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1º Entrevista:16/06/2016 

 

C.C. – Bom, Helgio, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o convite para participar 

desse projeto. Tem muito a ver com o projeto que você fez também sobre as Ciências Sociais 

no Brasil, não é? Então, a gente vai fazer uma pequena história de vida, misturando sua 

biografia com a experiência profissional e acadêmica. Gostaria de começar, antes de você 

entrar na universidade, falando um pouco da sua vida familiar. Você é nascido em Encruzilhada 

do Sul, Rio Grande do Sul? 

 

H.T. – Por acidente.  

 

C.C. – Por acidente? 

 

H.T. – Porque a minha família é de Porto Alegre, porém meu pai, que fez Direito, se tornou 

juiz municipal em Encruzilhada do Sul. Então, eu e a minha irmã que nasceu um ano depois de 

mim nascemos em Encruzilhada, em um hotel onde eles moravam, mas eu não conheci a 

cidade. Só vim a conhecê-la adulto. Porque eu tive um outro percurso, depois que eu posso 

referir. 

 

C.C. – Mas seu pai era nascido no Rio Grande do Sul? 

 

H.T. – Meu pai é nascido em Porto Alegre. Uma família tradicional. Trindade, tinha um 

arcebispo que era tio-avô que um franciscano chamado Dom Henrique Golland  Trindade, e 

que foi uma figura muito marcante pelo seu espírito de pobreza. Ele se formou no convento 

dos franciscanos em Petrópolis, e lá ele convivia com a intelectualidade que passava as férias 

lá, como Alceu Amoroso Lima. Ele era filho de um oficial inglês protestante e estava fazendo 

o curso de Engenharia, mas seu sonho era ser arquiteto. Portanto, era um jovem que já tinha 

uma vida integrada nos padrões da elites urbanas de Porto Alegre, queria fazer uma carreira, e 

decidiu entrar para o seminário quando já estava no final dos estudos universitários. E, depois 

dessa jovem sagração como bispo, pelo seu ideal de pobreza, ele escolheu como diocese 

Bonfim, no sertão da Bahia. Só muito mais tarde ele foi designado para Botucatu, porque era 

uma diocese cujo bispo anterior – Dom Carlos Eduardo da Costa - tinha feito um cisma na 
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Igreja Católica Apostólica Romana. Então precisava um bispo muito especial para poder 

enfrentar uma situação de uma comunidade cujo bispo fundou uma outra igreja: a Igreja 

Católica Apostólica Brasileira, em 1946. Então ele foi, para mim, uma figura de referência 

intelectual e ainda, nós mantínhamos correspondência, ele me acompanhava. Eu fui visitá-lo 

uma vez com treze anos, lá em Botucatu. Eu fui muito marcado por ele. A ideia de uma igreja 

da pobreza, no estilo de Dom Helder, que não usavam aquelas roupas pomposas e coloridas 

dos príncipes da Igreja e seus adornos eram todos de madeira. Mas era um aristocrata do ponto 

de vista intelectual. 

 

C.C. – Você morou também em Flores da Cunha, não é? Que era distrito de Caxias do Sul. 

 

H.T. – É, foi um convite que meu pai recebeu. Naquele tempo, os bacharéis faziam tudo. Assim 

que ele começou como juiz, depois ofereceram para ele se ele não queria criar um município, 

que se chamava Nova Trento e refundá-lo com o nome de Flores da Cunha, e ele aceitou. Aí 

de Encruzilhada, eu acho que eu devia ter uns dois anos e pouco, fomos para lá e aí vivemos 

praticamente até eu ter uns sete anos. Eu cheguei a cursar o primeiro ano primário em um 

colégio de freiras dessa cidade, chamado São José. Foi um lugar de grande liberdade, porque 

era uma cidade que não tinha nenhum automóvel, fora aquelas carroças dos gringos 

distribuindo uvas e tonéis de vinho. E meu pai fez uma praça na frente da nossa casa, porque a 

antiga prefeitura virou a nossa casa, que era um casarão de madeira. E aí ele fez tudo aquilo 

que faz um prefeito que instala um município: uma nova prefeitura, fez uma praça, e ficou lá 

uns quatro, cinco anos. E eu tive uma vivência de absoluta liberdade, quer dizer, ninguém 

perguntava por mim porque eu saia de manhã com os meus amigos e desaparecia. Então isso 

me livrou, na minha teoria, da psicanálise, eu não tive nenhum trauma infantil que me levasse 

[riso]... 

 

C.C. – Agora, esse período coincidiu com a Segunda Guerra, não é? 

 

H.T. – Sim. 

 

C.C. – Não sei se você tem alguma lembrança disso, mas tinha lá comunidade italiana... 
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H.T. – Sim. 

 

C.C. – Também tinha comunidade alemã grande... 

 

H.T. – É, no caso de Flores da Cunha era basicamente italiana. Aquela região toda de Caxias 

era italiana. Mas, curiosamente, o que eu me lembro dessa época foi o retorno dos pracinhas 

de Flores da Cunha, que eram filhos de italianos, boa parte deles, retornando ao Brasil. Aquele 

clima de vitória, coisa e tal. Quer dizer, não chegou a haver nesta época, na minha percepção, 

pessoas que tivessem simpatia explicita assim pelo fascismo italiano. Embora, na minha 

pesquisa sobre o integralismo eu encontrei um personagem que tinha oitenta anos que nasceu 

em outro distrito de Caxias, chamado Conceição, e quando eu sentei para entrevistá-lo ele tinha 

na mesa do escritório um daqueles tinteiros antigos de prata, com a cabeça do Mussolini. E ele 

me contou: “Olha, eu fui fascista enquanto não foi proibido no Brasil, usava a camisa negra e 

cantava o hino fascista”. E o negócio mais comovente é que ele disse que só quando ele 

terminou o primário em seu distrito foi estudar em Caxias ele descobriu que vivia em um país 

“onde canta o sabiá”, porque até então ele pensou que estava na Itália ou coisa que o valha 

[risos]. Então foi um exemplo assim da influência da... Então, eu vivi esse período muito 

intensamente, participei... Eu era pequeno, mas era o filho mais velho, então acompanhava meu 

pai em inaugurações, festas aqui e dali. Então foi um período muito gratificante, e depois do 

fim do Estado Novo de Vargas nós voltamos para Porto Alegre, e daqui não saímos mais. 

 

C.C. – Você estudou em escola pública aqui, depois em um colégio jesuíta... 

 

H.T. – É, eu estudei primeiro em um grupo escolar chamado Uruguai, que tem um pouco a ver 

depois com as raízes inconscientes (minha relação com a Unila) e essas coisas latino-

americanas. Porque lá se aprendia o hino nacional do Uruguai, a estátua do Artigas na entrada 

era uma figura presente. Havia, no RS, algumas escolas com esses nomes: Grupo Escolar 

Argentina, Uruguai. O meu era Uruguai. 

 

C.C. – Mas era uma escola pública? 
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H.T. – Era um grupo escolar claro, público. Naquele tempo que as monitoras examinavam os 

alunos para ver se as unhas estavam limpas, se tinham tomado banho, e ainda tinha a sopa 

escolar. Era um autêntico grupo escolar da época, minha avó era professora aí. E eu pretendia 

ser muito independente, quando nós íamos para o colégio ela subia a rua Esperança por uma 

calçada e eu pela outra paralelamente porque eu não queria que ninguém soubesse que ela era 

minha avó. Então quando ela queria me dar alguma coisinha no recreio, uma rapadurinha de 

leite, ela botava no meu bolso sem que ninguém visse. Mas foi uma bela experiência desse 

grupo escolar. Tinha alunos de todas as origens, do preto pobre aos de classe média. Quer dizer, 

aquela ideia do aprendizado da convivência democrática: alunos que depois viraram ladrões, 

outros jogadores de futebol. Foi para mim uma experiência altamente democrática. Depois, no 

terceiro ano, eu fui para o Instituto de Educação e fiquei até o quinto ano, que também era uma 

escola pública mista, embora a continuidade fosse a escola normal, essencialmente  feminina, 

embora não houvesse proibição que homens a fizessem. Mas eu acho que eu nunca vi um 

homem em uma escola normal. Então, foi outra experiência muito gratificante, porque foram 

as minhas primeiras descobertas, os primeiros namoricos, aquela presença do Villa Lobos, o 

Canto Orfeônico, do qual todo mundo tinha que fazer parte, conforme a avaliação do teu tipo 

de voz. Cantavam-se músicas que, ou eram folclore regional ou eram patrióticas nacionais. O 

Instituto tinha o seu hino muito orgulhoso da sua história. Então eu passei por esse período, foi 

um período muito interessante. Aí, no quinto ano, eu fiz o exame de admissão e fui para o 

tradicional Colégio Anchieta, onde o meu pai tinha estudado. Era um colégio muito especial, 

porque era dirigido e ensinado por jesuítas alemães, originalmente expulsos da Alemanha por 

Bismack e os professores em formação para a ordem no Seminário da São Leopoldo. Quer 

dizer, ao contrário dos jesuítas do Rio e de Minas que eram geralmente brasileiros de origem 

(pe.Leonel Franca, Fernando Bastos d´Avila, Henrique Vaz), no sul dominavam os sobrenomes 

dos alemães natos ou oriundos da colonização alemã iniciada em 1824, em São Leopoldo (pe. 

Teschauer, M. Von Lassberg, P. Buck, J. Mors). Com a imigração logo chegam os jesuítas que 

instalam seminários de vários níveis para recrutar os filhos dos colonos, em disputa com os 

evangélicos e fundam uma primeira instituição de elite em São Leopoldo que se chamou 

Colégio Conceição, e para onde as famílias tradicionais mandavam os filhos. Mais tarde, com 

a criação do Colégio Anchieta, os jesuítas vieram para Porto Alegre e naquela região (S. 

Leopoldo) foi criado um seminário maior jesuítico (Seminário Cristo Rei, que se tornou a 

primeira sede da atual UNISINOS). A presença dos jesuítas foi muito importante, porque criou 
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até um paradoxo. O Rio Grande do Sul que era um estado eminentemente pastoril e agrário 

criou uma geração importante de “filósofos”. Como é que tem ambiente para Filosofia? Porque 

um dos professores alemães – Werner von und zur Muhlen –  entre 1923 e 1939, formou uma 

geração de jovens que se interessaram pela filosofia. Recentemente, eu orientei uma aluna 

Lorena Madruga Monteiro que fez uma tese de doutorado em Ciência Política sobre ex-alunos 

do Colégio Anchieta, ligados à Congregação Mariana que, sob a orientação do Pe Werner, 

buscaram conquistar, na UFRGS, as cátedras de ciências humanas supostamente dominadas 

pelos positivistas. Foi diferente do que ocorreu no Rio, com a UDF, fundada por Anísio 

Teixeira, em que os católicos ligados ao Centro D.Vital pressionaram o Ministro da Educação, 

Gustavo Capanema, para fechá-la para controlar a Faculdade Nacional de Filosofia. No RS, 

eles não queriam fechar a universidade, mas “conquistar” aquelas cátedras cujo ensino deveria 

ser ministrado por professores com formação na filosofia escolástica, dominante na Igreja 

Católica. Tratava-se de disciplinas de filosofia, direito, economia e sociologia e conseguiram 

conquistar esse controle entre as décadas de 1940 a 1960. 

 

C.C. – E lá no Anchieta você ficou até o final? 

 

H.T. – Até o final. Aí eu tive a minha primeira experiência internacional que me abriu para 

uma visão exterior. É que os padres estavam querendo comprar um guindaste moderno, que 

não tinha no Brasil, para construir um novo Colégio Anchieta em um bairro de expansão da 

cidade. Na época eles fotografaram as favelas em roda para dizer para as organizações 

caritativas internacionais, financiadas pela Alemanha, que se tratava de um colégio para essas 

populações periféricas. Na realidade era um colégio para a classe média alta. Então, eles 

organizaram uma excursão de alunos à Europa e  levaram junto o engenheiro de uma empresa 

construtora para comprar o guindaste que depois seria emprestado aos padres na obra do novo 

colégio. Percorremos de Roma a Lisboa, num ônibus Mercedes desconfortável, passando por 

todos os países. Nessa viagem eu descobri um mundo cultural que eu não conhecia. Isso para 

mim foi fundamental e foi responsável por fazer mais tarde meus estudos no exterior. 

 

C.C. – Isso foi quanto tempo a viagem? 
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H.T. – Ah, foi um mês. Nós saímos de Roma e atravessamos toda a Europa, todos os países, 

Itália, Suíça, Alemanha, França, Espanha e terminamos em Portugal, quando um português 

diante do ônibus que nos trazia disse: “Só não estou entendendo uma coisa, como vocês vieram 

de ônibus do Brasil?”. Típico comentário da lógica portuguesa lisboeta. 

 

C.C. – E aí teu interesse... 

 

H.T. – Eu tenho três viagens que na minha vida foram fundamentais. A primeira foi essa, que 

foi uma viagem do colégio católico para visitar os lugares de culto (Lourdes, Fátima, Ávila), 

mas o que valeu foram os museus e a riqueza da experiência  de ter uma visão geral da Europa 

no final do meu curso secundário. Tempos depois, este grupo que termina o Colégio Anchieta 

entra nos cursos superiores, faculdade de Direito, faculdade de Economia... Eu fui para o 

Direito, mas eu não queria nada com o Direito, eu queria ter aquela carteira especial que se eu 

fosse preso pela minha militância estudantil eu teria uma cadeia diferenciada do preso comum. 

E o meu pai, claro, que fez Direito achava que eu tinha que ter uma profissão, embora ele 

soubesse que eu estava me encaminhando para as Ciências Sociais. A segunda foi aos Estados 

Unidos, já como aluno da universidade, depois que Kennedy ganha as eleições. Uma 

americana, M. Sage, mulher de um empresário americano, criou a Associação Universitária 

Interamerica (AUI) para mostrar os Estados Unidos, não mais republicano mas democrata, para 

os jovens líderes de esquerda brasileiros. Então eles selecionaram gente de todo o Brasil que 

havia se inscrito para a viagem e eram selecionados in loco. Eles vieram para o Rio Grande do 

Sul e, terminadas as entrevistas dos que se inscreveram, M. Mildred Sage, dirigente da AUI, 

comentou: “Eu estou decepcionada. O Rio Grande do Sul que é um estado tido como tão 

politizado, e esses meninos que se inscreveram não deram impressão de serem líderes”. E aí 

tinha um professor de ciência política da UFRGS, que comentou para os outros membros da 

banca: “O problema é que os líderes mesmo foram a Cuba, eles não estão interessados em ir 

aos Estados Unidos”. “Mas quem são eles?”. “Ah, eu conheço vários”. “Então, os convide”. 

Então, eu, um colega meu que éramos dirigentes da União Estadual dos Estudantes, fizemos as 

melhores entrevistas do Brasil. Então esta foi a segunda viagem. Na época, quem ia a Cuba não 

podia entrar nos Estados Unidos nem fazer o visto. Ficamos um mês visitando todos os órgãos 

internacionais e americanos, sendo recebidos pelo Presidente Kennedy nos jardins da Casa 

Branca e fazendo um curso de verão na Universidade de Harvard. Foi uma viagem mais 
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importante para minha disposição de ir estudar no exterior do que a da Europa. Mas ainda falta 

falar da terceira viagem – Cuba -, que foi a mais impactante.  

 

C.C. – Que ano foi a de Cuba? 

 

H.T. – Foi o terceiro aniversário da revolução, em julho de 1961.  E essa viagem que era 

organizada pelo Comitê de Amizade Brasil-Cuba, era formada por defensores de Cuba, depois 

o pessoal do Partido Comunista, e depois os convidados da Embaixada Cubana. Eu fazia parte 

dos convidados, porque o Paulo de Tarso, que era prefeito de Brasília tinha estado em Porto 

Alegre e fez uma conferência sobre “Os cristãos e a revolução brasileira”. Então, ele defendia 

que como Cuba não tinha no início uma identidade marxista-leninista, pois tinha entre seus 

líderes Camilo Cienfuegos que vinha de uma orientação católica, seria possível os católicos de 

esquerda disputarem a hegemonia numa revolução no Brasil. Ele fez uma entusiástica análise 

e ficou muito amigo da gente, porque nós o convidamos. Então, um dia, na minha casa toca o 

telefone, a minha mãe atende: “Aqui fala o Paulo de Tarso, o Helgio está?”. “Não, é que eu sou 

prefeito de Brasília, e eu queria deixar um convite para ele”. E a minha mãe: “Pois não”. “Eu 

queria convidá-lo e que ele convidasse um amigo, para irem a Cuba” [risos]. Minha mãe, que 

era católica, e Cuba naquele tempo estava diabolizada, me transmitiu o recado fielmente. Acho 

que eu passei uma noite sem dormir, pensando no assunto e tomei a decisão de ir. Aí eu 

convidei um amigo meu – Francisco Ferraz - para ir junto. Tínhamos feito colégio e tal, 

estávamos na liderança do movimento estudantil... Fomos os dois. E foi uma experiência única. 

