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Entrevista: 24/09/2015 

 

C.C. – Hector, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e, como nós 

falamos um pouquinho antes, eu queria começar a entrevista perguntando sobre a sua origem 

familiar, onde você nasceu, como é que foi a sua educação, ainda antes da universidade. 

 

H.S. – Eu agradeço muito o convite. Não só pelos anos que nos conhecemos, já, mas por me 

incluir, digamos, na nomina de cientistas sociais, que eu não sou verdadeiramente. Mas eu 

nasci em uma família de classe média, minha mãe era professora do colégio fundamental, 

diretora de um colégio, meu pai era bancário, funcionário do banco, e, para eles, o estudo era 

uma forma de ascensão social, de garantia cultural, etc., etc. Nasci em Quilmes, na cidade de 

Quilmes, que fica entre La Plata e Buenos Aires, a 16 quilômetros da Praça do Congresso, e 

muito perto do Rio de la Plata. Sí, eu me criei na umidade do Rio de la Plata, nesse ambiente 

rioplatense. E a identidade cultural do quilmeño se faz como uma negação do porteño. Muito 

embora estejamos muito próximos e meu sotaque seja sotaque de porteño, nós constituímos 

nossa identidade como não-porteños. Eu fui a escola – ou pré-escola – a escola de freiras, e 

sempre era castigado, porque era muito mal. Tinha um comportamento não de má pessoa, 

mas era muito agitado. Sempre fui muito agitado. Fiz sempre escola do Estado. Minha 

primária, meu... O secundário, eu fiz... sou perito mercantil, algo do qual ainda me 

envergonho e tento ocultar, mas tenho uma declaração e sou perito mercantil. Meus pais 

imaginaram que isso era uma forma de se eu não continuar estudando – era o que eles 

apostavam, que eu não continuaria estudando –, pelo menos tinha um título que me habilitava 

laboralmente para ser o que eu não queria ser na vida. Aí, quando terminei o segundo grau... 

a secundária, que era perito mercantil, tenedor de libros, não sei como se chama aqui... 

 

C.C. – Isso era paralelo ao ensino tradicional? 

 

A.N. – Ao ensino médio? 

 

C.C. – Ou era um ensino profissionalizante? 
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H.S. – Não, não. O ensino médio... Não. Era o ensino médio. Você tinha o nacional, que era 

mais humanista, e o comercial, que era mais contábil. Aí, você podia seguir para ser contador, 

ser economista... Nessa direção. Não que seja exclusivo, mas é nessa direção. A tal ponto que 

o único que eu soube depois da secundária era que eu não gostava, que era tudo isso. E... 

 

C.C. – É, não, Hector... Em que ano que você nasceu? 

 

H.S. – 1952. 

 

C.C. – 1952. A sua família tinha... Você tem irmãos ou é...? 

 

H.S. – Tinha uma irmã.  

 

C.C. – Uma irmã. 

 

H.S. – Uma irmã maior. Eu sou menor. E... O menor. Pronto. Terminou aí a família. Minha 

família é de... Meu pai é descendente de franceses, bascos franceses, por aí, e bascos 

espanhóis. Minha mãe, o pai era norte-americano, mas, na realidade, de cultura italiana, 

Bossi, e casado com uma espanhola. Então se comia muito bem em casa, por sorte. Mas é 

essa a mistura do argentino, basicamente. Então, foi basicamente por descartes que eu fui... 

Não Descartes, René Descartes, se não por descartes que eu fui para a filosofia. Era uma das 

coisas que eu não tinha visto na secundária. E tinha certa inclinação para isto. Depois... Entrei 

em psicologia. 

 

C.C. – Isso na Universidade de Buenos Aires? 

 

H.S. – Na Universidade de Buenos Aires. Fiz o ingresso na psicologia, tudo normal. 

 

C.C. – Em que ano, o ingresso? Setenta e... 

 

H.S. – 1970, mais ou menos. 
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C.C. – 1970? 

 

H.S. – 1970. Em Buenos Aires. Aí, fui... Basicamente, também cursei na psicologia alguma 

disciplina, mas aí percebi que meu negócio era filosofia. E aí, eu passei para a Universidad de 

La Plata1. E já para a carrera de filosofia, onde fiquei para sempre. 

 

C.C. – Mas por que para La Plata? Teve algum motivo que te fez... 

 

H.S. – Tinha alguns amigos que estavam morando em La Plata. Haviam estudado física. 

Nada que ver... Nada que ver não. Mas eles estudaram física, então... Pensei que podia ser 

melhor La Plata, tinha mais conhecidos, morar em república... Em Buenos Aires, eu viajava 

todos os dias para a faculdade. Em La Plata, eu já tinha que morar em república, e essa ideia 

me interessava. Meus pais, que imaginavam que eu estava saindo de casa e tudo isso e, na 

realidade, eu voltava todos os finais de semana, como fazem todos os alunos, enfim, que 

moram em república. Mas, aí, eu tive uma vida bastante ativa na universidade. Isso de ir 

morar em uma república faz com que a gente fique o tempo todo na universidade, na 

biblioteca, discutindo política, entrando na política, participando da vida política. Aí, o 

serviço militar: eu esqueci de pedir a prorroga, porque os... 

 

C.C. – Esqueceu de pedir a? 

 

H.S. – Prorroga. Sim, os estudantes universitários... 

 

C.C. – Ah, prorrogação. 

 

H.S. – Prorrogação. Sim. Terminam a carrera e depois fazem o serviço militar. Eu esqueci e, 

aí, eu já caí em depressão. Então, tive um ano de depressão, do serviço militar, e depois tive 

16 meses de serviço militar. 

 

                                                
1 Universidad Nacional de La Plata. 
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C.C. – Isso ainda na faculdade? 

 

H.S. – Bom, eu tive que deixar a faculdade. Esse... 

 

C.C. – Você saiu da faculdade? 

 

A.N. – Você teve que trancar a faculdade para fazer o serviço militar? 

 

H.S. – Tive que trancar a faculdade. Sim. Isso é um ano... Um ano antes, já fiquei muito 

deprimido com esse negócio, esse... a realidade de ter que usar uniforme, de obedecer. Essas 

coisas me deprimiam. Me deprimiam. Me deprimiam. Aí, fiz serviço militar... 

 

C.C. – Você serviu 16 meses? 

 

H.S. – Dezesseis meses. 

 

C.C. – No exército? 

 

H.S. – No exército. No regimento Uno de Infantería Patricios2, que faz a guarda de... do 

comando do Estado-maior conjunto. O Estado-maior do exército.  

 

C.C. – E como é que foi sua experiência na caserna? 

 

H.S. – Terrível. Terrível. Terrível. Não gostei nem um pouco... Para piorar, estava nesses 

grupos antiguerrilha, que tinham muito treinamento. Foram mais de... quase três meses de 

vivac3. Foi bem duro. Depois, eu não gostava disso, passava muito mal, vivia fugindo, me 

ponían preso, aí, eu fugia, aí, eles me colocavam de novo preso por ter fugido estando preso, 

e assim sucessivamente.  

 

C.C. – Mas isso... Você mencionou que tinha, na universidade, uma atuação política e tal. 
                                                
2 1o Regimento de Infantaria do Exército Argentino, também conhecido como Los Patricios. 
3 Acampamento militar sem proteção. 
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H.S. – Sim. 

 

C.C. – Você já tinha, antes de entrar no exército, alguma organização ou... 

 

H.S. – Não, não. Ainda era muito pouco. En realidad, desde a secundária, eu estava no 

Partido Comunista. Eu entrei no Partido Comunista com 15, 16 anos, mais ou menos. Nunca 

fui um grande militante, sempre fui mais... 

 

C.C. – Mas era filiado? 

 

H.S. – Mas era filiado. 

 

C.C. – Formalmente. 

 

H.S. – Era filiado ao... 

 

C.C. – Isto não deu problema para servir? Quer dizer, sabiam que você era filiado ou não? 

 

H.S. – Não, não sabiam, não. Não sabiam. 

 

C.C. – Era clandestino? 

 

H.S. – Alguém, eu acho, que tirou a nossa ficha, porque o Partido Comunista era muito... 

Entregava todas as fichas dos afiliados e tudo isso. Mas eu acho que alguém tirou minha 

ficha.  

 

C.C. – Quer dizer, então você tinha mais um problema, também, de... 

 

H.S. – Ideológico? 
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A.N. – Ideológico. 

 

C.C. – De consciência, vamos dizer. 

 

H.S. – Olha, era mais minha ideologia... minha filosofia anarquista que minha ideologia 

comunista. Servir em um sistema uniformado, isso não... 

 

C.C. – Você era, vamos dizer, soldado comum? Raso, que eles falam. 

 

H.S. – Sim. Era. Aí, fui para a enfermaria. Porque sabia escrever à máquina. [Riso] Ser perito 

mercantil serviu para eu ser enfermeiro. 

 

C.C. – Era melhor ser enfermeiro? Era mais tranquilo? 

 

H.S. – Era melhor, porque não fazia guarda. Eu acho que também fazia alguma guarda... 

Mas, enfim, dava um certo poder, porque você medicava os suboficiais e tudo isso, então, 

dava um certo poder. Eu também aplicava injeção, dava curaciones, tudo isso. Não apenas 

fazia... Não apenas escrevia à máquina. Fazia serviço de enfermagem. Serviu para isso, 

também: aprender a fazer algumas coisas de enfermagem.  

 

C.C. – Em que anos que você serviu, Hector? Você lembra? 

 

H.S. – 1972 e 1970 e... 1971? 1972? Foi 1970 e... Eu peguei o retorno de Perón, que foi uma 

situação bem crítica, se sentia muito crítica dentro da caserna, uma tensão muito forte, e o 25 

de maio, quando assume Cámpora4. Isto foi o máximo de tensão, porque a gente não... 

Fuimos a desfilar, eu lembro. Eu... Foi uma experiência interessante. Estacionamos a 

ambulância, eu estava a cargo, digamos, do grupo de enfermeiros, com a ambulância, um 

guarda e outro enfermeiro, e essas coisas. Estacionamos a ambulância, que eram esses jipes 

de... estavam com lona, na Rua Liberdade5, uma rua depois da 9 de Julho. E na 9 de Julho 

                                                
4 Héctor José Cámpora, presidente argentino de 25 de maio a 13 de julho de 1973. 
5 O entrevistado diz os nomes das ruas em português. Em espanhol, elas se chama Calle Libertad, Avenida 9 de Julio e 

Avenida de Mayo. As três estão localizadas no centro de Buenos Aires. 
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estava o regimento estacionado para fazer o desfile. Nove de Julho e Avenida de Maio. Que 

vem do Congresso e vai até a praça, mais ou menos, até a praça... a Casa Rosada. Eu fui até a 

esquina... Ah, porque também era fotógrafo do exército. Fazia fotografia, colaborava com... 

 

A.N. – Enfermeiro e fotógrafo? 

 

H.S. – E fotógrafo. Então, andava com uma máquina fotográfica fazendo fotos ali. Eu fui até 

a Avenida Mayo e, aí, eu vejo uma coluna de ERP, do Exército Popular Revolucionário6, e 

montoneros7, os dois juntos, com estandartes, de rua a rua, cobrindo todo o desfile. Eu digo: 

“A revolução passa por aí”. Porque era uma massa que você... Se isto realmente se mantém, é 

a revolução. Aí é que eu me aproximei mais de montoneros. Depois disto que eu me 

aproximei mais. Depois da morte de Che Guevara, eu já tinha meio quebrado com o Partido 

Comunista, seguindo, digamos, a linha ideológica. A resposta do Partido Comunista 

Argentino ao processo revolucionário da América Latina não tinha muito, também, com o 

que eu pensava, enfim... Aí, eu já tinha quebrado com o Partido Comunista. Mantinha uma 

simpatia, digamos, uma simpatia de esquerda, mas não tinha uma militância ativa. Aí, nesse 

regimento... Bom, essa mesma noite, voltamos ao regimento, porque tínhamos os uniformes – 

aqueles uniformes com baleira, históricos –, eu não porque estava de enfermeiro. Mas 

chegamos ao regimento para nos vestir de combate e sair de novo, todo o regimento, para o 

Estado-Maior. Para fazer a guarda. Daí, acantonados... Não sei se vocês... Onde hoje é o 

Ministério da Defesa. Não passaram pelo Ministério da Defesa, na Argentina? 

 

A.N. – Sim, sim. 

 

H.S. – Atrás da Casa Rosada. 

 

C.C. – Ah, sim. 

 

                                                
6 O entrevistado cometeu um engano. O nome do grupo é Exército Revolucionário do Povo, ou Ejército Revolucionário 

del Pueblo, em espanhol. O ERP foi uma organização guerrilheira que atuou na Argentina na década de 1970. 
7 Movimiento Peronista Montonero, grupo de guerrilha urbana que atuou na Argentina nos anos 1960 e 1970. 
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H.S. – Em todo aquele parque, colocando ninhos de metralhadora, tudo isso, esperando o 

ataque dos montoneros. Dos montoneros, dos movimentos sociais... 

 

A.N. – Por conta da marcha do dia? 

 

H.S. – Por conta de que estava assumindo o Cámpora e era um desborde social, popular, 

porque o peronismo, que tinha sido proscrito, entra na seleção e ganha, e ganha com o 

Cámpora, que era representante de esquerda peronista, que era, digamos, apoiado pelos 

montoneros, os filhos dele eram montoneros, tudo isso. Essa foi uma noite de muitíssima 

tensão. Tensão nacional. Pelo menos, nós sentíamos como... Dentro da força. E, na força, 

tinha todo um nervosismo, enfim... 

 

A.N. – Como era o ambiente político dentro do quartel? Com os seus colegas. Quando você 

foi servir, era... Porque, aqui, no Brasil, os universitários vão servir, eles servem num 

ambiente separado do que seriam os soldados com experiência… 

 

H.S. – Não, eu estava servindo como um soldado conscrito, só que como sabia escrever à 

máquina e tinha, digamos, um nível cultural mais ou menos, eles por vezes me chamavam 

para o Cassino dos Oficiais para contar coisas. Me tratavam um pouco diferente. Mas eu 

estava junto com todos os soldados. Eu entrei como um soldado normal. Não entrei como 

universitário.  

 

A.N. – Mas como era o ambiente? O ambiente político. 

 

C.C. – Isso. Havia discussão política interna? 

 

H.S. – Não, não havia. Por exemplo, o responsável de fotografia era um menino que era 

comunista. E ele desapareceu. Era um judeu comunista e ele desapareceu. Eu acho que foi 

encontrado em uma reunião do Partido Comunista – não em uma reunião, senão em um ato 

do Partido Comunista. Devem ter fotografado... Não sei como foi, mas ele sumiu. Não 

apareceu nunca mais. Não tinha muita conversa política com ninguém, aí. Não tinha. Muito 
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menos com... Também eu estive no momento em que tomaram o Comando de Sanidade8, o 

ERP, o Exército Revolucionário do Povo, que tomaram o exército... Então, eram situações, 

esse... Eles viviam isso, estavam enfrentando o inimigo. O inimigo, eram aqueles com os 

quais você tinha certa afinidade ideológica. Mas o exército via isso como inimigo. Com 

absoluta normalidade. Se treinava, se preparava para combater esse inimigo. Não tinha 

nenhum papo político com as forças armadas. Tinha algumas discussões filosóficas. Isso que 

se interessavam em falar comigo, de filosofia. Mas me tinham como louco. Eu era tido como 

louco dentro do regimento. Eu também me fazia o louco, para ver se conseguia liberdade da 

função. Por isto me passaram para a enfermagem, por isto... E terminei como assistente do 

chefe do regimento. Por quê? Porque, primeiro, eu fui... Meu mandaram ao manicômio, por... 

Como foi? 

 

C.C. – O manicômio, para trabalhar lá ou interno? 

 

H.S. – Não, não, não. Interno. Eu não sei que loucura fiz. Eu acho que eu estava fazendo 

guarda e não estava o major conjunto, de onde estava o ministério. Estava com um ninho de 

metralhadoras, uma MAG lá em cima, lá no mezanino do... da coisa. Aí, eu deixei o capacete, 

deixei o fuzil, deixei tudo e me fui a fumar um baseado na escada. [Risos] Aí, quando eu 

voltei, não tinha capacete, não tinha pistola, não tinha fuzil, não tinha nada. Tinham roubado 

tudo. Aí, olhei lá em cima: “Parte para cambio de guarda!. Si, que passa?”. “Me robaron.” 

“Como te robaron?” “No, me robaron.” “Pero que robaron?” “Me robaron todo.” [Riso.] Aí, 

claro, queria... me querían punir. Aí, quando me foram punir: “Como você abandona, aí?”. 

Eu falei: “Eu estava louco, patati e patatá”. Aí, me internam. Aí, na internação, o psicólogo... 

