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Entrevista: 27.01.2015 

 

C.C. - São Paulo, 27 de janeiro de 2015, aqui na USP, entrevistando Fernando Limongi. 

Fernando, primeiro obrigado por ter aceito a entrevista. A gente vai fazer um percurso mais 

biográfico da sua trajetória e discutindo algumas questões das quais você lidou e da também 

da sua experiência profissional. Mas eu queria antes começar a tua formação... família, 

formação escolar, isso antes de vir para as Ciências Sociais. Você nasceu em que ano? 

F.L. - Em 1958, em São Paulo mesmo. Fui criado em São Paulo, frequentei colégios 

particulares de elite, ginásio e colegial no Santa Cruz que era um colégio de elite em São 

Paulo. Na época até mais elite do que hoje porque era mais restrito, o número de colégios 

privados que tinham. Meu pai era promotor, foi promotor e depois passou a juiz, pelo quinto, 

depois desembargador, então sempre foi funcionário público da área do Judiciário. Minha 

mãe era dona de casa, não trabalhava, era normalista, tinha sido professora primária, mas 

depois parou de trabalhar. Sou o quinto filho numa família de seis, são cinco homens e uma 

mulher. Cinco homens em carreira, eu sou o quinto homem e depois a minha irmã que tem 

nove anos menos que eu, que é temporona. Então a família é cinco homens e uma menina. 

Depois quando acabei o colegial fui para a USP, fiz Ciências Sociais na USP, a graduação. 

C.C. - Qual era teu interesse em Ciências Sociais? Você tinha conhecido algum professor? 

F.L. - Não, eu tinha tido professores tanto no ginásio quanto no colegial que tinham feito 

USP, História, Ciências Sociais, e foi indo para aí, questão política também, engajamento 

político, coisa de esquerda, de querer transformar a sociedade etc. e também ao mesmo tempo 

já fazendo uma Sociologia barata, quinto filho homem, o pai, a família já tinha botado um 

para cada coisa séria... 

C.C. - Quais foram profissões dos seus irmãos? 

F.L. - O mais velho é administrador de empresas, o segundo fez Direito e é promotor, seguiu 

a carreira do meu pai, o terceiro é psicólogo, o quarto e o quinto é que foram deixados à 

deriva, o quarto é ator, artes plásticas, e eu fiz Ciências Sociais, a minha irmã depois também 

fez Filosofia aqui na USP, é professora de filosofia lá em Curitiba. 
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C.C. - Você mencionou a militância política, você já tinha antes de entrar? 

F.L. - Não, não cheguei a fazer movimento secundarista. Tinha interesse por política, fazia 

política assim, seguia política. O primeiro vestibular que eu fiz eu consegui não entrar nas 

Ciências Sociais da USP, então meus amigos entraram e eu fiquei de fora, então eu fiz mais 

movimento estudantil aqui na USP nesse período que eu não era aluno. Eu frequentava tudo 

quanto era assembleia, não tinha nada para fazer. Eu arrumei um emprego trabalhava, mas... 

C.C. - Trabalhava em que? 

F.L. - Ih, eu fiz meio um pouco de tudo, mas basicamente fazia avaliação de imóveis, 

trabalhava para um cara que fazia avaliação de imóveis, eu coletava o valor do imóvel para 

ele, ele tinha uma firma bem-sucedida. Mas eu fiz isso mesmo, um bico para ganhar algum. 

Mas meu interesse era vir para Sociais. Fiz curso como ouvinte aqui na História, nas Ciências 

Sociais, nesse período, e um pouco segui o movimento estudantil, e aí a época 77, 78... 

C.C. - Você entrou em 78? 

F.L. - Acabei entrando em 78. Comecei a cursar em 78. Então é um momento de uma certa 

retomada do movimento estudantil, momento da abertura, tal, eu fazendo Libelu aqui em São 

Paulo, ia nas assembleias, ia nas coisas. Em 77 é o ano daquela famosa prisão dos estudantes 

ali na PUC, pelo Erasmo Dias, não fui para o camburão porque cheguei atrasado, sempre 

estava atrasado, continuo sendo atrasado para tudo, então demorei para chegar lá, quando 

cheguei já estava tudo cercado, nem não entrei. Mas eu segui essas coisas, mas nunca fui 

militante, nunca tive muito engajamento realmente no movimento estudantil, eu seguia um 

pouco tal... 

C.C. - Mas esse era um momento de abertura, já tinha um pouco mais de tranquilidade em 

relação ao período anterior. 

F.L. - É, mas ao mesmo tempo era um momento de muito confronto. Se você pegar o 

secundarista dos anos 73, 74, ali não tinha muita coisa, a não ser que você fosse do PC do B, 

fosse realmente engajado, mas para quem tinha essa militância light, não tinha muito 

movimento para ir. Mas 77, 78 passa a ter essas assembleias, você vai, participa, é massa de 

manobra basicamente. Eu ia lá, tinha as palavras de ordem eu repetia, não entendia porque às 
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vezes mandavam a gente calar a boca. Tinha uma briga entre o Refazenda e Libelu, se podia 

falar “abaixo a ditadura” ou não nas assembleias. Então era uma briga danada nas 

assembleias. “Abaixo a ditadura”, começava a gritar, aí vinha um psiu, não pode. Eu não 

sabia nada disso.  

C.C. - Mas você ficava com o pessoal da Libelu? 

F.L. - Não, eu não era próximo a ninguém. Quando entrei aqui para as Sociais é também um 

momento que se cria uma facção, acho que uma facção que sai da Refazenda, um movimento 

independente que chamava Vento Novo, aí fiquei mais próximo desse grupo, mas nunca 

cheguei a me engajar mesmo, na verdade eu acho que é uma coisa meio... sei lá, nunca 

aguentei essa coisa meio disciplinada e meio de constante. 

C.C. - E o curso de Ciências Sociais que você fazia ao mesmo tempo, era...? 

F.L. - Comecei em 78 o curso de Ciências Sociais, mas também comecei a trabalhar e 

comecei a dar muita aula ao mesmo tempo. 

C.C. - Aula de que? 

F.L. - Dava aula no primário, então eu dava aula todos os dias, das duas às seis. 

C.C. - Mas aula particular? 

F.L. Uma a cinco e meia, partiular. Uma escola particular, entrei lá como auxiliar e logo virei 

professor primário, no quarto ano primário, da época. Então era o dia inteiro, um período 

inteiro, e tinha que corrigir muita lição de casa dos alunos, era um trabalho danado. A 

faculdade ficou meio... fazendo noturno, não era um aluno muito aplicado, não. Fui muito 

seletivo em termos do que eu fazia, ia meio que empurrando com a barriga. Fazia duas 

matérias, digamos assim, sérias, por semestre, que eu realmente frequentava, o resto eu dava 

um jeito, assinava a lista, sumia, tinha um amigo que dava um jeitinho, tal, aí fui empurrando 

com a barriga. Era aquela coisa, não sabe muito bem para onde vai, o que quer fazer, e não 

tinha pretensão de seguir carreira acadêmica, acho, não tinha. Isso era muito claro no curso 

das Ciências Sociais daqui, a divisão que se formava entre os alunos, logo no início, entre 

aqueles que iriam, pretendiam seguir a carreira acadêmica e os que não. Você ainda não tinha 

um sistema de entrada por exame, era ainda o sistema de orientador quem selecionava os 
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alunos, então era um processo de cooptação muito claro, que era... Então o aluno que queria 

fazer pós-graduação tinha que colar em um professor, muito cedo, piada, tem que carregar 

muita pasta de professor, muito a mala do professor. Aquele sistema ainda... Tinha tido já a 

reforma universitária, não tinha mais cátedra, mas a coisa era meio esse sistema de cooptação 

e de muita proximidade... Quem fazia noturno, por exemplo, já não tinha essa... era o pessoal 

que fazia mais no vespertino. Não que eu não conhecesse essas pessoas, alguns dos meus 

amigos, das minhas relações estavam dentro desse mundo, mas eu estava me movendo fora 

desse padrão. 

C.C. - Algum professor te marcou em especial? 

F.L. - Ah, sim. Tinham grandes professores aqui, um que era um excelente professor... eu 

tinha essa seleção, por professor, ia fazer os cursos, tinha muita optativa. O que esse cara está 

dando, você ia atrás. 

C.C. - Mas a noite, todos que davam... 

F.L. - Aqui é sempre espelhado, deu de tarde, tem que dar de noite. Um grande professor, 

grande professor, era o Juarez Lopes Brandão, baita professor. Tive Política I com ele no 

primeiro semestre. Se o Juarez dava um curso eu ia trás, até na pós-graduação eu fui atrás 

dele também. Fiz dois cursos com ele na pós-graduação. O Juarez era um grande professsor, e 

um outro cara assim, um outro professor que me influenciou muito, que eu gostava muito, 

que tive boa relação, depois na pós-graduação voltei a estudar com ele é o Carlos Estevão 

Martins, que não era um cara muito fácil, mas quem eu admirei, esse, tenho uma admiração 

pelo trabalho dele inacreditável, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci, mais 

criativo, mais... impressionante. Fiz duas optativas com ele que me marcaram muito. Ele era 

um cara completamente indisciplinado, idiossincrático, mal-humorado, mas um baita de um 

intelectual, então eu fiz curso com ele na graduação. Agora, aqui, assim, a graduação era 

muito... dizer que era teórica é um exagero, mas muito livresca, muito voltada para ler textos 

e para análise exegética dos textos, e muito marcada pelo marxismo ainda, era uma coisa que 

era uma crítica do marxismo, uma tentativa de crítica renovadora do marxismo, mas que ia 

sempre por novas ondas e novas críticas, sempre estava surgindo uma nova versão da crítica. 

C.C. - É Gramsci... 
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F.L. - É. Esse tipo de coisa. Vai indo, Gramsci, Thompson e vai sempre chegando uma... Um 

era Perry Anderson, era a renovação, depois vem Gramsci, depois vem Thompson, e vai 

sempre nessas modas, tratamento sempre... e sempre tendo como referência algum texto e 

você aprendia a comentar texto, era um treinamento muito incrível, do qual até hoje eu não 

consegui me livrar. Começo a escrever, eu começo a fazer exegese de texto e comentar texto, 

ir na lógica do texto. 

C.C. - Basicamente era a discussão de um texto, os professores perguntavam o que acharam 

do texto e discutiam? 

F.L. – Têm diferentes tipos de professor, mas em geral muito essa história de seminário e de 

acompanhar o texto e fazer comentário interno ao texto e desmontar o texto, e você 

desmontava o texto e não montava patavina nenhuma, então... Isso era muito paradoxal 

porque esse é o momento de abertura de redemocratização, e isso não passava aqui, nada. 

C.C. - Nem nas Ciências Sociais. 

F.L. - Impressionante, você não tinha um curso de atualidades, digamos assim. Um único 

curso que eu fiz que tratou de coisas relacionadas a política brasileira, concreta, que estava ali 

rolando, foi um com o Carlos Estevão Martins. Hoje eu acho que ele estava fazendo aquele 

famoso artigo dele com o Sebastião sobre a abertura, estava lendo aquelas coisas, e ele botou 

a gente para ler o Carlos Castelo Branco. Aí você vai ver o que está acontecendo ali. O que é 

isso, não é? Totalmente diferente, e que eu me lembre foi um dos poucos cursos que eu tive 

que... 

C.C. - Essa mobilização, atuação política ou cívica era paralela, separada? 

F.L. – Separada. Mas mesmo assim, no movimento estudantil o que a gente fazia? Dois 

minutos depois estávamos montando grupo de estudo para ler Gramsci, para ler não sei que, e 

aí assim, toda ação política tinha que ser derivada de uma teoria política, teoria marxista da 

política e de como fazer.  

C.C. - Nas Ciências Sociais alguém ensinava Weber ou...? 

F.L. - Tinha Sociologia, mas Sociologia eram os Três Porquinhos, coisa clássica, tal. Mas 

como eu te disse, eu fui muito seletivo e tinha que juntar minha vida prática com conseguir 
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fazer a graduação, fui empurrando, preciso de um diploma. E Antropologia eu nunca me 

interessei, praticamente não fiz os cursos de Antropologia, sobrevivi; Sociologia eu tinha 

interesse, mas não dava o clique, a ficha não caia, nunca curti, nunca peguei para valer. No 

primeiro e segundo ano eram as básicas, a partir do terceiro, quarto você só fazia optativa. 

C.C. - Aí você fez mais de política? 

F.L. - Só os professores de política. 

C.C. - Você gostava o que de política, teoria, filosofia? 

F.L. - Eu tinha essa coisa que eu gostava da coisa prática, eu queria ir para coisa prática, 

queria discutir política brasileira. Mas tinha muito pouco, quase nada, aí sentia essa carência, 

essa falta. 

C.C. - Pesquisa na graduação era comum? 

F.L. - Muito pouco, muito pouco. Era esse sistema de que o aluno ia se juntando com o 

professor, ia lentamente sendo assimilado ao grupo de pesquisa do professor, ia ganhando um 

status diferenciado, tal. A minha história é essa, virei professor primário, depois consegui 

uma promoção, arrumei um emprego de professor no ginásio, saí dessa escola primária, fui 

para o ginásio, comecei a dar aula em colegial. Aí falei, bom, vou para essa carreira aqui, 

estava achando que ia ser professor e estava pegando aqui para ter formação. Mas aí quando 

eu estou indo para o último ano, acabando minha graduação, eu fiz em cinco anos e meio, por 

aí, eu fiquei um tempo desempregado, virei um ano, que briguei na escola, fui demitido em 

dezembro, aí você não acha emprego porque está tudo fechado. Então eu entrei em desespero, 

o que vou fazer da minha vida? Estava acabando... 

C.C. - Você estava morando com seus pais ainda? 

F.L. - Eu tinha saído de casa já, porque eu tinha um bom emprego nesse ano, estava 

ganhando bem, aluguei uma casa, mudei, estou ainda acabando a graduação, e aí o amargo 

desemprego. Dizem que desemprego é uma experiência na vida de qualquer pessoa, 

marcante. Para mim foi. Porque eu virei o ano procurando emprego, sem emprego, e aí dá um 

vazio. Trabalhava um período e meio dando aula, outro período eu vinha aqui para a 

faculdade de noite, e de repente você está só na faculdade de noite. Deu um vazio na minha 
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vida aí, e procurando emprego e não achando, não achando, não achando. Aí falei, esse 

negócio não vai dar certo, não. Lá para... na bacia das almas, já era abril para maio que eu 

arrumei umas aulas para dar. Aí arrumei aula no Objetivo, que é um cursinho, que é uma 

linha de montagem, e ainda arrumei em Geografia, da qual eu sabia nada, então eu decorava 

a aula, ia lá e dava aula, e era uma linha de montagem, um negócio totalmente surreal, eu 

nunca fui submetido à experiência tão surreal quanto dar aula no Objetivo. Mas aí também 

passei a dar uma quantidade de aulas estratosférica, dava 30 e tantas aulas por semana, sendo 

que 20 e poucas eram a mesma, eu repetia 20 vezes por semana, 50 minutos a mesma aula. E 

no Objetivo você tem que dar a mesma aula, você não pode variar, porque a prova é 

unificada, e se a tua classe reclamar que não teve a matéria que caiu na prova, você está 

despedido, porque o Objetivo vai ter que fazer outra prova, e vai ter um puta prejuízo. Então 

você está numa linha de montagem. Aqui não vou. Foi aí que falei, bom, vou tentar outra... 

talvez a carreira acadêmica, e fui muito pragmático. Um amigo meu, aqui da graduação, que 

fez boa parte da graduação comigo, tinha acabado antes, porque era um aluno regular, 

normal, não era tão indisciplinado quanto eu, cheio de outras atividades, ele já tinha 

concluído e tinha ido para o mestrado em Campinas, onde a entrada já era por programa, por 

seleção. 

C.C. - Era uma universidade nova ainda?  

F.L. - Era uma universidade nova, mais moderna, e tinha por colocação, na entrada você 

poderia receber bolsa pelo CNPq, Capes, dependendo da sua colocação. Ele tinha uma bolsa. 

Falei, opa, aí está um emprego, aí está uma possibilidade. Mas mesmo nesse período, falei, 

então vamos tentar a coisa acadêmica, nunca tinha deixado... eu tinha interesse, eu estudava, 

as coisas que eu gostava, os cursos, fazia dois cursos pelo menos por semestre que eu me 

aplicava, sempre ia bem, tinha nove, dez. 

C.C. - Mas você não chegou a criar com nenhum professor um vínculo que permitisse esse 

ingresso tutelar? 