Ficar um mês em Cuba, percorrer todo o país, de Havana a Santiago, cantar todos os dias a 

Internacional e conhecer as brigadas alfabetizadoras, novas escolas na Sierra Maestra e a 

reforma agrária (“granjas del pueblo”), os locais onde desembarcaram os revolucionários no 

iate Granma vindos do México e a Baía dos Porcos, ainda destruída pela fracassada tentativa 

de invasão. E depois, poder fazer uma entrevista da delegação brasileira, que devia ter uns 

oitenta, com Fidel Castro. E eu várias vezes cruzando com Che Guevara, que frequentava 

eventos no luxuoso hotel Habana Rivera em que nós estávamos. Ele era ministro de relações 

exteriores. Um dia ele estava por lá, de farda, todo mundo de smoking, tinha um bispo colorido 

com sedas vermelhas, descobri que era o Núncio, o embaixador do Vaticano, e ele no meio de 

outros embaixadores numa recepção, conversando, numa boa com Che. No Brasil, o 

reacionário cardeal Câmara negava-se a participar de atos com o então Presidente João Goulart. 
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Foi uma experiência marcante. Quando nós voltamos da viagem, nós discutíamos como é que 

seria a entrevista que a gente daria ao jornal que sempre nos entrevistava, desde o tempo da 

política estudantil. Então, nós viemos trabalhando. Eu estava mais radicalizado que o meu 

amigo [riso]. O meu amigo me segurou um pouco... “O que nós vamos dizer?”. E a pergunta 

básica era essa: como explicar que o povo cubano esteja tão entusiasmado por esta revolução? 

E eu sempre citava o Fernando Sabino, que tinha ido com o Jânio em uma viagem anterior e 

que disse em uma das suas crônicas que a impressão que ele teve de Cuba era do Rio de Janeiro 

em um dia de vitória do campeonato mundial de futebol. Todo mundo na rua falando, vibrando 

etc.. Era isto realmente que nós vivemos. Nada a ver com períodos mais recentes. Então, nós 

fomos imantados por aquela experiência, assistimos o desfile da revolução que foi na 

monumental Praça da Revolução, com um discurso do Fidel Castro de mais de duas horas, o 

Che Guevara estava lá. Aí estava uma delegação argentina que chamava: “Che! Che!”. E aí no 

fim da cerimônia ele se aproximou de uma mureta e ele subiu atleticamente em cima da mureta 

para se aproximar dos argentinos. E eu com minha maquininha fotográfica caixão tirei uma 

foto inédita que me enriqueceria, mas vazou [riso] e eu perdi a foto. Mas esse era o clima, 

entende? Então, foi uma experiência marcante. Mas não éramos marxistas-leninistas, nós 

éramos da Ação Popular... 

 

C.C. – Pois é. Você começou a militância... 

 

H.T. – Então, essas três experiências foram decisivas para mim. Muito raramente um jovem 

antes de terminar a sua universidade tem a oportunidade de visitar... Três experiências... 

Europa, Cuba e Estados Unidos, no momento em que nós fomos. 

 

C.C. – Muito jovem ainda. Antes de acabar a universidade, não é? A graduação. 

 

H.T. – Então. E como nessa viagem aos Estados Unidos nós tínhamos um curso sobre 

instituições americanas em Harvard, aí nós ficávamos naqueles dormitórios de estudantes. 

Eram férias de verão. Ali então a gente pegou todos os hábitos: começamos a fumar cachimbo... 

Agora os meninos da nossa idade, de 18-19 anos, todos de calça curta, escolhendo qual era o 

chiclete mais gostoso para dar um beijo na namorada, ninguém se interessava por política. E 

nós discutindo os grandes temas da política como gente grande... O Kissinger deu uma 
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conferência para nós nesse curso e um líder do partidão lá da Bahia, que hoje trabalha na 

Odebrecht, faz uma pergunta e menciona o imperialismo americano. Aí o Kissinger ouve 

aquela frase e pergunta: “O que é imperialismo americano?”. Pergunta de professor. O grupo 

queria cair no pescoço do Kissinger, por que esse cara é um cínico completo. Era o professor 

que estava fazendo uma indagação. Enfim... Então essa experiência foi única. E no final: 

“Vocês estão satisfeitos com esse curso?”. “Estamos, mas nós queremos ouvir um operário dos 

anos 1930 que viveu a crise de 1929... 

 

C.C. – A Grande Depressão. 

 

H.T. – A Grande Depressão. E aí nos trouxeram um operário e o cara nos falou da experiência 

que eles tiveram, e terminou com essa imagem: “Olha, o que aconteceu naquele período, eu 

tenho uma metáfora que eu acho que é bem significativa: um sujeito, um burguês que está com 

seu chapeuzinho de coco, sua bengala na beira do cais, de repente cai no mar, não sabe nadar, 

fica meio desesperado, o chapéu e a bengala vão embora. Como estava quase se afogando, 

algum se atira no mar salvando-o. Apesar de salvo ele fica lamentando ter perdido o chapéu e 

a bengala. Então sua conclusão no fundo era isso, o capitalismo continuou vivo, perdeu alguns 

anéis naquelas circunstâncias e essa foi a visão que um militante operário da época nos deu. 

 

C.C. – Agora, você mencionou essa militância sua. Quando é que começou sua participação no 

movimento estudantil?  

 

H.T. – Praticamente no final do primeiro ano da faculdade. Era um grupo que saiu do Anchieta, 

que chegou a vários cursos e, como todos os alunos que saíram do Anchieta, eram em geral 

formados para serem anti-comunistas. E nós entramos na época que estava se desenvolvendo 

com o Aldo Arantes, da PUC, a AP com o manifesto, Padre Vaz. Essa história toda você 

conhece. E chegou aqui e nós ficamos, a partir de um certo momento, liderando esse 

movimento, mas sobretudo nós resolvemos enfrentar uma eleição para a União Estadual de 

Estudantes (UEE) – já tínhamos ido a Cuba –, que de um lado estava o Partido Comunista que 

dominava todos os centros acadêmicos da UFRGS, e o candidato a Presidente era do DCE da 

PUC, ala-moça da PTB. O PC apoiou este candidato, desde que ele apoiasse as candidaturas 

do Partido na próxima eleição da UNE. Essa coligação das duas cúpulas estudantis da capital 
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seria imbatível. Só que havia um fato novo: naquele ano tinha ficado decidido que as eleições 

seriam diretas, e não mais aquele “conchavão” que escolhia os dirigentes. Então, eu e o colega 

Francisco Ferraz que tinha ido a Cuba comigo, nos lançamos nessa, com o slogam “Politização 

e descupulização”, rompendo com a hegemonia das cúpulas da capital. E nos jogamos em 

campanha, de ônibus, para o interior de estado sem conhecer ninguém. Resultado: ganhamos 

no interior e em Porto Alegre também. Nós ganhamos em todo o estado, e ganhamos na UFRGS 

e na PUC. Foi a vitória mais aplastante, que nunca tinha havido precedente, e ninguém 

imaginava que pudesse haver isso. Então, com isso, alguém perguntava: “Mas, afinal, o que é 

Ação Popular?”. É um movimento que reúne todos os centros acadêmicos do Rio Grande do 

Sul, nós conseguimos ter essa hegemonia. Então, quando houve a “greve do terço”( 1962), que 

parou a universidade, nós estávamos tomando posse na Faculdade de Direito – estava o Aldo 

Arantes, estava o Marco Aurélio Garcia, que era vice-presidente, tinha o ex-presidente da UEE, 

Ernildo Stein. Quando estava se dando esse ato, chega um telegrama sobre a mesa dizendo: “A 

UNE decretou a greve do um terço”. E aí nós tivemos que sair da posse às 21hs e fazer 

assembleias em todas as faculdades que funcionavam à noite. Jamais nós tínhamos participado 

de qualquer assembleia. Era a tradição do Anchieta não ter grêmio estudantil, mas Grêmio 

literário, do qual eu fui presidente. Foi o batismo de fogo: naquela noite colocamos a UFRGS 

em greve nos cursos noturnos e no dia seguinte completamos a obra. E a UFRGS ficou na greve 

nacional do terço por quatro meses.  

 

C.C. – O seu avô era poeta, não é? 

 

H.T. – Meu avô era poeta. Mas o que importa é o seguinte, é que em um ano, com essa vivência 

de universidade, com esta formação que a gente tinha muito aberta – os jesuítas intelectualizam 

muito as pessoas –, nós conseguimos dominar o movimento estudantil que era absolutamente 

controlado por cúpulas partidárias da esquerda e da direita. A partir daí, nós não precisávamos 

aprender mais nada. Eu fui reitor duas vezes, eu dirigi o Conselho Universitário, com a 

experiência da política estudantil. Eu consegui fazer a reforma do Estatuto com umas oitenta 

reuniões e todas dirigidas por mim, sem nenhuma dificuldade, só com a experiência da política 

estudantil, da velha política estudantil que não existe mais. 

 



   

 11 

C.C. – É. Toda uma geração se formou no movimento estudantil e depois terminou na política. 

Agora, você fazia o curso de Direito, mas fazia também... 

 

H.T. – Política estudantil. 

 

C.C. – Política estudantil. Mas fazia Filosofia, Ciência Política... Como era? 

  

H.T. – Sim. Na realidade, eu acabei fazendo Direito na PUC. 

 

C.C. – Na PUC, sim. 

 

H.T. – É. Na UFRGS fazia as disciplinas de ciências sociais, ciência política e filosofia. 

 

C.C. – Mas, na UFRGS você fazia o curso formal ou... 

 

H.T. – Não, não. Fazia na UFRGS, eu fazia um curso de Ciências Sociais onde tu podias te 

inscrever em disciplinas isoladas que tinham a ver com meus interesses em ciência politica, 

como Teoria Politica com Leonidas Xausa... Porque o curso de Ciências Sociais, nessa época, 

tinha um sociólogo muito conservador e ninguém se interessava por seus cursos, chamava-se 

Laudelino Medeiros, que era um desses da Congregação Mariana do Colégio Anchieta. Era um 

tipo extremamente conservador, e que só chamava para trabalhar com ele pessoas medíocres e 

não tinha titulação nenhuma. O professor com que tive maior proximidade foi Leônidas Xausa, 

que era um talento político e intelectual. Ele teve um enfarte aos 29 anos e foi obrigado a 

encerrar sua brilhante e ascensional carreira política – era vereador - e se reconverter a 

professor universitário. Na época, o catedrático na Faculdade de Direito era Darcy Azambuja, 

que era autor de um dos melhores livros tradicionais de Teoria Geral do Estado. Ele dava aulas 

no Direito e pediu para o Xausa, como seu assistente, de se ocupar da cátedra de Política na 

Faculdade de Filosofia. E ele foi para lá. Ele tinha passado já um período nos Estados Unidos, 

em Columbia, então ele tinha uma visão de teoria política, sobretudo grega, extraordinária. Nas 

aulas dele vinham alunos que se interessavam por política, como era meu caso, mas vinham 

alunos de economia, direito, filosofia, porque suas aulas eram brilhantes. Depois, ele começou 

a pensar em desenvolver a área, que no começo era de uma só disciplina de dois semestres etc, 
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aí começou a ampliar o número de disciplinas e ele começou a planejar uma estratégia de 

formar futuros professores para a área de Política. Então, eu fui para a França, em 1965, com 

uma bolsa de Cooperação Técnica do Governo Francês, para fazer um curso de economia 

aplicada. E acabei convencendo meu tutor a fazer Ciência Política no Institut d´Etudes 

Politiques de Paris, onde posteriormente fiz meu doutorado, em 1971 - Intégralisme: un 

mouvement fasciste des années 30 - em 1972, na Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne. 

Meu companheiro de política estudantil, da viagem a Cuba e aos Estados Unidos, dois anos 

depois foi para Princeton, fez o mestrado e chegou ser candidato a doutor, mas não concluiu a 

tese porque ele se envolveu totalmente na administração universitária.  

 

C.C. – Em 1964 que você está se formando, tem o golpe de 1964, não é? Como é que... 

 

H.T. – Eu me formei em fins de 1963. 

 

C.C. – Fim de 1963. 

 

H.T. – Isso. Bom, aí o golpe nos pega no contrapé, obviamente. 

 

C.C. – Mas, qual era a tua percepção na época sobre o que aconteceu? Foi uma surpresa? Não 

foi?  

 

H.T. – O meu colega, que era um pouco mais paranóico que eu [riso], ele pressentiu que o 

golpe estava vindo, porque quando se reuniu a AP para definir quem era o candidato da UNE, 

os dois candidatos eram: o Serra (José) e o meu colega, Francisco Ferraz, que foi presidente 

aqui. Eu era o vice-presidente. Nenhum dos dois queria, e o meu colega não queria porque ele 

sabia que seria deposto, porque ele imaginava o golpe. O cara tinha feeling político. 

 

C.C. – Mas você achava que era paranóia? 

 

H.T. – Não, eu digo... Não, é claro que eu achava que ele estava se antecipando. E aí o que 

aconteceu... O Betinho, ao meio dia , disse: “Olha, nenhum de vocês quer ser candidato. Então, 

vocês agora vão almoçar, vão dar uma caminhada na praia – acho que era em Guarujá, um 
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negócio desse tipo – quando vocês voltarem, às duas horas, um dos dois será o candidato”. 

Autoritarismo. Ação Popular. E quando eles voltaram, o Serra aceitou ser o candidato. E o meu 

colega ficou feliz, porque não foi candidato. E o Serra acabou indo no Comício da Central do 

Brasil, foi deposto, embora tenha sido marcado por haver introduzido o despertador na UNE, 

onde todos dormiam até o meio dia.  

 

C.C. – O comício das reformas? 

 

H.T. – Comício das reformas. Está ele lá, coisa e tal. 

 

C.C. – Mas como é que você viu o golpe? 

 

H.T. – Bom, agora a percepção de 1964.  O golpe foi... Primeiro, a gente fica sabendo pelo 

rádio. Quer dizer, eu não estava esperando uma coisa tão imediata. E nem imaginava que um 

militar meio maluco, que desce de Minas sobre o Rio, precipitando o processo de golpe... 

 

C.C. – Mourão. 

 

H.T. – Mourão Filho. Que queria descer primeiro em cima do comício das reformas de base. 

Ele queria desmantelar o comício do Jango. Ia ser uma carnificina. Aí o Magalhães Pinto 

segurou e ele veio depois. Mas ninguém esperava... No momento em que os militares estavam 

medindo forças, ninguém se arriscava a dar o primeiro passo, e o Mourão criou o fato 

consumado e a partir daí desencadeou. Então, isso foi uma surpresa, porque havia um risco que 

não parecia tão iminente. Quando houve nós estávamos aqui em Porto Alegre, aí vem o aviso: 

“Olha, tropas de São Leopoldo que estão a 30km já estão se deslocando para ocupar a cidade”. 

Então, todo mundo meio como mosca tonta, sem saber o que era. Nós fizemos uma última 

reunião na Faculdade de Medicina, em um salão, todos aqueles militantes reunidos, e aí 

discutíamos o que fazer, o que não fazer, e coisa e tal. E decidimos que nós tínhamos que 

desaparecer o mais rápido possível, porque a repressão estava chegando ali... 

 

C.C. – Não se pensou em reeditar uma cadeia da legalidade, não tinha... 
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H.T. – Isso foi antes depois. 

 

C.C. – Não. A de 1961, quando o Jango... 

 

H.T. – Ah, sei. Não... 

 

C.C. – Você já estava na faculdade quando teve a Legalidade?... 

 

H.T. – Sim estava começando e acompanhei de perto, inclusive frequentando o Palácio Piratini. 

Aliás, a gente pulou esse período que foi muito importante. 