Começamos a falar com o psicólogo, eu realmente estava deprimido, estava mal , mas que eu 

estava criando um quadro psicológico para tentar me safar. Aí, me deram baixa, voltei para o 

regimento, fui falar com o... Não, me chama o coronel. Já não lembro de como se chamava 

esse coronel. Me chama esse... “Você pode confundir ao seu psicólogo, mas, a mim, você não 

me vai enganar. Você vai ficar aqui comigo, trabalhando aqui.” Aí, ficava com ele, levando 

café, chá, essas coisas. Mas, também, eu fugia e caía preso e fugia de novo. Quando estava de 

enfermeiro, fugia com a ambulância, ia à Quilmes. [Risos] O médico ligava em casa. O 
                                                
8 Comando de Sanidad é o departamento responsável pelos hospitais militares. O entrevistado se refere ao ataque 

realizado pelo ERP em 6 de setembro de 1973. 
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capitão ou o coronel, já não sei. “Seu filho está aí?” “Sim, está. Não sei o que fazer com meu 

filho.” Ia, ficava tomando um vinho e depois voltava com a ambulância... Toda vez... Um 

louco, era. Aí, quando saí do serviço militar, voltei à universidade. Aí, estudava... estudava 

firme, mais ou menos. Eu estudava muito. Era tudo que fazia. Mas teve outra interrupção, que 

foi o golpe de 1964. Que 1964! 1973. 

 

C.C. – 1973. Aí, você já tinha... 

 

H.S. – 1973 não. 1976. Foi 1976. 1976. 

 

C.C. – Você já tinha... 

 

H.S. – Aí, eu já tinha alguma militância. 

 

C.C. – Você já tinha se formado na universidade? 

 

H.S. – Não, não. Ainda não me tinha... Não estava... Já estava praticamente terminando... Já 

tinha terminado praticamente todos os cursos. Eu estava cursando algumas... as últimas 

disciplinas. Mas, aí, eu já entrei a militar... 

 

C.C. – Você tinha uma militância... 

 

H.S. – Como miliciano. 

 

C.C. – Nos montoneros? 

 

H.S. – Nos montoneros. 

 

C.C. – Miliciano... 

 

H.S. – Não concordava muito com a ideologia montonera. 
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C.C. – Por quê? 

 

H.S. – Eram muito católicos, muito tradicionalistas. Era muito próximo do fascismo. Não, 

sei, não... Me parecia, conjunturalmente... Era o caminho, mas um caminho muito 

conjuntural, muito breve. Eu não tinha muita confiança nos montoneros. Ideologicamente... 

Bom, eu era considerado marxista dentro dos montoneros e sempre era criticado por isso. Nas 

reuniones... Eu era um militante muito de base. Bem da periferia da periferia. Mas quando 

fazia qualquer questionamento político, diziam: “Não, companheiro, este não é o momento de 

discutir política. Este é o momento da ação”, e tudo isso. “Pero que não há, não existe ação 

política sem discussão ideológica. Temos que discutir. Eu quero saber para que estamos 

lutando, para que... Se vocês me estão pedindo que dê a vida, quero saber por que vou dar a 

vida.” 

 

A.N. – Mas como é que você se aproximou dos montoneros? Como foi isso? Foi na 

universidade? 

 

H.S. – Não sei como foi. A ver como foi. 

 

C.C. – Você mencionou que tinha se desiludido com a resposta do Partido Comunista... 

 

H.S. – Sim, do Partido Comunista, entonces, sempre estava procurando, assim, alguma coisa 

um pouco mais... fora do Partido Comunista. Aí, eu acho que veio alguém, pediu nosso 

apartamento para fazer uma reunião... Bom, eu não lembro como foi que cheguei a me 

aproximar dessa organização. Não sei se por... pela... En aquela... Naquele momento, não era 

nada, éramos só colegas da universidade. Que a irmã dela vai ser uma das que cai na famosa 

Noite dos Lápis. A Noite dos Lápis é uma noite donde pegaram duzentos e poucos meninos 

do secundário, entre 12 e 15 anos. Duzentos e vinte meninos – uma coisa assim. Em La 

Plata9. Dos quais ficaram três ou quatro vivos. Uma delas é a Emilce10, que é a tia do meu 

filho. 

                                                
9 Os sequestros aconteceram no dia 16 de setembro de 1976. 
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C.C. – Ficou viva ou morreu? 

 

H.S. – Ficou viva. Mas a pobre ficou viva porque o pai era comissário inspetor e conseguiu se 

mover imediatamente. E ela ficou presa muitos anos. Sofreu tortura, tudo isso, mas, pelo 

menos, ficou viva e depois foi liberada. 

 

C.C. – A sua... Você era casado, já? 

 

H.S. – Não. Naquele momento, eu era solteiro. 

 

C.C. – Mas você falou da sua mulher. Você vivia com... 

 

H.S. – Não. Ela era colega minha da faculdade. Era colega. 

 

C.C. – Vocês eram... 

 

H.S. – Colega. 

 

C.C. – Casados? 

 

H.S. – Não, não, não. 

 

C.C. – Namorados? 

 

A.N. – Vocês eram namorados e você imagina que se aproximou dos montoneros a partir 

dela? 

 

                                                                                                                                                  
10 Emilce Moler, na época com 17 anos de idade. 
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H.S. – Eu não lembro se foi exatamente isso. A verdade é que não lembro como foi que me 

aproximei. Lembro de reuniões assim no apartamento, mas não lembro como foi que cheguei 

aí.  

 

C.C. – Mas você... Bom, você mencionou que era miliciano. Ser miliciano era o quê? 

 

H.S. – Não, era, digamos, uma... um para-exército. Fazíamos coisas para... Dávamos 

segurança, por exemplo, para o movimento estudantil. Esse tipo de coisa. 

 

A.N. – Essa experiência no exército, de certa forma, te... 

 

H.S. – Não. 

 

A.N. – Não? 

 

H.S. – Não, não. Não. Não. 

 

A.N. – Sabia lidar com armas... 

 

H.S. – Não sabia lidar com armas. Eu nunca tive uma arma. Nunca usei arma.  

 

A.N. – Como vocês faziam a segurança sem armas? 

 

H.S. – Nós fazíamos. Como tinha que entrar, como tinha que sair, por onde era, se o lugar era 

seguro, se o lugar não era seguro, ficávamos na esquina para avisar. Porque uma operação 

que era uma operação militar era uma pichação. Tinha alguns que estavam armados.  

 

C.C. – Mas, nesse período pré-golpe ainda, você já, militante... 
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H.S. – Ah, desculpa. Por exemplo, eu entrava material adentro da universidade para os alunos 

distribuírem – volantes11, tudo isso. Porque eu tinha uma... digamos, uma... Eu não ia nas 

reuniões de estudantes, não ia a manifestações, não ia a nada, estava o tempo todo na 

biblioteca lendo livros, assim, como Heidegger. Nada que ver com esquerda. Eu era tido 

como liberal, como um intelectual, uma coisa assim. Andava sempre com os professores, na 

biblioteca. Então, eu já tinha confiança com os soldados que estavam na porta da 

universidade. Porque tinha soldados na porta da universidade. Então, entrava sempre com um 

porta-fólio, e aí, entrava o material, que deixava no banheiro e distribuía, mas os alunos me 

odiavam, porque eles consideravam que eu era um... 

 

C.C. – Um alienado? 

 

H.S. – Um alienado. Tinha contatos apenas com o presidente da união dos estudantes. Não 

sei como se chamava... 

 

C.C. – E no golpe, em 1976, como é que você viveu? Que é que você... 

 

H.S. – Clandestino. Aí, sim, porque, aí, também caiu a Emilce. Desde que cai... Desde la 

Noite dos Lápis, que nós passamos à clandestinidade. Ainda éramos solteiros. Foi se fazendo 

uma... Fomos ficando enamorados. Mas não sei... Éramos colegas, apenas. E fomos ficando 

enamorados. Depois... Era um problema, porque não tínhamos onde ficar e os três 

alojamentos, por exemplo, eram alienados, então, era... O exército levava todo mundo. Então, 

não era... Não tinha nenhum lugar seguro. Eles, como não podiam pegar o exército... Eles se 

inverteram na fórmula maoísta. Mao disse: “Se mantém a água, o peixe está vivo”. Então, o 

que fizeram foi justamente secar a água. Assim, pegaram a infraestrutura. A infraestrutura de 

uma revolta popular é o povo. Então, como eles não podiam pegar o exército, iban pegando 

os afiliados... os simpatizantes, os amigos dos simpatizantes, os amigos dos allegados... 

Todos desse círculo foram dos círculos externos para o interno. De maneira tal de o exército 

não ter onde deixar o fuzil, onde descansar, onde lamber a sua ferida. Essa foi a estratégia 

utilizada pelo exército. Foi eficiente. O resultado foi... vocês não se conhecem, mas eles 

                                                
11 Panfletos. 
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acabaram com os motoneros. Acabaram com toda a insurreição. Mas foi diferente a 

estratégia, porque o ERP estava em uma guerrilha rural. Aí, foi até relativamente mais 

simples. Foi cerco, simplesmente, e aniquilamento. E na cidade, foi isso: foram comendo a 

logística. E a logística é a sociedade. A sociedade... E com muita propaganda, e tudo isso, a 

sociedade ia perder qualquer identificação com esses movimentos. 

 

C.C. – E a sua família, durante a clandestinidade? Você não tinha contato ou tinha... 

 

H.S. – Eu já tinha falado com eles quando entrei no Partido Comunista. Poucas vezes eu falei 

com meus pais assim, seriamente. Almoço e essas coisas é só piada. Cada um na sua vida. 

Mas, naquela oportunidade, falei que tinha entrado para o Partido Comunista. “Você sabe no 

que se está metendo, que sé yo, que sé cuanto e ti-ti-ti.” Digo: “Sim, sei”. “Sim, não, tudo 

bem,” ele disse, “se você cair preso por ser comunista, a gente vai te levar cigarros. Se você 

cair preso por roubar, esqueça que tem família. Mas por política, aí tudo bem.” E já naquele 

momento... Eles, no começo, nem imaginavam. Ninguém imaginava. Nós também não 

imaginávamos que podia chegar a esse nível. Eu lembro de ter tido discussões com alguns 

integrantes da família que eram militares, da marinha, dizendo... Diziam: “No, que vamos 

arrebentar todos vocês, que patati, que patatá”. “Se vocês matarem um, aí nós hizimos un 

cordobazo12.” Cordobazo de Córdoba, obviamente. “Se começarem a matar estudantes por 

aqui, vocês vão a ter um levante popular e não sei qual.” Diziam: “Você não entende nada. 

Você não sabe. Você não sabe nada. Nós vamos acabar com o exército, vamos acabar com os 

montoneros, com os simpatizantes, com os allegados, com os amigos dos simpatizantes. 

Vamos acabar com todos e ninguém vai levantar uma...” E foi isso que aconteceu. Foi 

exatamente isso: eles foram aniquilando e a sociedade, com medo, se foi retirando. Havia 

uma amnésia induzida, que se vê naquele filme... Tinha um filme... História... Não lembro, 

mas, justamente, essa amnésia, essa falta... As pessoas não viam o que estava acontecendo na 

sua... Porque eu vi pessoas sendo mortas na minha frente, na Argentina. Como eu vi, muitos 

viram. Bom, muitos... Eu perdi todos os meus amigos, praticamente. Mas essa situação, essa 

impossibilidade de ver o que estava acontecendo pelo medo... O medo é uma coisa terrível. O 

mesmo que no nazismo, que a sociedade não sabia que tinha campo de concentração. Como 
                                                
12 Movimento ocorrido em 1969 na cidade de Córdoba, na Argentina, que levou à derrubada da ditadura do general Juan 

Carlos Onganía. 



   

 16 

não sabia, se estavam vendo os trens? Estavam vendo, mas não estavam conseguindo 

compreender o que estava acontecendo. É tão brutal o que acontece que é impossível de 

assimilar o que está acontecendo. Até para nós mesmos, era meio difícil entender o que 

estava passando. 

 

C.C. – Na clandestinidade, você ficou nessa situação por quanto tempo? Como é que você... 

 

H.S. – Ficamos... 

 

C.C. – Você e a sua... e a sua... 

 

A.N. – Você e sua companheira, não é? 

 

H.S. – Porque... Sí. Nós saímos de La Plata, aí, casamos. Aí, nos casamos e fomos a morar 

em Quilmes. Mas aí, montamos uma celulinha, um grupo de amigos, aí, do bairro – coisa que 

não se deve fazer –, para fazer pichações. Aí, veio um rapaz do exército com uma ferida. 

 

C.C. – Do exército...? 

 

H.S. – Montonero. 

 

C.C. – Montonero. 

 

H.S. – Sim. Ferido de bala... 

 

A.N. – Sempre quando você está falando do exército, está falando do exército montonero, 

não é? Eu estou tentando acompanhar. 

 

H.S. – Sí. Senão, me refiro a Forças Armadas. (Risos.) Um guerrilheiro, digamos, com uma 

ferida de bala. E eu fui a ver alguns médicos que conhecia do Partido Comunista, ver quem 

podia dar uma ajuda. Ninguém... Obviamente, ninguém quis dar nenhuma ajuda. Aí, eu: “Nós 
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não podemos dar nenhuma ajuda, então, vou falar para ele que, infelizmente, não temos como 

ajudá-lo”. “Não, não, vamos ajudar, que sé yo, que sé cuanto, no, no...” “Eu acho que não, 

por uma questão de segurança, não devemos ajudar. Ele é de um movimento, nós somos de 

outro. Já está. Fizemos o que podíamos.” “Não, não, porque tá-tá-tá...” Bom, aí fomos à 

votação e perdemos – minha esposa e eu, que votamos contra. E todos os demais, que eram 

três, votaram a favor. Aí, nós saímos do grupo. 

 

C.C. – A favor de? 

 

H.S. – De dar ajuda. Aí... Aí, refazendo, bom, eu não sei como aconteceu: o resultado é que 

mataram os três. Ou seja, melhor dito, sumiram os três. 

 

C.C. – Os três que votaram a favor de dar ajuda? 

 

H.S. – Os três que votaram a favor. Sí. Devem ter dado apoio, devem ter ido tirar uma placa 

radiográfica. Aí, o rapaz deve ter caído com uma placa radiográfica. Aí, torturaram ele para 

saber donde tirou a placa radiográfica, ele falou donde tirou a placa. Aí, diziam: “Como 

trouxeram a él?” Pá-pá-pá-pá-pá... Esto es uma inferência minha. Não sei se isso realmente 

aconteceu. Aí, saímos do país. Fomos para Paraguai. 

 

C.C. – Isso em que ano, Hector? 

 

H.S. – 1977, talvez. 1976. Fim de 1976, talvez. 

 

A.N. – Fim de 1976... No mesmo ano do golpe, então? Isso tudo aconteceu... 

 

H.S. – No mesmo ano do golpe. Eu acho que sim. Não tenho muita certeza da data, não. Mais 

ou menos. Porque eu sei que, em Paraguai, eu estava no mundial de futebol, que foi em 1978. 

 

C.C. – Em 1978. Na Argentina. 
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H.S. – Então, em 1977, talvez. Talvez, foi no ano de 1977, porque ficamos praticamente um 

ano no Paraguai. 

 

C.C. – E por que Paraguai? Quer dizer, você fugiu por onde? 

 

H.S. – Eu não sei. Outros nós mandamos aqui, para o Brasil. Aí, porque estava perto, porque 

eu já tinha estado no Paraguai em uma oficina de importação e exportação, sei lá... porque já 

trabalhava como vendedor, essas coisas. A língua. Não sei. Mas, aí, nos começaram a seguir. 

Ah, bom, à minha esposa, lhe ocorreu voltar para a universidade. Daí, entramos na 

universidade de Paraguai. 

 

C.C. – Em Assunção? 

 

H.S. – Em Asunción. 

 

C.C. – Com o Stroessner13, não é? Que era o... que era o ditador. 

 

H.S. – Com Stroessner. Sim. 

 

C.C. – E, lá, vocês também tinham a sensação de insegurança? Vocês tinham nome falso ou 

alguma coisa assim? 

 

H.S. – Não. No, no. Eu nunca tive nome falso. Bom, só... Sí, codinome só na militância. Mas 

sempre tive meus documentos. Nunca tive documento falso, nunca tive uma arma, nunca tive 

financiamento, nunca tive nada. Periferia de periferia de periferia. 

 

C.C. – Mas você... Vocês decidiram fugir pela sensação de insegurança, mesmo, ou tiveram 

alguma informação de que estavam correndo risco? 

