

ar mais “Nova York”, que dava para perceber na burocrata da universidade que 

ficava namorando longamente no telefone enquanto você esperava atendimento, 

ou do motorista de táxi que de repente estava xingando e praticamente jogando 

o carro em cima dos passantes... 

C.C. - Bem, o senhor volta aqui e vem como chefe do Departamento de Ciência 

Política, 1970, 1972. 

F.W. – Fui chefe do departamento duas vezes.  

C.C. – Eu ia perguntar isso. Em 1967, 68, o senhor volta já pós AI-5. O clima 

estava diferente? 

F.W. - Não perceptivelmente. Lembro que eu vivi o AI-5 de lá. A Marcha dos 

Cem Mil etc., a morte daquele garoto. 

C.C. – Edson Luís1. 

F.W. - É. Mas, não havia nada de especialmente diferente. Bem, parte 

importante do que eu disse antes como avaliação do efeito de 1964 sobre a 

universidade tem a ver com esse período posterior, com o período pós-volta. 

Antes da ida, a própria dinâmica institucional era incipiente, e a gente estava 

tentando lidar com as emergências imediatas. Eu, por exemplo, correndo atrás 

do problema da minha irmã, que estava presa etc. De toda maneira, as coisas 

mais negativas que eu relatei antes, quanto à universidade, são coisas do período 

                                                 
1 Edson Luís de Lima Souto, estudante secundarista morto pela Polícia Militar no restaurante Calabouço, no 
centro do Rio de Janeiro, em 28 de março de 1968. 
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posterior, o AI-5 criou o clima em que foi possível o Decreto Lei nº 477,2 por 

exemplo, que tinha impacto, sim, para a gente. 

C.C. - Sua tese, Political development and social class. “Classe social” aparecia 

no título. Como surge a ideia da tese? O Huntington palpitava nisso?  

F.W. - Não, o Huntington palpitava pouco. Na verdade ele lia e comentava por 

escrito, por exemplo: “Capítulo muito bom! Vamos em frente!” De vez em 

quando, quando eu fazia alguma crítica a ele mesmo, como aconteceu 

especialmente uma certa vez, aí ele reagia. Então a gente tinha alguns minutos 

de conversa sobre a questão envolvida. Obviamente ele não estava a fim de criar 

caso. Minha defesa de tese, aliás, foi um negócio descontraído, numa cantina, a 

gente tomando um café e comendo uns sanduíches – bem diferente do ritual 

costumeiro em torno disso (pelo menos na minha experiência), estávamos eu, 

ele e um outro professor que ele me sugeriu, um cientista político de origem 

cubana que estudou em Harvard e continuou por lá.  De toda maneira houve 

pouco da experiência propriamente de orientação, de tratar de influenciar nesta 

ou naquela direção, embora naturalmente a tese contenha, na parte teórica, o 

processamento, por assim dizer, de coisas relevantes tomadas da obra dele. 

Quanto à ideia geral da tese, foi sem dúvida motivada pela experiência do 

regime autoritário de 1964, e é um esforço de encaixar essa experiência numa 

visão teórica do desenvolvimento político capaz de enquadrar “fases” do 

processo brasileiro que podiam ser apontadas com base em dados empíricos de 

vários tipos. 

C.C. - Nesse período da volta, alguns anos depois também surge a sua 

experiência como presidente da Anpocs. Isso foi em 1980, 82. 

                                                 
2 Criado em 26 de fevereiro de 1969, define infrações disciplinares por professores, alunos, funcionários de 
estabelecimentos de ensino. 
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F.W. - De 80 a 82, só uma vez. Nosso primeiro presidente foi o Francisco 

Weffort, que foi reconduzido para um segundo período. Eu fui o segundo e tive 

um mandato de dois anos, de 80 a 82. 

C.C. - A Anpocs ainda estava no início. E aí 81, 82 tinha Nova Friburgo, não 

era ainda tradição de Caxambu. Teve Águas de São Pedro antes? 