F.L. - Não. Quando eu fui conversar com o Carlos, disse, não tenho vaga. Aí nessa mesma 

época eu estava fazendo um curso com o Guilhon, e estava indo bem o curso com o Guilhon, 

fui falar com o Guilhon, “não tenho vaga”, ele falou, “não é assim, filho, tem que gramar, 

fica aqui no meu entorno...” Depois acabei nesse mesmo ano, no final do ano fazendo uma 
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pesquisa com ele, foi a primeira pesquisa que eu fiz, que eu trabalhei com alguém, mas tinha 

essa coisa que você tinha que ficar ali. Ele só ia me por para dentro... também porque era uma 

baita responsabilidade para o orientador, nesse sistema aí. Ele põe para dentro o cara, aí é 

móveis e utensílios dele. Eu chego lá e falo, quero ser seu orientando, e sou uma mala sem 

alça, o cara vai ficar comigo, travando uma vaga e tem que... tinha também uma razão de ser 

de precisar dessa aproximação. Quando eu vi que esse negócio de ser professor secundário 

era uma furada e que eu tinha que achar uma carreira melhor para mim, e que a coisa 

acadêmica apareceu como uma possibilidade, então eu tinha essa possibilidade de Campinas, 

mas falei, mas também vamos tentar a USP; mas a USP quando eu refiz o plano de voo já era 

tarde, eu tinha que ter ficado mais próximo dos professores e tecido mais essas relações. Na 

Unicamp era por concurso, lá  se inscreve, pega, faz e entra. 

C.C. - Aí você fez concurso em 82? 

F.L. - Final de 82 para começar de 83. Eu sei essas coisas todas por causa de Copa do 

Mundo. Em 78 que eu entrei aqui é Copa da Argentina, e 82, que eu estou no Objetivo e 

presto concurso é a Copa da Espanha. Mas aí eu comecei a pós-graduação, o mestrado, em 

83. Aí eu entrei na seleção de Campinas, e aí também eu arrumei umas escolas melhores para 

dar aula, eu não parei de dar aula. 

C.C. - Aqui em São Paulo? 

F.L. - Aqui em São Paulo. Saí do Objetivo. 

C.C. - Você ia assistir aula e voltava? 

F.L. - É. Aí era esse aluno itinerante, você vai, bate e volta. E era um horror, um horror, uma 

experiência desagradável, porque Campinas não é tão perto assim, naquela época era menos 

perto ainda. A gente ia de Fusca, então demorava uma hora e pico para chegar lá e você 

chegava lá não tinha ar condicionado, nem no carro, nem lá, Campinas é quente prá cachorro. 

Aí chega lá não tinha aula, tinha greve, tinha isso e aquilo. Você ia até Campinas para bater e 

voltar, puta merda, que ódio. Mas então aí eu diminuí muito o número de aulas que eu dava, 

arranjei um colégio melhor para dar aula, dava poucas aulas e fui fazendo a graduação e 

vivendo de bolsa e poucas aulas. 
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C.C. - Pós-graduação. Para ingressar lá além da prova de seleção precisava ter algum projeto, 

orientador? 

F.L. - Não. 

C.C. - Era depois que entrava no curso. 

F.L. - Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Tinha ideias chutadas e pensamentos 

vagos. Como eu disse, eu tinha feito um curso com o Guilhon e tinha feito uma coisa sobre... 

O Guilhon dava Foucault e essas coisas, tal, aí eu pensava em fazer uma coisa de formação 

da classe operária e criminalidade, uma coisa que ia meio pelo nível do Boris Fausto, pelas 

coisas que o Paulo Sergio Pinheiro estava estudando. Eu tinha uma certa atração por essa 

coisa do Paulo Sergio Pinheiro que ele estava trabalhando na Unicamp nessa época, eu achei 

que eu ia para isso. 

C.C. - Tinha o pessoal da História também. 

F.L. - É, mas eu não conhecia. Mas tinha essa coisa, meio junção do Thompson, Foucault, 

classe operária, tinha lido o livro do Kowarick, do Boris Fausto, então tinha uma coisa entre 

movimento operário, anarquismo e criminalidade e formação da classe operária. Tinha 

também muita influência dos cursos que eu tinha feito com o Juarez, que trabalhava com essa 

coisa da formação da classe operária.  

C.C. - Só curiosidade, nessa época o PT tinha acabado de ser fundado, tinha toda essa 

discussão sobre frente ou não, política, você participava disso? 

F.L. - Não, não. Eu tinha um engajamento político muito pequeno, assim direto. Em 78 fiz 

campanha para um cara, em 82 já não estava fazendo campanha. Mas aí quando eu fui para a 

Unicamp, o primeiro curso que eu fiz lá foi com a Maria Hermínia, e a linha que a Maria 

Hermínia... a Maria Hermínia era a chefe do departamento, a chefe da pós-graduação, estava 

organizando o negócio lá, e ela estava montando o... como que é o nome do nucleo lá? Acho 

que é Nup... não, Nup é o de população. Nep, ou Nepi, que chamava na época, que era uma 

coisa de políticas públicas e política social. Aí fiz um curso com ela, aquela coisa de 

Marshall, Bendix, começo da política social, Wanderley, cidadania regulada, esse tipo de 

coisa, aí fui meio sendo atraído, digamos assim, para área gravitacional da Hermínia. Aí 



 

10 

 

fiquei vendo se fazia pesquisa para ela ou não, ficou meio um namoro, uma coisa, mas 

rapidamente ela virou a minha orientadora lá, mas ainda não tinha claro o que eu ia fazer. A 

gente tinha que fazer muito curso, a Unicamp era um modelo de formação mesmo.  

C.C. – Mais o americano. 

F.L. – Mais o americano, tal. Mas, paradoxalmente, eu peguei muito curso para fazer aqui, 

podia fazer muito curso aqui. Então fiz muito curso aqui, fiz com o Carlos Estevão. Outro 

cara que eu esqueci de mencionar que eu gostava muito, que foi muito influente para mim é o 

Leôncio. Na graduação fiz curso com ele, o que é também irônico que o Juarez e o Leôncio, 

logo depois que eu entrei na Unicamp, eles foram para a Unicamp também. Se aposentam 

aqui e vão para a Unicamp. Aí eu fiz curso com eles de mestrado lá, com eles lá, e vim fazer 

curso com o Carlos Estevão aqui. E aí ficou meio assim, fazendo curso com o Carlos 

Estevão, acho que foi 83, 84, ele estava estudando Constitucionalismo, e estava já com a 

antena ligada para uma possível Constituinte. Então começou a dar Teoria Constitucional, 

deu um curso aqui de Teoria Constitucional, a importância das instituições, sistema de 

eleição etc. e eu fui indo para essa coisa. Logo depois, eu fiz um curso com o Regis 

Cassandar, que também, cara, que professor, puta que pariu, que professor! Impressionante. É 

um cara de uma... putz, impressionante, ele era um encantador de cobras, você ficava 

maravilhado, sei lá, ele tinha um... sei lá. E o Carlos... o Regis deu para a gente ler Bobbio, 

coisa do jus naturalismo, Bobbio Bovero, a gente leu em italiano, não tinha tradução. Então a 

gente leu a versão italiana. Daí eu me apaixonei pelo Bobbio. Tanto que eu comecei a ler 

italiano. Lia tudo, ia atrás das coisas do Bobbio, achava o que tinha. Então comecei a ir um 

pouco para a teoria. Outro curso que eu fiz, eu fui na PUC fazer um curso com o Bolivar. O 

Bolivar tinha sido professor aqui rapidinho, mas não era professor muito engajado aqui, 

estava mais na PUC. Aí ele dava um curso de pós-graduação lá que era um negócio Teoria 

das Transições, Hollins, Stepppard, O’Donnell, que era o trabalho dele. Isso é antes do 

projeto O’Donnell, Whitehead e Schmitter. Que o Bolivar participa no início desse projeto, 

então o Bolivar está engajado nisso. Puta, aquilo para mim aquilo foi... é o que eu quero. O 

Carlos Estevão discutindo Constitucionalismo, pensando, como a gente abre uma boa 

Constituição para o Brasil, aí para frente, o Regis, meio nessa na nova visão, Bobbio, essa 

coisa... Eu tinha lido, na verdade, um dos cursos que eu fiz com o Carlos Estevão na 

graduação, o Carlos Estevão deu um livro clássico do Bobbio, Qual socialismo? onde o 
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principal argumento é o marxismo não tem teoria política, porque o marxismo quer o fim do 

Estado, então não tem teoria política marxista. Então aquilo para mim, então tem que ir para 

outro lugar. Então começo a ler Lindsay, a ciência política norte-americana, e a Unicamp era 

muito mais aberta, a Hermínia, sobretudo, a Sonia Draibe, muito mais aberta a ciência 

política norte-americana do que aqui. Por isso que eu vou fazer curso com o Bolivar. Isso é o 

que eu queria fazer, quero pensar o que está rolando aqui no Brasil, em transição, e ninguém 

pensando nada sobre isso. Mas o primeiro projeto que eu formulei, de escrever uma tese de 

mestrado foi um projeto em que a minha ideia era comparar Madison, Mill e Tocqueville, 

essa coisa de tirania das maiorias, o que é teoria democrática, esse negócio. Tive um projeto 

aprovado na Fapesp com essa entrada, sob a orientação da Hermínia. Cheguei a receber a 

bolsa por uns dois, três meses. Mas quando eu entrei com esse projeto eu já tinha...  parei de 

dar aula, falei, agora acho que vou ser acadêmico mesmo para valer, então chega disso, vou 

fazer um projeto de tese, vou só estudar, e aí comecei a só estudar. Aí foi uma fase na minha 

vida, que eu lia bastante, estudava bastante, mas dessa coisa da política social, digamos 

assim, da expansão do estado social, voltei um passo atrás, liberalismo e democracia era o 

meu tema ali. E Madison, Tocqueville... Agora, era um problema louco porque eu não lia 

francês, estudar o Tocqueville sem ler francês... Até tinha feito curso com a Célia sobre 

Tocqueville, aqui na pós-graduação, e também o Madison você não achava patavina nenhuma 

aqui no Brasil, é pré-internet isso, então bibliografia complementar nenhuma. Então era um 

projeto fadado ao fracasso. Mas então aí estava meio nesse mundo aí. O Carlos Estevão 

estava na Fundap, me arrumou também um emprego lá na Fundap, para fazer uma coisa de 

um levantamento teórico. Queria um cara para levantar livro para ele ler, levantar livro e 

artigo e usar os recursos da Fundap para ele montar um projeto que nunca ficou claro para 

mim o que era, mas eu tinha que fazer umas pesquisas para ele, tal. A Fundap era bastante 

moderna, antenada e conectada, então tinha um sistema de bibliotecas muito eficiente, meio 

subutilizada, umas pessoas lá que ficavam meio sem tanta demanda. Eu vivia lá pedindo 

coisa, “para o Carlos Estevão, que é diretor...” e saia, me engajei bem lá, me dava bem com 

as pessoas, então o pouco que eu conseguia ler era dado o esforço dessas pessoas. Achavam 

uns Bobbio na biblioteca de Araraquara, perdido um Bobbio em italiano, traziam para mim, 

xerocavam inteirinho, davam para mim. Achava carta de John Stuart Mill para o Tocqueville 

não sei aonde. Eu lembro de ir em depósito da prefeitura, diziam que a prefeitura tinha o 

catálogo da Mario de Andrade, dizia ter os debates da Constituição Americana, os famosos 
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debates, tal, mas estava perdido. Me mandaram para um depósito em Santo Amaro, eu 

lembro de ficar procurando ali, essa que era a vida aquela época. Então eu fui indo, fui 

fazendo essas coisas aí, tal, aí próximo passo foi... Estou ali na Fundap, fazendo esses 

levantamentos para o Carlos e com o projeto na Fapesp, mais no campo da teoria. Porque eu 

não sabia fazer pesquisa empírica, essa que é a verdade, nunca tinha sido treinado para fazer 

pesquisa empírica, todo treinamento que eu tinha tido era para ler, então eu fui me voltando 

para isso. Mesmo a Unicamp não dava um treinamento em metodologia, pesquisa empírica, 

esse tipo de coisa. Os cursos que eu tive de metodologia lá na Unicamp que eu me forçava a 

fazer era de novo ler Marx, ler O Capital.  

C.C. - Aí você muda o tema da tese do projeto? 

F.L. - Daí o que acontece, também, estou vendo que não vai dar certo essa tese aqui porque 

eu não tenho material, e aí escrevi um relatório, não fiquei ruim, não. Outro dia achei a cópia, 

deu até para ler, mas não ia sair um mestrado bom dali por que... Aí a Hermínia vai para o 

núcleo do Bolivar, Idesp, no projeto História das Ciências Sociais, e aí ela me convida, “olha, 

tem um emprego aqui”, talvez esteja errando um pouco essa história cronologicamente do 

meu projeto de mestrado, quando eu vou para o Idesp ainda estou com meu projeto de 

mestrado, mas a Hermínia vai lá para fazer a História das Ciências Sociais. O projeto inicial, 

a armação original, quando ela vai e me convida, acho que era uma e que acabou acontecendo 

foi outra. O Bolivar eu acho que ia participar mais ativamente do projeto do que participou, 

depois acho que houve um rearranjo interno lá, aprovam um outro grande projeto e eles 

dividem, o Bolivar não fica no projeto da História das Ciências Sociais para fazer a parte de 

ciência política, que ficaria o Bolivar, a Hermínia, e eu seria um dos estagiários ou 

pesquisadores nessa coisa. Mas aí o Bolivar aprova um outro projeto grande com a Ford, da 

História das eleições brasileiras, então, o dia tem 24 horas, ele também está muito engajado 

na coisa da redemocratização, abertura, tal. Então eu vou lá para essa história das Ciências 

Sociais, e daí quem realmente coordenou esse projeto foi o Saim Glicério, ainda que a 

Hermínia continue a minha orientadora e eu trabalhe muito diretamente com ela, quem 

definiu, digamos, a estratégia de pesquisa, modelo, quem coordenava a pesquisa era o Miceli, 

e o Miceli é um dínamo, o cara... Eu lembro que diziam que ele chegou da França... Eu entro 

lá, comecei a trabalhar, o Miceli ainda estava na França, ele tem um problema cardíaco na 

França, demora um pouquinho mais para chegar, então o projeto começa meio devagar, tem 
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esse rearranjo, tem a chegada do Sergio, tal, “o Sergio está devagar, o Sergio não é mais o 

Sergio de dantes depois dele ter tido esse problema do coração”, eu só fico imaginando o que 

é o Sergio antes, porque o cara era um azougue, é um azougue, tem uma capacidade de 

trabalho inacreditável. É muito comum gente falar que tem dificuldade de relacionamento 

com ele, comigo sempre me dei muito bem com ele, o modelo dele de trabalho, era um 

modelo assim tipo, jogava “você vai fazer isso”, fazia, e você tinha que apresentar num 

grupo, trabalhava um monte de gente, tinha um grupo, e você apresentava o resultado parcial 

que você tinha feito, sei lá, feito quinzenalmente, a cada três semanas, a gente tinha reuniões 

de trabalho. Quem tinha garrafa para entregar, apresentava, o Sergio criticava, falava tem que 

fazer mais isso, tem que fazer mais aquilo, para mim aquilo sempre funcionou como, vai atrás 

de mais coisa. Aí comecei a fazer as coisas que ele mandava fazer, ele e a Hermínia iam 

mandando fazer, e foi sobrando para mim coisas para fazer e eu fui fazendo. Aí a coisa 

começou a redirecionar totalmente; a primeira coisa que eu fiz lá que o Sergio estabeleceu 

como modelo de entrada, foi pelas revistas, “vamos pegar as revistas que eram publicadas na 

área de Ciências Sociais e cada um pega uma revista, vai lá, traz e... tira o que der disso aí e 

arruma um jeito de... e ali os caras tinham um modelo de sistematização de levantamento de 

dado. Primeira vez que eu comecei a trabalhar com [pingue?] e organizar informação, 

classificar, contabilizar, tal, é muito rastaquera, nada muito sofisticado, simplesmente... o que 

eu fiz? Coube a mim a revista de Sociologia e Política da Escola de Sociologia e Política, a 

revista chama Sociologia, quando em deram essa, falei, puta, não é o que eu quero, não quero 

sociologia, quero ciência política, mas não tinha nenhuma revista de política. Agora, vamos 

ver o que dá. Aí assim, fiz quantificação, quantas vezes o mesmo cara escreveu, quem 

publicava, começamos a traçar isso, aí tinha lá uns dois artigos sobre a Escola de Sociologia e 

Política, depois daí vai fazer... aí a criação da escola de Sociologia e Política, depois começa 

a mexer um pouco com a criação da USP, foi aí que foi definindo o projeto meu de pesquisa 

ali, mas ainda no começo convivia esse projeto de pesquisa e o meu projeto de mestrado, 

eram duas coisas diferentes. Ali eu fazia pesquisa, ia respondendo a demanda, e a outra coisa 

era um projeto de mestrado. 

C.C. - Você tinha uma bolsa, emprego? 

F.L. - Tinha... isso não pode no record aí porque era ilegal, mas eu acumulava a bolsa da 

Fapesp com um salário de pesquisador no Idesp, acho que era isso, acho que era assim, eu 
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tinha Fapesp e Idesp. Quando entrei na Fapesp, Fapesp era dedicação exclusiva, você não 

poderia fazer isso. 

C.C. - Eu fiz. Quando eu fiz mestrado e doutorado era bolsa do CNPq e Capes, eu tive, não 

era proibido, eu já trabalhava no CPDOC, tinha que ter uma carta do diretor dizendo que você 

estava dispensado para seguir, tinha apoio, uma coisa assim... 