 

                                                
13 Alfredo Stroessner Matiauda, ditador do Paraguai entre 1954 e 1989. 
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H.S. – Sim. Não, caíram todos os três. Os três rapazes certamente... Eu era o que tinha 

organizado esse grupo. Eu não tinha mais condições de ficar na Argentina. 

 

C.C. – Quer dizer, no mesmo dia vocês decidiram fugir... 

 

H.S. – No mesmo dia não. Caiu o primeiro, aí, os outros dois, nós falamos para eles para eles 

saírem, que sé yo, que sé cuanto, e mantínhamos algumas reuniões em algum lugar. Nós 

encontrávamos naquelas reuniões de segurança, para ver como estavam as coisas, e chegou 

um momento em que eles falaram: “Olha, não temos como ficar fora de casa. Não temos 

como... Vamos ter que voltar”. “Não voltem, não voltem, não voltem.” Aí, eles voltaram e 

caíram. Eles dois. Esse foi o último dado que precisamos para saber que tínhamos que sair. 

Aí, fomos para Paraguai, ficamos mais ou menos um ano, aí, eu caí preso. 

 

C.C. – No Paraguai? 

 

H.S. – No Paraguai. No Paraguai. Um ano, me levantam e me levam. Aí, ficamos... 

 

C.C. – Em casa? 

 

H.S. – Não, na prisão. 

 

C.C. – Não, não. Mas te pegaram em casa? 

 

A.N. – Te prenderam em casa? 

 

H.S. – Ah, sim, me pegaram em casa. Sí, sí, sí. Me pegaram em casa. 

 

C.C. – Mas você mantinha alguma atividade política no Paraguai? 

 

H.S. – Não, não tinha nenhuma atividade. Um colega nosso, que era advogado, falou: “Mas 

por que te estão seguindo?”. “A mim, seguindo? Não sei, que sé yo, que sé cuanto...” “Olha 
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aqueles dois.” E tinha duas pessoas, aí. Eu digo: “Não, por que você disse que me estão 

seguindo?”. “Porque me perguntaram por você. Por que te estão seguindo?” Ele me começou 

a pressionar, e não tinha ninguém confiável aí. No Paraguai, é difícil encontrar alguém 

confiável. Bom, mas, enfim... Aí, devo ter ficado... não sei quanto, em prisão. Talvez 30 dias, 

45 dias. Não sei quanto. Em investigações, em Asunción. Aí, um dia, me levaram... 

 

C.C. – Sua companheira também foi presa? 

 

H.S. – Não. Não. 

 

C.C. – Mas chegou a ter o processo formal de prisão, de... 

 

H.S. – Não. Não, não. 

 

A.N. – E eles alegaram o quê? Prenderam... 

 

H.S. – Bom, eles não alegavam bem nada. Eu acho que eles sacaram um dinheiro, porque 

meu sogro foi lá conversar... Tiraram um dinheiro do meu sogro. Quando eles entravam para 

bater, me diziam assim: “Ah, seu comunista, pá-pá-pá-pá-pá-pá”, e me batiam, mas não tinha 

interrogatório, não tinha nada. 

 

C.C. – Ah, não tinha interrogatório? 

 

H.S. – Não, não tinha interrogatório. Tinha só, assim, digamos, castigo físico. Aí, quando me 

chamavam: “Não, vamos a entregar, que sé yo, que sé cuanto, ti-ti-ti”, me levam a... acho 

que se chamava Itarramada, o porto. “Vamos entregar aí, que sé yo, que sé cuanto”, quando 

estamos... Já estava com meu sogro e com minha esposa. Chamam por alto-falante: “Hector 

Saint-Pierre, que sé yo, que sé cuanto...” E aí, estava buscando... Vejo duas pessoas que vem 

se dirigindo para mim. Digo: “No, isso é da inteligência, é inteligência. Não me entreguem, 

não me entreguem”. Digo ao meu sogro, para que não deixem que me levem. Vêm os caras e 

dizem: “No, no, chefe,” diziam ao meu sogro, “chefe, fica tranquilo que nós somos una...” 
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Eram argentinos. “É uma formalidade. Ele não pode entrar assim no país. Nós vamos a cruzar 

e entregamos ele do outro lado, patati e patatá. Fica tranquilo, que sé yo, que sé cuanto.” 

Bom... “Bom, está bien, que sí, que já, que no...” Daí, me subieron no Falcon, subiu no barco, 

que ele cruzou o rio, e pá! Tocou nos aceleradores, fomos embora e me levaram ao regimento 

de Formosa ou... 

 

C.C. – Não entendi. Atravessaram o rio e te levaram? 

 

H.S. – Me levaram. 

 

C.C. – Ah, então, você estava certo, que era uma cilada. 

 

H.S. – Claro. Sim, sim, claro. 

 

A.N. – Mas, então, os paraguaios te entregaram... 

 

H.S. – Claro. Me entregaram à Argentina. Claro. Esse deve ser o Condor. O tal do Condor14. 

 

C.C. – Só uma dúvida: você mencionou que o seu sogro, não é... O seu sogro era o quê? 

 

H.S. – Sim. Comissário inspetor da polícia da província.  

 

C.C. – Quer dizer, então, ele tinha alguma possibilidade... 

 

A.N. – Alguma influência para poder te ajudar. 

 

H.S. – Sim... É... Sim... 

 

C.C. – Ele foi da Argentina ao Paraguai para... 

 

                                                
14 Operação Condor: plano de cooperação entre as ditaduras militares do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. 



   

 22 

H.S. – Sim. Claro. Para tentar me soltar. Sim. Para ver o que podia fazer. E aí, em Formosa, 

devo ter ficado no regimento... Bom, aí, sim, já houve interrogatório. Mas começam o 

interrogatório perguntando por que me chamam de La Plata. “Por que te quieren de La 

Plata? Por que, digamos, a inteligência de La Plata está querendo que você seja interrogado 

lá?” Aí, eu digo: “Bom, estes caras estão jogando verde para colher maduro”. Porque minha 

única relação era com o presidente da organização estudantil de La Plata. Ele já tinha 

morrido. Já tinha morrido faz... Eu fiquei 15 dias esperando se tinha alguma questão, não teve 

nada, então, significa que o pe... Era um peruano. Que aquele peruano tinha morrido em 

silêncio. Ou, se falou, falou para outro lado, não tinha falado nada... Então, eles não tinham 

nenhuma informação – o dado que eu tinha era de que não tinha centralização de informação 

– e eles estavam jogando verde para colher maduro. Mas tinham frases que eu tinha falado 

em Paraguai. Mas frases minhas, completas. Sabe, assim: “Por que você falou...” – bom, 

agora já não lembro mais – “Por que você falou tá-tá-tá-tá-tá?”, com minhas palavras, ditas 

dentro da minha casa. Disse: “Como tem isto?”. Tinha alguém na minha casa que falou ou 

tinha alguma escuta ou... Não sei como funciona isto. Mas isso é impressionante: quando eles 

te falam uma coisa que é exata, te desmontam, pois isso é... De onde sabem isto? Que estão 

sabendo? Que informação têm? Você vira obviamente um covarde. Você não, eu. Eu não 

via... Bom, mas aí, começaram a me perguntar essas coisas e nada, nada, nada, nada, nada, 

não falo nada. Bum, aí, jogam no calabouço. Diziam: “Vai pensando o que você estava 

fazendo tal dia.” Não vou lembrar do dia, mas, depois, eu relacionei qual era o dia. “Que 

estava fazendo tal dia, tal dia. Porque, mañana, você vai ter que nos explicar direitinho o que 

você estava fazendo esse dia.” Esse dia foi o dia em que os montoneros tomaram esse 

regimento. O regimento de Formosa. Mas isso, muito depois eu saquei que era isso. Aí, me 

jogaram no calabouço, essa noite, eu estava amarrado e com o capuz. Amarrado com... 

aquelas gazes, não é? Aí, eu: “No, no, eu tenho que fazer alguma coisa. Não puedo ficar”. 

Super cansado. Você ficava cansado depois de um interrogatório. Eu: “Não, não, tenho 

que...”. Aí, comecei a separar a gaze e a tentar cortar fiozinho por fiozinho. Aí, me cansava, 

aí, parava para dormir... “Não, tenho que acordar.” Ah, era um... Não tinha colchão, eram 

aqueles elásticos, sabe? Que tem uns fios metálicos. Era uma coisa assim. Eu: “Não, não, 

não, não. Continua, continua, continua, vá”, e cortando fiozinho por fiozinho. Finalmente, pá! 

Cortei. Aí, me levanto... E estava coberto. E digo: “Se tem alguém aqui dentro, me olhando, 
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vendo o que estou fazendo... Se tem alguém me olhando... Ou tiro a venda, ou não tiro a 

venda. Se não tiro a venda, fico como estou. Vamos tirar a venda”. E tirei a venda e estava 

sozinho. Aí, juntei, enrolei... Da época de enfermeiro, sabia como enrolar a gaze e tudo isso. 

Enrolei a gaze para guardar para um momento, comecei a procurar algum vidro, alguma coisa 

para me suicidar se precisasse, porque, às vezes, você... A morte é um bom preço, em 

determinados momentos. E... Bom, e fiquei assim. No outro dia, quando vem, dizem: “Como, 

você está sem venda?”. “A mí me deixaram assim.” Quem atendia no calabouço eram os 

guardias. Os guardas das forças armadas, do exército, concretamente. Então, quando 

cambiava, era outro sargento, outro cabo, outro soldado... E aí, eu fui ganhando, dia a dia. 

Não tive mais interrogatório. Fui ganhando, dia a dia, mas... Um dia, consegui que deixassem 

a porta do calabouço aberta. “Não, não, sempre está aberto.” “No, como aberto?” “Sí, sí, 

aberto. Para donde vou fugir? Para sair, ou ando um pouco no corredor.” Aí, eu comecei a 

andar no corredor para... Digo: “Se em algum momento me vão a fuzilar, eu, pelo menos, 

tento correr”. Aí, me treinavam no corredor, já sin venda, sin nada. Comia muito bem. Comia 

a ração do exército. Muito bem. Cheguei a tomar banho, um dia. Consegui. “Ah, que sé yo, 

que sé cuanto”, tomei um banho. E aí, consegui uma gilete. Aí, eu já estava... Já tinha um 

monte de utensílios que tinha preparado, me ia armando a vida. Na última noite, cai... Abrem 

a porta e bum, fecham de novo. “Ele está sem... Está sem a máscara, que sé yo, que sé cuanto, 

como é? Quem fez isso? Ti-ti-ti.” Aí, voltam, de civil. Um gordão daqueles. “Piernas contra 

a parede!” Contra a parede. Bum, pá-pá-pá, de novo, me vendam todo, me amarram. “Ah, 

não sei quê, não sei quê...” Me xingando e tudo isso. Me jogam no chão de um Falcon, e o 

Falcon arranca. “Agora, você vai falar. Agora, você vai falar.” Pá-pá-pá, batendo com a 

pistola e tudo isso. “Mas o que querem que fale?” E fui passando por vários... Como se 

chama quando fecham a rua, a estrada? 

 

C.C. – Bloqueios? 

 

H.S. – Bloqueios. Por diferentes bloqueios.  

 

C.C. – Blitz, não é, que chama. 
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H.S. – Blitz. Eram conhecidos. Aí, de tanto em tanto, parava, me baixavam do carro, me 

colocavam contra o arame do campo – porque era um campo: “Agora, preparem-se!”, trá-trá-

trá, trá-trá-trá. Aí, três simulacros de fuzilamento. “Não tenho nada a falar, que sé yo, que sé 

cuanto.” Diziam: “Ah, não, você tem que falar porque te chamam de La Plata”. “La Plata 

quê? Se eu sempre fui liberal. Me chamavam de liberal.” “Ah, liberal? Ah, isso?” “Eu sou 

liberal igual que vocês. Eso. Sou. Que sé yo, que sé cuanto.” Até que, no último, eu estava 

realmente... Meu medo era que me levassem para um outro lugar para fazer um interrogatório 

mais pesado. Porque isso, de tudo, tinha sido leve... Foram uns golpes, essas coisas, mas nada 

que se pode imaginar: arrancar as unhas, serrar os braços... Nada disso. Eu... Sempre, eso está 

no horizonte da tua reflexão. “Me estão levando para algum lugar.” Digo: “Ah, acabem com 

esta farsa. Vocês sabem que eu não tenho nada para dizer. Vocês tem que cumprir suas 

ordens. Me matem e pronto. Tchau. Já estou cansado desta indignidade. Me sinto  indigno 

com esta situação y no sé cuanto”. E fizeram pra-prá-prá, com as armas. Com o barulho das 

armas. Disse: “Não, não, não. Deixa que eu mato ele. Deixa que eu mato ele, que, lá atrás, 

tem uma casa”. Me coloca a pistola e me diz assim: “Rapaz, não se faça matar. Não seja 

babaca, que sus sócios estão tomando champanhe na França. Não seja babaca. Fala, logo”. 

“Mas eu não tenho nada para falar. Que querem que fale? O nome dos meus pais, o nome de 

minha irmã... Que querem que fale? Não tenho nada para falar.” “Bom,” disse, “olha, aqui 

tem uns sandwiches, aqui tem uns cigarros, aqui tem fósforos, aqui tem um dinero.” “E os 

documentos?” “Os documentos você perdeu.” Pá! “Anda, aí, e sem se virar.” Aí, me 

deixaram no meio de Formosa, no meio do mato. Puxa, se vou contar toda a anedota, não 

vamos chegar nunca ao fim. 

 

C.C. – Mas por que é que te liberaram? 

 

H.S. – Porque não tinha nada. Porque não tinha nada. 

 

A.N. – Eles não conseguiram nenhuma prova para te manter preso? 

 

H.S. – Aí, eu tinha outra certeza: não tinha centralização. Porque eu sei quem me estava 

perseguindo em Quilmes. Era um cara que tinha sido do Partido Comunista Revolucionário, 
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que estava chefiando grupos operacionais. E tinha ido a preguntar por mí a alguns amigos, 

que já tinham me dito. Eu sabia que me estavam perseguindo. Sin embargo, não tinha 

centralização de informação.  

 

C.C. – Mas eu não entendi: esse amigo do Partido Comunista Revolucionário, ele tinha 

virado... 

 

H.S. – Virou. Como muitos outros que viraram. Eles tinham... Eles apoiaram a Triple A, a 

López Rega15. São coisas incompreensíveis. Mas também, assim, Argentina... 

 

A.N. – E aí, eles começaram a denunciar quem conheciam? 

 

H.S. – No, no... Inclusive, um me falou que um grupo foi à casa dele, e ele falou de mim. E 

me confessou, me disse: “Desculpa, mas...” Eu quero dizer... Me deu um tapa, dizendo: “Não, 

não, não, não” – aí, me chamavam Maneco – “não, não, não, o Manequito é o espírito 

romântico da revolução. Deixa ele para lá”. Um deles. Um desses grupos que estavam 

levantando. Outros, eu sei que estavam procurando por meu nome. Que, depois, se terminou 

se enforcando. Infelizmente, porque poderia ter sido... 

 

C.C. – Bom, mas aí, você foi largado no meio do nada, em Formosa. E aí? 

 

H.S. – Sim. No meio do caminho. Eu, aí... Estava frio. Eu comecei a andar, comecei a andar, 

pero não chegava nunca a nenhum lado. Tinha cachorros de tanto em tanto. Muito frio. Muito 

frio. 

 

C.C. – Esse inspetor era um civil, que te levou? 

 

H.S. – Estava vestido de civil. Eu vi só um. Pero eu vi a sombra, assim, quando abriu a porta 

e fechou imediatamente. A porta do calabouço. Então, eu vi só a sombra dele. Tinha uma luz 

no corredor e o calabouço estava escuro, então, eu só vi a sombra. Um gordo. Só via... 
                                                
15 Triple A, ou Aliança Anticomunista Argentina, foi um esquadrão da morte organizado por José López Rega e Alberto 

Villar, oficiais da polícia argentina. 
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C.C. – Você não sabe quem é? Nunca soube? 

 

H.S. – Não, não sei quem é.  

 

C.C. – Será que ele tinha tido ordem de te matar e resolveu soltar? Ou não? 

 

H.S. – Não, ele teve ordem de me liberar. “Você vai, dá um último aperto, vê se ele fala, e se 

não fala, você larga.” Imagino eu. Bom, aí, eu passei outra noite em calabouço, mas, na 

viagem, voltei a dedo. 

 

C.C. – A dedo, de carona? 

 

H.S. – De carona. Minha esposa estava em Mar del Plata, todo mundo pensava que eu já 

tinha morrido. Menos... Eu acho que minha mãe... Não sei se... Alguém pensava que eu 

estava vivo. Tinha certeza de que estava vivo... 

 

C.C. – Quando você estava preso, em Formosa, não teve contato nenhum com a sua 

companheira, com ninguém? 