 

C.C. – Pois é.  

 

H.T. – Não, mas isso não se colocava no período... O pessoal mais radical, o Betinho, por 

exemplo, dizia: “Nós temos que provocar os militares de vara curta. Eles não vêm nunca. Há 

um esquema militar do Jango, do general Assis Brasil que garante e eles se vierem vão perder”. 

Tanto cutucaram que os militares vieram e o esquema desabou e aconteceu o que nós 

conhecemos. Agora, do nosso ponto de vista, nós sabíamos que nós estávamos marcados pela 

nossa militância. Nós éramos pessoas publicamente identificadas, tinha polêmica pelo jornal. 

Então, não tinha saída. Então, nós nos reunimos, fizemos uma série de considerações: “O que 

nós vamos fazer? Vamos fazer um manifesto. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo”. E as 

tropas se aproximando e aí nós decidimos: “Olha, vamos sair e cada um vai clandestinamente”. 

Não era um grupo só, era toda uma esquerda dividida em vários segmentos e organizações. E 

aí as pessoas desapareceram pelo Parque da Redenção, que é um grande parque que tem nos 

fundos da Faculdade de Medicina, e muita gente não apareceu nunca mais e outros 

sobreviveram, outros... Eu fui para o exterior no ano seguinte fazer o meu doutorado, 

desaparecer daqui. Tivemos... 

 

C.C. – Nesse período entre o golpe e você ir para a França, você fez o que? 

 

H.T. – Aí nós ficamos... Eu fiz uma coisa que estava prevista e que acabou saindo, que era um 

curso da Cepal, que foi muito importante para mim. A Cepal (Comissão Econômica para a 
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América Latina) estava com seus economistas mais importantes disponíveis, e um professor 

que foi logo depois cassado, da nossa Faculdade de Economia, Claudio Accurso, organizou um 

curso e trouxe esses professores da Argentina, Chile, com os brasileiros cepalinos, dentre os 

quais talvez o mais brilhante era o Carlos Lessa. 

 

C.C. – Foi realizado aqui mesmo em Porto Alegre? 

 

H.T. – Foi em Porto Alegre num prédio discreto da Escola Técnica de Comércio nos fundos da 

Faculdade de Economia. E eu ainda estava no quarto ano de Direito, não poderia ter feito 

porque era um curso de pós-graduação (especialização), mas o diretor Accurso – que era uma 

pessoa que gostava muito de mim – me aceitou no curso.  Foi um curso excepcional. 

 

C.C. – Mas você não chegou a... 

 

H.T. – E eu fiquei nesse curso intensivo estudando quietinho e não houve qualquer repressão, 

pois desenvolveu-se no primeiro semestre de 1964: foi de 1º de abril a junho. E, no meio do 

curso, chega o Severo Salles, que era um dos membros da direção nacional da AP foi para falar 

comigo, no próprio curso, ele disse assim: “Olha, nós estamos entrando na clandestinidade, e 

nós estamos substituindo todos os dirigentes que estão na direção visível da Ação Popular”. E 

eu, então, naquele momento, fui substituído e eu não entrei depois, como muitos não entraram, 

na fase maoísta. Eu, já fora da política estudantil, estava de acordo com a minha esquerda, mas 

não ia a tal ponto de entrar para o PCdoB, como tem histórias magníficas do Aldo Arantes e o 

colega dele falando com o João Amazonas: “Nós queremos entrar para o PCdoB”. E o cara 

disse: “Nós? Estranho isso, porque nós estamos marcados para morrer. O Araguaia está sendo 

dizimado, e vocês querem entrar para o nosso partido?”. E eles: “nós queremos apesar disso”. 

E os dois acabaram no comitê central do PCdoB. Nessa fase, nós não nos envolvemos. Tivemos 

aqui IPM (Inquérito Policial Militar) sobre a Ação Popular, o Ferraz como ex-presidente da 

UEE estava envolvido no inquérito da UNE... 

 

C.C. – Você não chegou a ser envolvido diretamente? 
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H.T. – Nesses IPMs fui, claro. Eu não fui preso, como alguns colegas de militância foram 

presos. Um colega meu Plínio Dentzien, lá da Unicamp, foi. Ele foi dirigente da Federação dos 

Estudantes da UFRGS. Depois do golpe vem um militar prendê-lo e ele reage com deboche: 

“Qual é a sua patente?”. Bom, acabou preso, ficou vários meses em uma prisão aqui em Porto 

Alegre. Bom, aí o negócio era sair do País, não é? 

 

C.C. – E a tua família como é que acompanhava essa. O teu pai? 

 

H.T. – Ah, meu pai... Bom, evidentemente que ele tinha grande frustração porque eu não ia ser 

o advogado como ele queria. Ele era tabelião, e queria que eu fizesse concurso para que um dia 

o substituísse. É uma profissão que se ganha muito bem. E eu digo: “Não, eu quero ser professor 

universitário” [riso]. E consegui uma bolsa francesa de cooperação técnica que dava 700 

francos por mês, que era uma miséria, e fui. 

 

C.C. – Isso em 1965? 

 

H.T. – 1965. Eu me casei e fui embora. 

 

C.C. – Você se casou em 1965 mesmo?  

 

H.T. – 1965. Não. Com Maria Eni Baginski. Era de uma família de origem polonesa. Não, 

Maria Izabel é a segunda num casamento que durou trinta anos.   

 

H.T. – A primeira é Maria Eni Baginski, Bom, e o que você queria saber mais? 

 

C.C. – Aí você vai em 1965 junto com ela? 

 

H.T. – Com ela, claro. 

 

C.C. – Já para estudar na...  
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H.T. – Não, eu vou com essa bolsa francesa de cooperação técnica e eu não vou para a Ciência 

Política. Eu ia para o IEDES, Instituto de Estudos e Desenvolvimento Econômico Social, que 

o François Perroux dirigia. Tinha lá um grupo de Economia do Desenvolvimento. Mas eu 

consegui convencer o meu tutor do Governo Francês que a minha vocação era a Ciência 

Política, e o lugar que eu tinha interesse em ir era a Sciences-Po. Depois de muita discussão 

ele concordou. E eu aí mudei de área e tive que fazer a seleção para entrar nessa prestigiosa 

instituição. Passei no exame de seleção e com vários estrangeiros cursei a Sciences-Po. Como 

eu não tinha uma formação sistemática em Ciência Política, tinha tido alguns cursos, sobretudo 

na parte de teoria política e alguma coisa também sobre partidos, eleições, aquelas coisas 

básicas da primeira formação, eu decidi fazer o diploma completo da Sciences-Po, que eram 

três anos. Do primeiro eu fui dispensado, porque eu já era formado, já tinha uma graduação. 

Teoricamente eu podia entrar para o doutorado direto, mas eu quis fazer primeiro o diploma. E 

como era uma escola em que se formava a classe política francesa, quando recebi o enorme 

catálogo dos ex-alunos eu fiquei impressionado com a lista organizada hierarquicamente: 

Presidência da República, quantos presidentes fizeram Sciences-Po;  quantos ministros, 

senadores e deputados, e aí por diante. Era um livro enorme. E eu consigo atingir um número 

x de pontos, com exames muito exigentes, dissertações e defesa de um ponto sorteado na hora 

e ser submetido oralmente perante uma banca com três professores. Quando eu consegui ser 

aprovado eu me dei conta de que eu fui o primeiro brasileiro que fez essa formação. Tinha o 

nome de uma pessoa que tinha se formado também que morava no Brasil, mas era um francês 

que morava em Bagé, não tinha nada a ver. O primeiro brasileiro fui eu. Bom, e quando eu 

estou no segundo ano do Diploma, eu começo a me envolver com a minha tese de doutorado, 

porque eu podia fazer as duas coisas simultaneamente. E aí que surge o tema do integralismo. 

 

C.C. – Como é que surge o tema do integralismo? Tem a ver com algum professor, orientador? 

 

H.T. – Meu orientador era um professor de Pensamento Político, com interesse especial em 

pesquisas sobre a direita francesa e europeia, Jean Touchard. 

 

C.C. – Ah, está. Qual era a diferença do diretor de estudos? 
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H.T. – Diretor de estudos era o professor que coordenava seminários na École des Hautes 

Études en Sciences Sociales, mas havia um grupo de assistentes (“maître de confences”) é 

depois daquelas aulas magistrais, que era dada pelo professor principal, tinham que trabalhar 

com os estudantes em seminários de pequenos grupos nos seminários (“conférence de 

méthode”). Mas, para não perder o fio da meada da tua pergunta sobre como é que surgiu a 

ideia do integralismo. Tinha uma colega minha, de São Paulo, que já estava lá, interessada no 

Partido de Representação Popular (PRP), que era a continuidade da Ação Integralista 

Brasileira, depois de 1945. Na Casa do Brasil, onde eu morava, tinha as Obras Completas do 

Plínio Salgado, em 20 volumes. E o meu professor orientador dizia aos alunos no seminário de 

doutorado: “Olha, eu quero cada estudante, de vários países europeus, refletissem sobre como 

foram os anos 1930 no seu país em termos de ascensão das idéias nacionalistas, de direita e até 

as fascistas”. E eu tive que pensar nos anos 1930 no Brasil a partir dessa perspectiva analítica 

e nessa busca defrontei-me com o Integralismo, do qual conhecia a história assim meio por 

alto. E resolvi entrar nesse tema, e aí fui a fundo. E a minha grande dificuldade foi provar ao 

professor de teoria política, especializado em direita etc, que poderia haver um movimento 

fascista no Brasil. Eu decidi encarar esse desafio e foi uma coisa altamente positiva, porque eu 

tive que usar muitas metodologias para demonstrar para um professor europeu cético que 

poderia haver fascismo no Brasil. Não bastava fazer a mera análise de conteúdo pela leitura 

dos textos dos ideólogos  integralistas, porque ele podia ser um movimento de intelectuais 

ideologizados, mas que não teriam nenhuma relação com a penetração nacional, como o 

integralismo teve, entre 800 a 1 milhão entre aderentes e simpatizantes. Então, com isso, eu fui 

obrigado a usar diferentes métodos, estudar motivações de adesão nas entrevistas, analisar 

atitudes ideológicas. Eu criei um conjunto de 80 perguntas para medir o fascismo ideológico. 

Quando eu fui aplicando em pessoas que tinham militado trinta anos antes, as respostas iam de 

85% para cima revelando a presença muito forte daquelas ideias de trinta anos atrás. 

 

C.C. – Mas aí tinha mais uma ligação com uma tradição também autoritária brasileira do que 

com uma cópia do fascismo europeu? 

 

H.T. – Eu diria que as duas coisas, porque o Plínio (Salgado) era um jovem que nasceu lá em 

São Bento de Sapucaí, que era o dono do jornalzinho, que era o professor, que era o diretor da 

equipe de futebol, em suma era o notável da cidade. O pai dele era um farmacêutico 
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republicano, e ele queria sair da pequena cidade para ir para São Paulo. E o pai dele mandou 

uma cartinha para a direção do Correio Paulistano, que era o jornal oficial do Partido 

Republicano Paulista (PRP), e ele foi contratado como assistente de revisor. Ele foi crescendo 

e virou editor. Aí ele escreve um romance, “O Estrangeiro”. Participa da Semana de Arte 

Moderna. Ele vai se politizar na Semana de Arte Moderna, com aquele nacionalismo, o Verde-

amarelismo e a Anta.  Depois, ele entrou para o PRP porque convidaram ele para ser candidato 

a deputado estadual, porque ele escreveu esse livro, pois ele não teria legitimidade, já que não 

era de uma família importante da oligarquia paulista. E já entrou dissidente, pois sai logo 

depois. E quando ele sai, ele é convidado por um dos advogados dissidentes do partido, para 

acompanhar o filho dele, como tutor, numa viagem à Europa. Era o filho do banqueiro Egydio 

Aranha, um advogado rico. Vai ser o preceptor do filho dele. Então ele vai conhecer a França 

e a Itália e, como ele era jornalista, consegue entrevistar o Mussolini. Então, essa entrevista foi 

extremamente importante, porque ele chega a dizer em cartas que o plano dele no Brasil, seria 

um pouquinho diferente do fascismo italiano na maneira de chegar ao poder, diz, inclusive, que 

Mussolini concordou que a estratégia dele estava correta. Tudo isso ele conta: “Eu vou fazer 

uma coisa nova no Brasil”. Só que ele chega no Brasil e a Revolução de 1930 tinha estourado, 

um dia antes. E não tem mais revolução nenhuma para fazer, o que tinha que vir veio, do jeito 

que veio. E aí ele vai tentar durante um período, através de um jornal – A Razão - que ele fazia 

com o Santiago Dantas, influenciar o Getúlio, no Governo Provisório, para que seguisse a 

orientação que ele trazia da Nova Itália: o Estado forte, organização corporativa, o partido 

único. Então, lendo esses editoriais, e eu consegui todos eles, tu já constatas que a ideologia 

está ali pré-anunciada. E o Getúlio não dá a menor importância para ele, e como ele sente que 

não vai ter o apoio, ele decide criar o integralismo. Então, ele começa como movimento 

nacionalista, buscando aquelas ideias, associadas ao nacionalismo, já que todo movimento 

fascista é nacionalista. Então, o Plínio tinha um nacionalismo brasileiro, telúrico, um pouco 

ingênuo, enquanto outros tiveram outras formas de nacionalismo econômico e antiimperialista. 

Mas não vamos entrar nisso porque nos levaria longe. Mas eu cheguei aí. E quando eu chego 

lá e vejo todas essas condições e esse meu professor pedindo isso, conversando com a minha 

amiga que era uma paulista militante do Partido Comunista que estava exilada, que fazia o 

mesmo curso, a gente convivia muito, praticamente era a única brasileira com quem eu 

convivia. Mais tarde veio o Paulo Sérgio Pinheiro. E o que aconteceu? Ela estava trabalhando 

sobre o PRP, e eu acabei ficando ainda mais afinado com o tema e me lancei no movimento 
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anterior, que era o integralismo, de 1932 a 1938. Bom, só que havia um tiro no escuro, eu não 

sabia se eu ia ter condições de fazer uma boa pesquisa no Brasil. E aí a sorte faz parte das coisas 

da vida, quer dizer, eu tive a sorte de encontrar o Plínio vivo, o Miguel Reale vivo, grande parte 

dos dirigentes, menos o Gustavo Barroso, que já tinha morrido. Então a minha pesquisa no 

Brasil, de um ano e meio, me recheou de informações. E aí eu,  sobretudo com as entrevistas e 

com esses indicadores que eu fiz, o meu diretor de tese se convenceu de que era fascismo 

mesmo. Infelizmente ele faleceu um mês antes da minha defesa e foi substituído por outro 

professor meu que era o Georges Lavau. Na presidência da banca tinha um historiador que era 

especialista na direita na França, René Rémond. E quando eu penso que poderia ser 

massacrado, o Celso Furtado fazia caras enigmáticas mas disse: “o que eu vou falar não é um 

comentário. O que eu aprendi com essa tese sobre o fascismo?” E valorizou o trabalho. E a 

partir daí, o integralismo que era um movimento desprezado em São Paulo, porque as pessoas 

achavam um movimento de fascismo tupiniquim, ninguém se interessou, um gaúcho vai fazer 

a obra publicada em São Paulo, que foi bestseller naquele ano. Eu não sabia se alguém se 

interessaria pelo tema, e acabou virando bestseller, porque estava na ditadura, tinha muita gente 

do integralismo no poder. Então, a imprensa divulgou e em três meses vendeu a primeira 

edição, depois veio a segunda, e por aí adiante... 

 

C.C. – Você na França faz essa especialização, na Sciences-Po, e entra para o doutorado... 

 

H.T. – Simultaneamente, no segundo ano do Diploma da Sciences-Po. 

 

C.C. – Ah, no segundo ano já entrou. E você fica morando em Paris até quando?  

 

H.T. – Até fins de 1967. Lembra que eu fui em 1965. Então, dois anos e meio eu já estava 

diplomado na Sciences-Po e participando dos seminários do doutorado orientado por Jean 

Touchard. Aí, já com bolsa da CAPES, eu consigo vir fazer minha pesquisa de campo no Brasil. 

onde fico um ano e meio aqui, e volto em meados 1969 para analisar a pesquisa, concluir o 

texto para defender a tese em fins de 1971. 