F.L. - Aí eu já tinha meio que acabado a exigência de cursos da Unicamp, fazia uns cursos de 

ouvinte aqui, ali, ainda tinha lá meus grupos, tal, e estava participando desse grupo. Esse 

grupo da História das Ciências Sociais tinha uma vida própria, a gente ia lá todo dia e tinha 

reunião semanal, e as vezes vinha gente de fora, tinha um grupo de consultores que juntava a 

Arminda, o Fernando Novaes, a Marisa Correia, da Unicamp, a Eunice, aí você tinha que 

apresentar teu trabalho para esse povo, esse trabalhinho sobre a Sociologia e Política. 

Esqueci, depois de Sociologia e Política, não fui direto, fiz um negócio sobre a revista 

Brasiliense, que até deu um primeiro artigo que eu publiquei em revista, uma coisa sobre o 

Caio Prado Junior, Brasiliense, então estava fazendo essas coisas aí, então estava indo aí, mas 

era uma coisa assim muito... O que ainda tinha para mim era assim, estou indo, mas o que vai 

dar profissionalmente isso aqui, era uma coisa meio... vai empurrando, não tinha uma coisa 

assim... Estou falando isso porque chegou um momento que começou a me dar uma 

encruzilhada ali, tipo, “e aí cara, você vai viver o resto da vida de bolsa, de bico”, é muito 

instável, você não tem uma perspectiva. Uma parte dos meus amigos vivia, não de Ciências 

Sociais, estavam se profissionalizando, casando, tendo filhos, tendo salário regular, e eu 

nesse bico aí. Aí você começa a ter... então estava uma coisa ali... 

C.C. - Um minutinho para trocar a fita. 

[FINAL DO ARQUIVO_01] 

C.C. - Você estava nessa encruzilhada, o projeto de Madison, Tocqueville e esse outro 

trabalho, uma certa... 

F.L. - O trabalho do Madison, Tocqueville estava andando muito devagar, porque eu tinha 

muita dificuldade de encontrar material e eu também ia por conta própria, não era área da 

Hermínia, então foi uma insistência minha nessa coisa, quero fazer isso aqui, tal, a Hermínia 

estava para outro lado, estava para esse da História das Ciências Sociais, que tinha essa 
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dinâmica, criou ali um grupo muito forte que se relacionava muito ali entre a gente, o grupo 

mais jovem. Estava lá eu, a Helô,...quem mais tava como pesquisador? a Lilia Schwarcz 

também se juntou ao grupo, a Monica Dantas, ela acabou largando a área, acho que nem 

completou o mestrado, quem mais tinha? Está me escapando alguém que era do grupo ali, 

que trabalhava com a gente, mas a gente tinha muita relação ali, fora a vida do Idesp, que 

tinha mais a Rachel, o Bolivar, o Marcos Figueiredo; mas então, estava nessa coisa ali, um 

pouco vendo para onde ia com a vida, mas não tinha perspectiva de um emprego de longo 

prazo na carreira acadêmica. Mas foi então que ocorreu um concurso aqui na USP, foi aberto 

para substituição, em que muito malucamente, quem chefiava o departamento naquela época 

era a Célia e a Teca, elas definiram um concurso heterodoxo, disseram, não pode ter 

mestrado, porque o departamento estava numa situação muito complicada, porque boa parte 

dos professores, por questão de engajamento político, estavam dedicando muito pouco tempo 

ao departamento, o Weffort, o Moisés, o próprio Bolivar, que era também horista, meio um 

substituto aqui, a Ruth Cardoso, essa mais por questões indiretas do que diretas; todos se 

licenciaram em 86 por questões eleitorais, a única que não foi concorrer foi a Ruth, mas o 

Fernando Henrique estava concorrendo a senador, então todos se afastaram. De repente o 

departamento... E o Guilhon estava trabalhando com o prefeito de Osasco, acho que estava 

licenciado também, então o departamento estava... Já tinham se aposentado o Juarez e o 

Leôncio, então o departamento estava meio... Aí elas falaram, queremos gente para carregar 

piano, não pode ter mestrado. Aí eu entrei nesse concurso. 

C.C. - Em 86? 

F.L. - Isso é em 86. 

C.C. - Mais uma Copa do Mundo. 

F.L. - Mais uma Copa do Mundo. Mas nessa eleição, o que realmente dá uma razie aqui é a 

perspectiva de eleição que vai todo mundo tirando licença, e aí é vaga de substituição, é uma 

vaga por seis meses, mas esse era o jeito que se entrava na USP. Antes de uma reforma de 

regimento que tem, que você ainda podia entrar sem mestrado, acho que eu fui um dos...eu e 

o Leonel que entramos juntos nesse concurso, fomos dos últimos a entrar ainda sem 

mestrado. Aí é substituição, mas tem a perspectiva de... Então eu nem sei bem qual foi a vaga 

de fato que entrei, se da Ruth, se do Bolivar que sai, aí assim, se o cara voltar tem que dar um 
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jeito aí para ver se eu espirro ou eu fico, mas... O fato é que eu consegui ficar. Aí sempre se 

achava um jeito de quem entrava ia ficando, acho que não tem nenhum caso; acho que teve 

um caso de uma pessoa que entrou, como eu, nesse sistema e acabou espirrado. Teve algumas 

vezes dificuldades, espera um tempo, era precário, mas... Teve gente que viveu aqui como 

precário o tempo inteiro, Acho que Koogans, Claudio Volga, o próprio Régis, nunca fizeram 

concurso de efetivação eu acho, não tenho certeza. Eu só fui fazer esse tal de concurso de 

efetivação, virar realmente funcionário público em 1999; eu tinha ido para um pós-doc nos 

Estados Unidos, voltei só para fazer o exame, porque fui empurrando com a barriga, aí tem 

de coordenar todo mundo, tem que fazer todo mundo... ai vai entrando mais um... 

C.C. - Então era um substituto que ficava incorporado? 

F.L. - É, vai ficando. Depois a Constituinte nos garantiu, essas coisas. Aí eu entrei aqui. Aí, 

digamos assim, a coisa que vai ser a carreira acadêmica acabou, eu sou filho de funcionário 

público, então, o que um filho de funcionário público almeja? Um cargo público estável, 

então, vou começar a contar tempo. Então eu entrei para cá, falei, vou ficar aqui, essa é a 

minha carreira. Agora tem que ser pragmático, aí não podia manter a bolsa da Fapesp 

obviamente, era incompatível, então eu fechei a bolsa e fechei o projeto. Dali não vai sair um 

mestrado, eu tenho que fazer um mestrado rápido, vou pegar o que eu estou realmente 

pesquisando que é essa história das ciências sociais que eu estou fazendo e estou trabalhando, 

estava num ritmo de trabalho muito grande. 

C.C. - Quer dizer, para entrar aqui como professor não podia ter o mestrado, mas para ficar 

efetivado era importante ter depois? 

F.L. - O regimento da USP aquela época permitia contratação a título precário de não 

mestres. Logo em seguida tem uma reformulação no regimento e a carreira começa só com 

doutorado, você não pode entrar sem doutorado. Então eu entrei sem mestrado, lá por baixo, 

mas eu sabia, preciso rapidão de um mestrado. E também aí a luz acende, ficar aqui dando 

aula e fazer o doutorado, não vai dar certo, e eu não vou ter uma boa formação que é o que eu 

preciso. E a minha experiência rapidinho foi de que dar aula e preparar aula, essa coisa, 

demanda muito, tinha toda essa... como vou caracterizar, o que nós estávamos conversando 

no intervalo, essa visão muito, vamos expressar de forma educada, muito elevada que a USP 

tem em si mesmo, o professor da USP tem que ser o máximo, tem que ser o bom, então eu 
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sabia que eu não era, que eu tinha tido uma formação muito incompleta, muito 

descontinuada, que faz uns cursos aqui, outros ali; o mestrado eu tinha estudado bastante, 

sobretudo eu estava muito mais antenado agora com a ciência política americana, que era a 

que eu mais gostava de ler e na qual eu não tinha tido formação nenhuma. Então eu estava 

muito mais voltado para essa coisa de transição, escolhas institucionais, estava muito 

influenciado pelo Bolivar, na verdade, como todo mundo a essa época foi. O Bolivar está 

marcando a agenda ali. Eu li no Idesp, quando estava no Idesp fazendo a História das 

Ciências Sociais e durante o período... O Bolivar participa da comissão Afonso Arinos, da 

Constituinte nomeada, ele trabalha feito um maluco nessa época, ele traduz o célebre artigo 

do Lins, Perigos do presidencialismo, o presidencialismo e parlamentarismo, ele faz alguma 

diferença, e distribui, mimeografa, já era uma impressora vagabunda de um computador que 

tinha lá  do Itaú, que não era propriamente um computador, era quase uma máquina de 

escrever turbinada. O Bolivar gira aquilo ali, manda para Deus e todo mundo, eu peguei uma 

cópia e li, você fica nessa... estava um outro mundo ali rodando, e esse era o mundo que eu 

queria conhecer. O Iuperj para mim era muito mais a referência do que a própria USP em 

termos de ciência política, quem eu estou lendo é o Wanderley, o Olavo, o que eu estou 

vendo é essa coisa que eu quero fazer, essa coisa que está muito mais colada com a agenda 

política do que a USP estava. Era uma coisa completamente paradoxal, todo mundo na USP 

está indo para a política, entrando na política, Weffort, Fernando Henrique, Bolivar, mas 

ninguém está pensando desse jeito o sistema político, vem com uma outra formação 

totalmente... e eu estou querendo fazer uma coisa, estou querendo aprender o que eu achava 

que era ciência política e estava que estava nos Estados Unidos, por ter feito também essa 

história da ciências sociais, ter participado dessas discussões, a gente leu o texto sobre como 

foi a ciência política na Europa, como foi aqui, então, ciência política tem nos Estados 

Unidos, não tem em nenhum outro lugar do mundo. Você quer ser cientista político você tem 

que estudar nos Estados Unidos. E fazer o doutorado e ser professor na USP você nunca vai 

chegar e fazer um bom doutorado, você vai sofrer, você vai capinar, eu falei, eu tenho que 

sair fora. 

C.C. - O Iuperj não foi uma possibilidade, não era, você não conseguiria a dispensa? 
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F.L. - Não... Nunca passou pela minha cabeça, acho. Mas imagina se eu sou professor da 

USP, vou fazer doutorado, no Iuperj, eu sou demitido, pô. Tinha uma rivalidade, tinha uma 

certa rivalidade. 

C.C. - Você começa, só voltando um pouquinho, você começa dando aulas de graduação, 

como você falou, o concurso foi para as pessoas que iam carregar o piano, você dava aula de 

tudo, graduação, Política I, II, III? 

F.L. - A minha inauguração mesmo foi em Política I, no primeiro semestre que eu entrei. 

Acabou meu contrato em maio. O Leonel que pegou a primeira vaga e a segunda vaga no 

concurso era, pode ser, pode não ser, então ficou aquela coisa ali até a vaga sair, deu abril, 

maio. Então o curso já está andando. Quem estava dando esse curso de Política I, a que 

depois foi pra Antropologia, a professora... Maria Lucia Montes, ela tinha pedido uma 

licença, estava acumulando, estava dando três, quatro cursos ao mesmo tempo, Política I, 

uma optativa e uma na pós, sei lá, estava uma loucura. Quando ela estava muito cansada eu 

dava Política I para ela, então ficava meio que no Objetivo, de prontidão, com a aula 

preparada, quando a Maria Lucia falava, estou cansada, vai lá dar aula. A primeira aula que 

eu dei foi hilária, em Política I, porque eu entrei para dar aula a Maria Lucia falou, vai lá dar 

aula que eu estou cansada, fui lá dar aula, depois de dez minutos ela entra e senta lá no fundo, 

e eu só via ela falando assim, eu falava qualquer coisa, ela falava assim... os alunos sacaram. 

No fim da aula tinha metade dos alunos voltados para ela, metade para mim, e a minha parte 

foi diminuindo, foi diminuindo, acabei com uns dois ou três, com a classe. [risos]  

C.C. - Mas ela discordou de você ou não? 

F.L. - Nem sei, eu só via a mão dela ali, acho que ela estava falando que eu estava falando 

meio besteira. Mas aí você vê a exigência e a coisa da USP. Você está na primer list, está 

jogando na Inglaterra, primeiro time. Essa coisa de que o professor da USP era do capeta de 

bom, não sei que, era uma coisa muito forte aqui. A sensação que eu tinha foi, eu fui 

contratado, mas ainda não dou no couro, estou num nível abaixo. O segundo curso que eu 

dou, vou dar Política IV, que é Instituições Políticas Brasileiras, que é meio que história 

política brasileira, que eu tive com o Weffort e com a Camuti, aí eu vou dar o curso. Divido o 

curso com o Lucio, porque o Lucio ia viajar na primeira metade do curso, foi para a Índia. 

“Então vamos dividir o curso, você dá essas aulas aqui, eu dou essas aulas, quando eu pegar 
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eu pego parte de noite, você fica livre, você escreve teu mestrado, pode ser?”, “vamos nessa”. 

Aí dividimos o curso, falei, a aula que eu consigo dar são essas daqui, então monta aqui, tal. 

Aí o Lucio foi para a Índia, fez a besteira de tomar água na Índia, volta om uma doença que 

ninguém sabe até hoje o que foi, o fato é que ele não pega a parte dele, ele fala, você tem que 

continuar. Eu simplesmente já tinha acabado o que eu sabia o que eu podia dar [risos], 

comecei a inventar, mas o que o Lúcio ia dar, eu não sabia dar, eu não sabia aquilo. Até hoje 

eu não sei como eu entrei no concurso que eu fiz. Eu lembro da aula que eu dei... Falei, porra, 

eu tenho que ter uma boa formação, e uma formação que eu não achava que aqui tinha, 

sinceramente, nada pretencioso, mas o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer ninguém 

faz aqui. E a Hermínia concordava comigo. Também é interessante que esse é um momento, 

logo depois que entrei, que comecei aqui, 86 foi um momento de baixa do departamento, mas 

87, 88 é um momento de explosão do departamento, na verdade, cria o departamento, eu 

entrei ainda na área de ciência política. Acho que 87, 88 que se separam os três 

departamentos e que formam o departamento de ciência política. O Guilhon assume a chefia 

do departamento e ele atrai muita gente, ele traz professores, traz a Hermínia, eu sou anterior 

a Hermínia aqui, traz a Dalva, traz o O’Donnell, traz o Fábio Wanderley Reis depois vem 

para cá, o Boris, que tinha se aposentado como consultor jurídico da USP e entra como 

professor, Lourdes Sola vem também, o departamento cresce. O departamento tem um 

momento... e nesse momento também tem uma conversão para uma coisa mais engajada com 

a política. A fundação do departamento é marcada por um seminário sobre a transição 

democrática que foi orquestrada junto com o Sarney, durante o governo Sarney. Na verdade, 

o Sarney meio que encomenda, tem uma relação lá com o reitor da época, acho que é o 

Goldenberg, o Guilhon um puta de um empresário, é um cara dinâmico, capaz, monta a coisa. 

Então o departamento explode. E eu estou vendo o departamento ir para lá, eu falo... Vem 

gente da Sociologia para o departamento também, no momento da fundação do departamento, 

vem o Regis, vem o Claudio Vogan, vem o Gabriel Cohn, o departamento fica grande. Vem o 

Simon Schwartz, o departamento fica enorme, fica forte, fica um projeto grande. Eu sou um 

milhinho aqui, eu falo, é hora de eu puxar o carro, tem que acabar o mestrado, concluir o 

mestrado, pegar uma licença e estudar fora, me formar, porque eu preciso de um treinamento. 

E eu via quem são meus ídolos: Wanderley, Olavo, Bolivar, Simon, Zé Murilo, estou vendo o 

que eles fizeram, fizeram doutorado nos Estados Unidos, quero ser igual. E a Hermínia falou, 

isso aí, ela me incentivou muito a fazer isso, o O’Donnell aqui, começo a conversar com o 



 

20 

 

O’Donnell, quero ir para lá, o que faço? Nesse seminário sobre a transição o Adam 

Przeworski veio. O Adam fez uma apresentação aqui. Aí eu tinha lido muito o Adam como o 

Juarez, então começou, opa. 

C.C. - Você o conheceu aqui pessoalmente? 

F.L. - Ele veio nesse seminário, acho que nesse seminário eu não cheguei a conversar com o 

Adam, depois ele veio para uma Anpocs, aí eu já estou começando a considerar a aplicação 

do Sarney, aí a Argelina me apresenta para ele, a Argelina tinha sido minha professora, 

professora não propriamente, não cheguei a tomar curso com ela, mas ela deu umas aulas 

num curso da Hermínia que eu fiz. Aí o Zé trabalhava no Idesp, José Antônio Cheibub, o Zé 

ele é mais novo que eu, um ano mais novo, mas era mais avançado educacionalmente, ele 

estava a frente, como eu demorei muito para acabar a graduação, ele já tinha mestrado, sai do 

Idesp e vai para Chicago. A Argelina e o Marcos tinham feito Chicago, então, Chicago era 

uma possibilidade, mas sabe como é, me apliquei para 200 mil universidades, naquela época 

tudo era pelo correio, era infernal fazer, faz Toefl, essas coisas todas, mas aí eu apliquei. O 

único lugar que eu fui admitido foi Chicago, e eu fui para Chicago. 