 

H.S. – Não, com ninguém. Meus pais foram, estiveram nesse regimento, e me negaram, 

obviamente. Disseram que eu não estava lá. Bom, essa noite dá para outro capítulo mais. Aí, 

eu voltei, e tinha essas duas informações: por um lado, que não tinha centralização de 

informação, e por outro lado, que talvez me estivessem procurando, alguns... Ou seja, que, aí, 

me mantuve en la clandestinidad durante, praticamente, dois ou três anos mais. Na Argentina. 

 

C.C. – Em Formosa? 

 

H.S. – Não, não, não. Na Argentina.  

 

C.C. – Mas você foi para onde? 
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H.S. – Não, aí, fiquei na capital federal. Capital federal. Eu acho que o melhor lugar para se 

esconder é no meio da gente. Porque eu tinha que trabalhar... 

 

C.C. – Mas você fez contato com a família e com a sua companheira? 

 

H.S. – Por exemplo: meu pai saía, marcava com ele, nos encontrávamos na rua, aí eu subia no 

carro, depois, subia no porta-malas, aí entrava o carro na casa, aí eu saía e via minha mãe, 

minha irmã e tudo isso. Eles não sabiam donde eu morava, nada disso. Eles já estavam 

curados do espanto, sabiam que era para... não só a minha segurança, mas também para a 

segurança deles, e tudo isso. Isso, mais ou menos... Tranquilo nada, porque eu trabalhava de 

vendedor, e é muito... No começo, quando eu comecei a trabalhar, os caras sacam que você 

está debilitado, socialmente debilitado. Então, sabem que você é clandestino, aí te pagam 

menos, te exploram mais... 

 

C.C. – Você trabalhava em quê? 

 

H.S. – Em vendas. 

 

A.N. – Em Buenos Aires? 

 

H.S. – Em Buenos Aires. Aí, fui subindo. Em um momento, estava em Kolynos. Kolynos, 

com carteira assinada, com tudo direitinho... 

 

C.C. – Kolynos, a pasta de dente? 

 

H.S. – Kolynos, Sorriso, sim. Isso. Aí, cheguei quase a gerente. Eu era um bom vendedor, 

mas não me interessava esse... 

 

C.C. – Mas com seu nome Hector Saint-Pierre? Não tinha nenhum... 
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H.S. – Com meu nome Hector Saint-Pierre. Nunca tive outro nome. Aí, saiu uma... No. Aí, 

me contratam como gerente de vendas de uma distribuidora. Eu já estava começando a sair da 

clandestinidade. Aparecendo mais... De todo modo, se você... Falava com os clientes, os 

clientes falavam das coisas, e você pensando diferente, mas tendo que... Porque o problema 

da clandestinidade é que você... Não é só o nome diferente, é criar uma personalidade 

diferente. Essa é a pior tortura. Todo esse tempo criando uma personalidade para satisfazer o 

recurso de segurança. E aí, já quando estou saindo, consigo umas aulas de lógica, em La 

Plata. Em que ganhava muitíssimo menos do que como vendedor. Como vendedor, vendia 

bem, mas não era o que eu queria fazer na vida, fazer dinheiro, o que queria fazer era ser 

acadêmico. Aí, começaram as aulas. Também me pagavam mal. O cara me falou: “Você sabe 

porque eu te dou esse salário”. “No, tudo bem. Tudo bem.” Era uma coisa clara, sabe? 

Arrogante... 

 

C.C. – Lá em La Plata, você não tinha medo de voltar e de te pegarem? 

 

H.S. – Em outra oportunidade, que vou contar um pouco mais para frente, tive um 

seguimento. Me seguiram. Mas, como vendedor, não, porque estava em outro circuito. Era 

outro circuito em que andava. Já não tinha mais os mesmos amigos, não tinha mais nada... 

Nem queria saber mais de nada, na realidade. Não tinha deixado os meus valores, porque os 

valores, continua tendo os mesmos... Valores que tinha quanto tinha seis anos, porque lembro 

perfeitamente os valores que tinha quando tinha seis anos. São os mesmos valores que tenho 

hoje. Mas partido político é como teoria: se serve, você usa; se não serve, você joga. Mas os 

valores, o que te dá sentido à existência, à vida... Aí, vem a Guerra das Malvinas16. Eu 

continuava trabalho como vendedor e como professor de lógica. Aí, sentia que do que eu 

gostava era ser professor, óbvio. Aí, vem a Guerra das Malvinas e, depois da Guerra das 

Malvinas... quanto termina a Guerra das Malvinas, um dia – eu já ia na casa de meus pais – 

eles não sabiam onde eu morava, mas eu já passava pela casa deles, e minha irmã, que nunca 

falávamos nada, me disse: “Ah, vem, que preciso falar com você”. Me chama à parte, sola: 

“Vem um golpe. Um golpe da marinha” – e era uma coisa que se cheirava, isso, um golpe da 

marinha, naquele momento, depois da Guerra das Malvinas. Aquilo que eu te falei no 

                                                
16 Conflito entre Argentina e Reino Unido em 1982. 
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começo, da família, que tinha que ver com a marinha? En realidad, era secretária do Macedo. 

Era um alto cargo. Ela disse: “Tem um golpe da marinha, tem uma lista de mortos e você é o 

sexto da zona sur”. Digo: “Que tenho que ver... Estou dando aula, não tenho nada”. Disse: 

“Bom, não sei. Essa é a informação que tenho para dar-te. Você está numa lista de mortos”. E 

eu: “Quanto tempo tenho?”. Disse: “Você tem que sair ontem”. Ontem não dava para sair, eu 

saí em 24 horas, já estava vindo para aqui. Cheguei aqui, e aí, isso, sim, eu já tinha um filho. 

Já tinha nascido Gastón.  

 

C.C. – Da mesma companheira? 

 

H.S. – Da mesma companheira. Gastón estava com 1 ano, 1 ano e pouquinho. 

 

C.C. – E ela, nesse período todo em que você trabalhava no comércio, com vendas, ela 

trabalhava, também? Vocês moravam juntos? 

 

H.S. –  Ela não trabalhava, eu acho. Morávamos juntos, claro. Sim. Morávamos juntos. 

Moramos em Gerli, depois fomos morar na capital, moramos em Córdoba. Pleno centro. Ela, 

às vezes, trabalhava... Eu acho que ela trabalhava, sim. Dava aulas de... aulas de balé e aulas 

de ginástica, essas coisas de academia... e aulas de balé. Ela era bailarina. Além de filósofa e 

advogada. Advocacia, não sei... Eu acho que terminou depois, o direito.  

 

C.C. – Mas aí, no dia seguinte dessa conversa com a sua irmã, você fugiu para o Brasil? Quer 

dizer, fugiu... Você pegou um... 

 

H.S. – Peguei um bonde. Peguei um bonde. Fui ao Retiro, tomei o primeiro ônibus que saía 

para aqui. Porque eu achei que era bastante consistente. Primeiro, porque se cheirava o golpe 

da marinha. A marinha estava em conversações... o Macedo com os montoneros en Espanha. 

Não sei se vocês lembram deste episódio. E, segundo, minha irmã me disse isso, digo: “Pero, 

quem te falou? Quem te falou?”. “Eu não posso te falar. Se te falo... assim, que não tem 

sentido”. Bom, então, não continuei pressionando. Eu imaginei qual era a linha de 

informação e me mandei. E cheguei aqui, tinha um amigo que nós já tínhamos aguentado ele, 
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porque já tinha sido ameaçado, isso por volta de 1976, que tinham ido a interrogar ele, 

enfim... Nós tivemos eles em Córdoba, en el departamiento. Isto muito antes. Isto antes de 

Paraguai. Porque esse departamiento era da família da mãe de Gastón. E nos mandamos para 

aqui porque ela, a esposa de meu amigo, tinha uma tia que era freira, que estava em um 

hospital, São José do Brás, em São Paulo. “Vamos para lá...” E ele veio para aqui, entrou na 

PUC, terminou física – porque era o físico que eu me fui com ele para La Plata – terminou 

física, hoje é doutor do estado, professor titular em Paris VII, em Montpellier. Eu cheguei 

aqui e bati na porta da casa dele... 

 

A.N. – Você veio sozinho ou veio... 

 

H.S. – Sozinho. Sozinho. Foi 21 de setembro, que eu saí de lá, de 1982. Me recuerdo porque 

era um dia de primeira, estavam todos os estudantes en la rua, comemorando, e eu... 

 

A.N. – Fugindo.  

 

H.S. – E aí, cheguei aqui... Justo o irmão estava voltando de Espanha, porque o irmão estava 

pensando que já se estava democratizando a Argentina, entonces queria voltar para a 

Argentina, que depois foi decano da Universidade de Mar del Plata. 

 

C.C. – Seu irmão tinha atuação política? 

 

H.S. – Não, não. O irmão del Turco. Del físico. 

 

C.C. – Só um minutinho, que ela tem que trocar a fita. 

 

A.N. – É uma boa hora para tomar uma água. 

 

[FINAL DO ARQUIVO 1] 

 

A.N. – Está gravando. 
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H.S. – Então, me acuerdo... 

 

C.C. – Só para esclarecer: você chegou, você não tinha se formado? Você dava aula num 

vestibular, num curso para vestibular em La Plata? 

 

H.S. – Isso. E eu acho que ainda tinha... ainda estava com alguma venda. Ainda continuava 

vendendo. Para completar o salário. O meu salário de professor não... Aí, cheguei, e, bom, 

como ele tinha alugado uma casa para o irmão, fui a morar com o irmão, que era na Ana 

Rosa, na estação Ana Rosa de metrô. Aí, contei a situação, que sé cuanto, e eu pensando que 

minha esposa e meu filho tinham ficado lá. Nós já estávamos separados. Nós já estávamos 

separados. Sí, o matrimônio já não existia. Mas, de todo modo, era a mãe de meu filho, minha 

amiga, enfim. Preocupado pelo golpe. Se não encontravam a mim... Eu queria que ela viesse 

para aqui. 

 

A.N. – Ela manteve alguma militância política nesse... 

 

H.S. – Não, não. Não. 

 

A.N. – Ela abandonou... 

 

H.S. – Todo, todo. Eu também.  

 

C.C. – Ela nunca chegou a ser presa nem nada? 

 

H.S. – Não, não. Nunca chegou a ser presa nem nada. Só a irmã. Aí, depois, o irmão do 

Turco, aquele com quem fui a morar – Antonio, Antonio Mana – que fez ciência política na 

USP – me comprou uns couros, um piloto gravador, uma tesoura, e aí, comecei a fazer umas 

carteiras que vendia por aí, por Ana Rosa. Eu estive mais de um mês sem dormir. De pensar 

nessa situação do que estava pasando com Gastón, com a mãe de Gastón, que sé yo, que sé 

cuanto... 
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C.C. – Gastón tinha quantos anos? 

 

H.S. – Um ano e meio, mais ou menos, teria. Mas já ficava muito comigo, ele. Ficava todos 

os fins de semana e ficava pelo menos um ou dois dias durante a semana. E aí, eu tomava 

uma garrafa de pinga, desmaiava e em meia hora, bum, acordava de novo. Aí, eles me 

levaram ao hospital de Brás, onde estava a freira, donde el Turco trabalhava na lanchonete, e 

o psiquiatria me dió alguns remédios. Aí, tomei esses remédios. Não sei se melhorou ou não 

melhorou. O que melhorou foi que, um dia, Turco me chamou: “Olha, você não pode 

continuar vendendo essa carteira. Você é um intelectual. Nós temos que ir na Unicamp e falar 

lá para você entrar na Unicamp”. Penso que era mais ou menos novembro, por aí. Eu cheguei 

em setembro ou outubro. E disse: “Não, eu não terminei, que sé yo, que sé cuanto”. “Não, 

não, não. Vamos lá. Vamos lá, eu não quero você mais assim”, bum! Deprimido como 

estava... E fomos à Unicamp, a falar com Elias Alves, que era o diretor do Centro de Lógica e 

Epistemologia, que foi, assim, um bálsamo. Que era professor, também, na PUC, de onde 

conhecia meu amigo Miguel. Então, eu ainda não falava português, ele falou, explicou a 

minha situação, que sé yo, que sé cuanto. Disse: “Não, mas ele estuda. Estudou muito 

lógica”. Disse: “Bom, você pode... Aqui, é o seguinte: você tem que fazer um exame de 

ingresso. Se você entrar bem colocado no exame de ingresso, possivelmente você tem a 

bolsa. E aí, você fica com a bolsa”. “Mas,” digo, “mas eu não terminei minha graduação.” 

Disse: “Mas você termina em um ano?”. “Eu termino em seis meses.” “Não, não, não. Você 

tem um ano para terminar. Você termina em um ano?” “Eu termino em seis meses.” Bom... 

Só que é muito dura, aqui, a pós-graduação. É uma pós-graduação muito dura. Muito dura. 

Não sei se vocês já conheceram o Centro de Lógica... 

 

A.N. – Sim. 

 

H.S. – Era muito duro. Bom, eu fiz o exame de ingresso, entrei em primeiro lugar. Eu tinha 

tido muita lógica, muita epistemologia, quando eu era... 

 

A.N. – Mas você fez o exame para o mestrado? 
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H.S. – Para o mestrado. 

 

A.N. – Mesmo não tendo terminado a graduação? 

 

H.S. – Não tendo terminado a graduação.  

 

C.C. – Mas isso era, vamos dizer, uma liberalidade pelo seu status de refugiado? Ou alguma... 

 

H.S. – Sí. Eu entendo que sí. Foi uma caridade do Elias. Uma caridade do Elias. Aí, entrei, 

fiz... Tinha... O primeiro semestre não contava crédito, eram matérias niveladoras. Os meus 

colegas choravam à noite, da dureza que era isso. Eu... Para mim, era mais tranquilo, porque 

já tinha tido muitas, muitas dessas disciplinas. E, nesse semestre, eu terminei minha 

graduação. E nessa de eu terminar a graduação... Não sei se foi no momento que eu fui a 

pegar o título. Muitas das coisas eu consegui fazer por correio... Correio eletrônico? Nem 

existia. Se existia, eu não tinha. Mandando os trabalhos finais para as disciplinas... 

 

C.C. – Lá em La Plata? 

 

H.S. – Lá em La Plata. Tinha um amigo lá, que falava com os professores, explicava a 

situação, dizia: “Olha, o único que falta é o final”. Porque lá, tem... As matérias são anuais, 

você tem dois parciais, e aí, se você é aprovado nos dois parciais, você aprovou a disciplina. 

A cursada. Porque se chama cursada. E depois tem um final, que es um teórico sobre toda a 

cursada. Então, o que me faltavam eram esos finais de algumas disciplinas. Fui mandando. 

Não sei se foi alguma que eu tive que ir a dar a disciplina, ou quando fui a pegar o título, que 

tive aquela perseguição, que eu vi, depois eu despistei, mas que, depois, iam lá em casa, 

perguntando por mim... Aí, minha mãe já dizia: “Não, ele está com uma 'neguinha', em uma 

favela, nem me fale, meu filho”. Já estava toda preparada, minha mãe. Se preparou sozinha. 

Não tinha dado nenhuma indicação. Ela já estava curada de espanto, a velha. A velha vive. 

Tem 90 anos. E meu pai também, tem 94. Os dois vivem. E eu, se não tem outro golpe, 

espero chegar mais ou menos a... por aí, aos cem... Espero chegar. E quando... Eu acho que 
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foi quando fui a pegar o título, porque me fizeram ir como três vezes a pegar o título. Porque, 

a mim, me disseram: “Não, tem que jurar”. Digo: “Não, por que juro?”. “Se pode jurar por 

Deus, pelos santos evangelhos ou pela pátria.” Digo: “Não, eu juro pela verdade, pela 

profissão, por alguma coisa assim, mas não juro por nada de eso”. Disse: “Ah, Hector, vai, 

jura por qualquer um desses, jura pelos três! É uma coisa formal!” “Se é uma coisa formal, 

não me faça jurar Para mim, não é formal o juramento.” “Bom, no, no te posso dar. Então, 

no...” E aí, voltei, até que encontrei uma funcionária meio adormida e me dió sin jurar. Mas 

eu não iba a jurar. Não podia jurar por eso. Por Deus, a pátria, os santos evangelhos, sagradas 

escrituras, sei lá o quê. Eu não iba a jurar por isso. A fim... 

 

C.C. – Mas isso você voltava a La Plata só para pegar o diploma? 

 

H.S. – Só para pegar o papel.  

 

C.C. – Aí, não tinha mais medo de voltar, já tinha acabado... 

 

H.S. – Sí, tinha muito medo. Não, sí, estava morto de medo. 

 

C.C. – Mas isso já tinha acabado a... 

 

H.S. – Já tinha acabado. Já estava entrando na democratização. Ainda estava um governo 

tampão, aí, depois das Malvinas e eleição de... 