 

C.C. – Você tem um filho que nasce na França, não é? 
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H.T. – Tenho um filho, que foi um acidente de percurso [riso]. O que me obrigou a sair da Casa 

do Brasil, porque a Casa do Brasil era tão rigorosa que pessoa casada com filho não podia ficar 

lá. E quem era casado ficava em um andar separado dos solteiros. Era uma delícia, só que com 

seis meses eu tive que ir para subúrbio de Paris, alugar um apartamento, que não estava 

previsto, sem mobília e ter o apoio do diretor da Casa do Brasil me emprestando mesa, colchão, 

para eu poder viver nesse apartamento. E aí eu fiquei até o período de voltar em fins de 1967, 

e depois retornei para terminar de escrever e defender a tese em meados de 1971. Ainda tive 

que escrever uma parte dela sobre a análise da pesquisa realizada no Brasil. 

 

C.C. – Agora, no período que você ficou no Brasil, antes de voltar para defender, você já 

começou a dar aula aqui na UFRGS.  

 

H.T. – Comecei a dar aula na UFRGS 

 

C.C. –Era o que? Era concurso, ou era convite?  

 

H.T. – Eu fui aprovado pelo Departamento de Ciências Sociais para ser auxiliar de ensino por 

proposta do Prof. Xausa. Este professor será aposentado pelo AI-5, em 1969, por ter se 

solidarizado com o Fernando Henrique, todo aquele pessoal afastado da USP. O chefe do 

departamento, como não podia ouvir alguém se solidarizando com pessoas aposentadas de São 

Paulo, ele diz: “Considerem-me ausente dessa reunião”, como se ele não tivesse ouvido isso. 

Bom, isso vale para o Xausa. Além disso, depois ele dialogou com os grevistas para 

desocuparem as aulas, dialogar com grevista era um pecado seríssimo. O resultado é que 

aposentaram uns dez filósofos, um psicólogo social e ele foi o único cientista político 

aposentado e nenhum sociólogo. Então, nós tivemos um mártir, e aí que eu tive que entrar mais 

a fundo na condução da disciplina de Política diante da hegemonia da Sociologia. Tem uma 

história curiosa que quando eu estava por sair surgiu uma vaga para Ciência Política, e ele me 

consultou: “Olha, tu continuas querendo ir mesmo ou tu queres aproveitar e ficar nessa vaga e 

vai depois?”. Eu disse: “Não, eu vou e corro o risco.” E aí entrou um sujeito que fora do 

partidão, José Giusti Tavares, que disse que tinha se convertido, não sei o que... Ele era tão 

covarde, que quando o Xausa foi aposentado compulsoriamente ele nunca mais quis visitá-lo 

com medo de se comprometer politicamente. Eu lembro que se ouviu pelo rádio e naquela 
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fatídica noite havia uma segunda conferência de um professor francês Georges Lavau, que era 

nosso convidado. E tive que informar o que tinha acontecido para o público. Confesso que era 

um ato de coragem porque anunciar uma repressão ocorrida meia hora antes... E aí o francês 

disse que não daria a sua segunda conferência em um país onde não havia liberdade de cátedra. 

Todo mundo aplaudiu e se dispersou com indignação. Fomos solidariamente visitar o Xausa 

em sua casa e o Tavares jamais apareceu, com medo de ser comprometido na sua carreira junto 

aos militares, e virou um... Nem vou classificar. Então, eu acabei assumindo, na prática, a 

condução da disciplina nesse período. Foi um período duro, de incertezas. Um ano depois o 

Ferraz retornou de Princeton.  Começamos os dois, e aí a coisa foi expandindo, inclusive com 

a criação, em 1973, do Mestrado em Sociologia e Política. 

 

C.C. – Sim, agora em 1968 você faz a pesquisa sobre comportamento político eleitoral. 

 

H.T. – Ah, sim.  

 

C.C. – Aqui em Ijuí, Porto Alegre. Surgiu como, essa pesquisa? 

 

H.T. – É, pois aí é o seguinte. É a época em que a Ford estava financiando o Iuperj e o Museu 

Nacional, e ela deu dinheiro para outras instituições, entre as quais a nossa. O Xausa disputou 

isso com o professor de Sociologia. Ele achava que ele é que tinha que ganhar o dinheiro da 

Ford. Ou a Economia, que já tinha tido. E o Xausa era um cara brilhante, e conseguiu convencer 

o Peter Bell que o lugar certo era a Ciência Política. Então, nós ganhamos dinheiro para fazer 

pesquisa e ganhamos dinheiro para criar uma biblioteca especializada em Ciência Política, que 

eu e o Ferraz trouxemos em malas e pacotes, comprando diretamente porque o dinheiro era 

livre. E a vantagem que nós tínhamos é que isso não dependia do departamento, isso era um 

financiamento que vinha direto pela reitoria para a cadeira de Ciência Política, e não havia 

controles, então nós podíamos fazer o que queríamos com o dinheiro e o departamento não 

tinha nada a ver, porque o departamento era o grande perigo já que era dirigido por professores 

conservadores. Neste contexto, nós tínhamos que decidir: o que nós vamos fazer nas pesquisas? 

E eu propus, numa discussão, que a gente começasse a trabalhar com eleições, vamos fazer um 

pouco de “arqueologia política”. Isso não tem nenhuma importância em plena ditadura, mas 

tinha um bolsista nosso que trabalhava no Tribunal Eleitoral e ele disse: “Olha, o Tribunal está 
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vendendo como papel velho os documentos com os resultados das eleições”. Aí nós fomos lá 

falar com o desembargador presidente do TRE, e pedir que a UFRGS recebesse a doação desse 

material. Então, começamos a fazer um banco de dados, e trabalhar. Conseguimos reconstituir 

as eleições de 1945 até 1958, primeiro. Eu fui a Paris para escolher entre os pesquisadores do 

Centre d´Études de La Vie Politique Française (CEVIPOF), um especialista francês em 

geografia eleitoral, Jean Ranger, que eu tive o peito de trazer, apesar dele ser membro do 

Partido Comunista. Foi pago pela Fundação Ford, em plena ditadura. O Ranger deu uma 

contribuição importante para organizar a análise dos dados. Ele foi muito sensato e fez um ciclo 

de conferências sobre os partidos políticos europeus. Esse outro professor me acusava de não 

sei o quê, por ter trazido esse francês. 

 

C.C. – Ele tinha estudado também a história do Partido Comunista e eleições na França, não 

é? 

 

H.T. – Sim. Ele fez um curso sobre as famílias políticas da Europa, que ia desde os 

conservadores liberais até os comunistas, passando por todas as outras forças partidárias. Foi 

até depois transformado em um livreto. Então, foram atividades que ele fez para um público 

mais amplo, mas só que o que ele vinha fazer era uma consultoria conosco. Então trabalhava 

com a gente: Qual é a metodologia? Como é que se organizam esses dados? Isso nos deu uma 

boa ajuda. Terminado esse período, nós decidimos fazer uma pesquisa por questionário (tipo 

survey), ministrada em meados do segundo semestre de 1968, naquele ano que o Costa e Silva 

assumiu a Presidência e houve a ilusão de que ia haver uma abertura, uma nova constituição, e 

coisa e tal. E, de repente, se liberam dos medos, tanto que nós fizemos essa pesquisa por 

questionário em Porto Alegre, era uma pesquisa para reconstituir os padrões de comportamento 

político na capital. Falávamos em “atitudes sociais”, mas na verdade a gente queria saber o 

histórico político de cada um, em quem votou na eleição tal, e no meio da entrevista como é 

que eles avaliavam o governo militar, como é que eles avaliavam o regime militar. Foi a 

primeira pesquisa que levantou essa questão e, para surpresa nossa, a ditadura tinha mais 

legitimidade que a nossa cabeça podia conceber. Minas tinha feito uma pesquisa um ano antes, 

mas não entrou nesses assuntos de legitimidade. Era mais reconstituindo as eleições. Então, 

nós fizemos uma grande pesquisa em Porto Alegre, e eu que queria também fazer minha 

carreira não totalmente colada em um professor, eu digo: “Não, eu vou fazer uma em Ijuí, 
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porque lá teve um movimento comunitário de base que politizou a população, os pequenos 

agricultores.” Era uma experiência de politização por um movimento comunitário, coordenado 

por capuchinhos da Faculdade de Filosofia (futura UNIJUI). Vou fazer com algumas alunas, 

alunos, mas o meu professor não vai para lá, então vou fazer minha primeira pesquisa politico-

eleitoral. E aí era em dois níveis: numa amostra da cidade e outra das elites funcionais. Então, 

isso tudo foi feito nesse período. Em 1968, porque eu volto... O Costa e Silva é de 1968. Quer 

dizer, foi antes do AI-5.  

 

C.C. – Antes do AI-5. Você dava aula também na PUC? 

 

H.T. – Ah, isso é depois. A PUC foi depois, quando eu volto e a coisa na universidade começa 

a ficar um pouco mais complicada, sobretudo na graduação. Então tinha lá, na PUC, um 

Instituto de Pesquisas Econômicas Sociais, cujo diretor era meu amigo; um dia ele me convidou 

e eu comecei a puxar gente para trabalhar em pesquisas lá, porque era um outro lugar de 

pesquisa, com toda a liberdade. Nós fizemos a grande pesquisa sobre habitação popular no 

Brasil, encomendada pelo BNH banco de nacional de habitação. 

 

C.C. – BNH. Banco Nacional de Habitação. 

 

H.T. – BNH. Então essa pesquisa era para ver a demanda de habitação pelas populações 

periféricas, quais eram as características da população. Saíram dois livraços, envolveu uma 

equipe grande. Foi uma grande experiência, porque era muito diferente da UFRGS. Isso aí na 

UFRGS não daria para fazer, porque havia uma burocracia enorme. Então nós fizemos lá, e 

durante um período a gente conviveu, até criamos lá um curso de mestrado em Sociologia 

Industrial e do Trabalho, que depois foi extinto. E nesse meio tempo, quando eu volto, o Ferraz 

já estava e ele consegue fazer uma negociação com a Sociologia, e criamos o primeiro 

Programa de Mestrado em Sociologia e Ciência Política. Só que a Ciência Política acabou 

levando nas costas a Sociologia, que era muito grande, mas não tinha ninguém qualificado. E 

aí, aos poucos eles vão se qualificando, e o curso vai se equilibrando. Depois, entra a 

Antropologia, com o Ruben Oliven. O Rubem volta da London School e quer criar a área de 

Antropologia no nosso Mestrado, e a Sociologia não concorda porque acha que a Política vai 

se juntar com a Antropologia e vai dominar as Ciências Sociais. 
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C.C. – Mas a Sociologia era maior, tinha o maior número de professores. 

 

H.T. – Era maior. Claro que era, mas era uma mediocridade organizada. Não tinha ninguém 

brilhante. 

 

C.C. – Mas aí a Antropologia entrou. Ficou... 

 

H.T. – Não, não entrou. Nós tivemos... Eu era coordenador do curso, e botei o Ruben de 

professor de Urbanização na América Latina. Não podia usar nenhuma palavra antropológica. 

Como ele tinha feito na London School alguma coisa que envolvia a Sociologia, ele acabou 

entrando no curso. E, aos poucos eles foram se refazendo, e eu tive a satisfação, como 

coordenador, mais adiante, de implantar a área de Antropologia, e Otávio Velho veio dar a aula 

inaugural. E aí virou o jogo. Quer dizer, a Antropologia é a primeira que cria o Doutorado, é a 

primeira que sai do Departamento de Ciências Sociais, e cria o Departamento de Antropologia. 

Deixou a Sociologia desesperada. Nós também saímos do Departamento de C. Sociais e a 

Sociologia ficou com o que sobrou. Inclusive, eticamente, pessoas que nós não concordaríamos 

em absorver que eram os professores de EPB – Estudos dos Problemas Brasileiros. 

 

C.C. – Mas isso você atribui a um dinamismo do campo, a discussões teóricas maiores, ou 

pessoas que tinham uma formação de Pós-Graduação diferente dos de Sociologia? Por que 

Antropologia e Ciência Política deixam para trás a Sociologia, que era hegemônica? 

 

H.T. – Se tu acompanhares, por exemplo, o surgimento da Anpocs, os cinco primeiros 

presidentes da Anpocs são todos da Ciência Política, e estavam as três áreas presentes, e a 

Sociologia tinha a maioria. Por quê? Porque no período da discussão da transição, da 

redemocratização, a Política tinha instrumentos e tinha teorizações que a Sociologia não tinha. 

Ela só pensava no Brasil em temas muito tópicos, e a Antropologia ainda estava muito jovem. 

Lá no Rio, no Museu, tinha deslanchado, também em Brasília, mas aqui no sul ela estava ainda 

muito embrionária com uma tradição de ensino e pesquisa em antropologia física. Mas quando 

ela se estrutura mais tarde, ela nasce com muito mais solidez acadêmica. Hoje é um curso que 

tem sete, está muito bem. O Ruben teve um mérito extraordinário na recuperação e expansão 
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do grupo da antropologia, mas na UFRGS primeiro a Política vai ter um papel muito 

importante. Em termos nacionais, o primeiro presidente da ANPOCS foi o Francisco Weffort 

(USP), o segundo o Fábio Wanderley Reis (UFMG), o terceiro o Wanderley Guilherme dos 

Santos (IUPERJ), e eu fui o quarto. O meu sucessor é o primeiro antropólogo, que vai ser o 

Otávio Velho. Então isso. A Política teve uma certa hegemonia, pela importância que ela tinha 

no cenário, pela presença no debate, pelas publicações, foi uma coisa, assim, avassaladora. Que 

depois, evidentemente, entrou em crise. Não quer dizer que hoje ela continue com essa mesma 

proeminência. 

 

C.C. – Pois é, mas nesse período dos anos 1970, início dos anos 1980, você disse que a Ciência 

Política nasceu bem aqui, no Rio Grande do Sul, mas você tinha também, vamos dizer assim, 

centros importantes... Bom, teve na UFMG, que se esvaziou um pouco, as pessoas foram para 

o Iuperj; Iuperj era um centro importante; a USP em um outro estilo. 

 

H.T. – Muito mais tardio lá. 

 

C.C. – Mais tardio. E um estilo diferente, acadêmico, parece. Como é que daqui do Rio Grande 

do Sul vocês se relacionavam, ou não, um pouco com esses outros centros? 

 

H.T. – Eu acabo de escrever um artigo para um livro que vai sair pela ABCP sobre a Ciência 

Política no Brasil. Então, eu analiso o período 1970/1980. Ciência Política no Rio Grande do 

Sul de 1970 a 1980. E a minha tese é que a Ciência Política no Rio Grande do Sul já nasceu 

moderna. Por quê? Porque ela era relacionada diretamente com Minas, e tudo que estava se 

fazendo em Minas de pesquisas eleitorais, de comportamento político, nós fizemos aqui. E, 

portanto, estávamos dentro daquela literatura. O Xausa participou de reuniões, houve uma 

grande reunião em Minas, que convidaram os grandes nomes da Ciência Política americana. E 

o Xausa estava lá, como o Júlio Barbosa, que era mais sociólogo. O Xausa era uma espécie de 

Júlio Barbosa de lá, só que ele era da Ciência Política e o Barbosa era mais sociologia francesa. 

E o Xausa era Ciência Política americana, embora ele trabalhasse muito com teoria grega e 

coisa e tal, mas ele era moderno. Então, a gente começou a ler os livros dos mais atuais, “A 

Cultura Política” tinha saído naquele momento. Tinha livros sobre politização, pesquisas... Nós 

tínhamos os questionários das pesquisas mais avançadas, então o que eu tento mostrar é que a 
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Ciência Política no período de 1970 e 1980 estava junto com o desenvolvimento dos centros 

mais avançados. É claro que depois esses centros, depois dos anos 1980/1990, vão ter um salto 

muito mais importante, porque tem outra escala. E mesmo Minas com a mudança do DCP, 

houve uma certa quebra, mas eles se mantiveram um grupo grande. Então aí nós nos 

relativizamos, comparativamente. Embora eu, por exemplo, era um cara que estava em todas 

as reuniões que aconteciam. No Rio, por exemplo, Cândido Mendes quando fazia uma reunião 

e trazia um americano daqueles, eu era o convidado do Rio Grande do Sul. E um dia eu peguei 

a minha tese, que ainda não estava publicada, que era um livrão desse tamanho, e passei pela 

mesa. Ali estava o Wanderley, estava o Cintra, todo mundo que você pode imaginar. Um 

pessoal mais da Ciência Política que já tinha ido para os Estados Unidos, e que pegaram a 

minha tese e disseram assim: “Olha, isso aqui é o que nós todos aspiramos”. Quer dizer, o meu 

doutorado acabou sendo primeiro que toda essa geração que depois vai fundar o DCP, que 

depois vai para o Iuperj, e um ou outro, como o Lamounier, que vai para USP. Nem para a 

USP, ele vai para o Cebrap, ele vai para a PUC de São Paulo. Então, nesse período nós 

estávamos nos desenvolvendo no mesmo ritmo, na mesma problemática e com as mesmas 

categorias analíticas que Minas, por exemplo, que era o centro. Iuperj não tinha ainda 

explodido. É uma coisa que vem logo depois. 