C.C. - Mas aí já tinha que ter o aceite do Adam para te orientar? 

F.L. - É. Na verdade ele foi bem... eu entrei no tapetão. Na verdade, eu devo muito ao 

Marcos Figueiredo, porque quando saiu o resultado eu não fui selecionado para Chicago, veio 

à resposta negativa. Aí eu e a Hermínia fomos falar com o O’Donnell “O’Donnell, não estava 

tudo acertado com o Adam, o Adam não ia mexer os pauzinhos?” Naquela época a seleção 

era muito menos concorrida do que é hoje, então os professores também lá, quando era aluno 

estrangeiro, eles conseguiam pular o GRE, essas exigências e dar uma ajuda. Aí o O’Donnell 

falou, “se não entrou, ele não pode, nos Estados Unidos...”, “você acha que vale telefonar?” 

,“ não, não telefona, será uma quebra de ética, etiqueta, um absurdo.” Aí o Marquinhos estava 

ouvindo lá atrás assim, aí depois o Marquinhos depois chegou e falou “Hermínia, liga já, 

Estados Unidos é igual aqui, liga lá, o Adam esqueceu, conheço o Adam, o Adam 

simplesmente esqueceu, liga para ele”. Aí a Hermínia ligou para ele, ele falou “puta, 

esqueci!”. Mexeu lá os pauzinhos, eu entrei. Então entrei pela porta dos fundos, digamos 

assim, que era assim, os brasileiros... aí fui com bolsa do CNPq, acho, ou Capes, uma das 

duas. Essa condição de ter uma bolsa daqui... 
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C.C. - CNPq pelo teu lattes. 

F.L. – O CNPq te dava... deve ser CNPq. O fato de você ter bolsa daqui, que ia te pagar 

tuition, tudo mais, te punha numa outra fila, num outro escaninho para admissão, porque para 

a universidade estava garantido, a tuition está paga, tal, tranquilo. Aí eu fui para Chicago, aí 

acabei o mestrado, meio empurrado, um mestrado meio indefinido, deu produto em termos de 

publicação lá, publicou dois capítulos num livro da História das Ciências Sociais, mas não é 

uma coisa que eu concluí, porque já tinha entrado em Chicago, precisava ir para Chicago, tal, 

entrega o que tiver aí, tal, eu entreguei e fui. Mas aí eu tirei uma licença sem vencimentos 

aqui. 

C.C. – Você não colocava em risco toda situação que ainda era ser efetivado ou concursado? 

F.L. - Não, não. Tinha tido já um momento em que tinha feito uma transição, em algum 

momento eu podia ter espirrado ali no passado, nos primeiros seis meses que era o período 

realmente para o qual eu fui contratado, mas depois quando falaram, tem uma vaga e a Celia 

me defendeu aqui, a Celia queria “não, defende o menino ai, bota o menino para dentro”, a 

Célia e a Teca foram as minhas mães que seguraram a minha vaga, e aí eu, aí já estava. Era 

uma licença, e na verdade assim, já estava sendo programado o concurso. Esse concurso de 

efetivação o problema dele é o temor de que haja competição, porque é um concurso público, 

pode alguém de fora concorrer. Então tinha que tudo mundo ter o mestrado. Primeiro era que 

todo mundo tinha que ter o mestrado. Então à ideia é, eu volto dos Estados Unidos em caráter 

excepcional quando todo mundo que está na mesma situação, dai era eu, o Leonel e a Beth, 

mas aí vai entrando gente, acho que entrou o André, Cindy, vai entrando. Então tinha que ter 

todo mundo. Aí mudou o regimento USP, o regimento USP passa a ser, só pode efetivar com 

doutorado. Então daí vai esperar toda essa galera ter doutorado, eu incluído. Aí vai entrando 

mais gente. A Hermínia estava na mesma situação; quando eu fiz o tal concurso em 99, acho 

que faz eu, a Hermínia, a Beth, Beth é a Elizabeth Balbachevsky, uma galera que foi entrando 

e vai acumulando. Aí eu fui para Chicago estudar, aprender. E aí assim, mesmo que eu 

tivesse relativamente antenado, procurando estar a par do que estava rolando na ciência 

política americana e tal, o descompasso era total, foi um choque total. Ainda mais que o que 

eu estava olhando aqui, eu estava muito interessando era a coisa da transição, uma coisa 

muito Juan Lins, que tem uma ruptura com Teoria da modernização clássica, tipo Lipsey, 



 

22 

 

esse tipo de coisa, desenvolvimento econômico e um foco nas variáveis políticas etc., mas 

ainda é estrutural funcionalismo, certo?  Lins é fundamentalmente estrutural funcionalismo e 

ele diz isso até o último dia da vida dele. Nas últimas entrevistas, ele falou, meu negócio é 

esse modelo mesmo, tal. Enquanto o pessoal lá de Chicago, quando chego lá em Chicago, é o 

momento de explosão da rational choise no departamento de Chicago. Laden é um cara 

muito forte nessa coisa, mas tem Elster, tem o Harding, ainda que não exclusivamente, mas 

muito fortemente voltada para a teoria da escolha racional e muita matemática, o que eu era 

absurdamente ignorante. E eu ainda tinha outro problema, o meu inglês era de leitura, eu 

aprendi inglês no ginásio, colegial, mas depois fui no dicionário e na leitura, então eu sabia 

ler inglês, não sabia falar inglês. Aliás eu não sei falar inglês até hoje por causa disso, falo 

muito mal, porque eu aprendi a pronunciar as palavras do jeito que eu inventava, e 

conversação, tal... Para mim, matemática, o som das letras, quando o cara punha equação, 

quil, quem é quil, why, quem é why? Foi uma tragédia absurda para mim aquilo, foi uma 

reeducação total. E eu estava treinado em exegese de texto e colar coisa de texto. Você chega 

lá você tem que escrever um paper por semana sobre Weber, você tinha que escrever um 

texto por semana, fazia um curso de Weber, então você tinha que escrever um paper por 

semana sobre Weber! 

C.C. - Na estrutura do doutorado você tinha cursos regulares? 

F.L. - Muitos cursos. 

C.C. – Com papers, e depois fazia o projeto da tese. 

F.L. - É. Quantos cursos eram? O sistema era de cotas, você tinha três cotas, três cursos por 

quatro, três anos, então 27 cursos. Mas tinha categorias diferentes de curso. Tinha curso que 

você podia fazer só como listener e também tinha curso de leitura com professor. Eu fiz 

muito curso de pesquisa orientado direto, tal. 

C.C. – Mas o Adam foi um orientador presente ou era uma pessoa mais distante? 

F.L. - O Adam é a pessoa mais presente como orientador que existe, ele tem uma capacidade 

de trabalho maior que a do Sergio Miceli, ele trabalha feito um cão, e ele tem uma 

concentração, uma capacidade inacreditável. Na verdade, assim, o que eu fiz foi um trabalho 
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muito relacionado... Tanto que o meu doutorado, depois virou um livro conjunto com ele, e 

mais o José Antônio e Mark Olwes. 

C.C. - O Zé Antônio estava lá nessa época? 

F.L. - Então, o Zé Antônio já estava lá, quando eu cheguei o Zé Antônio eu acho que ele já 

tinha... ele estava indo para o terceiro ano lá. 

C.C. - O Zairo foi fazer em Chicago? 

F.L. - Não, o Zairo foi para MIT ou Harvard. 

C.C. - MIT, eu acho. Mas nunca terminou, não é? 

F.L. - Nunca terminou. A Argelina e o Marcos tinham ido para Chicago, mas quando eu vou, 

eles ainda não tinham defendido. O Marcos nunca voltou para defender lá, acabou 

defendendo aqui, e a Argelina vai depois, quando ela vai? Não, a Argelina já tinha defendido 

quando eu chego lá. Mas ela tinha voltado, foi para lá de novo, um ano antes de eu ir, aí ela 

acaba lá, quando eu chego, ela volta para cá. A gente não cruzou lá, a gente tinha cruzado um 

pouquinho aqui com ela aqui na Unicamp, com a Argelina. Mas o Zé estava indo lá para o 

segundo ou terceiro ano, acho que o terceiro ano dele. Você também podia abater uns cursos 

lá se você tinha seu mestrado aprovado. Então meu mestrado foi aprovado, já tenho mestrado, 

tem menos curso a fazer do que o aluno normal de lá, isso vale até hoje acho que lá nos 

Estados Unidos. 

C.C. - Você ficou quantos anos direto? 

F.L. - Fiquei quatro anos e meio. Fiz mais rápido o doutorado do que fiz o mestrado, mas em 

parte por questões que eu tinha que voltar para reassumir meu cargo aqui, e a bolsa tinha 

acabado, então filho, coisa familiar e tal. 

C.C. - Você já era casado? 

F.L. - Já.  

C.C. - Vocês casaram quando? 

F.L. - Nem sei. Primeiro casamento esse. 
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C.C. - Ah, tá. Você foi com a tua esposa na época? 

F.L. - Sim. Ela fez também doutorado lá. 

C.C. - Em Ciência Política? 

F.L. - Não, Antropologia. Logo que eu cheguei em Chicago, um dos cursos que eu fiz, no 

primeiro semestre, é um curso que o O’Donnell e o Adam davam juntos, então algumas aulas 

eram lá em Notre Dame e outras aulas o povo de Notre Dame vinha, outras aulas eram 

separadas, só o Adam. E era uma coisa de transição. E um dos temas que o Adam enfocou foi 

o efeito de desenvolvimento econômico sobre democracia, e ele, para minha surpresa, numa 

das aulas, falou, você pode pensar desenvolvimento para democracia, e democracia para 

desenvolvimento, a relação causal pode ser de um lado para outro, do outro para o um, aí a 

gente leu vários textos com isso aí e tal. Isso foi no primeiro semestre, quarter que eu estava 

lá. E o Adam quando ele estava em Chicago, ele passava dois quartos em Chicago e o resto 

do tempo na França. Ele dava o quarter do outono, pulava o inverno e voltava no spring. 

Então eu fiz o curso nesse outono com ele, dois cursos com ele, um que era Teorias de 

Matemáticas do Estado, e outro que era Transição, Democracia, que era com o O’Donnell, 

que era mais um seminário, e aí quando ele voltou para dar no outro semestre, eles tinham 

que dar dois cursos cada quarter, mas um dos cursos, era sempre assim, se dava um curso 

substantivo e outro mais seminário. Aí eu fiz um seminário com ele que era “Defina seu tema 

de pesquisa e nós vamos fazer um projeto de pesquisa”, chamava, o que eles chamavam 

hands on, vamos trabalhar. Aí eu fiz e falei, quero estudar o efeito da democracia sobre o 

desenvolvimento econômico. E aí já tinha começado a fazer curso de estatística lá na 

formação básica de metodologia e tal. Tinha uma sequencia de metodologia que quando eu 

fui para lá, eu falei, se eu vim para cá é para aprender isso aí, nunca aprendi no Brasil, não 

tem no Brasil, vou aprender essa merda. Vou ralar isso aí. 

C.C. - A tua experiência de metodologia de pesquisa era mais uma sociologia histórica, 

vamos dizer assim. 

F.L. - É. Aqui tinha tido um curso de estatística na graduação, onde eu sempre eu gosto de 

lembrar, a professora falava assim, professora Nazira, ela dava média e desvio padrão, ela 

falava, não tentem entender, vocês não vão entender, vocês são incapazes de entender, 
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decorem a fórmula, e isso era o desvio padrão, então esse era o ambiente aqui, você faz 

porque tem que fazer, era a professora Nazira, cola feito um gamba, se vira e não tente 

entender porque você não vai entender. Então esse era o ambiente aqui, não tinha quantitativo 

e metodologia zero, zero. Quando eu fiz o trabalho da História das Ciências Sociais, eu 

comecei a quantificar minimamente, era o básico quantificar, nem tirava a média nem nada, 

mas eu fiz umas tabelinhas e quantificava, precisa disso. Qual o diferencial do Olavo? Porque 

o Olavo podia produzir sobre o sistema partidário brasileiro o que a USP não conseguia 

produzir? Porque ela sabia mexer com dado. O que o Zé Murilo fez... 

C.C. - O Gláucio nessa época também... 

F.L. - O Gláucio nessa época estava fora, teve muito pouca influência aqui. O que o Zé 

Murilo fez na construção da [Oli?], o cara quantifica a elite brasileira. Isso que eu queria 

aprender. Você via que te dava... O que o Wanderley produziu no Crise e Castigo? Porra! 

Aqueles índices... Eu tinha lido Bolivar,  deu para ler Douglas Rae, As consequência das leis 

eleitorais. 

C.C. - Isso era um grande diferencial em relação ao que era predominante na ciência política 

da época no Brasil. 

F.L. - No Brasil. 

C.C. - Isso te interessou mais do que Escolha Racional, os cursos que você fez, o que você 

aprendeu foi mais... 

F.L. - Eu tinha interesse em aprender Escolha Racional, já tinha tido algum contato aqui, 

meio male e male, assim, Teorema de Arrow, lembro do [Pinel Daistein]* tentando explicar 

para a gente lá no Idesp um dia. Mas é um outro jeito de pensar que na minha cabeça não 

entrava, foi muito difícil de entrar e de adaptar. Eu lembro de sofrer muito com essa... não é 

incapacidade de entender, e de entrar no negócio e de começar a pensar isso aí. Em Chicago 

quem dava introdução para isso era o Elster, o Elster ele não é um bom professor, uma cabeça 

brilhante, mas não é um bom professor. Ele é muito claro quando escreve, mas a escolha de 

exemplos dele é muito... detalhe, minúcia, coisinhas pequenas, então você fica... ali não 

aparece a coisa. Mas eu já tinha lido Ana [Chicorski]*, Proletariado e sua classe, a Social 

democracia dele, até que eu e o Charles ajudamos a publicar aqui no Brasil. Essa coisa da 
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rational choice estava aí. O Marcos Figueiredo falava muito disso, tal. Mas é difícil para 

quem foi treinado em ler texto, em comentar texto, no interior de uma tradição histórico 

marxista, sei lá que catsu a gente tinha aqui, entrar nesse mundo. E quanto mais quando você 

é ruim de matemática, tem dificuldade com álgebra, eu tenho até hoje. Então é uma 

transformação difícil, estudar estatística, aprender estatística é complicado, demorou para eu 

engatar. Toda essa digressão foi em função da pergunta, o Adam era um orientador presente 

ou não, e tal. Assim, americano e a academia americana é muito pragmática, tipo, você veio 

aqui, eu te pus para dentro, mas se você não der no couro, se vira. Não havia nenhum 

compromisso dele que ele seria o meu orientador, e quando você entra no programa 

americano, você não tem orientador. É nomeado um tutor, no máximo, que é o cara que te 

olha, mas esse cara faz nicas; pelo menos na época que eu fiz, no primeiro e segundo ano é 

que você vai definindo seus interesses, vai definindo seus trabalhos, você tem que se 

aproximar de alguém e achar um orientador, dependendo dos seus interesses etc. Eu tive 

notas bem ruinzinhas, médias para ruins em Chicago no começo, não fosse eu ter bolsa 

brasileira eu tinha espirrado do programa. Funcionava assim, eles punham muita gente para 

dentro e no primeiro ano eles punham muita gente para fora, sobreviva, o ambiente era esse. 

Eu pude sobreviver... com as notas que eu tinha tido eu não teria bolsa de Chicago para esse 

segundo ano, mas como eu tinha bolsa brasileira podia sobreviver. Não tinha sido tão 

péssimo a ponto de eles falarem, mesmo com bolsa brasileira, vai embora. Aí eu fiz esse 

curso de Definição de Projeto e de Pesquisa, com o Adam, onde eu comecei a trabalhar no 

que veio a ser meu doutorado. Então muito cedo lá, diferente do mestrado que eu não sabia o 

que fazer e fui indo para lá e para cá, e redefinindo o projeto de pesquisa, lá, no primeiro ano, 

falei, vai ser por aqui. Aí eu escrevi um texto, no final desse curso com o Adam, fiz uma 

pesquisinha que era o que era o necessário para o curso, mas combinei com o Adam que tinha 

que fazer um qualifying, que é a nossa qualificação, que é meio seu projeto de pesquisa. 

Falei, eu vou fazer o projeto nesse tema, e aí eu escrevi um projeto, eu lembro que a hora que 

eu dei para o Adam e ele leu, ele falou “now, I know”, e foi aí que ele falou, bom agora está, 

eu vi depois como funcionava com o Adam. Tinha um stander ali de avaliação, passou... 

“agora eu sei que você sabe pensar”. Até hoje a coisa que ele mais gosta de fazer é 

ridicularizar o meu mestrado que ele teve que ler para dar o certificado lá em Chicago, que 

ele era o único que lia em português, ele leu e falou, está bom, vale um mestrado. 
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C.C. - Porque ridicularizar? 