 

A.N. – Alfonsín17. 

 

H.S. – De Alfonsín. 

 

C.C. – Foi nesse momento que você voltou, lá? 

 

                                                
17 Raúl Alfonsín, presidente da Argentina entre 1983 e 1989. 
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H.S. – Mas eu marcava com pessoas para me pegar em tal lado, eu tinha que passar... Esses 

sistemas de segurança, para saber como estavam as coisas. Tinha muito medo de ir a La 

Plata. 

 

C.C. – Mas aí, juraram por... Quer dizer, não juraram. 

 

H.S. – Não juraram... 

 

A.N. – Aí, você foi duas vezes, não jurou, e na terceira, conseguiu sem jurar? 

 

H.S. – Sí. Sí. Aí, foram dois ou três dias seguidos. Porque no dia seguinte eu tinha que voltar 

para aqui. E aí, bom, me dediquei aos estudos. Aqui, eu me estabilizei. Brasil me dió o que eu 

precisava. Desde que eu cheguei a Brasil que no hago outra coisa que o que estou fazendo. 

Nunca foi minha vida assim. Só aqui que foi assim. Eu me sinto grato com o Brasil nesse 

sentido. Eu tive bolsa – ganhava US$ 300 de bolsa. Guardava US$ 100 para Gastón, uma 

parte guardava para viajar para Argentina e comprar um presente volumoso, como [que] para 

substituir a ausência. Então, tinha que ser um carrinho a pedais, uma bicicletinha, os 

Playmobiles, aqueles com... Eu comia uma vez por dia. Ia ao bandejão... [emociona-se] 

 

C.C. – Quer parar um instante? 

 

A.N. – Quer parar um pouquinho? 

 

H.S. – Não. Comíamos lá no bandejão, já me levava o pão, e a laranja para a janta. E 

comprava, quando podia, uma garrafa de cachaça 51, quando tinha dinheiro, um Velho 

Barreiro. Esse era meu luxo. 

 

C.C. – Gastón ficou na Argentina? 

 

H.S. – Gastón ficou na Argentina. 
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C.C. – Não chegou a ter a ideia da sua ex-companheira? Ela não era mais sua... 

 

H.S. – Em um determinado momento, ela falou que viria para fazer o exame. Não sei se foi 

no primeiro ou segundo ano que eu estava aqui. E eu fui ao... não sei, onde chegava o... 

Tietê... é Tietê, chegava o ônibus... 

 

A.N. – Tietê. 

 

H.S. – E veio outro amigo e ela não veio. Esse foi um golpe, também... Porque imaginava que 

já viria, ela viria aqui... Não para morar juntos, nem casados, muito menos. O que está 

acabado, está acabado. Mas isso de estar próximo de Gastón e ela ter uma vida acadêmica 

normal. Porque, aqui, o que você tem é a normalidade. E com esses US$ 300 eu conseguia 

fazer isso: pagar minha passagem e comprar um presente para Gastón. Livro, não comprava, 

nem nada. Estudava na biblioteca. Estudava na biblioteca. 

 

A.N. – E onde você viveu? 

 

H.S. – Em república. Primeiro no Bonfim, numa república no Bonfim. Depois, comecei a 

namorar uma brasileira, que era uma colega. Aí, morei na casa dela, em São Paulo. Aí, 

depois, voltei a morar em Campinas, no Barão Geraldo. Aí, depois, conheci a minha esposa. 

Fui a morar na república com minha esposa, mas já como namorado, enfim, como caso. E 

depois já compramos uma casa e já fuímos ficando.  

 

C.C. – Hector, só um parêntese: você contou essa tua história que... enfim, resume o que boa 

parte da população argentina viveu nesses anos. Quer dizer... 

 

H.S. – Alguns se deram muito pior. 

 

C.C. – Alguns tiveram um final muito pior, foram mortos, exterminados, outros ficaram no 

medo, mas uma parte grande viveu esse risco, insegurança. Como é que você vê esse período 

da vida argentina, a sociedade argentina, assim... O que é que aconteceu, na sua visão, nesse 
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período? É uma... Sua infância, sua formação, e, de repente, esse terrorismo de Estado e essa 

situação, e Malvinas, e redemocratização. O que é que você, assim, como argentino... 

 

H.S. – Um tsunami valorativo. Arrastou valores. Acabou com os valores. Aí, foi possível 

fazer esse liberalismo, todo essa Argentina posterior. Pensa que, desde 1976, se trocaram 

todos os professores de universidade. Os que se foram formando a partir de 1976 já tiveram 

professores digitalizados pela ditadura. Na epistemologia, que é considerada uma área 

reacionária – de direita, se você quer –, en Argentina, era uma área revolucionária, porque 

discutia a ciência e tudo isso. Aí, tiraram todos... Pensa que proibiram a teoria de conjuntos. 

Conjunto era proibido. Conjunto era subversivo. É coisa de louco. Coisas como, por 

exemplo... Quando estava em Buenos Aires, foi o golpe de Onganía18. Mais ou menos. 

Entrou o reitor com um cara abençoando a universidade para espantar os espíritos 

comunistas. Coisas... Uma coisa terrível, isso. Tudo é um atraso de ciência. Da ciência e da 

sociedade, porque os valores que professavam... Primeiro, a clandestinidade... 

Clandestinidade não, como se chama? A proscripción do Partido Peronista. A sociedade 

argentina viveu enrustida a sua ideologia política. Bom, uma parte da sociedade. A maioria 

da sociedade argentina era peronista. Durante um grande período, viveu enrustidamente su 

peronismo. Era peronista, mas ni podia falar de Perón. A palavra Perón era proibida. Depois, 

há uma recuperação do país e há novamente um golpe, no qual se comem a seus filhos. Se 

comem a seus filhos. E eles diziam: “não, eles mereceram”. Pero o que podem ter feito para 

merecer a tortura e o fuzilamento? Por parte do Estado, que tem que garantir sua segurança. 

Isso... Como cabe na cabeça de uma pessoa? Como cabe na compreensão social desse 

fenômeno? Pela ignorância. Aí, se parte para a promiscuidade, para... Entram los comentários 

televisivos, a televisão começa a fazer parte do ideário da sociedade, ocupa a referência 

valorativa dessa sociedade. Pessoas como Susana Giménez. Porque Susana Giménez estava 

entrevistando uma arqueóloga que tinha encontrado um dinossauro en el sul del país e ela 

pergunta: “Vivo?”. Bom, eso é o que vai formando a esfera valorativa dessa sociedade. Vai 

ser muito difícil essa recuperação. Eu acho que os Kirchner – a favor o no, tenho sempre um 

pé atrás com relação ao peronismo pelo motivo que falei, pelo personalismo, o culto à 

personalidade, a dificuldade para identificar ideologicamente o partido, mas é um partido 

                                                
18 Juan Carlos Onganía, ditador da Argentina de 1966 a 1970. 
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liberal... quer decir, populares, que han distribuído, que han melhorado as condições dos 

aposentados, etc. Mas eu acho que tem um atraso, aí, um dívida consigo mesmo. É muito 

complicado para salvar. São gerações que vão a melhorar isso. Não é uma questão que se 

possa resolver de um dia para outro. São gerações. Como você dizia, o Ayerbe – não sei se 

vocês conhecem Luis Ayerbe, do San Tiago Dantas19 –, parte da história dele é muito 

parecida com a minha, com um final muito feliz, porque nosso final é muito... Mas ele perde 

uma irmã. Teve outro final. Passou pela misma Argentina, mas não sobreviveu. Mas nós, que 

sobrevivemos e viemos para Brasil, estamos muito bem.  

 

C.C. – O Brasil, aqui, já era período de abertura, as coisas já estavam mais... 

 

H.S. – Me lembro que vamos ao Pacaembu, à manifestação pelas Diretas Já. Ainda era 

regime militar. Mas era um regime... Já estava em uma situação aberturista. 

 

A.N. – Aqui, você se sentia seguro? 

 

H.S. – Mais ou menos. Não foi imediato, porque todo esse período de clandestinidade cria 

comportamentos em você. Agora, já não tenho mais isso. Sinceramente, já não tenho mais 

nenhuma dificuldade. Mas eu, antes, pensava que digo, que vão pensar do que eu digo... Hoje 

estou pouco preocupado com tudo isto. Mas, quando eu cheguei aqui, eu, por exemplo... 

Você entra em um meio de transporte coletivo e vê em que lugar você vai sentar pensando na 

observação que você vai ter desse lugar, na proximidade com rota de fuga, enfim... Todo esse 

tipo de comportamento te fazem técnicos inconscientes. Você vai e já vai olhando as pessoas 

para ver se repiten as caras. Se você vê duas vezes a mesma cara – “Este cara...” –, aí, você 

toma uma atitude para ver se ele realmente te está seguindo ou não. Então, essas coisas são 

um comportamento que ninguém me ensinou, eu não fui a nenhuma escola de 

clandestinidade. Eso se aprende automaticamente. A se cuidar. Paranoia. É uma paranoia, se 

você quer, saudável, que às vezes faz a diferença entre a vida e a morte.  

 

C.C. – Sobrevivência. 

                                                
19 Programa San Tiago Dantas de Relações Internacionais da Unesp. 
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H.S. – A sobrevivência. 

 

C.C. – Bom, o seu mestrado, só para entender: você foi orientado, no mestrado e no 

doutorado, pelo Quartim, não é? João Quartim de Moraes. 

 

H.S. – Sim. 

 

C.C. – E, no mestrado, você vai fazer a tese sobre Weber, que depois resultou naquele livro, 

não é? 

 

H.S. – De quê? Perdão. 

 

C.C. – Seu livro sobre... 

 

H.S. – Sí, sí, sí. Exato. Sí.  

 

C.C. – Como é que foi isso de escolher o tema e o orientador... 

 

H.S. – Na realidade, não foi uma escolha. Ele me aguentou, porque eu iba fazer com 

Balthazar Barbosa Filho, um gaúcho, mas ele saiu. Eu queria fazer com Michel Debrun, mas 

Michel Debrun não tinha vaga. Porque, na realidade, o tema não tinha nada que ver com 

Quartim. Mas ele foi muito companheiro, foi muito... Disse: “Olha, o que posso fazer é ler 

seriamente”. Coisa que também não fez. [Riso] Mas éramos muito amigos. Eu gosto muito do 

Quartim. Quero muito o Quartim. 

 

A.N. – Mas por que você decidiu estudar Weber? Por que esse tema? 

 

H.S. – Em alguma medida porque conciliava com a minha trajetória filosófica e... e esse 

drama da deliberação, da decisão. Esse, digamos... Talvez, o tema, dentro das ciências 

sociais, que sempre me pareceu... Eu não sou um cientista social em si, eu sou um filósofo. 



   

 40 

Mas o que sempre me apaixonou foi a decisão. A decisão e o processo decisório. A pergunta 

que vertebra a ciência política é quem decide. Essa é a pergunta principal: quem decide e 

como decide. Isso vai variar da ideia, do tipo de regime, do sistema, etc. Então, Max Weber é, 

por um lado, um político de qualidade, porque ele é um apaixonado pela política, e, por outro 

lado, tem todo um trabalho de objetivação da ciência e o trabalho metodológico dele, 

epistemológico, me parece que é talvez o mais sério que tem nas ciências sociais. E me 

dediquei a destrinchar toda a parte epistemológica. E o texto tem uma parte epistemológica... 

Na realidade, eu digo na introdução que deve ter sido um pêndulo, porque toda a construção 

metodológica dele parte de uma decisão e essa decisão é uma decisão valorativa, portanto 

ausente de refúgio científico, de objetividade, es una... Esse “por que vou estudar eso e não 

outra coisa” é uma questão de foro íntimo, mas íntimo como a mesma intimidade que eu 

tenho com meus deuses e meus demônios. Mas aí, uma vez que se tomou essa decisão, ele se 

vai carregando de objetividade epistemológica, e depois vem a parte da decisão. Que parte 

também de um processo valorativo, se você quer, mas entra com la teoria da dominação, que 

é este instinto racional ou racional... enfim, e tudo isso, e a própria estrutura burocrática, mas 

essa estrutura mais burocrática tem em seu vértice um elemento que não es meramente 

burocrático. Aquele decisório é um decisório político de toda a estrutura burocrática. E nessa 

decisão, ele pode ter assessores, cientistas e todo lo que queira, mas a decisão não está 

ancorada a nenhuma ciência. É uma decisão puramente prerrogativa. Eso é o que me chamou 

a atenção demais, essa mistura entre a paixão e a razão, como se chama o livro. 

 

C.C. – Agora, Hector, esse período em que você está fazendo mestrado – 1985, 1986 –, estão 

criando, lá, o Núcleo de Estudos Estratégicos20. 

 

H.S. – Sim. 1987. 

 

C.C. – 1987, não é? E... Quer dizer, teve um seminário antes, que resultou num livro, e depois 

foi criado... Eu não me lembro exatamente... 

 

H.S. – Teve um seminário antes, donde veio... 

                                                
20 Na Unicamp. 
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C.C. – Você acompanhou isso ou não? Você conhecia o Eliezer21, o Cavagnari22... 

 

H.S. – Acompanhava à distância, porque essas coisas aí, na universidade... Coisa muito 

estranha. 

 

C.C. – Era recebido de forma estranha? 

 

H.S. – Eu, sim. Eu percebia isso de maneira estranha.  

 

C.C. – Você percebia ou a universidade percebia um movimento estranho? 

 

H.S. – Não sei se a universidade... Nesse momento, eu tinha uma percepção subjetiva. 

Posteriormente, eu notei – já tomando como meu objeto de estudo – que a universidade tinha 

um preconceito com relação a esse tema. E ainda tem um pouco. Já não é o mismo que era 

quando começamos, em 1987, mas ainda tem um pouco. O que ajudou, naquele momento, foi 

justamente o Quartim. Me ajudou subjetivamente, porque disse: “Por que você não vem ao 

núcleo de estudos estratégicos?”. “Como, se tiene um militar?” Porque estava o Cavagnari. 

Disse: “Não, não, mas é um militar democrata e ti-ti-ti”, e como era ele, ele tinha sido um 

comandante da VPR23, disse: “Bom, se ele me disse, deve ser isso mesmo”. E aí foi que fui 

entrando. E a minha ideia é estudar tudo isto para desmontar a espoleta golpista. Estudar o 

instrumento do golpe para ver donde residia a espoleta do golpe para quebrar... Nós já 

sabemos donde reside, mas, naquele momento, conhecendo o Cavagnari, eu consegui 

compreender a guerra sem preconceito. Sí, Cavagnari me ajudou muitíssimo nisso, com ver a 

guerra sem esse sentimento que se tem inicialmente. Os recém-chegados ao tema dizem: “Ah, 

é coisa de guerra...”. No, aí, pude estudar, entrar na reflexão estratégica, as relações civis e 

militares... Aí, fui me misturando com Eliezer, com Cavagnari mais que com o Quartim, 

porque o Quartim... Insisto: Quartim facilitou a absorção desse núcleo na Unicamp. A decir, o 

trânsito que ele tinha... Porque ele era... Se pode falar muitas coisas de Quartim, mas o que 

                                                
21 Eliezer Rizzo de Oliveira. 
22 Coronel Geraldo Cavagnari. 
23 Vanguarda Popular Revolucionária. 
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não se pode falar é que ele tem confusão ideológica. Ele é um comunista, claro, feito e 

direito. Bom, não sei se direito, mas feito. E se eles estava no núcleo, é porque o núcleo tinha 

uma garantia qualquer a Quartim. Isso permitiu o ingresso desse tema na Unicamp, e depois 

da Unicamp, sua irradiação. Primeiro para o Rio de Janeiro, com o Dreifuss, Paulo Dreifuss, 

que criou uma sucursal, digamos, do núcleo... 

 

A.N. – É René Dreifuss. 

 

H.S. – É, sí, perdón, René. René Dreifuss.  

 

C.C. – Mas, nessa época... Quer dizer, uma das questões mais importantes que deram origem 

ao Núcleo de Estudos Estratégicos era a discussão sobre a redemocratização e o que é que os 

militares... como é que você vai lidar com os militares num contexto democrático. Você se 

engajou nessa discussão ou ficou mais pela questão filosófica? A tua tese vai ser sobre os 

fundamentos teóricos da guerra revolucionária, não é? Você acompanhava a discussão de 

relações civis-militares, também? 

 

H.S. – Acompanhava. Sim, acompanhava. Acompanhava. 

 

C.C. – E não tinha... Você não tinha, vamos dizer, uma resistência emocional por conta do 

passado com a ditadura argentina, com os militares argentinos? Não? Não tinha isto? 

 

H.S. – Não. Não tinha. Ainda assim, eu acho que... 