 

C.C. – Quer dizer, tinha uma comunidade nacional já de cientistas políticos nessa época? 

 

H.T. – Já havia. O Xausa já antes de tudo isso acontecer já vinha aqui, já ia lá. Nós trazíamos 

gente aqui. Minas nos mandava professores. A gente enviava gente. Os nossos alunos, Benício 

Schmidt, entre outros... O Plínio Dentzien, todo esse grupo, não ia para o Rio, mas para Minas. 

Era a velha aliança da Revolução de 1930 que estava sendo renovada [riso]. 

 

C.C. – Mas antes da Anpocs, só para voltar um pouquinho... A Anpocs é 1984/1986 que você 

ficou como presidente, não é? 

 

H.T. – É.  

 

C.C. – Você passou uma temporada na França, pós-doutorado... 
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H.T. – Várias vezes. 

 

C.C. – E a sua esposa, Maria Izabel, fazia Doutorado lá? Já era segunda esposa? 

 

H.T. – Era. Ela foi fazer seu doutorado, com bolsa da CAPES, em 1980, sobre o período Vargas 

(“Le varguisme entre la Nation et le peuple”), na Science-Po, orientada por Alain Rouquié Eu 

me separo da minha primeira mulher e alguns meses depois vou para fazer um Pós-Doutorado 

no Centre de Recherches en Relation Internationales. Eu vou várias vezes, convidado como 

pesquisador associado até que, em 2000, eu começo a me afastar da Ciência Política e a me 

envolver mais com a École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) onde há outras 

coisas mais interessantes e mais instigantes intelectualmente do que a Ciência Política naquela 

fase em que eu já tinha passado por tudo aquilo – comportamento eleitoral, distensão política, 

abertura política, democratização, transição democrática, tudo isso aí eu já tinha passado, e o 

integralismo ficou lá atrás. Embora eu tenha feito um livro marcante, eu não fiquei preso a uma 

história só. Eu passei por tudo aquilo que um cientista social que faz uma carreira colada na 

história de seu país não pode deixar de fazer. Só que eu tinha abertura internacional, e por isso 

aqueles livros todos que saíram, do O’Donnell e do Schmitter, de transição, tudo isso era leitura 

obrigatória, de todo modo. Mas aí chega um momento que depois de eu ter ido assim umas seis 

ou sete vezes à França, convidado como pesquisador ou com o Pós-Doutorado, eu faço um 

concurso na Escola de Altos Estudos para uma bolsa de pesquisador visitante, e ganho. Isso é 

em 2000, e ao ganhar eu tenho a obrigação de durante três anos ficar 4 meses na França, de 

maio a julho, por aí. E para ganhar esse concurso eu tive que fazer um projeto, e aí que eu me 

lanço nessa área da história das Ciências Sociais. Então, eu faço um projeto em que eu parto 

do pressuposto de que depois da elite dos bacharéis, que dominaram o Brasil durante várias 

décadas, do Império à Republica, a partir das décadas de 1950-60, há um protagonismo maior 

dos economistas sob a influência da Cepal, Celso Furtado, toda aquela geração de economistas 

do desenvolvimento. Num terceiro momento começam a aparecer as Ciências Sociais, com o 

Fernando Henrique sendo eleito presidente da República, o Ricardo Lagos também sendo eleito 

no Chile e Alan Garcia no Peru. A gente começa a ver que os cientistas sociais estão começando 

a ter posições no aparelho de Estado, e em várias posições de destaque. Está se formando uma 

nova elite, que vai ter um papel social-político importante. E aí eu comecei a me interessar por 

isso, mas era muito mais a história social da universidade, como uma categoria socialmente 
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oriunda de várias origens sociais, como ela se constrói, e qual era a escolaridade. Eu insisto 

muito nas minhas pesquisas, no meu questionário, de querer saber exatamente que tipo de 

escola que eles fizeram, se é pública, é privada, é publica de elite, é privada de elite... Toda 

aquela teoria. E aí eu vou descobrir coisas maravilhosas, não vou citar nomes, mas tinha gente 

que era filho de verdureiro. Mas que fazia o segundo grau, no colegial da época, fazia no 

Colégio Lafayette, e portanto recebia os instrumentos necessários para fazer a faculdade de 

Filosofia e virava um intelectual. Quer dizer, então achei interessante ver como é que a 

escolaridade tem um papel decisivo, independente da origem social. Claro que uma pessoa de 

capital cultural maior pode-se dizer que já tem mais oportunidades, já conviveu, conhece língua 

estrangeira, ou viajou, é diferente. Mas, a escolaridade acaba sendo o grande capital que se 

constrói, e a universidade é a grande ressocializadora. Se a minha família, como a maior parte 

das famílias aqui de Porto Alegre, tendiam a ter uma posição mais conservadora, menos liberal-

democrática como em outros lugares, a universidade é um lugar onde se reaprende tudo, 

questiona tudo, e vira um outro ente. Então, foi isso que aconteceu. 

 

C.C. – A gente deu um pulo aqui de meados dos anos 1980 para 2000. Eu queria voltar... Mas 

eu queria tocar em três pontos aqui. Primeiro, tua atuação como presidente da Anpocs, depois 

reitor da UFRGS, e depois da Ciência Política tem a criação da ABCP. É um outro momento, 

não é? Fala desses três momentos que são importantes de atuação institucional. A Anpocs, 

como é que surgiu a oportunidade de ser presidente? 

 

H.T. – Bom, a Anpocs tem uma história que tu conheces. Quer dizer, ela surge de uma iniciativa 

de um grupo que estava ligado ao Iuperj. E quando ela se constrói, e que há o acordo com os 

cientistas sociais de São Paulo e de outros estados, eu representava a Ciência Política do Rio 

Grande do Sul, no geral. Tinha a de Pernambuco, coisa e tal. E naquele momento houve um 

consenso que o presidente tinha que ser o cientista político da USP, (Francisco) Weffort. Então, 

ele virou uma espécie de presidente provisório. E já no início eu fui colocado na diretoria, que 

já era uma posição de destaque e algum reconhecimento, que havia todo um conchavo, e as 

pessoas escolhiam... Mas tarde, quando eu fui presidente da Anpocs, o Fernando Henrique me 

indicou, foi designado a me indicar porque já estava tudo costurado, entende? Então, para 

chegar a esse consenso havia muitas discussões prévias, por região, por área, enfim, por 

competência. Uma coisa é ser presidente, outra coisa é ser secretario geral que foi o Sergio 
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Miceli. E foi o primeiro que me cutucou no tema das Ciências Sociais, porque eu discordei 

radicalmente daquele livro dele, porque ele foi extremamente generoso com relação ao 

desenvolvimento das Ciências Sociais da USP em São Paulo, e muito crítico em relação ao 

Rio. Segundo ele, as ciências sociais do RJ não tinham autonomia porque estavam muito 

próximas do poder central. Mas a história se vingou quando o Fernando Henrique assumiu o 

poder e a Ciência Social em São Paulo ficou igual à Ciência Social do Rio, próxima do poder, 

trabalhando para o poder, sem nenhum distanciamento. Então, acho que isso daí é uma coisa 

importante. Além do que, achei inadequado chamar o livro de “Ciências Sociais no Brasil”, 

tratando apenas de Rio e São Paulo e um pouquinho de Pernambuco. Daí eu me propus a fazer, 

durante o período que fui pesquisador da EHESS, uma pesquisa mais abrangente: as Ciências 

Sociais no Brasil, pesquisando em 20 estados, onde havia ciências sociais, reunindo 600 

entrevistas com antropólogos, sociólogos e cientistas políticos. Mas isso começou por uma 

certa indignação contra uma postura hegemônica de dizer que tudo é São Paulo, e o resto é o 

resto.  O livro que estou fazendo vai intitular-se, legitimamente, - Ciências Sociais no Brasil – 

e não vai ter só São Paulo, Rio e Pernambuco. Mas, durante o período da ANPOCS, nós 

tivemos uma boa convivência, nos demos muito bem, fizemos muita coisa juntos, mas eu 

comecei lá com o Weffort. Depois, o Weffort é eleito para um período normal, aí eu fico de 

novo na diretoria.  Aí entram os outros que eu te falei. Quando termina o Weffort, o Fábio, e o 

Wanderley, eu era o quarto, compreende? Quer dizer, mesmo em uma hierarquia, a quarta coisa 

mais importante era aqui o Rio Grande do Sul. Os outros são São Paulo, Rio, Minas e Rio 

Grande do Sul. Então, era uma espécie de reconhecimento, a gente já tinha muitas publicações 

etc. Foi uma coisa natural e com uma liderança da ciência política. Agora, tu querias saber 

depois... 

 

C.C. – Depois tem um período como reitor da UFRGS, não é? 1992 a 1996. 

 

H.T. – Bom, aí já foi um outro contexto. É que a universidade foi dominada muito tempo por 

uma oligarquia, das faculdades tradicionais associadas às áreas cientificas que mais ou menos 

ficavam no poder, não eram os mesmos, mas era mais ou menos o mesmo tipo de gente, eram 

do Direito, ou da Medicina, raramente entravam outras áreas. E com uma presença muito forte 

das áreas científicas, que conseguiam todo o dinheiro para o desenvolvimento das suas 

pesquisas, e que se achavam as únicas áreas que conseguiam fazer pesquisa, o resto só dava 
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aula.  Era um preconceito de outro tipo. Então, naquele momento, um grupo de pessoas 

resolveu lançar candidaturas de oposição a esse grupo. Aí eles começaram a descobrir que a 

Ciência Política quando se entrou na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, ela sabia das coisas, 

não era simplesmente uma área light que não era ciência. Aí os caras começaram a respeitar. 

O Ferraz foi primeiro, depois eu fui o segundo. Aí o Ferraz foi reitor. Ele conseguiu ser 

candidato a reitor com 36 anos e, portanto, poderia ter sido reitor mais jovem. Mas aí houve 

um conflito, porque pela política estudantil que ele fez e por um cara de direita que estava na 

mesma chapa, aí houve uma disputa, e não nomearam nenhum dos dois. Nomearam um quinto, 

ou um sexto. Ele perdeu. Vai depois voltar na próxima sucessão. E eu estava fora disso. Quando 

eu voltei do exterior, o Ferraz já eleito na segunda vez, ele diz assim: “Olha, nós que tivemos 

a nossa convivência na política estudantil, escolhe o cargo que tu queres”. Eu disse: “Eu não 

quero nenhum cargo na reitoria”. Ele ficou decepcionado, porque para ele era o máximo, chegar 

a reitor, um cara das Ciências Sociais, era o máximo. Agora o melhor amigo dele, colega de 

militância, dizer que não quer nada, ele ficou muito decepcionado. Aí eu fiquei com pena do 

cara. Passados uns dias, eu ligo para ele e digo: “Olha, eu aceito fazer uma coisa na Pró-Reitoria 

de Pesquisa, tem uma área de Cooperação Internacional”. Como eu viajei muito, coisa e tal, 

pelo exterior, eu poderia ajudar nisso. Mas era uma coisinha dentro de uma Pró-Reitoria. Aí 

fiquei ali. Nesse meio tempo, tinha passado um ano e meio mais ou menos, o pró-reitor que era 

um físico, era sempre ele o pró-reitor, um físico de origem alemã, ele aceitou ser o vice-reitor 

da universidade do próprio Ferraz, e aí vagou e o Ferraz me convidou de novo. Aí já tinha saído 

o Figueiredo, que era uma das minhas resistências. Ele foi nomeado ainda pelo Figueiredo. E 

era uma coisa desafiante, porque ele não se interessava muito por essa área, ele ia me dar total 

liberdade. Aí aceitei, fui dois anos e meio pró-reitor, e eu tive uma relação muito boa com as 

outras áreas. Saiu Pós-Graduação em Música, e em outras áreas das sociais, artes, enfim. E 

passados dois anos o Ferraz termina o mandato dele. É eleita outra pessoa. E lá pelas tantas, eu 

que não estava pensando nisso, tinha voltado do Pós-Doutorado, queria continuar minhas 

pesquisas. Então, eu já tinha acabado com tudo que achava importante, minha carreira estava 

praticamente consolidada, em termos de conseguir mais coisas, continuar escrevendo. Mas, 

não estava mais preocupado em construir carreira, porque isso desvia. Foi o caso do Ferraz que 

se desviou. E aí havia uma chapa do sindicato dos professores, os estudantes apoiando o troço, 

e a oposição pesada. E havia uma preocupação de que devia se misturar com esses sindicalistas 

alguns acadêmicos, e me empurraram e eu aceitei. E não foi fácil, porque de um lado tinham 
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alguns caras que eram ligados ao sindicato que já achavam que seriam os reitores, tinha um 

físico que achava que eu estava... Quando eu entro, o cara criticou a minha entrada, não podia 

entrar coisa e tal. Aí os estudantes: “Mas o que é isso?”. Então, vem uma pessoa para aumentar 

a qualidade das chapas e você é contra. Não sei o que o cara fez, mas no fim da reunião ele 

teve que voltar atrás e aceitar. Os estudantes não queriam me aceitar. Eu fui submetido a uma 

sabatina, porque já tinha trabalhado com o Ferraz, que era o último reitor nomeado pela 

ditadura. Portanto, quem é esse cara que quer ser reitor? Aí eu fiquei das 11h da manhã até às 

2h da madrugada conversando com estudantes lá no DCE, e os caras me aprovaram. Então, 

vim com toda força. Houve eleição e eu tirei primeiro lugar. E a regra era a seguinte: primeiro 

lugar é o reitor, o segundo é o vice, e os outros não tinham nenhum compromisso. Eu acabei 

aproveitando alguns como pró-reitores. Mas essa eleição foi uma eleição direta, foi aquela 

famosa consulta. E o sistema não era paritário. Era 50, 25, 25 – que era um plebiscito da 

ADUFRGS, os professores tinham optado por isso. Então funcionou isso. O Conselho 

Universitário aceitou, manteve a lista como saiu, e eu fui o primeiro. Goldenberg não queria 

me nomear, porque alguém mostrou uma revista da associação dos docentes em que eu escrevi 

um artigo chamado “Ciência e poder: a ética camaleônica”, que era a ética dos cientistas: onde 

está o dinheiro eles estão, não interessa para quê. E aí eu faço uma crítica daquele acordo com 

a Alemanha, não sei o quê, o cientista estava em tudo onde tinha dinheiro, e existia uma ética 

camaleônica, não tinha uma ética consistente com coisas que achavam importante fazer. E 

alguém mostrou para ele, o Goldenberg estava citado, porque ele era naquela época um dos 

líderes disso. E o cara não queria me nomear de jeito nenhum. Finalmente, depois de muita 

confusão, ele manda a lista de volta, dizendo: “Vocês têm que mandar uma nova lista”. E aí, 

ele cai, porque era o fim do governo Collor, o impeachment estava na iminência, ele se demite. 

O reitor não queria que voltasse a lista porque ia dar uma confusão maior e estava tudo definido. 

Foi uma eleição que se ganhou entre professores, técnicos e alunos, eles então resolveram pedir 

para consultar o novo ministro se ia voltar a lista. Como o ministro disse: “Não, não vai voltar, 

e eu vou nomear esses cinco reitores que estão aí esperando há seis meses”. Um porque diziam 

que era ligado ao MST; eu não sei por que, provavelmente por essa razão, e porque era um cara 

que vinha da esquerda, enfim. Aí o ministro na época nomeou todo mundo. E a gente veio. Mas 

foi uma gestão maravilhosa, tu saberes que tens a tua comunidade do teu lado... Tanto que eu 

nunca mais quis ser candidato a reitor, porque tu não repetes uma boa experiência, mesmo 4 
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anos depois. Naquele tempo não podia ser reeleito, mas eu podia ter voltado depois, muitos 

voltam. Teria todas as condições. Agora aceitei a Unila porque... 