F.L. - Porcaria, para o modelo americano, não tem hipótese, conta uma história. E ele lembra 

de detalhes da história. Tem umas coisas que eu fissuro, fissurei com uma coisa ali, eu queria 

saber onde estava o Júlio de Mesquita Filho no momento da eclosão da Revolução de 32. 

Porque ele diz que ele é um líder, ninguém mais diz que ele é um líder na revolução. Por 

causa da criação da USP, tem outras histórias sobre a criação da USP. O Estadão se 

apropriou como se fossem eles que tivessem criado. Mas tem mais gente que criou a USP, 

mas o Estadão excluiu os outros. Então tem uma... Ali o Adam fala, ok, vamos trabalhar 

juntos. A partir dali a gente começou a trabalhar juntos, e até ele num momento depois de 

algumas coisas que eu fiz, ele falou “vamos fazer uma combinação, de agora em diante tudo 

que cada um de nós escrever sobre esse tema, a gente publica junto, a gente assina junto”. 

Isso me valeu boa parte de publicações... eu nem tinha ideia do que aquilo significava. 

C.C. - E com o José Antônio também, vocês fazem coisas juntos? 

F.L. - Mas aí é mais, digamos, um pouco mais simétrico. Com o Adam é totalmente 

assimétrico. Se ele falasse, aquele acordo que nós fizemos valeu até... ou, valia para isso, para 

isso... O texto Modernization: Theories and facts, que é, digamos, eu participei daquilo, 

elaborei, mas a ideia genial daquele artigo é dele, e a demonstração totalmente dele, ele foi 

generoso de que nós estávamos trabalhando juntos nisso, fizemos muitas coisas juntos. Eu 

lembro que passarmos uma semana na França, numa casa de praia que ele alugava, 

trabalhando naquilo. Chegamos à conclusão, mas quem redigiu o texto e percebeu a diferença 

entre o exógeno e o endógeno, não fui eu. Se eu tivesse percebido... é que eu tinha escrito 

mais coisa relevante. Mas o Adam é um cara que você pode até pensar assim, a influência 

dele é tão forte e ele tem uma relação tão visceral com as coisas que até pode ser prejudicial 

para o orientando, porque você fica na sombra dele. Depois, o livro, nunca ganhou crédito 

por citação no livro, porque daí está Przeworski et alii, eu sou o alii , Limongi nunca aparece, 

eu sou o último da lista ali. Alvarez, Cheibub, Limongi e Przeworski. Só da Przeworski na 

citação. Mas a gente trabalhou muito. Puta, a influência dele... Eu, Argelina Cheibub e outros 

caras que trabalharam com o Adam, é uma experiência inacreditável, do ponto de vista da 

capacidade de trabalhar, a clareza dele... 

C.C. - Qual você acha que foi a sua principal influência intelectual? 
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F.L. - Não tem nem por onde, quer dizer...eu continuo trabalhando sob a influência. O que eu 

estou fazendo hoje, as coisas que estou fazendo de pesquisa hoje porque ele me vendeu de 

mais tarde, que tem tudo a ver com o trabalho que ele está fazendo, tal. O trabalho que eu 

comecei a fazer, teve um momento que a gente tomou uma decisão ali. Porque a gente foi 

trabalhando com isso de desenvolvimento e democracia, e eu trabalhava com um banco de 

dados que a gente foi construindo sobre a América Latina. Aí chegou um momento, ele falou, 

vamos pular para o mundo, não tem nenhuma razão... nós estamos trabalhando com América 

Latina só para aprender método, aprender as coisas, tal, mas em algum momento nós vamos 

mudar para o mundo. E aí teve uma decisão minha de que se eu acabava o doutorado lá e 

voltava para cá ou se eu ficava mais um ano e fazia o meu doutorado sobre mundo, em vez de 

fazer de América Latina. Tanto que o meu doutorado nunca publiquei, porque a gente sabe 

que ele está a meio caminho, tanto em termos metodológicos quanto em termos da cobertura 

da amostra. Mas foi com o meu trabalho sobre América Latina que nós começamos a 

desenvolver um sistema de classificação e uma metodologia de classificação de regime 

política. Dessa parte eu participei fortemente, eu que construí a primeira classificação dos 

170 países, estabeleci os critérios para classificar na América Latina e depois estendi para o 

mundo inteiro. A gente comprou um banco de dados que tinha umas informações, aí eu criei 

um lógico para trabalhar, o primeiro dia que eu estava trabalhando no lótus ainda, 1, 2, 3, era 

um monte de “se”, se isso... era um monte de se aninhado, para ser democracia, a partir do 

banco de dados do Arthur Banks. Mas depois a gente foi aprimorando, e aí deu o livro, mas aí 

também já junta, o Zé Antônio, o Alvarez que é um cara brilhante, estava fazendo a coisa 

presidencialismo versos parlamentarismo, então aí essas coisas vão juntando, a gente... daí 

demora dez anos para fazer o livro, entre eu acabar o meu doutorado, voltar para o Brasil e a 

gente publicar o livro é quase dez anos, que aí a gente se reunia semestralmente, passava 15 

dias juntos, eu, o Adam, o Zé, o Alvarez teve uma participação mais errática, problemas 

particulares, mudou, mas a gente começou semestralmente, depois passou a ser anual, janeiro 

passava 15 dias internado trabalhando naquilo, e o resto do tempo, antes não era nem por 

email, era por correio de disquete e depois passou a ser por email. Quando passou a ser por 

email foi uma revolução, poder anexar aquilo. Essa parte é uma coisa que eu às vezes tenho 

second thoughts, tipo, ter voltado para o Brasil foi um erro. 

C.C. - Mas você resolveu voltar porque, tinha alguma pressão da USP para voltar? 
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F.L. - Não, mais ou menos.  

 

[FINAL DO ARQUIVO_ 02] 

 

F.L. – Eu fui de  setembro de 88 que comecei lá. Acho que no lattes tá errado quando eu 

defendi. Quando tá que eu defendi? Acho que é fevereiro de 93 que eu defendi. Então não 

deu cinco anos. Setembro de 93 que daria cinco anos. 

C.C. - Quatro anos e meio. O que para doutorado no Brasil, na época, não era absurdo, as 

pessoas às vezes ficavam sete anos defendendo. 

F.L. - Então, o meu mestrado foi de 82... 83, eu começo mesmo em 83. 83 a 88, cinco anos. 

C.C. - Mas tem uma mudança grande da expectativa e dos prazos mestrado e doutorado. 

F.L. - Mas, por exemplo, eu fui o primeiro da minha turma de Chicago a defender. 

Claramente, se eu mirasse um mercado americano, eu não deveria ter defendido, se eu fosse 

ficar nos Estados Unidos, com aquela minha tese eu não entrava em lugar nenhum. 

C.C. - Mas você falou que... sobre a decisão... 

F.L. - Se eu tivesse ficado mais lá, teve um momento que a pesquisa deu um salto qualitativo, 

essa pesquisa que deu no livro, seja em termos teóricos, de classificação de regime, seja em 

termos de estimação do método estatístico. Nessas duas coisas eu fiquei meio marginal, quem 

fez mais diretamente foi o Adam, o Alvarez e o Cheibub, eles aprenderam muito mais essas 

coisas do que eu. Eu pegava aí e ia atrás. Eles mandavam para mim, “deixa eu entender isso 

aqui”, tal, mas não participei. E o trabalho com o Adam, o jeito que a gente trabalhou nesse 

livro, nesse projeto, senta e trabalha junto, define missões. Só que aqui as missões eram, 

aprende a fazer uma regressão do método [Hackmer?], aprende... então você ia atrás, 

aprendia, daí você expunha para o grupo e montava o que a gente chama de batfile, escreve a 

sintaxe para rodar o programa no computador, tal, então a minha participação foi um pouco 

menor, porque estava aqui já. Em 93 nasce meu filho, eu vim também um pouco por causa 
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disso, resolvi que o Daniel nascesse aqui, e não nos Estados Unidos e tal. Resolvi não ir para 

o mercado americano e realmente reassumi a minha posição aqui.  

C.C. – Mais por questões pessoais? 

F.L. - Eu nunca curti os Estados Unidos, eu não gosto de morar nos Estados Unidos, não 

gosto da sociedade americana, não vejo... Mesmo agora, criar meus filhos lá... Agora eu tive 

oportunidade, não vou. Passo um tempo, mas morar e criar filho lá... nem socialmente, eu não 

fiz amigos nos Estados Unidos. Meu amigo é o Adam, tem um outro amigo de graduação... o 

Cheibub é meu amigo, mas é brasileiro, que eu fiz lá, que não era meu amigo aqui, eu 

conheci ele lá. Tinha tido pouco contato com ele aqui. E o [Statis Califas?] que é um grego 

que fez o doutorado comigo em Chicago, foi o único amigo que eu fiz lá. A Zélia falava, se 

tivesse ficado lá eu teria dado um salto maior na vida em termos de formação. Também acho 

que a minha formação foi abreviada, um pouco também por essa estratégia que eu acabei 

tendo de começa fazendo o doutorado muito rápido, acho que... em Chicago eu tive bons 

professores, mas basicamente eu colei no Adam. O departamento passou por um momento 

fraco ali também, logo depois que eu entrei, não tinha tanta gente. Teve uma outra influência 

que eu tive em Chicago que é crucial, foi o [Anand?], que veio para dar curso lá. Eu fiz curso 

com ele, é um puta de uma escola, inacreditável, eu fiz o curso do livro dele, deu Os 

princípios do governo representativo, enquanto ele estava escrevendo, ele deu o curso lá. Eu 

vi em primeira mão aquilo. De repente se eu tivesse ficado mais um ano e não ter decidido 

voltar e tal, mas tinha essas outras coisas aí, tinha que retomar um pouco a vida, voltar para 

cá. 

C.C. - Aí você defende e volta? 

F.L. - Não, eu volto, acabo de escrever aqui, mas ainda sem reassumir a minha posição, eu 

voltei tipo outubro, voltei acho que em julho, fiquei meio indo e vindo e tal, aí vou para lá só 

para defender. Mandei a tese, tal, e fui lá só para defender em fevereiro de 93. Aí a gente 

começa o projeto de “vamos para o mundo”, sai da América Latina e vamos para o mundo. 

Eu lembro que no dia da defesa mesmo, eu estava classificando regimes no mundo, a tarde 

inteira. Defendi de manhã e a tarde fiquei classificando regime, que eu estava lá para 

trabalhar. Até o Adam deu uma festinha para mim lá, não tinha ninguém. Aí eu voltei, e 

voltei a dar aula aqui. 
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C.C. – Você também foi para o Cebrap, não é? 

F.L. - Então, já é outra... 

C.C. - Melon Foundation? 

F.L. - Aí é outro, digamos, turning point. E aí assim, não ter ficado nos Estados Unidos, eu 

fico pensando, se eu tivesse ficado eu acho que, eu tava no momento ali que eu estava, 

matemática tinha deixado de ser um problema para mim, eu estava aprendendo estatística, eu 

estava na crista, tava aprendendo, tinha desmistificado, tinha andado muito, e ali foi um 

momento logo depois que o Adam, o Zé e o Mike deram um salto qualitativo em termos de 

aprendizado, e eu fiquei um pouco para atrás, mas, de outro lado, eu comecei o projeto com a 

Argelina aqui, que foi um outro grande projeto que eu participei, e também deu resultado 

legal. Foi também uma experiência muito boa de trabalho. Eu e a Argelina acabamos 

desenvolvendo uma relação acadêmica e pessoal muito forte, nós começamos a pensar junto, 

essa que é a verdade. A gente sentava e conversava e ia, ia, ia e refazendo argumento e pá, até 

hoje é uma coisa que eu sinto uma baita de uma falta, depois que a Argelina voltou para o 

Rio, eu perdi a interlocução. E aí assim, vejo que eu sempre trabalhei muito em grupo, eu 

trabalhei com o Sergio, com o grupo da História das Ciências Sociais, trabalhei com o grupo 

do Adam, e com o Adam, trabalho muito bem com ele e tal, trabalhei muito bem com a 

Argelina, e tenho muita dificuldade de trabalhar sozinho, de me disciplinar, de definir uma 

agenda, respeitar prazos, e, realmente, acabar as coisas, o problema é acabar as coisas. A 

Argelina sempre falava, vamos se inscrever naquele seminário. Eu me inscrevo e não 

apresento. Quantas Anpocs eu fui... eu não vou mais a Anpocs por causa disso, eu me 

inscrevo, vai lá apresentar um negócio, bota um título pomposo daquilo que eu quero fazer, 

puta... 

C.C. - Mas lá no Cebrap eram projetos financiados, então você tinha que ter a disciplina de 

terminar.  

F.L. - A gente conseguiu definir um padrão de trabalho em que a gente ia pondo metas. 

Então, vamos escrever um artigo para a Anpocs, vamos escrever um artigo para esse livro, 

um artigo para isso, e tinha uma coisa assim que a gente... a gente descobriu uma mina de 

ouro, digamos assim. A gente começou a produzir informação que ninguém nunca tinha 



 

32 

 

produzido, que então dava um resultado, uma coisa meio que empurrava a gente. Foi um 

período que eu consegui também me organizar muito e reservar muito tempo para só 

trabalhar. O meu número de demandas institucionais era muito pequena. Tinha ficado muito 

tempo fora, voltei aqui, vou entrando aqui. Peguei a comissão de graduação, a comissão de 

graduação não dá muito trabalho, então podia trabalhar 24 horas ao dia nessa coisa. Comecei 

a dar aula muito ligado a pesquisa também, então a coisa juntou. Esse projeto com a 

Argelina, na verdade eu voltei para o Brasil, defendi a tese, estava meio perdido aí, o que eu 

vou fazer, como eu conecto lá, como eu reconecto. Às vezes a volta é tão complicada e tão 

difícil quanto a ida. Você voltar, você está girando numa voltagem, num modelo, e o modelo 

aqui está girando em outra coisa, então, o jeito que eu pensava, o jeito que eu queria fazer as 

coisas, não estava dando liga. Eu estava muito mais socializado no modelo americano do que 

no modelo brasileiro pensando. 

C.C. - Quando você volta, esse link intelectual com o Iuperj continua? O Legislativo 

[inaudível]? 

F.L. - Mas aí é via Argelina. Eu tenho o Marcos, sempre tive grande admiração pelo 

Wanderley, tudo que ele publica eu leio imediatamente, mas o vínculo é... tem aí forte... 

Sempre achei que eles estavam a frente em termos de departamento ciência política, se eu 

fosse ranquear, ranqueava eles na frente do que o meu, do que a USP, naquela época. A USP 

tinha uma formação muito endógena, e vai passar por uma grande renovação depois, feita 

pela Hermínia quando ela passa a dirigir isso aqui. Tem dois grandes momentos aqui, tem o 

momento do Guilhon, que depois perde o ímpeto, e depois o modelo que a Hermínia implanta 

e a renovação que ela faz. Hoje, praticamente todo mundo que está aqui na USP, todos os 

cursos, eu sou... O Zé Alvarez Moisés que se aposenta esse ano, é o mais velho decano, 

depois sou eu, e depois todo mundo foi contratado pela Hermínia, todo mundo, direta ou 

indiretamente sob, digamos, gestão intelectual da Hermínia. Então esse departamento tem a 

cara dela, é um projeto dela, e ela já tinha feito isso na Unicamp, e depois ela ainda me faz o 

Iri [Instituto de Relações Internacionais], ela é incrível. Eu fico trabalhando com o Adam a 

distância, com o Zé, com o livro, tal, tenho esse trabalho, mas começo a trabalhar com a 

Argelina, é simplesmente um convite da Argelina, por eu ter voltado de Chicago, conhecer 

bem o Zé, ela tinha esse financiamento da Melon Foundation, ela tinha obtido para fazer uma 

pesquisa sobre o congresso, sob estímulo do O’Donnell, o O’Donnell tinha falado, ninguém 
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pesquisa o congresso brasileiro, tal, vendeu essa ideia para a Argelina, a Argelina fez o 

projeto. O irônico dessa história é assim, a Argelina nessa hora, ela estava traduzindo, quando 

ela me contratou, ela estava traduzindo o livro dela, a tese de doutorado dela do inglês para o 

português ou qualquer outra coisa que ela estava fazendo. Então ela estava meio, digamos, 

meio período nessa pesquisa no Cebrap, ela tinha definido algumas coisas que deveria fazer, 

e tinha muito investimento em termos de levantamento de dado, que era muito custoso 

naquela época porque não tinha nada no site do congresso, tudo por correio. Ela estava 

montando banco de dados, tal, mas ela estava meio assim, ela não tinha muito claro para onde 

ia. Agora eu percebo qual era o modelo dela, depois eu posso dizer. Mas ela estava... Ela 

falou “esse dinheiro da Melon, veio um baita de dinheiro para a gente comprar livro, eu 

comprei um monte de livros, vai dando uma lida aí”, fomos lendo, tinha umas entrevistas, ela 

foi me dando umas tarefas meio... comecei a ler aqueles livros que tinham lá. Foi 

interessante, o que foi genial, eu tinha ido para os Estados Unidos, tinha estudado numa 

universidade americana, eu não sabia absolutamente nada sobre o sistema político americano, 

eu tinha feito... O aluno estrangeiro que chega nos Estados Unidos normalmente é jogado 

para política comparada. Política comparada é tudo que não é o Estados Unidos. Estados 

Unidos é território reservado para os americanos, eles fazem american [pots]*. Até um dia, 

eu quase peguei um curso sobre o Congresso Americano, “não, não vai fazer...” então não fiz. 