F.W. - Teve Caxambu, depois uma experiência em Águas de São Pedro, que 

não deu muito certo, sei lá. Acho que tem se repetido Caxambu, não é? 

C.C. - Voltou para Caxambu. O senhor se lembra do quê, dessa época da 

Anpocs? Dessa ideia de juntar os programas de pós-graduação e começar um 

espaço institucional novo? Como o senhor chegou a ser presidente da Anpocs? 

F.W. -  A referência era certamente a Anpec, dos economistas, que já existia, e 

acho que é a contraposição a eles que leva à ideia de juntar os programas de 

“ciências sociais” (as demais, as ciências sociais “soft”). Mas não me parece 

que essa junção tenha tido maiores consequências do ponto de vista das relações 

acadêmicas, ou mesmo apenas intelectuais, entre as disciplinas da Anpocs, ou 

seja, sociologia, ciência política e antropologia, a Anpocs apenas favoreceu uma 

certa contiguidade. Quanto ao fato de eu ter sido presidente, o que posso dizer é 

que não me candidatei, não busquei a posição. Me lembro de ter recebido um 

dia um telefonema do Olavo Brasil de Lima Júnior, que veio a ser o secretário 

executivo junto comigo, me informando sobre articulações em que eu seria o 

presidente e indagando sobre minha concordância, e eu concordei. 

C.C. - Já havia o rodízio entre as áreas? 

F.W. - Acabou havendo, mas depois de um período de hegemonia de ciência 

política. Tivemos sucessivos presidentes da área de ciência política. Weffort, eu 

mesmo, o Wanderley Guilherme depois de mim. Lá pelas tantas houve um 
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sociólogo, acho que o Simon, se não me engano – não estou seguro, ele foi 

presidente da associação da sociologia, acho que não da Anpocs. O fato é que 

houve algum tempo para que chegasse a haver um antropólogo, se não me 

engano foi o Gilberto Velho e depois o irmão dele também, o Otávio. 

C.C. - Eu acho que o Otávio não foi presidente, não. Como era a atuação do 

secretário executivo, era o cargo mais operativo? 

F.W. – Sim, era mais operativo, o que eventualmente criava alguns problemas. 

Acho a experiência na Anpocs algo muito positivo em certo sentido, como 

âmbito de interação, eventualmente de criação efetiva de uma comunidade, 

como eu disse antes, na área de ciências sociais. A este respeito, o período 

seguinte à criação da Anpocs pode ser contrastado com uma experiência do 

começo do nosso programa de ciência política, durante a ditadura, quando 

houve a cassação do Júlio Barbosa, daqui do DCP-UFMG, e do Leônidas 

Xausa, da UFRGS. O interessante é que foi a Fundação Ford que nos mobilizou 

na ocasião, convocando uma reunião de cientistas sociais de vários estados para 

a sua sede no Rio para discutir o apoio aos cassados e problemas relacionados 

com a situação política (o que ilustra, aliás, o que havia de equivocado em certa 

percepção sobre o papel político da Fundação Ford, que acabou sendo percebida 

negativamente pelo regime – o que depois aconteceu de maneira muito mais 

dramática no golpe do Chile, quando o representante dela era o Peter Bell, com 

quem tínhamos tido contato aqui). 

 Atualmente, sem dúvida, temos uma comunidade mais integrada e mais 

real na área de ciências sociais. A questão é o que isso acrescenta do ponto de 

vista da prática propriamente acadêmica das disciplinas, a prática de pesquisa e 

ensino. Acho que quanto a isso a atuação da Anpocs com certeza merece 

reservas. Posso citar algo que surge com força da minha experiência como 
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membro de grupos de estudo e discussão da Anpocs, que são o principal meio 

de estruturar as atividades e reuniões dela: jamais me aconteceu – nunca, nem 

uma vez! –  de ver alguém reformular, diante da oportunidade de uma eventual 

publicação ou republicação, o que quer que tivesse levado para as discussões 

com os colegas, nem que fosse para defender de modo mais elaborado a mesma 

posição. As discussões, na minha experiência, são algo totalmente ritualista. 