 

C.C. – Pois é. No caso da Unila foi um processo diferente e um momento diferente. Como é 

que foi? 

 

H.T. – É, mas só para terminar com uma frase. A minha grande experiência, além de ter ganho 

uma eleição direta, democrática, foi criar um clima totalmente novo na Universidade. O 

candidato da situação, mais forte, era o Abílio Baeta Neves, que hoje está assumindo a Capes. 

Num debate, ele termina o discurso dele, ele era o penúltimo, eu era o último. Os seis candidatos 

falaram, houve sorteio, ele era o penúltimo e ele para assustar um pouco esse pessoal de lá, 

sindicalista com acadêmico meio de esquerda, embora ele tivesse sido meu aluno, me 

respeitava, mas no frigir dos ovos ele achava que esse pessoal não ia levar a universidade para 

a excelência. Então, ele terminou o discurso dele chamando atenção: “Eu tenho medo que esta 

chapa se ganhar vai acontecer isto, isto e isto. Eu tenho medo”. E aí tudo era para baixo, a Pós-

Graduação vai perder qualidade, a pesquisa, coisa e tal. Aí veio a bola para mim quicando, não 

é? E eu digo: “O que essa universidade precisa é de um reitor que não tenha medo”. Aí explode 

aquele aplauso, e eu fui para cima do cara e acabou. Às três da manhã ele já estava derrotado. 

Foi um choque, porque mudou uma oligarquia toda. Agora, a outra coisa importante é a 

seguinte, é que a universidade quando foi reformada em 1968, ela primeiro pediu a uma 

empresa que fizesse um diagnóstico, empresa de São Paulo, para ela poder organizar os 

departamentos, porque ela não tinha condições. Isso é uma coisa muito estranha, porque tinha... 

A segunda coisa, o estatuto que nós tínhamos era o estatuto feito durante a ditadura, portanto 

dentro daquele esquema, eu sempre digo isto, a universidade era uma organização complexa. 

Ela tinha que funcionar como uma organização e eu estava restabelecendo a instituição social. 

A instituição social de uma sociedade democrática tem um tipo de perfil que é diferente da 

organização... Bom, então, nós fizemos uma reforma do estatuto, e essa reforma do estatuto, 

que perfez 80 reuniões, como eu falei antes, permitiu que eu tivesse um jogo de propor um 

modelo pedagógico de universidade que eu sonhava, e conseguimos praticamente mudar 

radicalmente. Aí se refundou a universidade. Então, para entrar na Unila, eu diria o seguinte: 

É muito mais fácil criar uma universidade nova, do zero, como a UNILA, do que refundar uma 

universidade já estruturada. Então, quando me convidaram para a Unila eu aceitei, mas não 
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quis ser de novo reitor da UFRGS. Era uma nova e desafiante experiência. É isso que tu querias 

saber? 

 

C.C. – Sim. Como é que foi essa segunda experiência de reitor. 

 

H.T. – A segunda foi... Começa que eu participei do programa de governo do Lula em 2002, 

não como membro do partido, mas como convidado do PT. Porque eu tinha escrito um livro, 

no período Fernando Henrique, dedicado a ele e ao Paulo Renato, que se chamava “A 

Universidade em Ruínas na República dos Professores”, que era endereçado a dois professores 

que estavam acabando com a universidade, deixando o setor privado solto. Aliás, esse livro 

depois permitiu que eu fizesse a minha pesquisa a custo zero, porque fui convidado em todo o 

Brasil para falar. Eu digo: “Eu vou, eu não cobro nada, agora eu quero ficar um dia antes e um 

dia depois”. Aí entrevistava o pessoal de graça. Bom, e como eu tinha escrito esse livro, um 

dia um ex-reitor que era ligado ao PT disse: “Olha, Helgio, o Lula está fazendo um programa 

para o Instituto da Cidadania”.  Não tinha nada que ver com a sucessão, porque estava longe 

ainda, “onde vai se discutir ciência, tecnologia e educação. Ciência vai ser o nosso amigo lá da 

engenharia da Federal do Rio de Janeiro, que vive falando... 

 

C.C. –Pinguelli? 

 

H.T. – Pinguelli. Ciência e tecnologia. Educação básica vai ser o Cristóvão Buarque, e eu 

pergunto: “Tu não gostarias de coordenar a educação superior?”. Digo: “Ah, não tenho 

vinculação com partido”. “Não, mas não é essa a questão, nós queremos uma proposta de como 

mudar ciência, tecnologia e educação superior para que o Instituto de Cidadania divulgue isso 

para a sociedade.” Como tinham feito do Fome Zero. E eu topei. E aí eu tive toda a liberdade 

de escolher as pessoas, não tinha ninguém militante raivoso. Não. Fizemos um programinha 

muito bonitinho, com avaliação, financiamento, autonomia, fizemos um diagnóstico do 

governo anterior, foi um negócio bem feitinho. Só que houve uma circunstância, se precipitou 

a eleição, porque a nossa maranhense filha do Sarney... 

 

C.C. – Roseana. 

 



   

 35 

H.T. – Fica descoberta por um senador aqui de Santa Catarina, de origem alemã. Tu te lembras? 

Que é um cara de direita declarado, se apaixonou por essa moça, achou que ela era a candidata, 

eu vou me lembrar do nome dele, e lança a cara. E aquilo meio que precipita as eleições, e as 

pessoas começam... 

 

C.C. – Jorge Bornhausen, estou lembrado. 

 

H.T. – Jorge Bornhausen. Bom, o que aconteceu? Aí os caras tem que começar a pensar em 

programa. Aí o Newton me liga e me diz assim: “Helgio, aconteceu o seguinte, precipitou a 

campanha, agora não deu tempo deles fazerem o programa para todas as áreas, então a consulta 

é a seguinte: se tu consentirias que aquele programa que tu fizeste sobre educação superior 

pudesse servir de base para fazer o programa”. Eu digo: “Olha, não tenho nada a opor. Eu fiz 

e já entreguei o trabalho, agora, eu não sou do partido”. “Não, eu sei que não é, mas eles 

acharam...”. Então, eles usaram aquilo como base, só que no programa que o Lula faz em um 

grande galpão orientado pelo seu marqueteiro e com os intelectuais, me convidaram para sentar 

em uma mesa junto com o Cristóvão Buarque, o Newton Lima Neto, e então quando falava em 

educação nós estávamos na frente e o Lula fazia o discurso atrás. O cara é uma cabeça 

extraordinária, falava sobre qualquer assunto, de cor, e falava da educação: “Não estou sozinho, 

tenho aqui pessoas de referência na economia...”. Então, ele é eleito, e a primeira coisa que 

acontece comigo é que o Tarso Genro, que vira o secretário daquele conselhão que é criado... 

 

C.C. – Conselho de Desenvolvimento Econômico-Social. 

 

H.T. – Me convida como professor, como tinha a presidente da SBPC, tinha o presidente da 

UNE, para eu entrar no conselhão. Eu sou nomeado, na época era o presidente que nomeava. 

Então, eu fico no conselhão durante um ano e meio, mais ou menos, participo, era o cara do 

Banco Citibank, o cara do Bovespa, todo mundo, sindicalista... O Gerdau, o cara dessa grande 

siderúrgica, gastava uma tarde inteira para participar do... Para você ver a importância que tinha 

naquele momento. Aí eu assumo um dos pontos do programa do Lula, porque o Cristóvão 

Buarque só estava interessado em alfabetização, não queria nada com universidade. Aí o 

secretário de educação superior não sabia o que fazer. Um dia eu fui lá visitá-lo, vindo ao 

conselhão, e digo: “Por que tu não começa a aplicar o programa?”. “Mas começar por onde?”. 
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“Pela avaliação, eu te indico nomes, eu trabalhei nisso na Andifes, que é a Associação dos 

Dirigentes das Federais. Fiz até um projeto de avaliação. A gente convida esse pessoal e vamos 

pensar em um novo projeto”. E ele topou, falou com o Cristóvão, Cristóvão concordou. Eu 

indiquei os nomes, formou, trabalhamos 4 meses, terminamos. Esse projeto foi para o 

Congresso, não havia ainda uma politização e uma clivagem interna do privado com o público, 

e foi aprovado por unanimidade no Congresso, virou lei. E aí o Tarso depois que virou lei, diz 

assim: “Agora, eu gostaria que tu fosses o presidente da Comissão Nacional de Avaliação”. 

Era tudo trabalho gratuito, não ganhava um tostão, só ganhava passagem e hotel. Aí eu fui um 

ano, e ainda renovaram por mais um ano. Fui dois anos. Aí quando terminou esse período o 

Haddad me ligou, um dia eu vinha do nordeste, passando pela Bahia, comendo um acarajé, e o 

Haddad diz: “Helgio, eu estou precisando de ti é no Conselho Nacional de Educação. Tu já 

fizeste o trabalho que tinha que ser feito na Comissão Nacional de Avaliação. Lá nós estamos 

precisando, porque nós temos que criar uma hegemonia do setor público lá dentro, se não o 

setor privado vai querer fazer varias coisas que fez em períodos anteriores”. Eu aceitei, e 

quando eu estava na Câmara de Educação Superior deste conselho, um ano, um ano e meio 

depois, assume um físico chamado Ronaldo Mota a Secretaria de Educação Superior. E um dia 

ele me telefona: “Helgio tu sabes que fracassou o projeto que o Brasil propôs de uma 

universidade do Mercosul? Paraguai e Uruguai não concordaram, e nós estamos pensando em 

criar uma nova coisa, e nós precisamos de ideias. Tu concordarias em examinar o que foi feito, 

e talvez fazer uma sugestão?”. Eu digo: “Olha, eu conheço bem a América Latina, sou do ramo 

etc, de universidade, eu vou olhar e vamos conversar”. Aí a equipe trouxe todo o material e 

terminada a reunião, eu digo: “Bom, eu vou dar uma pensada e na próxima vez que eu voltar, 

uma semana depois, eu dou uma sugestão”. Aí pensei, e digo: “Olha, fazer uma nova 

universidade é bobagem, porque já foi negada. Faz uma proposta pelo Brasil. Então eu vou 

propor um Instituto Mercosul de Estudos Avançados, mas ou menos o modelo do ILEA, só que 

no Mercosul”. Que usaria a massa crítica disponível na Pós-Graduação no Brasil e cumpriria 

esse papel integrador, com os caras mais qualificados. Bom, aí o Haddad me levou a Assunção, 

ele tinha reunião dos ministros, e depois no meio da reunião ele me apresenta, e eu apresento a 

ideia. Consenso, todo mundo achou ótimo. Só um uruguaio que me puxou para o lado e disse 

assim: “Isso não é universidade com um novo nome?”. Os caras atacam no futebol na canela, 

e também nesses debates [riso]. Eu digo: “Não, isso daí é um Instituto, é outra coisa”. Muito 

bem, aí voltou o Haddad muito feliz, vai ao Lula e diz: “Olha, conseguimos uma vitória, 
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aconteceu isso, isso e isso”. E o Lula diz: “Ah, muito bom, mas eu quero uma universidade”. 

Aí o Haddad volta desapontado: “Olha Helgio, nós vamos ter que inventar outra coisa, ele quer 

uma universidade, ele viu gente estudando de vários países em uma mesma instituição, ele acha 

que é integração, é o convívio das gerações, esse pessoal vai criar um laço que não vai se 

romper, isso funciona melhor do que qualquer negociação comercial, ou seja lá o que for”. 

Bom, aí nós começamos a fazer um projeto de lei de uma universidade. Então, eu participei 

junto, era área de educação superior, aí a coisa foi apresentada. Chamava-se Unila, 

Universidade da Integração Latino-Americana. Podia ser Universidade Regional não sei do 

quê, por que... Tu que é da área sabes... Aí dava Unirla. Eu senti a bota militar, e disse: “Não, 

esse nome não serve. Tem que ser um apelo, é Unila, América Latina...”. Aí o projeto foi 

encaminhado ao Congresso, pelo presidente. Durante dois anos eu acompanhei esse projeto na 

Câmara e nunca foi criticado por ninguém, mas os partidos de oposição pediram vista: Por que? 

Mas vocês vão nomear 500 professores? E aí voltava, ia para outra comissão, pedia vista. 

Resultado: ele foi aprovado no final de dois anos, unanimemente, até com o apoio do Maia, o 

democrata que depois de ser aprovado por unanimidade no Senado, ele pediu voto em separado. 

Eu digo: “Agora ele vai fixar posição contrária”. Resolveu elogiar: “Essa universidade que o 

Brasil precisa”. Depois eu descobri que ele estava interessado em um negócio qualquer de uma 

outra universidade na região dele, então ele tinha que agradar o governo. Mas, de qualquer 

maneira, nem o Maia que é do mesmo partido de quem assumiu o Ministério da Educação 

agora, que sempre foram muito críticos à área de educação nesses avanços que teve, criticou. 

Mas eu já tinha tomado uma providência. Quando chegou no ano e meio, nós tínhamos 

terminado o trabalho, nós fizemos um livro sobre a construção da Unila, onde tudo que nós 

fizemos, todas as atas das reuniões, a estrutura que a gente propunha didático-científica, 

organização, estava tudo escrito ali. E não tinha como continuar, e não sabia quando é que ia 

ser aprovado. E aí se aproxima do horizonte a sucessão presidencial, onde o Serra era o 

candidato. Bom, ninguém sabe o que vai acontecer em uma eleição. Se ganha o Serra, essa 

ideia está morta, porque o Paulo Renato e o Serra disseram que tinha que dar dinheiro para a 

USP, para a Unicamp. Para que fazer uma universidade nova? Então, eu digo: “Eu tenho que 

fazer alguma coisa”. Aí eu peguei o Instituto, tirei da gaveta, e procurei o reitor da Universidade 

Federal do Paraná, que era a universidade tutora, que recebia o dinheiro para repassar para as 

nossas reuniões, mas quem dirigia/geria era uma universidade juridicamente existente, e propus 

a ele o seguinte: Se ele concordaria em passar pelo Conselho Universitário a aprovação desse 
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instituto, e depois ele implantaria em Foz do Iguaçu e me nomearia para ser o coordenador, 

seria um órgão da Federal do Paraná. O cara que era um grande colaborador, sempre ajudou 

muito: “Vou”. Foi para uma reunião, conseguiu com unanimidade a aprovação. Então, em 

junho, quando terminou o nosso trabalho e não tinha o que fazer, e a expectativa era de quando 

é que vai sair a aprovação, eu inventei um negócio que chamou: cátedras latino-americanas. E 

foram criadas 10 cátedras, de junho até dezembro, em todas as áreas do conhecimento. Por 

exemplo, cátedra Celso Furtado, quem era o catedrático era o Aldo Ferrer, que faleceu 

recentemente, mas é um grande economista argentino. E assim ia. Ciência e tecnologia, aí se 

pegava um argentino que tinha sido professor da Unicamp de Ciência e Tecnologia, fundadora 

Hebe Vessuri, que é uma argentina que estava na Venezuela, e por aí vai. Bom, resultado: foi 

um sucesso. Nós começamos a transmitir online para toda a América Latina, a universidade se 

tornou conhecida. Quando o projeto é aprovado em dezembro, aquele episódio que eu te contei, 

por unanimidade, aí encerrou esse ciclo. Ela já estava conhecida, agora faltava o presidente 

sancionar. Ele sancionou em certo dia, todo mundo foi lá assistir. E depois nomeou o reitor. 

Acabou me nomeando reitor. 

 [FINAL DO ARQUIVO I] 

 

 

H.T. – Então, eu fiquei no total cinco anos. E aí comecei do zero. E aí era aquela coisa, primeiro 

buscar os alunos, no Uruguai, no Chile, na Argentina, na Venezuela. Aí tu tinhas que ter 

relações com estes países. Porque nós não tínhamos condições de elaborar um Enem para a 

América Latina. Ah, isso é loucura. Quer dizer, o Brasil vai impor o modelo que ele está usando 

internamente para outros países, não funciona, então só tinha uma saída. 

 

C.C. – Cuidar do medo do imperialismo regional brasileiro, não é? 