 

C.C. – Eu pergunto porque eu me lembro quando eu entrei no mestrado, em 1987, e fui 

estudar militares, tinha vários colegas que... Assim, alguns ficavam preocupados, ainda. 

“Cuidado, Celso.” E outros tinham um certo preconceito: “Mas por que é que você vai 

estudar essas pessoas? Você gosta delas? Você está...”. Então, era uma coisa muito mais forte 

do que hoje em dia. Hoje em dia, ainda pode haver alguma desconfiança – estudando 

militares, não sei o quê –, mas, naquela época, era muito, ainda, forte. Eu não sei se você 

vivia isso de alguma forma. 
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H.S. – Sim, vivi. Eu falei isto. Vivi subjetivamente, assim. Pessoalmente. Eu: “Como? Como 

que você me convida a ir para um lugar em que tem um militar?”. “Não, não, vem, que sé 

cuanto.” E ele fez a ponte. En realidad, Quartim... Não que se tenha pensado, aqui, 

tectonicamente em nenhuma ponte, simplesmente pela... afetivamente, me levou a ir. Aí, eu 

comecei a ver as coisas sem preconceito. Sempre com essa preocupação, a decir, de qual é o 

lugar dos militares num sistema democrático. Ou não no sistema democrático, mas qual é o 

lugar dos militares em uma unidade política decisória, a decir. Qual é o lugar dos militares 

dentro de una decisión. Se eles tem peso na decisão, ou se eles são parte da decisão, se eles 

contribuem para a tomada de decisão, se eles são os meios para levar em conta em uma 

decisão – tudo isto, comecei a analisar. Mas quando eu fui à Argentina por primeira vez para 

fazer uma conferência na Escola de Defesa Nacional, com toda a plateia de militares, este foi 

o momento da reconciliação. Não sei se de reconciliação, mas passar por cima, a decir. Eu 

iba a falar... 

 

C.C. – Em que ano foi isso? 

 

H.S. – Não lembro em que ano foi isso. Era nos Encontros de Estudos Estratégicos de lá, así 

que por aqui já estava bastante sólido nessa área. Eu não sei, também, quando fiquei sólido 

nesta área e se sólido... 

 

C.C. – Anos depois? Muitos anos depois? 

 

H.S. – Sí. Bastantes anos depois. E ser convidado para a Argentina para se fazer... Ou seja, 

Ernesto já tinha vindo aqui, já tínhamos começado a fazer associações com Ernesto López. 

Marcelo Saín estava estudando aqui, fazendo su mestrado, su doutorado. Foi nisso, esse... Foi 

um... Não sei se uma reconciliação, mas foi um... Assim: “Vocês são militares, eu sou um 

acadêmico, mas temos coisas para discutir. Podemos discutir, eu de minha área acadêmica e 

vocês da área de vocês”, disse. A estratégia e a defesa são coisas que eu quero discutir. São 

coisas que eu não posso deixar apenas na mão deles. Eu quero, eu exijo minha parte dessa 

reflexão. 
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A.N. – Hector, e aí, nesse período do mestrado, de aproximação do Núcleo de Estudos 

Estratégicos... Porque, até agora, você falou que, na universidade, lia muito Heidegger e 

outras coisas. Mas aí, você faz algumas referências até a situações que você viveu e aí você 

fala sobre Mauss, sobre Clausewitz24... Assim, subtexto. São conceitos deles. Quando você 

começou a ler isso? 

 

H.S. – A reler, porque eu tinha lido isso toda a minha adolescência. 

 

A.N. –  Na sua adolescência, você teve o primeiro contato com esses textos? 

 

H.S. – Sí. Mas era um contato... Não era um contato muito sério. Eu lia, mas uma leitura, 

digamos, de pesquisador, tuve mais recentemente. Durante o mestrado mesmo. Eu demorei 

muito em fazer esse mestrado. Então, eu ainda estava no mestrado e já estava estudando 

outras coisas. Só faltava terminar. 

 

A.N. – E aí, nesse período, você começou a se interessar por essa questão da estratégia mais 

academicamente? Não como militante político, mas academicamente. 

 

H.S. – Sim. E, en realidad, é uma espécie de um fechamento de capítulo. É como se fosse 

uma objetivação... Objetivar para me separar dessa parte.  

 

C.C. – E você começa a participar, também, da Anpocs25, não é? Você coordena um GT: 

Forças Armadas, Estado e Sociedade. 1991 a 1994. 

 

H.S. – Sim. Onde nos conhecemos. 

 

C.C. – Pois é, onde nos conhecemos. 1991 a 1994. E como é que você começou a participar e 

foi coordenar o GT? 

 
                                                
24 Carl von Clausewitz, general e teórico prussiano (1780-1831). 
25 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. 
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H.S. – Acho que fui uma ou duas vezes, primeiro. Já apresentando trabalho. Já 

apresentávamos trabalho. Era um grupo muito pequeno coordenado pelo Domício... pelo 

Renato Dagnino. Mas estava o Domício26. E, naquela eleição, já estava nutrindo bastante esse 

grupo com o Núcleo de Estudos Estratégicos. Tinha um bom número de participantes. Não 

sei se estava o Samuel27, já. Mas houve uma eleição. Porque o Renato se retiraria. E o 

Domício queria pegar a coordenação. E já estava dado como um fato, e eu também estou 

falando como um fato, que ele seria o próximo coordenador. Mas, aí, nessa... Todo mundo 

achou que já estava dado, Cavagnari coloca meu nome na reunião, vamos à votação e ganho a 

eleição. Com bastante surpresa. Para mim, não foi absoluta surpresa porque Cavagnari já 

começou a trabalhar nisso durante esos dias – um ou dois dias. 

 

C.C. – Cavagnari não queria que o Domício assumisse... 

 

H.S. – Não sei se ele não queria que o Domício pegasse ou se queria que eu pegasse. Não sei. 

Mas as duas coisas seriam o mesmo. Não, acho que as duas coisas não eram o mesmo. Mas, 

enfim, ele colocou meu nome, eu entrei. E começamos... Eu e a Suzeley28 de vice-

coordenadora. Aí, o que fizemos foi fazer uma distribuição geográfica – isto foi bastante 

importante – e uma distribuição entre doutores e mestres. Manteríamos invitaciones às 

figuras... Como se chama? O Eliezer, o Renato, o Domício, digamos, mas a bolsa dividia-se 

entre mestres e doutores. Para manter isso funcionou muito bem. Distribuímos bastante. E 

nessa veio o Marco Cepik, com essa bolsa, com uma tese sobre... uma dissertação sobre 

Clausewitz. Foi um excelente resgate. Nos fuimos juntando.  

 

A.N. – Era uma comunidade bem pequena, nesse período. 

 

H.S. – Sim, no começo era bem pequena. Aí, foi crescendo. Aí, cresceu muito. Aí, nossa área 

cresceu muitíssimo. Passou a ser um dos melhores grupos da Anpocs. A conjuntura 

favoreceu. Com a entrada dos militares na ECO-9029... 

 
                                                
26 Domício Proença Júnior. 
27 Samuel Alves Soares, cientista político. 
28 Suzeley Mathias. 
29 Eco-92, conferência ecológica internacional realizada no Rio de Janeiro em 1992. 
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C.C. – 1992. 

 

H.S. – 1992. E uma oportunidade que tinha subido o morro, que foi uma reunião de 

presidentes. Não sei que foi... Lembra? 

 

A.N. – Foi a primeira vez que eles... 

 

H.S. – 1992? 

 

A.N. – É. Acho que foi em 1994 que eles tiveram que... Teve alguma reunião no Rio. Foi a 

primeira vez que eles foram para... 

 

H.S. – Aí, montamos mesa... As primeiras mesas, por exemplo, recusavam. Assim, com 

Mário César Flores30… Eram mesas volumosas, paralelo a este decidida a área E eles 

recusavam. Nós sentamos: “Por que recusam? Nós não conseguimos financiamento, pá-pá-

pá...” Até que empezamos a encaixar as mesas. Aí, se tinha uma mesas dessas, e as mesas se 

estão formando. Nesta época, de 1992, foi um plenário lotado, em que estava... Eu... Mas isso 

foi organizado... Não foi organizado pelo nosso grupo. Foi organizado pela própria Anpocs. 

 

C.C. – Pela própria Anpocs. Eu lembro de ter assistido a uma mesa em que você estava 

discutindo essa utilização das forças armadas. Auditório lotado. 

 

H.S. – Lotado.  

 

C.C. – O principal auditório lotado. 

 

H.S. – Que estavam dois... O Fernandes, de Viva Rio... César Rubens? 

 

C.C. – Rubem César31. 

 
                                                
30 Almirante-de-esquadra da marinha brasileira. 
31 Rubem César Fernandes, antropólogo. 
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H.S. – Rubem César, e a antropóloga, esta... Também carioca. 

 

A.N. – Alba Zaluar? 

 

H.S. – Alba Zaluar. E eu. Que Alba Zaluar chorou na mesa. Mas porque eles queriam as 

forças armadas nas ruas. Eu defendia outra posição. Mas aí, ficou uma coisa meio Rio-São 

Paulo, Rio-São Paulo... Estava um gaúcho, também, aí, enfim... (Riso.) Virou tumulto. Mas 

foi uma excelente mesa, com reportagem, com tudo. Isso deu uma visibilidade à área. 

 

C.C. – Bom, nesse período, ainda, você fazendo, já, o doutorado, você começa a dar aula na 

Unesp. Você faz concurso? 

 

H.S. – Sim. Faço concurso ainda como mestre. 

 

C.C. – Ainda como mestre, não é? 

 

H.S. – Sim. Como mestre. 

 

C.C. – Quer dizer, doutorando. 

 

H.S. – Doutorando. Já estava dando aula na UNIMEP, Universidade Metodista de Piracicaba. 

 

A.N. – Quando você entrou na Metodista? Você lembra o ano? 

 

H.S. – Não. 

 

C.C. – Está 1990. Aqui, no currículo, está 1990. 

 

H.S. – Então, deve ser 1990. Porque isso está baseado na... 

 

C.C. – Em 1993, na Unesp. 
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H.S. – Exatamente. 

 

C.C. – Em Franca, que você dava aula? Deu aula em Franca? 

 

H.S. – Sempre em Franca. Decadência. Aí... 

 

C.C. – Decadência? 

 

H.S. – No, franca decadência. (Riso.) 

 

C.C. – Ah, franca decadência. É brincadeira. 

 

H.S. – Sí. Aí, na UNIMEP, também, eu formei um grupo de estudos das forças armadas, 

Estado e sociedade e todas essas coisas; participamos da revistinha... Enfim, sempre agitando 

um pouco a... 

 

C.C. – Tinha revista do Núcleo. Era Premissas? 

 

H.S. – Premissas.  

 

C.C. – Você chegou a participar, não é, da revista? 

 

H.S. – A publicar.  

 

C.C. – A publicar? 

 

H.S. – Sim. Publicar, acho que publiquei três... 

 

C.C. – E esse grupo do Núcleo de Estudos Estratégicos, bom, as figuras mais importantes eu 

acho que eram o Eliezer e o Cavagnari. 
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H.S. – Sim. A ver... Sim. 

 

C.C. – Você continuava acompanhando ou...? 

 

H.S. – A Wilma Costa, talvez, pero a Wilma Costa é sempre mais para a área de... 

 

C.C. – Depois, o Núcleo acabou, não é? Depois, ele se desmontou? 

 

H.S. – Olha, praticamente, nós somos a herança genética do Núcleo de Estudos Estratégicos. 

Estamos eu, Suzeley, Samuel Soares, e Eduardo Mei. Os quatro eram do núcleo. Fora nós, 

estava você [Adriana Marques], estava o... Como se chama? Que ainda está aí, na Unicamp. 

O... 

 

A.N. – Manduca. 

 

H.S. – Manduca32. Acho que éramos nós.  

 

A.N. – A Iara... 

 

H.S. – A Iara. Mas a Iara saiu do tema, não é? 

 

A.N. – Sim. 

 

H.S. – A Iara Beleli. Pero a Iara Beleli, alguém vai ter que fazer a história da Iara alguma 

vez, porque foi importante, a Iara, nessa área. 

 

A.N. – Foi muito importante. 

 

H.S. – Foi muito importante. 

                                                
32 Paulo Manduca, sociólogo. 
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C.C. – Mas em que momento o Núcleo deixou de ser mais, vamos dizer, ativo do que no 

início? Esses anos iniciais, ele era uma referência para discutir a questão de relações civis-

militares e novos papéis das forças armadas e, enfim, na Constituinte, também, tinha a 

discussão, teve o seminário... 

 

H.S. – Sim. E o Cavagnari tinha muita participação. O Cavagnari, eu acho que foi um dos 

primeiros militares a falar mais abertamente. Nós fizemos o terceiro Encontro de Estudos 

Estratégicos, contando o de Brasília: Brasília, São Paulo e Campinas. Depois, o quarto vai ser 

aqui, no Rio de Janeiro, já o quinto é tomado pelas forças armadas e se desfigura como 

encontro acadêmico. Até hoje, não temos mais. Aí, começaram a surgir na Argentina, 

começam a surgir novos grupos na área, nós já começamos a colocar os ovos em outras 

cestas – a Suzeley e eu já estávamos lá em Franca e criamos outros grupos... 

 

C.C. – O GEDES33 é dessa época? 

 

H.S. – GEDES é mais ou menos dessa época. 

 

A.N. – Quando é que foi criado o GEDES?  

 

H.S. – Noventa... 2000, talvez. 

 

C.C. – Bom, aí você já está... 

 

H.S. – Mas antes do GEDES tem outros grupos: um grupo de forças armadas, um grupo que 

chamava GEMA – Grupo de Estudos de Movimentos Armados; eu estava administrando aula 

na história, então, eu estava orientando mais sobre grupos guerrilheiros, na pós-graduação. 

Mas a disciplina que eu dava na pós-graduação era um bônus, era ou Metodológica ou 

Epistemologia ou História da Ciência. Mas, depois, passou a ser História da Guerra e da 

                                                
33 Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Nacional da Unesp. 
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Estratégia. Vendo os teóricos de... Porque, incrivelmente, nos cursos de história não tem 

guerra. Não se estuda guerra. Se estuda jornalismo, mas não se estuda guerra.  

 

C.C. – Essa sua passagem para... desde a filosofia, da lógica e tal... Aqui, você já está, 

claramente, nessa área de defesa e segurança. O GEDES tem normas de defesa e segurança, 

tem a RESDAL34, que você também participa, de Seguridad y Defensa... Isso foi acontecendo 

ou em algum momento você disse: “Não, o tema da defesa é um tema que eu quero lidar”? 

 

H.S. – Olha, quando eu olho de trás para frente, a decir, de nosso ponto da história para... 

parece tudo uma linha coerente, que foi construída com objetivos todos muito claros. Mas, en 

realidad, não foi assim. Se foi construindo. As coisas foram aparecendo... O certo é que acho 

que sempre aproveitei as oportunidades. Sempre me preparei para as oportunidades. Sempre 

me preparei para as oportunidades – isto é a verdade. Sempre me preparei. Entonces, as 

oportunidades que apareceram, as fui aproveitando e ocupando os espaços. Não ocupando os 

espaços politicamente. Nunca disputei politicamente nada. Não é meu negócio, esse... 

Quando... Às vezes, pego a administração, essas coisas, foi porque me empurraram, ou 

porque era consenso, ou para evitar brigas, ou porque... Não sei. Mas eu não sei exercer o 

poder, não gosto. Eu prefiro orientar, dirigir, ser incentivador intelectual do que mandar. Eu 

não sei mandar.  

 

C.C. – A ABED35 quando foi criada, numa reunião da Anpocs. Eu sei que, algumas vezes, 

quiseram ou sugeriram que você fosse presidente da ABED, e você nunca quis. Você foi ser 

diretor institucional, mas você nunca quis ocupar essa posição? 

 

H.S. – No. 

 

C.C. – Embora tenha acompanhado... Acho que todas as ABEDs, você participou, ou...? 

 

H.S. – Sí, de todas as ABEDs. Sí, sí. Participo, me sinto membro da ABED e tudo isso. Hoje 

eu coordeno a área de... Não sei se chama... 
                                                
34 Red de Seguridad y Defensa de América Latina. 
35 Associação Brasileira de Estudos de Defesa. 
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A.N. – Segurança Internacional? Aqui. Está aqui. Política de Defesa e Estudos Estratégicos, 

acho que é isso. 

 

H.S. – Sí, já não sei o nome que colocaram aí. Inclusive, este ano, eu queria... 

 

A.N. – É, tem um nome aqui. Segurança Internacional, Defesa e Estratégia. 