A Argelina tinha encomendado uma série de livros, tinha um quesito no budget, que permitia 

comprar livro. Ela tinha comprado um monte de livros sobre o congresso americano, e eu 

comecei a ler aquilo, e conversar com ela, vamos ver isso aqui e tal. Foi aí que 

engraçadamente eu também travei relação mais funda com a rational choice, que estava... 

digamos, ali era um momento que a rational choice tinha completado a sua hegemonia sobre 

a produção de american pots. A transição tinha se completado ali. Então a Chicago, quem 

fazia american pots, fazia congresso, não era a rational choice era um pessoal mais antigo. 

Por isso até o pessoal falava, não faz, esse povo aí é atrasado, datado, acabou, não é isso aí 

que é a ponta. Aí que eu comecei a ler e entender melhor a aplicação do rational choice, 

estudar, aprender e tal, e comecei a organizar essa literatura muito em conversa com a 

Argelina. Mas assim, quando eu entrei no projeto do congresso, não tinha a menor ideia do 

que ia fazer, não tinha nenhuma hipótese, não sabia nada do congresso brasileiro, não sabia 

nada de congresso, a Argelina falava “vamos trabalhar nisso”, vamos. Aí a gente começou de 

um lado a fazer essa revisão de literatura que eu fiz, eu comecei a organizar, e ao mesmo 
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tempo a gente começou a produzir informação. Essa parte, produzir informação, quem 

montou foi a Argelina, antes de eu chegar, montou aquele banco de dados, pegar as 

tramitações do congresso, produção legislativa, muito com a Simone Diniz, quem pegava na 

massa mesmo, tal. A gente meio que juntou a literatura de congresso norte-americano com a 

coisa de presidencialismo versos parlamentarismo. Aí foi o nosso, digamos, diferencial, nossa 

entrada mais no lugar da tv. Não fomos os únicos a fazer, estava acontecendo isso também 

nos States, é a época que a gente está começando a trabalhar nisso é também a hora que sai o 

livro do Shugart e Carey, que é uma coisa de modelo institucional do presidencialismo, junta 

um pouco com literatura sobre congresso, tem uma coisa que está rolando na política 

comparada, mas o que acho que nós fomos pioneiros em fazer, digamos assim, não precisa 

pensar em termos de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, você pode comparar com os 

Estados Unidos. O congresso brasileiro você pode pensar em... e tem uma literatura que faz 

essa adaptação, mas faz uma adaptação e sempre pensa para o lado, digamos, da 

inferioridade, ou de uma perversão de um modelo. A gente foi juntando essa literatura. Então 

um lado de uma junção teórica que a gente faz e de literaturas que estavam sendo pensadas 

diferentemente, pega a coisa da organização interna do colapso como variável independente, 

que é o que está forte na literatura americana dessa época, mas junta com quantitativo, com 

levantamento quantitativo, com produção de dados sobre o congresso brasileiro. E aí são duas 

frentes, vamos dizer assim, que a gente começa a levantar. Uma que é produção legislativa, 

quem aprova a lei, quanto tempo que demora, quem que faz é executivo ou o legislativo, 

quem que propôs? E assim nossa primeira grande descoberta, porra, é o Executivo que aprova 

tudo e aprova em tempo rápido, sem dificuldade. E a tese da crise da governabilidade que o 

presidente está paralisado, não tem sustentação empírica. O que você faz com isso? E a 

segunda outra frente de levantamento de dados, foi, a gente começou a fazer, votação 

nominal, a disciplina partidária. Essa parte da disciplina partidária ficou mais comigo de 

fazer, levantamento de dados. Eu lembro da perspectiva que a gente começou, vamos ver se 

tem alguma lógica, a hipótese de que partidos poderiam organizar aquilo, não estava no 

nosso... qual é o tipo de bancada que existe aqui? É ruralista...? Sempre pensando por fora. 

Quando nós rodamos a primeira vez os dados e deu partido, putz, o que a gente faz com isso? 

E aí eu lembro, o levantamento era todo manual, a gente xerocava o diário do Congresso 

nacional, levava para o Cebrap, transcrevia a lista de deputados, punha voto por voto, um por 

um. A Sandra Gomes que até hoje está na área, que foi a minha primeira estagiária a trabalhar 
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com isso, ela ia na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, xerocava, achava a votação 

nominal, fazia na unha, pá, quando a gente viu que tem partido aqui, puta, tem que coletar 

tudo de novo, porque informações sobre partidos nós coletamos só... por exemplo, a 

indicação do líder, não tínhamos coletado. Tem que coletar tudo de novo, tem muito mais 

informação que a gente está negligenciando que é importante. Puta, faz o trabalho todo de 

novo. Mas aí foi uma mina de ouro. Eu lembro até um dia, também a outra parte, quando a 

gente começa a descobrir essas coisas, a gente não tem ideia do que a gente está, acho, o que 

a gente está descobrindo, e quanto que isso vai poder nos permitir... Um tempo atrás até a 

gente leu, eu e a Argelina, lemos juntos acho que uma tradução que foi feita do português 

para o inglês, o primeiro artigo que a gente colocou. Foi horrível, a embocadura está errada, a 

gente ainda está procurando e querendo... até o título do artigo, a gente está querendo achar... 

a hipótese que a gente tinha ou que a gente queria achar um Legislativo forte, o Legislativo 

tem que ser forte, no sentido de que ele é que tem que produzir leis, e a gente estava muito 

orientado... até assim, uma coisa que a gente aprendeu, uma das primeiras coisas que se fez 

no projeto foi entrevistas com deputados e com algumas lideranças. Então tinha um grupo lá 

que era do Nilo Teixeira, do Genuíno, do Nelson Jobim, que tinha uma visão sobre como 

funcionava o congresso, que eles passaram para a gente, que a gente comprou. Isso nos 

atrapalhou um tempão, entramos errado, porque a gente comprou a agenda deles, o eles viam 

como deveria ser a modernização, da forma como eles organizavam aquele mundo. A gente 

um pouco estava atrás daquilo, demorou para a gente sacar. O que está no primeiro artigo que 

sai na revista brasileira de Ciências Sociais, que eu acho que é de 94, eu e a Argelina somos 

péssimos para título, nossos títulos deveriam ser banidos das ciências sociais, 

institucionalização, é uma coisa, título longo, horrível, mas nesse artigo já tem a grande 

sacada está lá. Eu lembro até hoje... A gente tinha um livro que chamava Constituições 

comparadas do Brasil, nós perdemos, até hoje choramos esta perda, ele tem todas as 

constituições brasileiras, coluna a coluna comparativamente. Então ele vai pondo o que está 

em 46, Poderes Legislativo e do Executivo, está aqui em 46, a Constituição Militar está, e a 

de 88. E aí eu lembro da Argelina me mostrando “Fernando, olha isso aqui, olha como tudo 

que os militares colocaram, a Constituição de 88 preservou, e não estava na de 46”. E você 

podia ver assim, na linha, seguindo na linha, poderes legislativos do presidente. A Argelina 

me chamou na mesa dela, “olha isso aqui”, pombas, isso quer dizer o que? Nós estamos 

procurando uma coisa que não está no texto constitucional, o texto constitucional preservou a 



 

36 

 

estrutura que os militares puseram. E os militares puseram aquilo por causa de um 

diagnóstico sobre o que teria acontecido diante de 64. Então ali começou... Nós temos que 

pensar isso de um outro jeito. O texto está escrito numa linguagem que hoje a gente não 

escreveria daquele jeito, porque a gente estava acabando de descobrir isso, descobrimos 

dados ali naquela hora, de que Executivo é que está produzindo. Mas está produzindo por 

quê? Por causa de uma característica institucional. 

C.C. - Mas olhando retrospectivamente, 20 anos depois, como você acha que os colegas de 

ciência política receberam esse tipo de trabalho, essas novidades que vocês estavam fazendo?  

F.L. - Acho que tem duas... a coisa dividiu. Teve gente que ficou entusiasmada, pô, legal, 

está aí. Eu lembro que a Fabiano olhava “Fernando isso é um negócio, esses dados são...” 

acho que até o Fabiano estava vendo... a minha ficha demorou para cair, eu acho, de perceber 

a consequência de tudo aquilo que a gente estava descobrindo para o debate político nacional. 

Eu não estava ligado assim, que isso ia... Então teve uma reação de gente que comprou a 

ideia, que percebeu a novidade, percebeu as consequências disso para o debate político 

institucional brasileiro, e teve que gente que falou, isso aí não é nada ou é mera aparência. Na 

verdade, a primeira versão... a gente publica quase que concomitantemente dois artigos, um 

sobre produção legislativa e outro sobre a disciplina partidária, que sai na Dados da disciplina 

partidária. A primeira versão que a gente escreveu sobre a disciplina partidária, tinha uma 

parte que não foi... Bom, mas o que você observa é o produto final de um processo longo etc. 

então a mostra é enviesada. Então isso não significa que é disciplina. Até o Fabiano falou, 

vocês estão desmentindo na segunda parte a primeira. Não, não está desmentindo, é um 

problema mais complicado, que é um problema que está hoje no centro do debate 

metodológico e que na verdade eu trazia já do livro com o Adam que a gente fala, [Election 

Dallas]*. Eu estava dizendo isso porque, porque mesmo nós, não estávamos conscientes de 

todas as consequências e como isso ia bater em todo debate sobre presidencialismo versos 

parlamentarismo e todo debate sobre crise de governabilidade e como funciona o sistema 

político brasileiro, o que isso significa e tal. Isso foi um processo longo, em que se a gente 

acompanha os textos que eu e a Argelina fomos escrevendo, período que a gente sentava e 

falava “pô, o que isso significa, qual é a consequência disso, como a gente monta um 

argumento?” Até a gente entender que a forma como a gente pensa sobre a relação Executivo, 

Legislativo é tradicionalmente a forma de um modelo baseado no conflito, e que as pessoas 
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derivam da teoria da separação dos poderes e de uma leitura, digamos, dos federalistas, de 

que você tem que contrapor o Legislativo ao Executivo, que isso é necessário, que isso é a 

forma saudável de funcionar o regime presidencialista. Até a gente perceber que isso é uma 

furada, é um equívoco enorme, você não precisa disso, porque no parlamentarismo você não 

tem isso, e isso é possível no parlamentarismo ter uma integração, porque não pode ter no 

presidencialismo? E quando você olha o texto constitucional, das descobertas que eu estava 

dizendo, o presidente é o principal legislador; essa separação simplesmente está negada pelo 

texto constitucional. O texto constitucional diz “o presidente é o principal legislador do país”, 

deve ser. Aí você começa a pensar sobre partido político, o que o partido político faz em 

relação ao Executivo, Legislativo, como ele coordena as ações. Isso esteve presente no caso 

dos Estados Unidos, os americanos simplesmente leem errado a sua história política, os 

americanos que fazem política comparada. Então essa recepção, eu acho, ela foi desses dois 

tipos. Mas eu acho que é claro que, sobretudo o que o nosso trabalho fez, principal 

consequência, foi alterar o padrão de discussão, porque se você olha a produção anterior 

sobre funcionamento do sistema político, não sobre sistema partidário e eleições, mas sobre 

funcionamento do sistema político, ela é muito pouco empírica, muito pouco ancorada em 

evidências empíricas. Eu acho que a gente contribuiu foi, olha, tem dado pra caramba, você 

quer dizer alguma coisa, vai olhar informação básica, fundamental, tem lá. O Congresso 

Brasileiro é hiper bem organizado do ponto de vista de organização da sua base de 

informações, e só melhorou desde então, hoje é uma maravilha. Hoje, o site do congresso... 

tanto que o nosso sistema, o banco de dados que a gente criou na mão, em 93, 94, hoje ele 

está todo on line, está sendo alimentado por robôs e o escambau, a gente tem o negócio na 

nuvem, virou uma indústria. Não é mais fácil, nem mais difícil, é diferente. Tem um lado 

menos fisicamente demandante, mas de outro lado isso dá um rigor, o detalhe é muito igual. 

Uma coisa que demorou para eu perceber, quando a Argelina montou o projeto e definiu as 

pesquisas empíricas que iam ser feitas, eu acho que ela tinha um modelo. 

C.C. - É, você disse que ia comentar sobre esse modelo da Argelina. 

F.L. - Acho que foi o modelo do Wanderley. Se você for olhar, nós estamos pesquisando a 

mesma coisa que o Wanderley pesquisou para fazer Sessenta e quatro: Anatomia da Crise, 

produção legislativa. 
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C.C. - Mas o Wanderley continuava interlocutor de vocês ou...? 

F.L. - Da Argelina sim, diretamente. A Angelina sempre conversava com o Wanderley. Até 

no começo, eu era muito mais influenciado pelo Bolivar, eu era um parlamentarista, a 

Argelina sempre foi presidencialista. Quando divide Wanderley e Bolivar, tem toda essa 

coisa, eu sempre fui parlamentarista. Eu mudei de posição pelas evidências, por me 

convencer empírica e teoricamente de que a distinção não é tão importante, não é 

fundamental. Mas acho que a Argelina sempre manteve muito contato com o Wanderley. Eu 

também sempre tive algum contato com o Wanderley, mas não tão íntimo. Admiro ele 

imensamente, gosto imensamente do trabalho dele, mas gosto também do trabalho do 

Bolivar. O Bolivar tem um papel na ciência política brasileira inacreditável em termos de 

formação da agenda, de introdução do debate institucional, que é incomparável, inacreditável 

como ele pautou esse debate. Discordo dele em algumas questões hoje, mas isso não diminui 

a contribuição dele. Mas o modelo do Wanderley, as coisas que a Argelina, falou, tem que 

olhar para isso empiricamente, são as coisas que empiricamente o Wanderley tinha olhado na 

sua análise do período 45, 64, que estão no livro dele e que está em muito trabalho de gente 

do Iuperj, que a Argelina usava muito, Valadão, o Charles, tem um outro que tinha feito 

produção legislativa, Clovis Brigagão, isso, então que está tudo ali nas notas do Wanderley, 

ou o Wanderley fez diretamente no Crise e castigo. Então é a questão da produção 

legislativa, se vai parar se não vai parar etc. Então acho que tinha muito essa influência, a 

forma como depois foi processada tem a ver com o debate que nós estávamos metidos, 

mudou o debate. Eu acho que isso que rolou ali. 

C.C. - Agora, a maioria dessas pesquisas, você estava ligado ao Cebrap desde que voltou em 

93. Isso funcionava através dos projetos de pesquisa? 

F.L. - Isso. Esse projeto de pesquisa que a Argelina tinha que arrumar... 

C.C. - Depois teve outros do Ipeia, financiamento... 

F.L. - Então, daí a gente foi atrás de outros financiamentos, mas daí fundamentalmente nós 

passamos a ser financiados pela Fapesp. 

C.C. - Projeto Temático. 
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F.L. - Projeto Temático, que nós estamos já na quinta edição. A Fapesp é uma maravilha. Se 

você tem um projeto, se você dá no couro e mantém, o projeto se mantém sempre assim, com 

um eixo fundamental, que é construção e reflexão sobre o sistema político brasileiro baseado 

nos dados do congresso, essas duas pilastras, digamos assim, produção legislativa e votação 

nominal. Mas aí vai criando ramificações, então tem orçamento, vai crescendo. 

C.C. - A mina de ouro está longe de esgotar. 

F.L. - A gente está produzindo dado e aluno, e o projeto continua rodando, mas daí gente vai 

atirando para várias outras coisas também, específicas, e os interesses vão mudando, tal. Hoje 

eu estou menos interessado nisso até, para mim já deu um cansaço dessa produção, eu preciso 

de coisa nova. 

C.C. - O período que você foi presidente do Cebrap, o que significava além de fazer 

pesquisa, acumular também uma função... 