C.C. - Um ritual de interação, como diria o Goffman. 

F.W. – É, um ritual. Que cumpre certas funções, talvez até relevantes, mas não 

a que se esperaria mais obviamente da interação acadêmica. Mas esse registro 

não quer dizer que eu não tenha colaborado com colegas de maneira proveitosa, 

independentemente dos grupos da Anpocs – ou até de maneira ligada a Anpocs, 

um dos primeiros grupos de trabalho da Anpocs foi um grupo sobre partidos, 

eleições e problemas institucionais em que participávamos Bolívar Lamounier, 

eu mesmo e outros, que vínhamos colaborando num projeto multirregional de 

pesquisa eleitoral.  

C.C. - A Anpocs também cresceu muito, não sei se isso acaba impactando... 

F.W. - Claro, isso é um aspecto relevante do problema. Numa instituição do 

tipo da Anpocs há o peso importante de uma lógica de representação, com a 

tendência a incorporar tudo, o que tem pouco a ver com questões acadêmicas. 

C.C. – De ter poucas dezenas de programas para mais de uma centena e 

encontros com milhares de pessoas. 

F.W. - É. E isso se liga com um problema de alcance mais geral, que é certa 

tendência de expansão da burocracia, de buscar a eficiência de maneira que 

acaba exposta a coisas negativas que o sentido coloquial de “burocracia” 

destaca, sobretudo o apego ritualista a certos meios e algum esquecimento ou 
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distanciamento dos fins. Pode-se tomar a atuação da Capes, por exemplo, com o 

sistema de acompanhamento e de avaliação dos programas das diversas áreas, 

que é obviamente em princípio algo muito positivo. Lembro de uma crise 

ocorrida em 2005 que ilustra um pouco as dificuldades, quando o Iuperj e outros 

programas da área de ciência política tiveram notas ruins na avaliação e eu 

mesmo participei a convite de uma reunião dramática em Brasília, onde ficou 

claro que a Capes, apesar do zelo meio ritualista, às vezes processava mal as 

informações que vinham dos diferentes programas. De repente, por exemplo, 

determinada publicação tratada como de nível Internacional A no programa tal 

ou na área tal não era Internacional A em outro programa ou outra área, e a 

informação sobre isso não tinha relevância na avaliação, a nota saía lá na frente 

sem que a divergência fosse processada. Coisas desse tipo pareciam ter 

interferido no problema daquele momento. Num relatório recente, de 2013, dá 

para perceber um traço específico e importante do problema: a ênfase excessiva 

em critérios quantitativos, número de teses, volume da produção de docentes 

etc., sem a preocupação com uma avaliação mais reflexiva propriamente da 

qualidade do que se faz. Há pouco tempo, a Folha de S. Paulo chamava a 

atenção, em editorial, justamente para isso, apontando as denúncias de gente de 

diferentes áreas preocupada com o recurso insistente a índices quantitativos 

variados combinado com pouca atenção para a qualidade. Um exemplo 

diferente, e positivo, a gente tem justamente com algo ocorrido na Anpocs 

mesmo e com apoio da própria Capes: a publicação em 1999 de três volumes 

coletivos (para sociologia, antropologia e ciência política), organizados por 

Sergio Miceli, em que se tinha a tentativa de avaliar de maneira reflexiva, e 

mesmo polêmica, as diferentes áreas. É inevitável, e mesmo bom, que haja 

burocracia, e é aceitável uma simplificação quantitativista quanto aos aspectos 

rotineiros ou repetitivos do trabalho, mas... 
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C.C. - Sua experiência em comitês de avaliação foi grande. Existe uma saída 

viável para isso diante do crescimento da área e da quantidade de pessoas? 