 

H.S. – Eu estava saindo da ABED, também porque me pediram – eu acho que pelo Santiago 

Dantas, pela representatividade do Santiago Dantas –, não sei muito bem por quê. Enfim, 

porque era... Eu não conheço essas panelas... Ni sequer essas panelas acadêmicas conheço. 

Não me interessa muito. Mas aí, na ABED, quando estava o Paulo de presidente, ele me 

chamou – então, não quero problema – e digo: “Não, não, você tem o apoio do Santiago 

Dantas”. “Não, não, mas eu quero você dentro da bolsa.” “Bom, se te sirve, mas usa isso 

politicamente: se você tem algum outro...”; o mismo que falei para ver quando fui diretor: “Se 

tem um outro nome, usa o meu nome politicamente, ou usem o posto politicamente. Não se 

preocupem comigo. Eu apoio do mismo modo”. E aí, já fui diretor da ABRI36, e esse ano 

assumiu nosso amigo... 

 

A.N. – Eugênio Diniz. 

 

H.S. – Eugênio Diniz. Que também me chamou, a mim. Eu digo: “Olha, você tem o meu 

apoio. Eu apoio você”. Disse: “Não, não, mas eu quero você”. Digo: “Mas usa isso 

politicamente”. Disse: “Eu estou usando politicamente. Por isso que te estou convidando”. 

Digo: “Tudo bem”. Diferentemente da área, que aí já foi proposital, porque há um medo de 

que os militares comecem a entrar na área de... essa área, aí, na ABRI, também. Então, eu 

falei para passar. Eu sempre sou favorável a que peguem os jovens. Isto que tem mais, mas há 

má vontade... Eu disse: “Olha, aguanta mais, pelo menos mais uma gestão, aí, porque 

estamos preocupados com essa área, fica aí”, disse, porque sou um velho, basicamente. 

 

                                                
36 Associação Brasileira de Relações Internacionais. 
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A.N. – Mas, Hector, aí, você foi fazendo, enfim, uma transição. Você começou a estudar 

academicamente a questão dos militares e depois passou a participar de uma política 

acadêmica. 

 

H.S. – Como assim uma política acadêmica? 

 

A.N. – Da criação da área, desses primeiros anos, do grupo da Anpocs, de consolidar o 

campo de estudos. 

 

H.S. – Sim.  

 

A.N. – Aí, você passou a militar politicamente pela área. 

 

C.C. – Política acadêmica intelectual. 

 

H.S. – Sim. 

 

A.N. – E como é que foi essa transição? Porque... 

 

H.S. – Ah, tranquila. Eu sempre fui militante. Eu milito, sí. Tenho causas, e por estas causas 

milito. O que no me gusta é ser presidente das coisas. (Riso.) Mas militar... Por exemplo, da 

integração. Eu sou militante de integração. Quando começamos a estudar a UNASUR37 e tudo 

isso, diziam: “Ah, você está lutando metafísica, por uma coisa que não existe”. Hoje, já tem 

um monte de mestrados e doutorados em integração na área de segurança e defesa. E eso... 

Sei lá, eso são as militâncias, são objetivos vão se colocando. Gostaria que mais pessoas 

estudem, encher de doutores da área. E aí, a gente vai militando. Mas es uma militância 

sempre de base.  

 

A.N. – Porque houve, assim... 

 

                                                
37 União de Nações Sul-Americanas, ou UNASUL, em português. 
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H.S. – Sabe o que foi que me deu satisfação, e foi na Anpocs, que eu senti uma mudança de 

perspectiva acadêmica? Eso me parece que seria importante. Eu fui a um congresso... Se você 

ver, devo ter ido a três ou quatro congressos de filosofia. E aquele negócio, sabe, lendo textos 

e umas coisas hipnóticas, dormideiras... E na área de ciências sociais, eu me senti mais útil. 

Esse aproveitar minhas reflexões filosóficas para discutir conceitos, métodos, teoria... E me 

senti reconhecido pelos pares. Me senti acolhido pelas ciências sociais. Mais que na filosofia, 

porque a filosofia é uma sociedade de indivíduos. Indivíduos individuais. Nas ciências 

sociais, é uma coisa mais de grupo. Na filosofia, são indivíduos. O próprio estudo da filosofia 

te leva à individualidade. Você não precisa estar com o outro para discutir nada. Então, você 

vai aí, lê seu trabalhinho, se entender ou não entender – se discutiram, discutiram, se não 

discutiram, tanto faz. Nas ciências sociais, você vai procurar debate, vai procurar discussão, 

vai procurar objetividade na colaboração intersubjetiva. Por isso, me senti muito bem no... 

 

C.C. – Tratando do tema defesa, que envolve forças armadas e isso tudo, você mencionou um 

marco quando você foi à Argentina dar uma conferência diante de militares argentinos e um 

certo... vamos dizer, reconciliação com seu passado ou alguma coisa... Não lembro a 

expressão que você usou. Mas aqui, no Brasil, você teve que começar, também, a conviver – 

senão como objeto de pesquisa – conviver com pessoas das forças armadas, uniformizadas, e 

até, enfim, em 2012, recebeu a Ordem do Mérito militar. Eu também recebi. Eu não me 

lembro exatamente em que ano foi. Mas, enfim, como é que você lidou com os militares 

brasileiros como, vamos dizer, um certo campo de pesquisa, mesmo, que você tem que lidar 

para produzir academicamente, e como instituição, como essa tua relação da tua biografia 

com o tema e com a instituição? As duas coisas: a relação... 

 

H.S. – Sí, e a militância. Porque, por um lado, eu vejo como objeto – e sempre verei como 

objeto. Porque uma vez que você identifica algo como objeto, ainda que consiga tomar uma 

cerveja com eles, eles são seu objeto. Você tem uma visão dele diferente daquela visão que 

você tem quando está tomando uma cerveja com ele, seu objeto de estudo. Mas, por outro 

lado, tem a questão de militância política, de estar... Ver em que medida, dentro do 

pensamento militar... Se é monolítico, se não é monolítico, se há setores mais democráticos 

que outros... Como trabalhar, inclusive, ajudando. Eu estou... Eu parto de uma hipótese de 
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que o Estado necessita até definicionalmente de forças armadas para executar sua vontade, 

para, pelo menos, manter sua soberania decisória. Para poder dizer que no, como diria o 

Jobim38. Precisa das forças armadas, mas lo que eu quero discutir é que forças armadas. Isto 

eu tenho que discutir com as forças armadas. Meu objetivo intelectual, acadêmico e político é 

discutir seriamente a defesa com os militares. Discutir seriamente. Que venham e falem, 

discutam a defesa do Brasil. No fazem. Eles no fazem. Olha, com todos os anos que eu tenho 

militando nessa área, procurando, discutindo... No falam. No falam. 

 

C.C. – Por quê, você acha? 

 

H.S. – Porque até coronéis não tem a mais mínima ideia do que seja a estratégia. Eles se 

acham muito inteligentes, que sabem tudo isso, mas, até aí, eles não tem noção. Tem noção 

da ordem tática... Aí, quando entra na Escola de Comando, já está en la disputa do cargo. Já a 

nação é a fonte de emprego. Não é tanto o objeto de defesa quanto sua fonte de emprego. 

Estão empezando as disputas... Uma corporação que você imagina noble, donde o 

companheirismo é base, porque eu tenho um companheiro que está lá e tenho que cuidar as 

costas... Mas depois estamos disputando, en los cotovelos, puxada de tapete e... 

 

C.C. – Quem vai ser general. 

 

H.S. – Quem vai ser general, quem não vai ser. Estão pensando no Diário Oficial. Em lugar 

de estar pensando donde está o inimigo, estão lendo o Diário Oficial para ver quem subiu, 

quem não subiu, se se pode comandar, se não pode comandar... 

 

C.C. – O Almanaque do Exército. 

 

H.S. – O Almanaque do Exército. Não se interessam por discutir seriamente a defesa. 

 

C.C. – Mas você acha que isso mudou? Há 30 anos, quase, que você lida com... desde que 

chegou ao Brasil, um pouco depois... ou com militares pessoas, indivíduos, ou com a 

                                                
38 Nelson Jobim, ex-ministro da Defesa. 
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instituição militar, repito, como tema e como convivência acadêmica ou institucional. Você 

acha que mudou, isso? Que também é uma pergunta minha. Eu me lembro que, antes, 

evidente, tinha um estranhamento, um afastamento grande; depois, passou a ter muito o 

discurso da aproximação com o meio civil – meio civil, como dizem –, mas que era muito só 

no campo do discurso, uma coisa muito formal; depois, isso parece que, embora ainda haja 

um caminho longo a percorrer, parece que isso foi de fato abrindo mais espaço um pouco 

menos retórico. Ou não? Esta é uma avaliação errada? Você acha que não mudou? 

 

A.N. – Porque, assim, se a gente pega, por exemplo, esse teu período do grupo da Anpocs, e 

depois a tua trajetória toda na Unesp, a criação do GEDES, depois a criação do Santiago 

Dantas... Isso tudo se deu... Foi-se constituindo uma geração... Vocês foram criando uma 

geração de novos pesquisadores no tema. Então, você acompanhou esse lado da trajetória 

acadêmica da área. Ao longo dessa trajetória, os militares foram se aproximando 

academicamente, do debate acadêmico. Então, daquele período, lá, da Anpocs, onde o 

interlocutor era basicamente o Cavagnari, o almirante Vidigal, o almirante Mário César 

Flores, o general Gleuber Vieira... Assim, a gente podia dizer, contar nos dedos as pessoas. 

 

H.S. – Até o próprio Otto. 

 

A.N. – Para uma situação, por exemplo, agora, do... Quando... Você participou da criação e 

participou de todos os encontros da ABED. Você consegue... 

 

H.S. – Sí, consigo. Consigo destes dois pontos de vista: subjetivo e objetivo. Primeiro: nós, 

você e eu, não somos os mesmos que éramos naquele momento. Não éramos nada. Éramos 

estudantes que estávamos incomodando. Hoje, somos referência para eles. Hoje, você é 

convidado. Entonces, quando te convida um chefe, não é para... Porque aquele... Quando nós 

falávamos, naquela época, com Gleuber, com... era o general e eu. Hoje, o general nos llama 

e todos os oficiais vêm. Isto como uma referência. Hoje, somos outros. Somos... Nós, 

pessoalmente, somos outras pessoas. Não somos aquelas pessoas. Hoje, nós somos referência 

na área. Se nenhuma... 
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C.C. – Você acha que tem um respeito por isso? 

 

H.S. – Tem respeito por isso.  

 

C.C. – Quer dizer, você se sente respeitado, convidado? 

 

H.S. – Me sinto. Sim, me sinto. 

 

C.C. – E se sente à vontade, também, para falar o que pensa? 

 

H.S. – Eu continuo falando o mismo que falava quando tinha seis anos. Isto não vai mudar. 

Não vai mudar. Se me querem convidar, me convidam. Se não me querem convidar, não me 

convidam. Mas eu não vou mudar minha forma de... meus valores. Eu posso mudar minha 

forma de tratar uma pessoa, mas não os valores. Eu tenho respeito pelas forças armadas. Não 

tenho nenhum problema. Mas essa aproximação objetiva obedece a várias questões. Primeiro, 

coincide um pouco com o momento do que vocês chamaram... insegurança de identidade 

não... – como era que chamava, antropologicamente? 

 

A.N. – Crise de identidade. 

 

H.S. – Crise de identidade. Onde começaram a ver, na academia, um possível escape à farda. 

Eles podem se aposentar jovens, com aposentadoria, e vir a disputar com os ex-alunos os 

cargos na universidade. 

 

C.C. – Começaram a aparecer militares no grupo da Anpocs e em outros eventos. 

 

H.S. – Em outros eventos e tudo isso. Você vê, o limite, ou, melhor dito, a profundidade 

dessa retórica, desse discurso, quando um militar se retira de uma mesa dizendo: “Eu não vou 

permitir que vocês falem essas coisas. Eu não estou aqui para ouvir isso”, e se retira da mesa.  

 

C.C. – Você viveu isto? 



   

 58 

 

H.S. – Claro. Vivi várias vezes. Isso em reuniões da ABED. Militares que se levantam 

batendo porta, porque não toleram que a gente tenha uma crítica. E no crítica... Hoje, as 

pessoas que estão na ABED, há muitos que são realmente filho de militar, que estudam esse 

tema porque não puderam ser militares. Gostam do tema porque gostam da profissão.  

 

C.C. – Mas esse tipo de reação, você acha que mudou para hoje em dia? 

 

H.S. – Não, hoje, você tem, ainda, essa reação. Você tem. Na última reunião da ABED, que 

foi em Brasília, estava a mesa da Comissão da Verdade, tinha um militar na mesa – aquele 

aviador... 

 

A.N. – Sued39. 

 

H.S. – Sued. E sobre a repressão sobre os militares – era isso, a Comissão da Verdade militar 

–, e um militar se levantou, gritou, ti-ti-ti, e saiu. 

 

C.C. – Na plateia, não é? 

 

H.S. – Na plateia. Então, eu imagino que, digamos, os jovens oficiais, coronéis, são 

diferentes. Ou eu tenho essa esperança. Essa expectativa, essa esperança. Eu acho que tem 

algumas pessoas nas forças armadas nos quais a retórica coincide com o que realmente 

pensam, com o que querem dizer. Você vê, todos falam do gênero, a importância do gênero, 

mas é uma retórica que não tem nenhuma base. É semântica. Todos os exércitos sul-

americanos falam do planejamento por capacidade. Você lê todo esse discurso de 

planejamento por capacidade, planejamento por capacidade... Mas eles não conseguem fazer. 

Eles não conseguem pensar sem a ideia de inimigo. Não conseguem. Então, eles têm uma 

retórica de aproximação, “sim, nós queremos discutir com vocês, queremos discutir com 

vocês”, mas nós podemos ir a uma banca e dizer o que temos que dizer dessas coisas que 

defendem como se fossem teses? Você não vai ver nunca mais. Eu lembro: eu coordenei o 

                                                
39 Sued Castro de Lima. 
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primeiro Pró-Defesa40, ou um deles, que foi a criação de uma área que se chamava Paz, 

Defesa e Segurança Internacional. Aí, fizeram o primeiro seminário, lá em Brasília, que tinha 

um general que é o coordenador dessas coisas. E nós não temos quota. 

 

C.C. – Não temos...? 

 

H.S. – Quota. Ni para negros, ni para mulher, ni para militar. Mas está aberto para negro, para 

mulher e para militar. Venham, façam o exame, e entrem. E aí, o general disse: “Não, mas eu 

sei, o programa de vocês” – aí, em público – estava na plateia –, disse: “Mas vocês tem que 

baixar um pouco a corda para nossos oficiais”. 

 

C.C. – Baixar a corda significando...? 

 

H.S. – Facilitar. 

 

A.N. – Facilitar a entrada dos militares no programa de pós-graduação. 

 

H.S. – Me deixou a bola picando na área. Digo: “General, nós temos as nossas instituições, 

vocês tem as suas. Nós temos professores de história, e vocês tem os seus. Vocês têm suas 

academias porque vocês não acreditam nas nossas. Vocês acham que suas academias são 

melhores. Eu acredito que são melhores. Eu não vou entrar no mérito de eso. Se suas 

academias são melhores, o que o senhor está pedindo não tem sentido. Se as academias são 

melhores, vocês estão formando melhor do que nós. Então, eles não vão ter ninguna 

dificuldade para entrar”, como não tiveram, porque, o ano passado, o primeiro que entrou foi 

um aviador. Eles não querem que nós discutamos as academias deles. Não discutimos as 

academias deles. Agora, eles têm que formar muito bem, como nós formamos a nossos 

acadêmicos. Olha, nossa ideia... Digamos, o mote, quando começamos, era quebrar o 

monopólio das forças armadas no debate... na discussão da defesa. Depois de 30 anos, nós 

não quebramos o monopólio deles e nós temos, na Capes, o Beirão. 

 

                                                
40 Programa da Capes de cooperação civil-militar. 
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C.C. – O...? 

 

A.N. – André Beirão41. É o coordenador... Acho que o Hector está falando um pouco desse 

processo de aproximação com a academia... 

 

H.S. – Sim. Que não é uma aproximação... Porque nós nos aproximamos com um objetivo de 

estudo ou para discutir a defesa, o que queremos melhorar na defesa. Eles se aproximam 

como missão. O oficial tem a missão de ir a fazer uma pós-graduação em tal programa. Tem 

essa missão. Ou tem a missão de ser convidado para reuniões da Capes. Então, ele faz isto. 

Mientras nós temos que dar a aula, temos que fazer eso, temos que... eles fazem isso. Pá, pá, 

pá. Não sei se fazem bem ou fazem mal, mas o espaço ocupam. 

 

C.C. – Você vai trocar [de fita?]? Não, porque eu ia perguntar em relação à ideia de... Só 

para... Porque esse... Muda. Pode mudar. 