F.L. - Meio acidente, eu acho, meio um acidente. O que aconteceu? O Cebrap está lá numa 

posição bastante difícil do ponto de vista financeiro e também geracional, digamos assim, de 

renovação geracional, essa coisa, tal. E também muito cortada um pouco por coisas políticas, 

PSDB, PT, mas fundamentalmente o buraco do Cebrap era um problema ali de 

financiamento. Quer dizer, as fontes financiadoras tradicionais do Cebrap começaram a secar, 

e as pessoas que eram os principais levantadores de dinheiro do Cebrap foram para outras 

coisas. Quando eu cheguei no Cebrap tinha duas pessoas que levantavam dinheiro no Cebrap, 

fora, digamos, o arquivo morto, o que estava por inércia, o Wilmar e o O’Donnell, mas os 

dois digamos assim saem do Cebrap, por razões diversas, o O’Donnell por uma questão 

profissional, ele fica nos Estados Unidos, para de vir para o Brasil, e o Wilmar porque vai 

para o governo Fernando Henrique. E as coisas que o Cebrap tinha, digamos assim, antigas, 

como era o nome da fundação? Tinha umas duas, três fundações que o Cebrap fazia projetos, 

eram uns projetos institucionais que entrava para a casa toda. Então o Cebrap estava baseado 

num modelo em que ele tinha um recurso fixo, a Sinepe também financiava o Cebrap 

institucionalmente. Então tinha uma entrada de recursos fixo que mantinha uma coisa que se 

chamava staff, mas tinha um sistema de redistribuição de recursos que a hora que esses 

recursos fixos passam a secar, ela se torna totalmente ineficiente. Então precisava pagar o 

staff independente das entradas. Então, se você captava dinheiro, o seu dinheiro ia para pagar 
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o staff. Pagava todo mundo, menos a sua pesquisa. Teve um problema ali institucional e de 

modelo de financiamento que precisava mudar. Deu uma crise muito grande, ficou aquela 

coisa, o Giannotti tinha exercido a presidência por uns tantos períodos, estava cansado, vivia 

reclamando... 

C.C. - O Giannotti conseguiu umas bolsas de pós-doutorado, oito bolsas. 

F.L. - Ele tinha até bolsa da formação de quadros. 

C.C. - Formação de quadros profissionais? 

F.L. - Tinha dado uma renovação... 

C.C. - Aliás, que eu copiei para o CPDOC, programa de formação de quadros profissionais. 

F.L. – Isso, tinha uma geração ali nova. 

C.C. - Se não engano, eram oito bolsas. 

F.L. – Mas gente que tinha se formado, mas não tinha condições de captar recursos, porque 

não era seniors, acabando doutorado... 

C.C. – Mas movimentava... 

F.L. - Movimentava, podia trabalhar... 

C.C. - Acadêmico. 

F.L. - Mas não podia captar recurso. Então tem um momento ali de crise, de muita saída de 

gente, o modelo de financiamento não dá, aí foi um negócio ali... o Giannotti dizendo “estou 

de saco cheio, cansado já, não posso gerir mais isso aqui, não quero mais gerir isso aqui, eu 

mesmo não capto recurso”, a pauta das agências financiadoras foi mudando, então Novib, 

qual outra? A maioria dessas que davam muito dinheiro, pararam de dar dinheiro. Então deu 

uma crise ali. Foi basicamente eu e o Álvaro, sobrou meio no nosso colo. 

C.C. - A massa falida... 

F.L. - É, e aí o que faz? Eu e ele sentamos, falamos, precisa mudar isso aqui, o jeito de 

financiar isso aqui, de alterar isso aqui. Eu desenhei um modelo, falei, olha, tem que ser por 
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pesquisa, quem pega o dinheiro, financia sua pesquisa, quem não tiver dinheiro, não tem 

salário, acabou. E montei um sistema de transição com o fundo que o Cebrap ainda tinha, 

então está, a gente paga por um certo tempo o staff, tem uma aterrisagem, mas a partir de um 

certo ponto, vamos viver cada um o seu projeto. Se você está sem projeto, você não tem 

dinheiro. E os projetos pagam overhead fixo, isso eu fiz quando me puseram de 

administrador do negócio. Então aí eu virei o... “o cara tem um modelo... então vai para a 

presidência”. Então meio que fiz essa engenharia institucional, essa transformação, eu e o 

Álvaro tínhamos boas relações, e cortava no meio o campo... nos dávamos bem tanto com os 

petistas como com os psdebistas, lá dentro, então, dando uma armada política ali, e fizemos 

uma dupla de dois, e meio que tomamos o poder, conversamos com o Giannotti, e aí? Quer 

sair mesmo? Então dá para a gente, que a gente toca. E demos uma sorte enorme, porque 

imediatamente entraram uns financiamentos inesperados e o Cebrap ganhou uma sobrevida, e 

deu para administrar, então entrou umas coisas meio inesperadas. Uma fundação teve uma 

sobra de dinheiro, não sabia o que fazer com o dinheiro, a Hildet, engenheiro, bota dinheiro 

aqui; a Elza Berquó sempre foi muito capaz de levantar dinheiro, levantou um dinheiro muito 

grande com a que estuda população, esqueci o nome, que botou um incoming no Cebrap, mas 

para gerir umas bolsas, mas isso deu uma movimentação, entrou um projeto o Cepid da 

Fapesp, então aí o Cebrap ganhou uma nova vida, então deu uma renovada. Mas foi uma 

conjunção muito específica de entrada de dinheiro. 

C.C. - E de lá para cá, em 2006 na presidência? 

F.L. - Então daí, fiquei meio por aí. Meu negócio nunca... foi a USP, assim, Cebrap fui fazer 

pesquisa lá com a Argelina, a gente fez pesquisa, teve muita repercussão, muita entrada com 

a nossa pesquisa, então a gente passou a ser muito identificado com o Cebrap, a gente usou o 

logo, até hoje a nossa pesquisa sai como grupo de estudos legislativos do Cebrap, nós temos 

um banco de dados Cebrap, a Argelina geriu o CEM a primeira coisa do CEM. 

C.C. - CEM, Centro de Estudos da Metrópole?  

F.L. - É. Eu e a Argelina ganhamos uma certa importância acadêmica dentro do Cebrap, 

crescemos lá dentro. Na verdade, assim, minha carreira acadêmica no Brasil, mesmo, foi feita 

naquele momento, USP e Cebrap. Passei a publicar, e publiquei com ela, abordado uma 

época, uma quantidade bastante grande de artigos e tivemos bastante evidência, tal. 
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C.C. - Uma dúvida, pode ser trivial até, mas porque fazer pesquisa era mais fácil fazer no 

Cebrap do que na USP, por exemplo? 

F.L. - Olha, até hoje... 

C.C. - Falando assim, que eram professores da USP fazendo pesquisa no Cebrap, 

basicamente, não é? 

F.L. - Então, mas essa foi uma estratégia de sobrevivência que vem lá do período militar. Na 

verdade, quem funda o Cebrap é professor cassado daqui. Aqui você tinha centros de 

pesquisa dentro da USP, Fernando Henrique, que o Leôncio participava, tal, mas eles são 

desmontados no regime militar e vão lá para o Cebrap, aí você tem um financiamento 

internacional que vai para esses centros. O Cebrap se divide em Cebrap e Cedec, daí você 

tem a fundação do Idesp, tem gente da USP, aí é meio um path independent a partir daí, mas 

a USP de outro lado é um elefante branco. E o modelo que tinha da USP, que sobrou da USP, 

era um lugar para dar aula e não me ponha pesquisa aqui, e até hoje por pesquisa aqui... 

C.C. - A gestão administrativa, burocrática e complicada. 

F.L. - A gestão é complicadíssima. Passar dinheiro aqui por dentro é impossível. Ou você 

tem uma fundação ou não dá. Hoje a gente está fazendo uma coisa mais do que o pé. O CEM 

tem um pé aqui, o Centro de Estudos da Metrópole que hoje está dirigido pela Marta Head 

tem um pé dentro da USP, tem espaço físico na USP, tem funcionário da USP, o meu projeto 

temático também tem um pé dentro da USP. Agora tem um núcleo que eu fundei aqui dentro 

também, e isso melhorou muito uma gestão para a gente, que é, nós conseguimos manter os 

alunos aqui. Porque o que era muito ruim no modelo Cebrap e centros de pesquisa, não era 

tanto para o professor, para o pesquisador, é para o programa de pós-graduação. Porque o 

programa de pós-graduação e de pesquisa funciona bi-fonte e fica esvaziado. Por um bom 

momento quando a gente estava lá no Cebrap, eu vinha aqui só para dar aula, para trabalhar 

eu ia para o Cebrap e os meus alunos para trabalhar iam para o Cebrap. Hoje eu tenho uma 

sala aqui, tenho computador aqui. Então teve uma mudança da pró-reitoria de pesquisa, que 

começou a ser mais acessível etc., mas ainda assim é uma burocracia, isso aqui é estado. 

Tudo tem que ser por licitação, é um inferno, funciona devagar, é complicado. Então esse 

modelo duplo é produtivo; mas a USP tem essa coisa, só muito recentemente mudou. Isso é 
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um modelo acadêmico escolar. A piada é que o Evandro Mesquita quase demitiu o Lévi-

Strauss quando ele foi fazer pesquisa, falou “te trouxe para você dar aula”, então ele vai lá 

faz... e volta atrasado para dar aula, “o que é meu, o que você está pensando?”, aqui é escolar, 

você está aqui para dar aula. Na verdade, tem um outro lado que é do ponto de vista da 

avaliação e exigência, a única coisa que você pode cobrar de um professor é que ele dê aula, 

se eu fizer zero de pesquisa dentro da USP, eu me viro, não vou ser demitido. Então a forma 

que a USP controla os seus professores... 

C.C. - O grau de endogenia também historicamente sempre foi muito alto, não é? 

F.L. - Sempre foi muito alto. Mas o departamento de ciência política hoje não. Nós fizemos 

uma mudança radical. A geração trazida pela Hermínia não é conformação endógena. Ainda é 

alta a formação endógena, mas também tem que ver, o Brasil é o Brasil, tem dois, três 

lugares, não é?  

C.C. - É. Ciência política acabou tendo menos, não sei se estou errado nessa avaliação, mas 

menos centros de destaque do que, por exemplo, antropologia, história, porque você acha 

isso? 

F.L. - Não sei. Eu tenho aí, o Iuperj e um certo lado você pode dizer que não foi bem 

sucedido em termos de renovação geracional, teve uma dificuldade, tem um certo gap aí. 

Entre Wanderley, Simon, Olavo, Zé Murilo, a primeira geração que vai para os Estados 

Unidos, funda o Iesp, e a geração que está lá hoje, Fabiano, tem uma geração perdida. 

C.C. - No auge da crise do Iuperj que acaba virando Iesp, muita gente sai, tal, o Simon 

escreveu um artigo no blog dele. 

F.L. - Eu escrevi contra. 

C.C. - Que ele falava do modelo, que tinha se perdido. 

F.L. - O modelo deles era ótimo e que depois... 

C.C. - Que saíram os que faziam... 
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F.L. - Por isso que eu acho, eles faliram; essa geração tem que fazer autocrítica que eles não 

formaram os seus sucessores. Foram para os Estados Unidos, se formaram nos Estados 

Unidos, voltaram, implantaram um modelo, mas não formou a geração subsequente. 

C.C. - Mas acho que a questão não era do modelo, era da formação da geração. 

F.L. - Não sei. Acho que tem um problema que a gente precisa pensar sobre a formação 

acadêmica no Brasil que tem a ver com a densidade, é muito pouco, não tem muita 

densidade. Por exemplo, a USP aqui, eu quando chefe do departamento, lutei 

desesperadamente, cada concurso que abre para achar candidato; e eu instituí uma política, 

combinei, é absolutamente legítimo você estimular candidaturas, você tem que ir atrás de 

candidaturas, você tem que ter um concurso que seja competitivo. É difícil achar candidato. 

Por quê? Porque tem dois, três centros produzindo doutores, USP, Iesp e UFMG e olhe lá, e 

ainda assim vai para os Estados Unidos. É outra coisa, está certo? E depois, tem um período 

que a ida para os Estados Unidos, a formação em outros lugares diminui muito fortemente. 

Quando você implanta o sistema de pós-graduação de doutorado no Brasil, o efeito é 

relativamente perverso, porque a formação passa a ser muito endógena. Essa primeira 

geração, o Wanderley é Stanford, o Simon, não sei, o Olavo é Michigan, a Eli Diniz eu não 

sei onde é, o Boski é com o Charles Tilly, acho que Michigan, cada um deles recebe uma 

formação totalmente diferente, volta com... Eu fui formado lá, eu tenho a cabeça... O que eu 

posso ensinar para meus alunos é um [abanjura]* e olhe lá. Gente que foi formado com 

Adam, gente que foi formada com Leight, gente que foi formada em Berkeley, você vai 

trazendo gente diferente, cada um tem uma cabeça, tem outro jeito de pensar, todo mundo 

pensa igual aqui. Mas então você tem um problema de densidade, eu acho. É muito pouco 

programa, muito pouca diversidade. E muito pouco estímulo no interior da carreira para você 

subir. Essa primeira geração, na parte da primeira geração do Iuperj, seja a que se formou no 

exterior e voltou, sejam os primeiros que foram formados por eles, acabam saindo da 

academia. O Amauri, consultoria é uma tragédia, Abranches, quer cara mais brilhante que o 

Sergio Abranches, Alexandre Barros, isso é um desperdício. Esse problema o Brasil tem na 

Economia. 

C.C. - Edson Nunes. 
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F.L. - Edson Nunes. O Brasil tem na Economia também. O Brasil forma bastante gente com 

bom doutorado, nos Estados Unidos, em lugar de ponta, uma parte deles volta para cá, o 

sistema acadêmico não segura. O cara vai para consultoria. Dá aula ainda, tal, tem pouco 

departamento que... acho que só o IPAG que segura os caras, talvez um pouco a PUC do Rio 

segure, mas uma parte vai para a consultoria. Você não tem um mundo acadêmico que 

sustente a reprodução. É complicado. 

C.C. - Você mencionou mais na área de Economia, os que seguram. 

F.L. - Acho que na Economia consegue segurar um pouco, mas esses caras que são 

segurados, eu acho que é porque eles não têm uma coisa, um pé lá; e aí a Economia tem uma 

vantagem em termos de produção acadêmica, a produção é muito mais universal do que 

qualquer outra das ciências sociais. Achar que a gente vai produzir aqui no Brasil e publicar 

nas revistas de ponta norte-americanas de ciência política eu acho que é absurdo, é outra 

linguagem. Eu sei por que eu vivi nesses dois mundos, eu sei como eu escrevo diferente para 

um público para o outro. Tem que escrever diferente. É outra entrada, é outro que precisa. 

Você até consegue publicar uma coisa ou outra, mas não é a mesma coisa, é outro mundo, é 

outra organização. Aqui você é muito mais chamado pelo mundo externo, seja de consultoria, 

seja de imprensa, seja de opinião pública, digamos assim, pô, em hora de eleição o que eu 

recebo de e-mail, de telefonema é um descalabro, “professor, vem dar opinião”, se você 

aceitar, 90% dos convites que são feitos você vive na mídia. 

C.C. - Tem alguns colegas que vivem na mídia. 

[FINAL DO ARQUIVO_pho_03] 

F.L. - Se ter um modelo bem-sucedido de produção e reprodução acadêmica, não é simples. 

Nós estávamos brigando com isso, buscando um modelo. Ele tem que passar de alguma 

forma pela internacionalização, porque o mercado nacional, digamos assim, é muito restrito 

de intelectuais, de formação, de perspectivas, precisa enriquecer. Então, trocar é importante. 

Mas ainda assim, sei lá, eu não sei. Nós estamos produzindo um número de doutores 

relativamente grande, eu não sei profissionalmente o que está dando. Teve uma expansão do 

sistema federal recentemente, só aqui em São Paulo você tem Unifesp, ABC, a de Osasco, 

teve uma parcela dos nossos formandos aqui que foram bater nesses lugares. Unicamp voltou 
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a contratar. Deu uma incorporada no... uma parte passou a viajar, do programa acho que são 

dois que estão em Santa Catarina hoje. Mas tem esse problema dos lugares principais; A USP 

tem esse problema. Muitos dos alunos nossos que foram por aí ou que estão pensando... “vai 

prestar USP?”, “na USP, não” Às vezes tem concurso não aparece ninguém para USP. Meu 

maior terror é você ter raia aberta, só concorre um, já tivemos concurso aqui com dois 

neguinhos. Por sorte, conseguiu produzir um bom, mas e quando não produz nenhum? A 

outra coisa, o caso do Taylor, um professor americano que a gente tinha, qual o primeiro 

nome dele? Corta aí. 

C.C. - Está bom, você lembra daqui a pouco. 

F.L. - Estou olhando no seminário dele que é o jeito que sai, Taylor. 

C.C. - Que aqui em São Paulo só chamam pelo sobrenome sempre. 

F.L. - Não, a gente não o chamava pelo segundo nome. Mas americano, que caiu aqui de 

paraquedas, prestou um concurso, pouca gente conhecia ele; um concurso que eu fiquei 

desesperado, que eu falei “puta merda, vai dar raia aberta”. Aí ele entrou, mas passou aqui 

três anos e voltou para os Estados Unidos. Aí você não tem como competir, a universidade 

americana fez uma oferta para ele, você vai falar “não, fica aqui”, foi embora. E você não 

tem... Quando Iuperj estava naquela crise, não querendo atrapalhar a vida dos companheiros, 

eu fiz muita oferta, falava, vem fazer concurso aqui, para o Jairo, para o Octavio, para o 

Fabito, falei, muda para São Paulo, cara, vem para cá, aí ninguém quis. Então, tem uma 

mobilidade que é baixa. 

C.C. - É, não é habitual. 