F.W. – Há um aspecto especial que me parece conter ou permitir uma 

recomendação importante quanto a isso: a questão da “internacionalização”, que 

é motivo de confusão e mistificação. No relatório da Capes que eu mencionei 

aparece, por exemplo, com relação à área de ciência política, a regra de que a 

qualidade de um periódico é tanto maior quanto maior a porcentagem de artigos 

“com participação de autores estrangeiros”. O gozado é que bobagens como 

essa, provavelmente transposta sem mais de alguma outra área em que talvez 

faça mais sentido, se combinam com coisas que envolvem confusões 

importantes e que podem mesmo se opor ao desenvolvimento e ao 

transbordamento internacional de nossas ciências sociais. Uma delas se pode 

ilustrar com algo que experimentei, anos atrás, como membro de um comitê de 

publicações Finep-CNPq: o pessoal das ciências “exatas” se opunha, no comitê, 

em nome da importância atribuída ao livre jogo do mercado acadêmico, à ideia 

(que nós, cientistas sociais, defendíamos) de levar em conta as diferenças 

sociológicas entre as regiões do país e buscar ter um papel de estímulo no apoio 

às publicações – mas aderiam, provavelmente com razão, a uma sociologia 

“realista” ao definir o mercado acadêmico relevante em sua própria área como 

sendo o de âmbito nacional, em vez de aderirem à competição mais dura no 

nível internacional e tratarem de publicar em periódicos internacionais (em vez 

disso, a opção era, como se tornou comum, a de fazer publicações nacionais em 

inglês, mesmo reconhecendo com candura que elas não são lidas 

internacionalmente – até a ciência política tem agora a Brazilian Review of 

Political Science)... Outro aspecto negativo, provavelmente mais importante no 

âmbito das ciências sociais, é o negligenciamento da importância do debate 

interno ao país como estímulo potencialmente decisivo à efervescência e à 
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produtividade capazes de levar ao seu transbordamento internacional, como 

costumo ilustrar com o caso da sociologia polonesa do pós-Segunda Guerra 

mundial. Nas ciências sociais do Brasil o que temos é antes uma cultura avessa 

ao debate. E é possível notar que essa posição em favor do debate interno é 

corroborada por observações de Gláucio Soares (que também corroboram a 

sociologia realista dos nossos colegas das exatas) num artigo de 2005 (“O 

calcanhar metodológico da ciência política no Brasil”), ressaltando as políticas 

distorcidas e a limitada abertura internacional nos periódicos de maior prestígio 

na área da ciência política ou das ciências sociais em geral. 

C.C. - Só para fechar o quadro sobre a ciência política, num sentido mais 

estrito, aí já autonomizada. Há 50 anos, o senhor esteve na fundação do 

primeiro programa. Como o senhor vê hoje em dia o campo da ciência política 

no Brasil?  

F.W. - Eu acabo de tentar responder essa pergunta no texto recente que tenho 

mencionado. A ideia era essa, memória e uma avaliação, e aproveitei para 

acrescentar também uma reflexão a respeito das relações entre as diferentes 

disciplinas da área de ciências sociais, especialmente sociologia e ciência 

política. Acho que se justifica uma avaliação matizada. Tenho feito avaliações 

severas em diversos momentos, publicadas, por exemplo, na Revista Brasileira 

de Ciências Sociais e num volume de 1996 organizado pelo Simon sobre 

ciência e tecnologia no Brasil. Em 2005 a gente teve outra avaliação severa com 

o artigo mencionado do Gláucio Soares. 

Acho que não há como escapar da severidade se a pergunta é tomada em 

termos de uma penetração mais profunda e difundida de qualidade, de boa 

prática metodológica etc. Agora, por exemplo, eu peguei meio casualmente, a 

propósito disso, o último número da revista Dados, a revista do ex-Iuperj, que 
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tem um papel muito positivo no desenvolvimento da ciência política ou das 

ciências sociais no país. No entanto, você pega o último número, que não há 

nenhuma razão para entender que seja diferente ou especial, e o que você tem 

são relatos, relatos. Para colocar em termos da distinção fundamental (e banal) 

entre uma perspectiva ou orientação nomológica, de pretensão generalizante, e 

uma perspectiva às vezes chamada “idiográfica”, preocupada com o registro do 

caso individual, do específico, do “evento”, dos “fatos” (a historiografia, a 

etnografia, o registro jornalístico – portanto, não confundir o idiográfico com o 

“ideográfico”), você não tem como...                              