 

A.N. – Pode mudar. A gente vai... 

 

C.C. – Para não perder... 

 

[FINAL DO ARQUIVO 2] 

 

C.C. – A gente estava... Só para retomar o contexto dessa conversa, desse momento da 

conversa, a ABED, quando foi criada – pouco depois, também –, sempre teve uma 

preocupação de que, bom, ela é aberta a pesquisadores. Civis ou militares, mas que sejam 

pesquisadores. Mas na interpretação disto, sempre teve pessoas preocupadas, por exemplo, 

que recebessem a missão dos militares, em massa, entrarem na ABED e tomarem conta da 

associação, que era para ser mais acadêmica, embora, tendo esse tema, seja difícil não ter 

essa convivência, esse relacionamento político com a instituição e com militares. Então, tem, 

aí, uma tensão, se a gente pode dizer assim, que é – me parece, minha opinião – constitutiva 

de uma associação desse tipo. Mas tem o risco de: ou se isola completamente do objeto, fica 
                                                
41 Pesquisador do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Escola de Guerra Naval e coordenador adjunto de MP da 

área de Ciência Política e Relações Internacionais. 
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uma coisa de fora, ou, no outro extremo, oposto, a instituição, o objeto toma, e passa a ser, 

vamos dizer, hegemônica, dominante... Não sei. Como é que você vê essa preocupação? 

 

H.S. – Normalmente, eu volto ao tema do discurso e essa... esquizofrenia discursiva. Claro 

que o ideal seria, realmente, ter uma instituição donde, voluntariamente, todos nos juntemos 

para discutir um tema em comum. E nós temos temas em comum com as forças armadas. 

Mais ou menos, porque não é obrigatório as forças armadas entenderem sobre defesa. Eles 

têm que entender o que tem que fazer. Apenas trazer sus generais e aprendem a discutir e a 

refletir um pouco mais sobre o que seja defesa. Mas tem também o lado histórico. Veja o que 

aconteceu com esses grupos de estudos estratégicos. Era uma estrutura... Eu estive no 

primeiro encontro. Representação do Núcleo de Estudos Estratégicos, justamente. No 

primeiro, que foi em Brasília, em que estava Sardenberg. 

 

A.N. – Ronaldo Sardenberg42. 

 

H.S. – Ronaldo Sardenberg. 

 

C.C. – No Encontro de Estudos Estratégicos? 

 

H.S. – Sim. 

 

A.N. – Havia um Encontro de Estudos Estratégicos. 

 

C.C. – Sim, eu sei. 

 

H.S. – Ele convocou. Convocou o Núcleo de Estudos Estratégicos, lá. Lá, estava o Domício, 

estava René, estava Braz Araújo... E ele falou: “Esto es una iniciativa para que as academias 

levem à frente para discutir as questões estratégicas academicamente”. Isto até o quarto. Já no 

quarto, você... Já na Unicamp se viu bastante. No quarto, que foi para o Rio, ampliaram o 

                                                
42 Diplomata e ex-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações. 
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conceito de estratégia incluindo marketing, para ter o apoio das empresas. E já o quinto, foi 

militar. Aí, uma... Liguei... Porque entrei no site e não tinha como... 

 

A.N. – Como fazer a inscrição. 

 

H.S. – Como fazer a inscrição. Aí... 

 

A.N. – As pessoas eram convidadas. 

 

H.S. – Digo: “Oi. Estou vendo, aqui, o Encontro de Estudos Estratégicos...”, Estudo 

Acadêmico de Estudos Estratégicos... Não sei como se chama. Brasileiro. 

 

C.C. – Encontro Nacional de Estudos Estratégicos. 

 

H.S. – Nacional, não é? “E queria saber como fazer para me inscrever.” Disse: “No, no, aqui 

es por convite”. Eu: “Como por convite, se é só acadêmico?”. “Sí, acadêmico, pero com 

convite.” “No, se é acadêmico, é acadêmico. A decir: vocês abrem, eu apresento e se discute 

meu trabalho. Ou é por convite. Isto, então, é uma questão das forças armadas.” “No, no, no, 

esto es acadêmico por convite.” Entonces, eles tomaram essa organização. Eu fui convidado a 

esses encontros de estudos estratégicos organizados pelas escolas militares, mas não es o caso 

que eu seja convidado, é uma questão de que tem que ser aberto às inscrições e quem tem 

alguma coisa interessante para apresentar, que apresente, e não convidar intramuros do 

castelo quem eu quero ouvir. Meu medo... Não sei se sou tão paranoico como Piero [Leirner], 

ou talvez igual, mas esse é o meu temor, sinceramente, que uma organização que levou tempo 

se desvirtue, assim que... Também nos tomaram por assalto. Como hoje, também, é um golpe 

de Estado. Talvez não precisem tomar por assalto. Se você pode ter uma administração 

acadêmica que legitima o trabalho deles, que legaliza sua apresentação, que eles colocam em 

seu Lattes – porque todos têm o seu Lattes, aí – muitos alunos não têm, mas eles todos têm –, 

isto está tudo bem. Meu medo é que essa organização donde se reúnem – reúnem 

fisicamente... Você tem as mesas dos militares, as mesas dos civis. Algumas mesas onde se 

juntam ambos, um com um discurso e outro com outro discurso. Não é uma discussão. 
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Discussão é sentar-nos para colocar um tema e convidar um militar, um civil, ti-ti-ti, e que 

quebrem os cornos debatendo e discutindo. Eso não se vê. Ou se vê em algumas ou outras 

mesas, mas dificilmente. No hay, por exemplo, oficiais de coronel para baixo. Aí, por 

exemplo, você convida [?] vai e fala o que quer. Pero um coronel, já es outro discurso. Você 

tem exceções. Tem exceções. Você conhece vários desses oficiais que estudaram, fizeram seu 

doutorado e foram, defenderam sua tese – eu participei da banca, na USP, e tudo isso –, 

continuam na força e são caras de reflexão, que, enfim... 

 

C.C. – Agora, apesar de um certo... não sei... ceticismo, que eu estou... Porque quando você 

fala dessa esquizofrenia e tal, parece um certo ceticismo de que isso mudou de fato, tem 

mudado, vamos dizer, a permeabilidade da instituição militar à academia. Não sei se eu estou 

interpretando... 

 

A.N. – Esse mesmo temor de que, enfim, há uma aproximação, pero no mucho, entre os 

acadêmicos e os militares, que se configura na ABED – a mesma preocupação existe na 

ABRI? Em relação à ABRI? Por isso te convidaram... 

 

C.C. – Você ficou como um coordenador da área para que não ocupassem a... 

 

H.S. – Sim. Olha, eles estão vendo isso. Na nossa área, nós temos ciência política e relações 

internacionais. Você tem o Marenco, representante da ciência política... 

 

C.C. – André Marenco? 

 

H.S. – Sim. Tem o Rafael Vieira, o representante das relações internacionais, e tem, das pós-

graduções profissionalizantes, tem o... 

 

A.N. – André Beirão. 

 

H.S. – André Beirão, da escola da aeronáutica. Que não tem nem um... Ou deve ter um ano 

agora de doutorado. Na representação. Isto é minimamente chamativo, a decir: como? Um 
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recém-doutor, de uma área que estamos discutindo, ainda, vem aqui representar a pós-

graduação? Que aconteceu aí? Que está acontecendo no CNPq? Está bem que o CNPq foi 

criado pelos militares, pelo que quiser, mas foi tomado pelos acadêmicos em algum 

momento. Espero que tenhamos tomado, que não sejamos... 

 

A.N. – E, agora, pode acontecer o processo inverso. (Risos.) 

 

H.S. – Sí.  

 

C.C. – A medalha, lá, de Ordem do Mérito militar veio por onde? Indicação de quem? 

 

H.S. – Me dió orgulho. Me dió orgulho. Sinceramente. Eu nunca pensei que teria orgulho 

desse tipo de coisa. Me senti orgulhoso. 

 

C.C. – Eu também recebi e gostei, mas, assim, eu soube quem, depois, indicou, de onde saiu, 

e por quê. 

 

H.S. – Sim, eu sei quem me indicou. Fui convidado a fazer uma palestra e uma aproximação 

da turma do GEDES com o Comando Sudeste. Aí, levamos todos os alunos. Nós temos 

muitos alunos que estão estudando esse tema. Esse tema, hoje... O tema de segurança é 30% 

da produção em relações internacionais. 30%. Não é pouca coisa. É 30% das publicações em 

relações internacionais. Na nossa pós-graduação, é 30% da área de Paz, Defesa e Segurança 

Internacional. 

 

A.N. – Mas por que você acha que... 

 

C.C. – Mas eles te convidaram... Espera aí, só para... Eles te convidaram para fazer essa 

aproximação? 

 

H.S. – Sim. Me convidaram para fazer uma palestra, eu fiz a palestra, com minhas posições... 
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C.C. – No comando aqui, do leste? 

 

H.S. – No Comando Sudeste. Não. Em São Paulo. O general – ele passou a retiro, agora – 

porque estaria no lugar de Villas Bôas43… 

 

A.N. – O general Adhemar44? 

 

H.S. – Adhemar. Muito simpático, muito boa gente. Eu gostei muito deste general. E ele foi 

quem não só me convidou, senão colocou a medalha. Eu me senti orgulhoso. Gostei. Adorei. 

 

C.C. – Agora, você mencionou, já, dos jovens, vamos dizer, pesquisadores... Como que você 

está vendo a formação desses novos acadêmicos nessas áreas? Segurança se coloca muito no 

campo, também, das relações internacionais, mas você também orienta pessoas que estudam 

temas mais de defesa, forças armadas... Como é que você vê essa geração jovem, que é outra 

experiência, inclusive, eles não têm... 

 

A.N. – E, complementando, de onde você acha que vem o interesse pelo tema? 

 

H.S. – O 11 de setembro foi um fator bastante relevante nessa explicação. Começou a... Se 

você lembra, em 1991, os que aparecíamos na TV era o Domício, eu, e o Cavagnari. Agora, 

com a nova... O surgimento do conflito... Depois disso. Veio o Consenso de Washington45 e 

tudo isso, e o mundo parecia que não ia ter nunca mais guerra, as relações internacionais 

estavam se virando para comércio internacional, segurança era uma área depressiva dentro da 

academia, mas começaram a surgir... “nunca vai haver conflito, nunca mais vai ter guerra”, 

muito pelo contrário: depois da Guerra Fria, surgiu um monte de conflitos. E não tinha quem 

analisasse estes conflitos. A tal ponto que, hoje, mesmo, você vê os professores das 

universidades, aí, em São Paulo, fazendo essas análises que são jornalísticas. Nada contra o 

jornalista, mas que não têm nenhuma profundidade analítica, acadêmica. Mas isso chama a 

atenção dos estudantes, esse ver o jovem professor na TVE falando sobre conflitos, ti-ti-ti – 
                                                
43 General Eduardo Dias da Costa Villas Bôas. 
44 General Adhemar da Costa Machado Filho. 
45 Conjunto de dez medidas formuladas em 1989 pelo FMI, o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados 

Unidos. 
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professor de relações internacionais, uma coisa chique... Eu, o que noto nos estudos de 

segurança são duas correntes: aqueles que vêm, que são formados em RI, que nunca tiveram 

guerra, que nunca tiveram ninguna cosa, e que llegan em segurança internacional atrás das 

teorias; e aqueles que vêm do conhecimento do meio da defesa e articulação da defesa em 

suas projeções estratégicas e esse ensemble internacional das projeções estratégicas, que 

configurariam, digamos, a matéria empírica da segurança internacional. Eles na realidade não 

têm uma definição clara do que seja segurança internacional. Para mim, a segurança 

internacional é isso, essa tensão que se estabelece nas projeções das estaturas estratégicas dos 

países, e isto através da defesa dos países. Por isto, aqueles que têm o conhecimento de forças 

armadas, defesa, têm uma compreensão de segurança internacional diferente daqueles que 

vêm de lá de cima. Digo lá de cima no sentido... Estudaram...  

 

A.N. – Da teoria. 

 

H.S. – Sim, da teoria. Eles são bem diferentes. Normalmente, estes vêm mais da história... 

Ainda que não venham de história, como meus alunos de relações internacionais, têm um 

peso forte na história, como base de dados, tudo isso, metodologia de história, mas estudaram 

o acontecimento. Não é que eles tentam explicar a teoria através do acontecimento, senão 

utilizam, naturalmente, a teoria para explicar o acontecimento. E nas relações internacionais, 

você, o que tem, é isto: são teorias para explicar as teorias. É uma coisa... É como se o objeto 

das relações internacionais fossem as teorias das relações internacionais. Interessante, isto.  

 

A.N. – Hector, continuando: você escreveu, recentemente, nos últimos anos, sobre essa 

questão da integração Brasil e Argentina, e agora sobre a UNASUL, e também tem escrito 

sobre essa questão mais conceitual, sobre segurança e defesa. Alguns artigos nos últimos 

anos sobre... Do ponto de vista – voltando, aqui, para a questão da criação da área e da 

consolidação da área, primeiro: você acha que defesa é uma área do conhecimento?  

 

H.S. – Não. Eu nunca discuto isto na ABED porque sei que tem muitos querendo defender 

este tema, mas, para mim, defesa é um objeto de estudo, não é uma área epistêmica. Estamos 

desvirtuando as áreas específicas – o historiador, o antropólogo, o filósofo, o cientista político 
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– que estudam a defesa. Em que trabalharia um doutor em defesa? Ni sequer temos estrutura 

estatutária no Ministério da Defesa. E o dia que tivermos, vai ser preenchida pelos 

aposentados, pelos militares retirados. Como está sendo, é que eles contam como civis. 

Quando contam quantos civis temos no Ministério da Defesa, estão contando os militares 

retirados como civis. Na realidade, temos muito poucos civis. Então... 

 

A.N. – E qual é o lugar da defesa? Qual é o lugar da defesa academicamente? Porque você 

falou... 

 

H.S. – Es objeto. 

 

A.N. – Você falou que você percebe, na formação dos alunos, dois ramos: uns que chegam ao 

tema através do interesse teórico, outros através das pesquisas empíricas. Isto, de certa forma, 

vai constituindo um diálogo, porque eles se comunicam. Eles vão se formando. Se não é uma 

área específica, onde isso se localiza? É nas relações internacionais, é na ciência política, é 

interdisciplinar? Como é que você... 

 

H.S. – Você tem a reunião dos antropólogos com índios e não é uma área epistêmica, é um 

tema. Você tem o congresso de estudos da religião e a religião não é uma ciência, é um 

objeto. Você pode ter reuniões para discutir a defesa, a defesa não é uma área epistêmica, é 

uma área que reúne epistêmicas. Mas em si, não é uma área epistêmica. Por que seria uma 

área epistêmica? Eu não entendo. Parece que, algum dia, a antropologia também não era 

ciência e chegou um momento em que se tornou ciência. Era um instrumento de colonização. 

Logo, se fué constituindo ao contrário: foi um instrumento de descolonização. Até se 

transformar em uma ciência por si: ter suas teorias, ter sua história, sua história 

epistemológica. Bom, a defesa talvez venha a ser isto. Mas... Eu penso: se eu tenho um filho, 

eu gostaria que meu filho fosse doutor em história ou doutor em defesa? Que seja doutor em 

filosofia ou doutor em defesa? A defesa, por enquanto, eu vejo como objeto. Eu tive a mesma 

resistência com as relações internacionais. Agora, se está constituindo. Tudo bem. Talvez, 

algum dia, a defesa se constitua, mas este é um problema sociológico, não é um problema 

epistemológico. Se quando há uma comunidade de cientistas com poder político suficiente 
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para defender uma área epistêmica, esta área epistêmica se constitui, pois são eles que vão 

definir o que é e o que não é ciência nesta área. Como em todas as outras áreas. Por enquanto, 

eu não vejo que seja uma área. É um tema que eu gostaria de discutir e está difícil de discutir, 

cada vez mais difícil de discutir. Depois de 30 anos, nós não conseguimos ter uma discussão 

de defesa. A ABED poderia ser um ambiente para defesa, para se discutir o tema da defesa. 

 

C.C. – Bom, terminamos com a avaliação do tema da defesa... 

 

H.S. – Terminaram comigo. (Risos.) Acabaram comigo. 

 

C.C. – Imagina, Hector. Bom, foi um prazer, aqui, conversar com você. Agradeço mais uma 

vez, muitíssimo, a sua entrevista e poder conhecer e acompanhar a sua trajetória. 

 

A.N. – Começamos com a filosofia e terminamos com a epistemologia. 

 

H.S. – Com a defesa. (Riso.) 

 

C.C. – Obrigado. Obrigado, meninas. 

 

H.S. – Obrigado. 

 

 

[FINAL DA ENTREVISTA] 

 