 

H.T. – Claro, claro. E eu era conhecido da comunidade, ao menos nas Ciências Sociais, e 

circulava muito pela América Latina, em discussões sobre educação superior. Então eu tinha 

uma certa base, as pessoas me conheciam bem. Na hora de fazer a seleção, a gente tinha que ir 

ao Ministério da Educação, estabelecer regras para que eles pudessem examinar os currículos 

para selecionar os alunos, segundo o nosso critério. Depois tinha uma comissão internacional 

na Unila que recebia a seleção e examinava se ela tinha sido feita de acordo com as regras, e 
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aprovava ou sugeria mudanças. Então, a gente começou com Uruguai, Argentina e Paraguai, 

os três do Mercosul. Depois, no ano seguinte, foi o Chile, a Bolívia, Colômbia, Venezuela e 

Equador. Depois a gente começou a ir para a América Central. O último objetivo era o México. 

E aí o pessoal do governo, de relações exteriores, o próprio ministro, que era um cara aberto, o 

ex-ministro...  

 

C.C. –Celso Amorim? 

 

H.T. –Celso Amorim. Um dia ele perguntou para mim: “Mas essa universidade, por que ela 

não é da América do Sul, ela é da América Latina?”. Eu digo: “Porque ela não tem nada que 

ver com a nossa política externa, do governo. É uma universidade que quer a integração latino-

americana”. Ele ficou quietinho. Curiosamente... 

 

C.C. – No governo Lula, a política externa do Itamaraty começou a falar muito mais em 

América do Sul, do que Latina. 

 

H.T. – Claro, e por isso que ele achava que a universidade devia ter o foco. Mas aí era atrelar 

a universidade... Eu recebi um grande elogio do nosso colega Simon Schwartzman, que me 

conhece muito bem, e que sabe que eu não sou nenhum ideologizado maluco, que disse em um 

artigo dele que a Unila ia ser a nova Patrice Lumumba da União Soviética, feita para formar 

quadros, e não sei o quê. Puxa, eu fiquei ofendidíssimo. E respondi, com tapa de luva nele, que 

nunca mais voltou do fundo do rio. O Brunner, que era o grande intelectual de referência dele, 

chileno, que tinha a mesma linha de visão sobre a universidade, eu tinha me encontrado com 

ele na Espanha – onde nós fazíamos parte de um conselho internacional sobre avaliação –, e 

um dia de madrugada, nós chegamos, ele do Chile e eu do Brasil, e ficamos esperando uma 

hora para arrumarem os quartos do hotel. E aí eu contei para ele: “agora eu estou participando 

de uma nova universidade.” O cara ouvindo, ouvindo, ouvindo... No outro dia estava no site 

dele tudo aquilo, inclusive colocando o discurso do ministro instituindo a Comissão de 

Implantação da UNILA, da qual fui o Presidente nomeado pelo ministro Haddad, e a minha 

fala. Deu uma divulgação assim... Ele tem um site para toda a América Latina. Aí o que eu fiz? 

Eu escrevi para o Simon: “Olha, Simon, eu achei de muito mau gosto seu comentário, mas eu 
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acho que a melhor resposta para ti é ler o site do teu grande amigo e teórico chileno”. Enfim. 

Ele ficou desacorçoado... 

 

 

[FINAL DO ARQUIVO II] 

 

 

 

H.T. – Tu falaste... 

 

C.C. – O governo Lula... 

 

H.T. – Não, tu falaste de partido... 

 

C.C. –Não, é o Lula chegando ao poder, não é? Você foi nomeado para o Conselhão, depois 

participou várias vezes o Tarso Genro, o Haddad e tal. Mas você nunca foi filiado ao PT. Como 

é que foi essa proximidade aí? Afinidade eletiva? 

 

H.T. – Nunca me filei a nenhum partido. Não, deixa eu te explicar . Nós estamos no Rio Grande 

do Sul, o único lugar onde no PT não há corrupção, por conta talvez de uma tradição positivista, 

onde Júlio de Castilhos e o Borges de Medeiros fizeram governos austeros e não costumavam 

roubar no poder, salvo nas fraudes eleitorais generalizadas da Republica Velha. Então, essa 

ética, de certa maneira, se reproduziu no PT, sem que houvesse nenhuma relação entre  

positivismo e petismo. Então, todos os prefeitos de Porto Alegre, Olívio Dutra – que era um 

cara de São Luís Gonzaga, um galo missioneiro –, o Tarso Genro – que era mais 

intelectualizado etc, foi ministro –, e depois, o Raul Pont, esses três nomes ressaltaram como 

nomes extraordinariamente importantes para assumir a prefeitura de Porto Alegre depois da 

hegemonias dos partidos trabalhistas, ditadura, e coisa e tal. E, evidentemente, que eu 

participei, votei, assisti a manifestações, mas não tinha vínculo partidário. A minha filha, 

Teresa que tem hoje 30 anos, ela é geração PT, quando ela começou a pensar em política, pelos 

14, 15 anos, ela se formou politicamente no Forum Social Mundial e acompanhando esse PT 

ético, dominado pela linha “democracia socialista”, que era o grupo hegemônico. O Tarso não 
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é dessa mesma orientação, mas foi um PT totalmente diferente do PT de outras regiões do 

Brasil, particularmente de São Paulo. Em São Paulo que se realizam as maiores manifestações 

contra o PT. E São Paulo que criou a corrupção institucionalizada, com Adhemar de Barros, 

que era governador e que tinha a divisa... 

 

C.C. – “Rouba, mas faz”. 

 

H.T. – “Rouba, mas faz”. Como o Maluf, etc. E as coisas que aconteceram no PT foram no PT 

de São Paulo basicamente, não quer dizer que no Rio não houvesse nada, em outro lugar, mas 

no PT do RS não teve nenhuma corrupção, nos sucessivos governos municipais de Olívio 

Dutra, Tarso Genro e Raul Pont.  

 

C.C. – Ele tem dado entrevistas bastante críticas até agora do PT, não é? 

 

H.T. – Claro. Então, o que eu diria é que eu sou um compagnon de route, quer dizer, eu 

acompanhei esse período todo, me envolvi. Como professor, uma ou outra vez. Alguns 

professores eram chamados, sobretudo pelo Tarso Genro. Por exemplo, nós desaconselhamos 

que ele renunciasse à prefeitura para concorrer ao governo do estado, e ele estava tão embalado 

que concorreu e perdeu. Mas coisas assim, eventuais. Quando eu assumi a reitoria, Tarso 

assumiu a prefeitura praticamente na mesma data. E aí ele me convida para ir à prefeitura, 

porque ele queria assinar algum acordo com a Universidade. E eu chamei a atenção para a 

importância da cidade que tem a possibilidade de ter a sua Universidade, e disse que a 

universidade estava aberta a colaborar com tudo aquilo que ela tem, dentro das suas áreas de 

conhecimento, que possa ter interesse na prefeitura. Tarso reuniu seus secretários, fez uma série 

de reuniões e veio com uma proposta de oitenta projetos. Então, houve umas coisas assim... 

Plano diretor, despoluição do Rio Guaíba, quer dizer, coisas objetivas. Não era só educação, 

como tradicionalmente era. Então, isso foi criando laços de cooperação. Depois, eu levei o 

Tarso e mais os dois reitores da PUC e da Unisinos para conhecer os parques tecnológicos da 

França, para fazer aqui uma coisa desse tipo. Depois, nós fomos, também, à Espanha, no ano 

seguinte. E o Tarso, como prefeito, depois que voltamos,  passado um mês, dois meses, ele 

convida a UFRGS para ser parceira desse parque tecnológico. Então, nós chamamos as outras 
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universidades, assinamos... Quer dizer, então, havia uma relação academicamente muito forte 

e em um plano elevado, não era para fazer arranjozinhos políticos, ao contrário. 

 

C.C. – Pequena política. 

 

H.T. –Pequena política. Então, isso explica porque o Tarso Genro quando assume a secretaria 

do Conselhão achava que eu devia estar por lá. Porque eu já havia deixado de ser reitor, já 

tinha... Era uma pessoa confiável, mas não tinha vínculo partidário. 

 

C.C. – Muito bem. Você começou nessa... 

 

H.T. – É, claro que o elo de ligação com o plano nacional foi o Tarso, não é? Ele que propôs o 

meu nome e o Lula me conhecia de vista, nós não tínhamos a menor convivência. 

 

C.C. – Bom, queria falar um pouco mais do teu projeto das Ciências Sociais no Brasil, que 

você já mencionou. 

 

H.T. – Pois é, o que eu estava tentando contar é que em 2000 eu consegui essa bolsa de três 

anos. Tinha que fazer um projeto, e eu fiz um projeto que tinha o nome, não me lembro 

literalmente se era esse o nome, mas era muito parecido: História Social da Universidade: 

formação e desenvolvimento de uma nova elite em Ciências Sociais, alguma coisa desse tipo. 

Estudo de elites, elites das Ciências Sociais. Bom, esse projeto... E qual era minha obrigação? 

Cada ano eu tinha que mostrar que, voltando ao Brasil, eu estava fazendo pesquisa sobre esse 

tema. E a forma de eu prestar contas, e que foi para mim uma coisa muito gratificante e útil 

para a pesquisa, é que eu tinha que fazer seminários com os alunos de Doutorado, de 4 ou 5 

professores, todas as vezes que eu ficava em Paris aqueles três, quatro meses. Então, eu tinha 

que falar, fazer um seminário para os alunos de Doutorado do professor tal, para os alunos de 

Doutorado do professor tal, porque eu tinha que preparar em francês, eu tinha que ter pesquisa, 

eu tinha que levar coisas que interessassem, se não ia ficar um negócio aborrecido, e tinha que 

me submeter à discussão do professor, que também entendia dessas coisas da América Latina 

– alguns até dessa área de... Eram pessoas que estavam ligadas ao Bourdieu. Agora mesmo, 

retomando esse tema, eu peguei tudo isto e juntei, tem coisas que eu escrevi ali que eu 
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reescreveria hoje, e isto faz treze anos. Aí então, eu fazia isto.  Terminado esse período, eu 

continuei pesquisando. E aí eu fui expandindo, expandindo, e fui percorrendo o Brasil. E onde 

tinha curso de Ciências Sociais minimamente consolidado, presente, às vezes ainda não tinha 

uma Pós-Graduação muito forte, eu ia. Então peguei Pará, Manaus, por exemplo, era muito 

mais atrasado que o Pará. Aí tem aqueles estados do nordeste ali, tem muita variação. Entre 

outras coisas, eu estava interessado em saber que a universidade não nasce num limbo histórico. 

Tem uma conexão com o estado regional, com a política, e isso eu fui descobrindo aos poucos, 

como é que a coisa se conectava com a política. Por que em Santa Catarina de repente tem a 

reivindicação de uma universidade? Daí tem costura política, com personagens que 

trabalhavam, lá no caso era um professor Cabral, que trabalhava com folclore, mas que era 

muito ligado a um dos dirigentes importantes do Estado, o governador. E aí vão vendendo a 

ideia de que é importante o estado ter uma universidade, porque nos outros estados tem... De 

repente, se forma lá uma coalizão e bimba! Isso na ditadura foi muito comum também, muitas 

universidades foram criadas nesse período. Então, a minha preocupação também era saber não 

apenas o desenvolvimento das Ciências Sociais, mas o enraizamento da universidade na 

sociedade regional. Depois, todo esse histórico da história de vida, que evidentemente eu fazia 

sistematicamente – a profissão do pai, da mãe... 

 

C.C. – Você fazia com gerações diferentes, não é? 

 

H.T. – Claro, claro. Eu tenho atualmente seis gerações. O mais antigo entrevistado, que já 

morreu, é de 1913. E as últimas gerações são dos anos 1960, no máximo 1970. Não pego a 

geração atual, porque é um estudo que pega as Ciências Sociais de 1930 até 2000. Então, quem 

nasceu entre 1960 e 1970 é a geração que está aí. Agora, a geração mais nova é tão grande e 

diversificada que aí mudaria o escopo. São 70 anos de Ciência Sociais. Bom, eu continuei 

pesquisando, ia às cidades, debatia o livro, era convidado para fazer qualquer coisa, aproveitava 

e fazia. E eu fui altamente disciplinado, fazendo entrevistas de 1h, 1h30min., 2h, dependia da... 

E, no fim eu cobri um largo espectro. Não consegui pegar o Florestan, mas peguei o Ianni. 

Fernando Henrique eu não entrevistei porque era presidente da República, já tem muita coisa. 

E agora ele está ofendido comigo, então... Isso eu não vou contar aqui, te conto depois. Mas, 

eu cobri todo mundo importante do Rio, São Paulo, Minas, Brasília, Centro-Oeste, Santa 

Catarina, Paraná. Foi uma coisa muito ampla. E mais os 60 depoimentos de pessoas que 
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trabalharam com as Ciências Sociais, mas não eram cientistas sociais. Tu pegas um historiador 

como o Fernando Novaes, tinha tudo a ver com aquela geração, Fernando Henrique, estudou 

no grupo do Capital, uma que era do Cebrap também, uma demógrafa... 

 

C.C. – Elsa Berquó? 

 

H.T. – Elsa Berquó. Então essas pessoas eu não coloco como cientistas sociais, mas são 

depoimentos que tem a ver com projetos do Cebrap, da USP, não sei de onde, de Minas... Então, 

só por aí já dá mais 60. Depois eu fiz 130 latino-americanos, porque eu circulava muito na 

América Latina, e um dia eu resolvi: “Não, eu vou expandir isso”. Aí peguei pessoas 

extremamente importantes, desde o Pablo Casanova, no México, e vários da Unam, que eu 

tinha relação, proximidade, até o Chile, onde eu entrevistei até o Enzo Faletto, que já estava 

com câncer, e que estava com dúvida se deveria dar uma entrevista. Assistiu uma entrevista 

que eu fiz com um colega dele, no fim ele disse: “eu quero ser entrevistado”. Parecia um pintor 

assim antigo, magrinho já, e deu uma entrevista maravilhosa. Aliás, eu publiquei um livro na 

Argentina que se chama: “Ciências Sociais na América Latina: dos inícios à teoria da 

dependência”. Aí pega dois ou três uruguaios, dois ou três importantes argentinos, e mais o 

pessoal do Chile. E foi publicado pela Eudeba lá. Então, esse livro eu fiz junto com um ex-

aluno meu, que me ajudou muito nas entrevistas em espanhol, para transcrever, e hoje é 

professor lá em Natal, Gabriel Vittulo, e Gerónimo de Sierra, que foi vice-reitor da Unila, que 

isso é uma coisa importante. A Unila, na hora que eu fui nomeado reitor, o pessoal de lá disse: 

“Bom, agora nós temos que achar um vice-reitor paranaense”. E eu cá com meus botões: “Essa 

Universidade, não vou dizer para ninguém, essa Universidade não é do Paraná”. É uma 

universidade da América Latina, ela está situada nesse território por acaso, porque é a tríplice 

fronteira. Aí eu corri para o ministro e disse: “Há esse risco”. Ele: “Não, ninguém me procurou 

ainda”. “Mas eu tenho um nome internacional para...”. “Então me traz o nome que eu quero 

ver”. Nomeou um uruguaio. Então, nós ficamos até o fim. Nunca mais a universidade ficou 

como foi no início [riso], porque agora tem um sergipano de reitor, e tem um outro que conhece 

um pouco a América Latina, mas não é a mesma coisa. Bom, então voltando a isso, eu fiz essa 

ampla entrevista que deu origem àquele livro, só que eu aprendi com a má Ciência Política 

americana que tu não podes, com algumas entrevistas, fazer uma comparação. Eu digo: “Eu 

não vou com 130 entrevistas querer falar das Ciências Sociais no México, no Chile, no Uruguai, 
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na Argentina. Eu tenho que ter uma pessoa que conheça bem as Ciências Sociais, inclusive 

para eu poder entender melhor as Ciências Sociais naqueles países”. Então eu consegui um 

financiamento na Maison des Sciences de l'Homme, lá em Paris, que criou um projeto 

internacional, e o nosso cabia direitinho, porque eram pessoas de vários países, um tema 

transnacional, e eu propus o projeto e eles aprovaram. E o projeto era o seguinte: Ficar 4 meses 

em Paris, trabalhando juntos, financiados por eles, tudo pago, e cabia a mim visitar os meus 

amigos e dizer: “Olha, eu tenho um convite para fazer para ti, eu não sei se tu vai aceitar. Tu 

quer ir para um  país que a gente toma vinho nacional da melhor qualidade, que tem rum rio 

que chama Sena, e coisa e tal...”. Todos aceitaram. Então, eu levei o Gerónimo de Sierra, que 