C.C. - A mesma pergunta que o senhor fez na USP 20 anos atrás sobre a 

diferença de fazer jornalismo e fazer ciência política... 

F.W. - É isso. Você não tem como fugir do que costumo colocar em termos de 

que o específico não é senão a contraface do genérico, e portanto não vai ter 

condição de dizer o que é específico de determinado caso ou evento sem 

confrontá-lo com outros casos ou eventos da mesma espécie ou categoria, o que 

envolve um trabalho conceitual e teórico como referência indispensável do 

trabalho mais empiricamente orientado. Veja o Weber na chamada 

“controvérsia do oikos”, discutida há algum tempo num artigo precioso de 

Mohammad Nafissi. O Weber tratando de adotar uma posição de meio termo 

entre generalistas e “idiográficos” e propondo que o objetivo não é em si a 

teoria ou generalização, mas dar conta adequadamente do caso particular. Só 

que para fazer isso, para fazer o diagnóstico do caso específico, é preciso teoria, 

e o Weber, como diz o Nafissi, acaba fazendo a incorporação consciente da 

teoria à história. O resultado, de todo modo, concedida a importância do registro 

dos “fatos”, é a pobreza que resulta de se abrir mão, sem mais, da reflexão 

teórica e dos recursos que traz ao trabalho com os dados, com os fatos, incluído 
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o estímulo à quantificação e ao rigor que ela traz. Isso é algo que o Gláucio 

salienta no texto de 2005, mostrando, por exemplo, com base em levantamentos 

que outros tinham feito, a reduzidíssima ocorrência de trabalho com dados 

quantitativos nas teses e publicações das ciências sociais brasileiras, sem falar 

de alguma sofisticação nesse trabalho. 

De toda maneira, retomando o fio da meada, se o quadro continua 

merecendo avaliação severa em termos da penetração e difusão de uma postura 

mais exigente, há matizes que não dá para tirar de letra. Bem ou mal, como 

mostra um interessante levantamento de Danilo Barbosa e Samuel de Godoy 

aparecido em 2014 sobre os diversos programas de pós-graduação na área de 

ciência política, estão aí os esforços de ensinar metodologia direito, os cursos de 

metodologia estão lá na USP há tempos, aqui em Minas está o curso de 

metodologia da Fafich (o famoso “MQ da Fafich”, de qualidade reconhecida).  

Creio que é possível dizer que o tom da ciência política no país é dado por gente 

empenhada em se equipar adequadamente e atuar sofisticadamente, em termos 

metodológicos e teóricos. Ao contrário da indigência que aparecia na historinha, 

lembrada aqui e que tenho contado por aí, da visita ao programa de ciência 

política da USP pela comissão da Capes que eu integrava 20 anos atrás, onde 

deparei com uma porção de doutorandos inteiramente perplexos diante da 

pergunta sobre como o trabalho de tese que estavam fazendo diferia do trabalho 

que um jornalista faria sobre o mesmo tema. Acho bom contar sempre essa 

história, que fornece uma referência relevante. As coisas podem estar no geral 

ainda meio precárias, mas você vai à USP e coisas boas estão acontecendo lá, e 

nossos cientistas políticos podem ter participação significativa, por exemplo, 

num debate sobre reforma política, como vimos há pouco com a proposta de 

reforma do Eduardo Cunha. Acho que dá para apostar que as coisas continuem a 

melhorar, com crise política e tudo. Talvez até a crise (ai de nós...), com suas 
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ramificações sociais e de psicologia coletiva e a sociologia exigida, ajude a 

melhorar o entendimento do que estamos vivendo, e assim a ciência política. 

[FINAL DA ENTREVISTA] 

 

 

 
 

 

 