F.L. - E depois também um modelo de concurso, é um modelo que a USP adota, um modelo 

totalmente imbecil. Quer dizer, você não vai fazer o Fabiano prestar um concurso que vai ter 

dez pontos e que ele vai ser sorteado e que um ponto que vai... escolar desse jeito. Quando a 

Hermínia veio para cá, a Dalva, não fez concurso, foi por convite. 

C.C. - Ou então o Jairo foi um concurso titular, aí já é outra coisa, você já entra como titular. 

F.L. - Aí já é outro papo, mas mesmo assim é arriscado. Você imagina se um cara como o 

Jairo perde o concurso. Então eu acho que a gente tem que pensar melhor. A densidade está 
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crescendo, você tem cada vez mais departamentos com doutorado bem ranqueado. 

Pernambuco está subindo, Minas subiu, Rio Grande do Sul subiu, Paraná tem um bom grupo, 

vocês têm dois departamentos lá na GV. 

C.C. - Aí já é Ebape, administração e tal, Otávio, Carlos Pereira. Agora o Zuko, o Cesar... 

F.L. - O Zuko fiz o que pude para trazer ele para cá. Consegui fazer a inscrição dele por 

procuração uma vez, tal. Ele ia vir prestar um concurso, acabou não dando. Então o momento 

hoje... 

C.C. - Tem aqui também na EAESP, o pessoal daqui...  

L. - Tem 

C.C. - O pessoal do Claudio Couto... 

F.L. - Não. Ah, está na GV aqui. 

C.C. - Sim, em São Paulo. 

F.L. – Assim, se eu olhar está um pouco mais diversificado e forte hoje do que um tempinho 

atrás, uns dez anos atrás o cenário estava um pouco mais fechado, deu uma ampliada. Têm 

mais centros, mais escolas com bom programa, não sei como isso bate na avaliação Capes, 

mas na minha avaliação subjetiva, acho que tem mais lugares para as pessoas irem. Mas a 

gente não tem um sistema verdadeiramente competitivo. Por exemplo, o que move o modelo 

americano é a competição por aluno. Harvard, Yale, eles querem aluno, pra que o aluno 

venha você precisa ter um bom corpo docente, você vai atrás. Nós, o programa de ciência 

política, o período que eu estava chefe, eu e o Rogério como chefe da pós-graduação, a gente 

tentou modernizar a nossa política de atração de aluno. Por exemplo, começamos que o aluno 

pode fazer o exame por Skype, não precisa vir aqui. Então você pode atrair alunos do Brasil 

inteiro. Até recentemente o cara tinha que vir até aqui, de Manaus desabalar aqui para prestar 

um concurso que... puta investimento, pouca chance. Por mim, tornaria totalmente não 

presencial todos os concursos, acho um absurdo ser presencial, ter toda essa coisa, porque 

impõem um custo que te dificulta atrair bons alunos. Ainda assim a gente teve resultados, 

então a gente está atraindo alunos, temos dois, três de Pernambuco, temos dois, três de Minas, 

tivemos candidato de Alagoas, então acho que isso, em termos de alunos, é bom, mas ainda 
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assim não tem como comparar com o modelo norte-americano, que você tem 90 

departamentos de ciência política, tem emprego todo ano, depois você se recoloca; estou aqui 

desde 86... 

C.C. - O período brasileiro é raro você ter mudança de uma instituição para outra. 

F.L. - O Zé, compara com José Antônio Cheibub, ele já teve três ou quatro universidades 

desde que ele tirou o doutorado. Já mudou, já teve em Filadélfia, Yale, agora está em Illinois, 

não sei se já passou em alguma outra, provavelmente vai sair de Illinois daqui um pouco, os 

caras com quem eu tenho contato lá, o Karl, saiu do Texas foi para Maryland, é mercado, é 

outro papo. 

C.C. - Aqui você fez, só para constar, você fez a livre docência e titular também, 2006, mas 

teve um período de pós-doutorado que você foi para os Estados Unidos. 

F.L. - Fui duas vezes para os Estados Unidos passar um período. Fui em 98, 99 que eu fui 

basicamente acabar o livro com o Adam, aí passei sete meses em Nova York; o Zé nessa 

época estava na Filadélfia, então era bico da gente se reunir, eu fui lá, também comecei a 

preparar a minha livre docência ali, uma parte do que eu publiquei na livre docência, que eu 

fiz na livre docência eu fiz pesquisei lá, montei lá. Mas aí a livre docência é decorrência do 

trabalho com a Argelina. A articulação é meio um concurso quase que burocrático, tem uma 

certa sequencia, vai chegando a hora que você vai ficando mais velho no departamento, a 

vaga vai abrindo, é a sua vez um pouco, não tem muito... de vez em quando tem competição, 

não é o comum. Na verdade, quando eu concorri, a Dalva ia concorrer, mas ela ficou muito 

doente e retirou a candidatura, aí eu fiz. Mas agora mais depois da titulação, na outra Copa, 

na Copa da África do Sul eu estava nos Estados Unidos. Passei um ano em Yale. Aí como 

professor visitante. Professor visitante a gente chama de pós-doc aqui, mas eu ganhei uma 

bolsa lá para dar aula. Dei aula lá, passei um ano lá, daí a Ângela estava fazendo pesquisa 

também. 

C.C. - Vocês se casaram em que ano? 

F.L. - Puta merda... 

C.C. - [risos] Pula essa parte. Desculpa... 
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F.L. - Outro dia nós estávamos vendo... A gente começou a morar junto, casou, que a gente 

tem critérios diferentes de casamento. Tem o casamento de quando passamos a morar juntos 

e depois a gente casou no civil mesmo. A gente passou a morar junto 94, 95. 

C.C. - Isso que vale. 

F.L. - É. Quando a gente foi para os Estados Unidos em 98, 99 a gente ainda não era casado 

no oficial, isso que eu lembro. Acho que 2000 e alguma coisa a gente se casou mesmo. 

C.C. - Ontem comemorei dois anos de casado no papel, mas eu conto quatro anos. Agora, e 

na próxima Copa, já que a tua vida está pautada nas Copas, onde você quer estar fazendo, 

você disse que está um pouco esgotado no tema, cansado. Próxima Copa o que você quer 

estar fazendo? 

F.L. - Eu fiquei um tempo meio parado, assim, eu acho, um pouco por coisa burocrática, ter 

assumido a presidência do Cebrap me consumiu, parei de trabalhar. Aí você faz política, você 

tem que gerir um lugar. Para você gerir um lugar como o Cebrap, você tem que estar com o 

radar ligado, tem que saber o humor de todo mundo, porque a gente é a gente, a gente briga 

pra cacete, a gente tem dificuldades as mais... então você tem que ficar ligado. E tem 

problema de financiamento, você tem que estar arrumando financiamento, tnha um problema 

complicado de assumir a questão geracional. No fundo, eu e o Álvaro, nós herdamos uma 

instituição que nós não fundamos, mal éramos nascidos quando a... Então tem um povo que 

são os sócios fundadores do Cebrap que são os responsáveis por gerir o Cebrap, tem um 

capital. Eu tive que fazer essa transição, puxar para mim o dinheiro, obter a legitimidade para 

isso; inclusive trazer dinheiro que estava no exterior para o Brasil, internalizar as contas do 

Cebrap, arrumar isso, isso me deu muito trabalho e parou um pouco academicamente. Aí eu 

tive vários falsos “starties”, digamos assim. O período que eu passei como chefe do 

departamento, não me prejudicou tanto academicamente, eu acho, foi mais fácil gerir aqui, 

ainda que dá muito trabalho. Quando eu voltei dos Estados Unidos em 98, 99, eu assumi a 

chefia do departamento e fiquei quatro anos como chefe de departamento; mas foi um 

período muito produtivo do ponto de vista institucional, acho que o departamento, tinha 

puxado uma terceira e deslanchou com o Álvaro e o com o Cícero antes, eles deram uma 

arrumada na casa, eu peguei... E na verdade essa ida para os Estados Unidos me atrapalhou 

academicamente, em termos de redefinição da agenda de pesquisa, porque eu estava 
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engatilhando uma agenda, aí fui convidado para dar um curso sobre... tinha que montar a 

coisa que fosse palatável para eu ganhar a bolsa. Aí eu tive que dar, coisa que eu já não 

estava mais tão interessado, em inventar uma outra coisa, aí estudei muito uma coisa, montei 

umas coisas, tal, mas que eu não curti. Estudei um pouco de... Tive que dar curso de 

legislativo, que era uma coisa que eu já estava cansado, querendo mudar para frente, tem uma 

geração nos alunos, no grupo que eu montei, a Andreia Freitas, Olavo, Danilo, um grupo de 

alunos que a gente formou que está dando conta disso. Nesse período eu tive que dar uma 

segurada na agenda, depois que eu voltei que eu comecei a engajar... não sabia muito bem o 

que fazer na verdade. Como eu disse, foi um convite que eu tive para fazer uma apresentação 

que o Adam me fez “por que você não fala sobre Poder Moderador como hábito do processo 

eleitoral”. Aí eu comecei a fazer uma coisa mais de pesquisa histórica sobre legislação 

eleitoral, que é o que eu estou engajado hoje bastante, tenho escrito algumas coisas, estou 

meio que planejando um livro para a próxima Copa, e sobre governo representativo no Brasil. 

Muita pesquisa já feita, falta umas coisas para eu completar, um ou outro período, bolando 

um pouco a estrutura do livro. Tenho um artigo para sair na Dadus, que já está aprovado, fala 

uma coisa sobre a democratização de 45, então eu revejo tanto o livro da Maria do Carmo 

quanto da Ângela Castro Gomes, aquela conjuntura e porque que ali... do ponto de vista 

substantivo, o que eu estou chamando atenção, é o seguinte, o Brasil teve cem anos de 

eleições, de 1822 até 1930, eleições que não eram competitivas e que eram consideradas 

como corruptas. De 1945 em diante, você tem eleições democráticas no Brasil, e passam a ser 

competitivas. Ninguém explica porque, ninguém nem chama atenção para essa ruptura. Então 

a literatura brasileira é cheia de explicações porque o sistema representativo, porque eleições 

não podem funcionar no Brasil, no Império e na Primeira República, porque a realidade 

social brasileira é... que é latifúndio, oligarquia, o escambau. Bom, porque em 45 pode? O 

que mudou? Ninguém se põe essa pergunta. Porque as condições que sempre travaram, 

destravaram de 45 em diante? Então, estou estudando o período anterior, porque a explicação 

tradicional para mim não é suficiente, essa ideia de oligarquia, que é isso? Como dizem os 

terapeutas, desenvolva. Oligarquia... o que é oligarquia? A ideia de que é porque a estrutura 

social tem latifúndio, etc. não pode ter competição, isso está furada, não é... Eu escrevi um 

artigo que foi publicado na Dadus, reexaminando o Victor Nunes Leal, eu fiz exegese de 

texto, lógica do argumento. A lógica do argumento do Victor Nunes Leal não é... o que 

impede o funcionamento do sistema... não é o latifúndio, ele fala o tempo inteiro, é o 
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latifúndio, é o latifúndio. Mas quando você vê o argumento dele, não é. O argumento não se 

sustenta. Então, não há uma explicação convincente porque eleições não poderiam funcionar. 

Tem tudo a ver com uma renovação do que está acontecendo, na forma que a gente entende 

os processos de democratização no mundo; é o trabalho do Manin sobre governo 

representativo, é o trabalho novo do Adam Przeworski sobre a evolução das democracias 

contemporâneas, como elas surgem, quando surgem, o que é característico; daí tem a ver com 

o nosso livro, o que define democracia? O que define democracia é competição eleitoral, é o 

governo perdendo eleição.  

C.C. - Não sei se você concorda, um dos vícios talvez das ciências sociais brasileiras é que 

muita coisa é atribuída a realidade brasileira em si, fora de uma perspectiva mais geral. 

F.L. - Então, ninguém conhece história política comparada. 

C.C. - Parece que é tudo genuinamente brasileiro. 

F.L. – Então o que o Victor Nuno Leal descreve como sendo uma versão viciada, corrupta do 

sistema representativo, é o que está acontecendo na Inglaterra, nos Estados Unidos no mesmo 

período. Mas o que a gente lê? A gente lê Marshall, o Marshall é a história inglesa, no 

máximo a gente lê Barrington Moore, no que acaba na Revolução Gloriosa, em 1688, a gente 

não sabe o que aconteceu de 1688 até... voto feminino na Inglaterra, sabe de quando é? 1918. 

C.C. - Na França é 46, se não me engano. 

F.L. – É. Na Suíça é 70 e lá vai porrada. 

C.C. - No Brasil é 34, não é? 

F.L. – É. E competição é uma coisa do pós-segunda guerra mundial. Então o Brasil não está 

atrasado. Aliás, dependendo do ângulo que você toma, o Brasil é um país avançado do ponto 

de vista institucional. O debate teórico sobre legislação eleitoral no Brasil é riquíssimo, 

riquíssimo. Sempre foi jogado por fora como cópia, não tem nada de cópia, cópia do que? 

Nós vivemos o mesmo mundo que os caras estão vivendo. A ideia de que foi trazido... 

Trazido da onde? Da França? Porque foi trazido? Porque estamos vivendo a mesma 

realidade. É uma coisa assim, meio óbvio. Estou querendo ver se eu consigo escrever uma 

história... 
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C.C. - Já tem o tema e o enredo para a próxima Copa. 

F.L. - Tem uma pesquisa ainda importante para fazer, do ponto de vista histórico. Eu devo ler 

agora... As eleições da regência, você tem duas eleições para Regente no Brasil. Ninguém 

nunca levantou esses dados e estão no Diário do Congresso. E são duas eleições competitivas, 

e que seguem... deve ter tido alguma discussão sobre qual é a regra? Ninguém nunca... Todo 

mundo diz “copiou o modelo americano”, e aí, como foi? Essa coisa que me falta para eu 

fechar o meu... Tem o primeiro aqui que a gente não sabe. Então estou meio fazendo essa 

pesquisa. Mas continuo escrevendo sobre eleições recentes, publiquei um artigo agora sobre 

as eleições presidenciais no Brasil, tem um outro que vai sair, já está em fase de produção na 

Opinião Pública que vai sair também, eu e o Fernando Guarnieri sobre as eleições 

presidenciais no Brasil, estou escrevendo um outro também sobre eleições no Brasil. 

C.C. - Têm os pedidos, as encomendas? 

F.L. - Tem as encomendas. Estou nessa. Tem mais umas tantas Copas pela frente. Sem 7x1, 

não é? 

C.C. - Sem 7x1. Bom, a última pergunta, Fernando, que a gente tem feito sempre, você já 

mencionou a influência de várias...do Adam, de outras pessoas, mas se você tivesse que 

destacar um livro que te marcou, um livro que foi decisivo, importante, qual você lembraria 

de imediato? 

F.L. - Depende, tem tantos. Tantos diferentes momentos em que você é impactado por livros. 

Mas eu lembro assim, uma coisa que uma hora a ficha caiu, entender o problema, lendo umas 

coisas do John Stuart Mill com o Tocqueville, umas cartas, a coisa da tirania da maioria, o 

que isso significa para a teoria democrática, isso foi ali um certo momento, uma coisa que 

impactou. Mas talvez o livro mais deslumbrante e tal é o  Social-Democracia e Capitalismo, 

do Adam, talvez seja dos mais fortes, aquela coisa ali, você tem três escolhas, e essas 

escolhas estão encadeadas, e se você não resolve participar, aí não tem mais revolução, isso 

que é a lógica eleitoral, aquele argumento ali é muito forte. Talvez o livro mais, mais 

importante que eu destacaria que eu tenho, por exemplo, o Bernard Manin, Os princípios do 

governo representativo, tem um efeito teórico, de revisão de toda história política, que eu 

acho que até hoje pouca gente se deu conta, muita gente cita o livro e fala “ah, eleições são 
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aristocráticas, que bonitinho, que coisa interessante, que coisa folclórica” e tal, a 

consequência é absurdamente importante, nós não estamos... o modelo é antidemocrático 

declaradamente, e você quer... eleições não são igualitárias, não é para ser. Por último então, 

um outro grande livro que todo mundo deveria ler, eu acho, é o Edmund Morgan, Inventing 

the people, é um historiador americano, de Yale, que acompanha a criação do governo 

popular nos Estados Unidos e na Inglaterra, que diz, olha, nós acreditamos num mito, que foi 

inventado por esses caras lá atrás, o governo popular é um mito que a gente acredita. Mas 

para a gente acreditar num mito ele tem que ter um pé na realidade, não pode ser uma pura 

invenção, então tem algo que é, e algo que não é. Tem tudo a ver com o livro do Manin. Os 

paralelos eu acho que, eles têm um efeito como a gente pensa a emergência dos governos 

liberais democráticos, chamam de democrático hoje, muda depois de ler e refletir sobre esse 

negócio aí. Isso me ocorre agora, mas deve ter outras coisas que quando... mais tarde, falo, 

putz, esqueci aquele, aquele que era o verdadeiro livro... 

C.C. - Bom, Fernando, muito obrigado. 

[FINAL DA ENTREVISTA] 

 

 