é o cara... Todos são sêniores. O Miguel Murmis, que foi assistente do fundador das Ciências 

Sociais na Argentina, levei o José Luis Reyna, do Colégio do México, e do Chile... Quem é 

que tu conheces do Chile? O cara foi presidente da associação, é um eminente... Bom, escolhi 

o melhor cara do Chile: Manuel Antonio Garretón. E aí nós nos reunimos, fizemos seminário 

todos os dias. Tinha umas enormes salas só para nos reunirmos, para discutir, chamava algumas 

pessoas que conheciam a América Latina para esclarecer coisas que a gente conhecia... No fim 

de 4 meses, nós tínhamos o livro montado, mas não estava escrito. Aí nós chamamos um 

seminário, e esse seminário trouxe todas as pessoas que tinham conhecimento da América 

Latina: Alain Touraine, Daniel Pécaut, Monique de Saint- Martin, para que a gente pudesse 

apresentar o que nós queríamos fazer como livro, para ver a crítica que eles faziam. Eu diria 

que praticamente não houve crítica, houve comentários, mas eles acharam excelente. Então, 

nos saímos de lá e eu fiquei com o compromisso de coordenar esse livro. Em um ano nós 

fizemos o livro. Só que ele saiu antes lá. Não, não. Sim, aí fizemos o livro. Aí, quando o livro 

foi terminado uma revista franco-inglesa fez dois números especiais sobre o nosso livro, que 

saiu bilíngue, em inglês e francês. Então, o tema foi lançado internacionalmente. Aí, eu chego 

no Brasil e proponho ao Gabriel Cohn de nós fazermos uma co-edição entre a editora da 

UFRGS e a Anpocs, e ele concorda. A Maria Arminda, que é uma grande especialista, faz um 

belíssimo prefácio, e o livro é lançado na Anpocs. Depois, eu vou ao México e proponho à 

Siglo XXI, só mostrando as pessoas que participaram, eu não tinha o livro comigo, eu fui lá 

por uma outra razão. Mas o diretor quando viu aqueles nomes, disse: “Não, pode deixar, nós 

vamos publicar isso”. Então saiu uma edição também em espanhol. Então, o livro foi uma 

maravilha. Só que são estudos de caso, cada um no seu país. Em anexo, tem uma bela 

reconstrução de toda a história das Ciências Sociais, por exemplo, todos os cursos de Pós-
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Graduação que foram criados com o ano da criação. Isso foi resultado da pesquisa. Então, quem 

lê aquilo ali tem tudo, intercâmbio internacional, internacionalização, institucionalização, todas 

aquelas etapas estavam ali definidas, com as datas. Então, feito isto, eu tive umas trapalhadas 

nesse processo, porque eu virei reitor, não tinha condições de cuidar disto, então eu continuei... 

Depois teve um trabalho muito grande para transcrever essas entrevistas, que eram gravadas. 

Depois teve um grande trabalho, também, que era corrigir as transcrições dos alunos, que não 

conheciam o período e que inventavam as coisas mais cômicas que tu podes imaginar. Dá para 

fazer um livro só sobre a criatividade dos alunos. Duas pessoas da área corrigiram. Então, isso 

levou dois anos, quase três anos de trabalho. Então, agora estão todas bonitinhas, organizado 

na internet, com todos aqueles dados distribuídos. Eu tenho usado até um programa que se 

chama NVivo, não sei se tu conheces, que é de análise, que está tudo ali bonitinho. Agora tem 

um aluno meu que está trabalhando com SPSS e o R. Então, o que aconteceu? O ano passado, 

para juntar as duas coisas, um carioca resolveu brincar comigo, pisar no meu poncho. Um aluno 

da Glaucia Villas Bôas me mandou um artigo, dizendo: “Professor, estou lhe homenageando 

com um artigo. Faz 45 anos que o senhor escreveu ‘Integralismo, fascismo brasileiro dos anos 

1930’,e eu quero dizer qual foi a recepção desse livro”. Então, ele concluiu. Primeiro que houve 

um crescimento de literatura nessa área, não só do integralismo, mas coisas afins que se 

traduziram em 535 obras – Anpuh, CNPQ... O pessoal se interessou pelo tema, só que para 

trabalhar no Brasil, integralismo em Minas, em Juiz de Fora, não sei o quê. Ninguém fez a 

coisa internacional. Todos esses livros citavam o meu livro, óbvio, livro pioneiro que tratou do 

assunto, não tinha outro antes. Então, ele diz assim: “Pois é, então o livro do senhor Helgio 

Trindade, com toda essa crítica favorável, ele já virou um livro sagrado, ele já não é mais uma 

obra científica”. Eu digo: “O que é isso?”. Quer dizer, pré-citado, as pessoas valorizam, aí vira 

sagrado, não tem nada que ver. Bom, então, ele fez essa brincadeira comigo e aquilo me fisgou 

um pouquinho. Eu estava na praia, e eu digo: “Olha, está na hora de eu fazer o segundo livro 

do integralismo”. E claro que em uma certa passagem eu dou uma cutucadinha nele e explico: 

“Essa tua explicação é um pouco ingênua, porque... Por que eles citavam? Porque era o 

primeiro livro.” Depois ninguém usou o livro no sentido que eu usei, comparar com os 

fascismos europeus e não sei quê. Não, eles estavam estudando o local, agora o fato de citarem 

meu livro não significava que eles estavam concordando com meu livro, que eles não 

precisavam concordar para poder fazer o trabalho deles. Eu até amenizei a importância do meu 

livro, mas o cara quis me jogar na... Aí eu fiz o livro, dei uma cutucadinha nele aqui, mas o que 
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me fisgou no inicio, o que me despertou, eu digo: “Óh, 45 anos”. Todos os integralistas estão 

mortos, as entrevistas estão comigo prontas, eu estou vivo. Então, eu sentei em janeiro e em 

outubro eu estava com esse livro pronto. Claro que tem muito material que é entrevista, mas 

organizar, tematizar... Foi uma loucura. E ainda botei seis intelectuais aqui, o Antônio Cândido, 

o Alceu Amoroso Lima, Cruz Costa, que são pessoas da mesma geração, mas que não foram 

integralistas e que eram intelectuais respeitados. Para dizer: Olha, está aqui a pá de cal de que 

é fascismo mesmo. Bom, e resolvi fazer, escrevi, propus para a editora da UFRGS, eles 

concordaram, só que não deu para sair no ano passado, porque com toda essa crise não tinha 

papel, não tinha tinta, saiu agora e... Acabou de sair. Por isso que eu gostaria de te mostrar que 

eu ainda tive fôlego de escrever 837 páginas, que eu espero que seja um livro que vá gerar um 

certo interesse, e cujo capítulo final chama-se: “Ainda há tentação fascista no Brasil?”, onde 

obviamente eu vou chegar à conclusão que eu cheguei na época dos anos 1930, como nas 

ditaduras militares, que não se tratava de fascismo, embora tenha havido toda uma discussão 

de fascismo dependente, fascismo sui generis, mas houve naquela época uma discussão que 

excluiu a possibilidade de que mesmo o regime chileno fosse chamado de fascista. É outra 

categoria, a gente pode chamar de qualquer coisa, menos isso. Ditadura, autoritarismo militar, 

o que quiser, mas fascismo não. Então, eu analisando isso, mostrei que hoje nós não estamos 

diante de um retorno ao fascismo, embora apareçam ex-integralistas apoiando, mas é um grupo 

pequeno, ou alguns nostálgicos do regime militar fazendo manifestação aqui ou ali, mas não é 

a massa do pessoal. O resto do pessoal tem um outro tipo de militância. O que, na realidade, 

está ocorrendo no Brasil é um fenômeno, é o desenvolvimento de uma direita, de uma nova 

direita, que estava se estruturando, encontrando um terreno favorável. Ela sempre foi muito 

envergonhada no Brasil. A direita, agora ela botou a cabeça para fora, se assumiu como direita, 

não é? E eu acho que o referencial mais próximo, para mim, para não ficar nessa repetição do 

que a imprensa diz todo dia sobre a Dilma, sobre as razões disso e daquilo. Eu acho que há um 

paralelo muito parecido com o que ocorreu com Vargas em 1954. Quer dizer, apareceu o 

Lacerda, que era um líder liberal-conservador, de direita, que resolveu dizer: “Bom, esse 

personagem não pode continuar no poder porque ele já está desde 1950, sem contar o tempo 

para trás, eleito pelo voto. A UDN não tem a menor chance de ganhar a eleição, então só tem 

um jeito: vamos derrubar, porque aí nós temos chance de entrar no poder”. Entraram os 

militares, porque eram os militares que estavam dispostos a entrar, e eles apoiaram, foi o único 

partido civil que apoiou, foi a mesma UDN que derrubou o Vargas, que era União Democrática 
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Nacional. Depois de escrever o livro, eu estive em Portugal, - já termino aqui, - e tive que falar 

sobre isto. Então eu olhei a democracia brasileira em perspectiva, dizendo que no Brasil nós 

tivemos sempre um discurso liberal, de democracia, desde o império, mas que não era 

verdadeiramente democracia. Democracia com escravidão, ou democracia com populismo, ou 

democracia com oligarquia não é democracia, é um liberalismo até um certo momento, tinham 

liberais no império. Aqui no Rio Grande do Sul, fizeram a Revolução Farroupilha, eram 

liberais, mas eram liberais oligárquicos, nós nunca tivemos liberais democráticos, como têm 

nos Estados Unidos. Aqui tem o privilégio, eu sou amigo, eu sou filho de não sei quem. Não. 

Lá tem que entrar na fila igual, todo mundo respeita. O pobre do Anísio Teixeira que estudou 

na Columbia, foi o primeiro Mestre no Teachers College, primeiro Mestre em Educação, 

quando ele defendeu essas ideias de que a escola tinha que ser pública, democrática (“Educação 

não é privilégio” 1957), a Igreja caiu em cima dele, chamando-o de comunista. O cara estava 

defendendo ideias americanas, não é? E então, o Brasil na realidade... Até foi uma discussão 

que eu tive com o Wanderley. Eu dizia que o Brasil, - não vou entrar nessa discussão para não 

encompridar demais, - mas eu dizia que o Brasil tinha, na sua história, uma práxis autoritária, 

o Brasil sempre teve uma prática autoritária, que está impregnada na sociedade brasileira, em 

todos os níveis, mas que, paralelamente, tinha uma lógica liberal, que não quer dizer 

democracia. Adotava uma lógica liberal. Então, no império nós tivemos dois partidos. A cúpula 

funcionava como se fosse um sistema parlamentar inglês, no tempo em que ele era mais 

fechado. Embora tivesse um poder Moderador, mas era uma lógica liberal oligárquica.  

É um artigo que eu escrevi já há mais tempo, escrevi vários trabalhos sobre isso, mas 

eu mostrava que o Brasil tinha uma “práxis autoritária", geralmente associada com um “lógica 

liberal”. Então, são exemplos assim: durante o período da ditadura tinha eleições, manteve a 

lógica liberal, mas não era democracia; manteve a universidade, é uma instituição liberal, a 

Argentina fechou a sua universidade, no Chile a mesma coisa. Em Portugal havia essa tradição, 

Salazar chamava eleições, também, totalmente controladas, mas chamava. Então, o Brasil tinha 

isto. Em 1945 a UDN derruba o Getúlio, ganham as democracias, caem as ditaduras fascistas. 

Depois da proclamação da República o país continua oligárquico, liberal, pequenos partidos 

republicanos em cada estado etc. Aí vem a Revolução de 1930, o governo do Getúlio é um 

governo, no início, que ele tem todo o poder, é um governo provisório. Depois, tem um período 

em que ele é eleito indiretamente, e quando ele deve sair dá o golpe de 1937, e aí ele fica até 

1945, e é deposto. E o grande partido da oposição, onde estavam os grandes lideres liberais, 
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era a UDN, União Democrática Nacional. Só que um grupo já sai fora e forma a Esquerda 

Democrática, do Mangabeira, porque eles eram mais à esquerda, já estavam achando o liberal 

meio conservador. E acaba naquele partido, aquela banda de música composta só de liberais 

que acabaram, contraditoriamente, apoiando a ditadura, em 1964, chamando soldados para 

ocupar o poder civil, quando eles deviam fazer isso. Agora, em decorrência de uma coisa, 

porque o Vargas inventou um partido chamado PSD, que reunia todos os membros dos 

governos que ele dirigiu no passado, em todos os níveis. Então, ele tinha uma classe política 

própria, e que era o interior do Brasil. E aí cria o PTB, que vai pegar toda a massa trabalhista, 

sindicalista. Faz uma união dos dois, e o PSD é hegemônico. Nunca perderam eleições, sempre 

o presidente era do PSD e o vice era do PTB. E nesse período, a UDN queria contestar essa 

eleição, falou: “Não, não pode, porque não teve maioria absoluta”. E o brigadeiro se candidatou 

duas vezes, perdeu duas vezes, aí qual era a saída? Vamos derrubar esses caras, porque nós não 

conseguimos ganhar eleição. E agora é a mesma coisa. Tu contas nos dedos quem é que pode 

querer concorrer numa eleição presidencial com o Lula. Não tem ninguém. O Aécio está 

afundando, o Serra fez a última jogada de pôquer, porque se ele sair razoavelmente dessa coisa, 

ou entrar em uma pasta econômica, pode ser que ele se recupere para ser candidato, mas já 

perdeu duas. Ele está uma figura triste. Esses dias eu vi um programa dele, ele com os olhos 

arregalados, ele fez umas plásticas e ficou com uma cara ridícula, parece um Pinóquio. O 

Fernando Henrique está fora do jogo, e o Alckmin está atrapalhado lá, o partido dividido, 

corrupção no governo. Então, não tem ninguém. PMDB não tem ninguém, nunca ganharam 

uma eleição direta. Aquilo que disse aquele desembargador, o Barroso, quando viu aquela foto 

do pessoal do PMDB festejando, o Padilha, o Cunha, ele disse assim: “Meu Deus, essa gente 

vai cuidar do Brasil?”. Disse para os alunos dele, está gravado. Isso aí, hoje nós estamos vendo 

a extensão desse negócio. Então, a minha teoria é a seguinte, o Aécio tentou contestar a eleição, 

porque a vitória foi por uma diferença pequena, de 3 ou 4%, ele tentou dizer: “Não. Essa eleição 

não é legítima, houve fraude, houve aquilo...”. E aí partiu para o discurso lacerdista. Era o 

Lacerda, só que um Lacerda de terceira categoria. O Lacerda era um orador brilhante, eu 

mesmo me impressionava com os discursos do Lacerda.  Muita gente de esquerda achava que 

o Lacerda foi da juventude comunista. O cara brilhante, um grande conservador-reacionário. 

Ele foi caçado pelos militares depois, mas era um cara brilhante, diabólico, “o corvo”. Ele disse 

que no Palácio do Catete corria “um mar de lama”, a mesma coisa que se diz hoje. E ele 

conseguiu, pensou que ia conseguir, e o Getúlio ganhou dele se suicidando e virando o jogo. E 
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aí o golpe demorou dez anos para acontecer. Agora, a mesma coisa tentou o Aécio... 

Protagonismo, estimulando as marchas, e não sei o quê, e todo mundo achando... É o cara, vai 

ser ele e tal. De repente, começa a surgir uma denúncia, o cara começa a baixar... 

 

C.C. – O “mar de lama” começa a chegar nele... 

 

H.T. – Começa a chegar nele. E ele hoje se encolheu, não sobrou ninguém. Então, usando a 

analogia, eu dizia, a única forma da oposição chegar à presidência da República é através desse 

tipo de golpe parlamentar entre aspas, que foi o impeachment. 

 

C.C. – Com a diferença que os militares hoje não estão nem um pouco animados a fazer nada. 

 

H.T. – Graças a Deus. Nem um pouco animados. Mas é que o nosso FBI que é a nossa Polícia 

Federal mais o Ministério Público, que é uma classe que domina hoje... Eu acompanhei a 

Constituinte quando foi criada a Lei Orgânica do Ministério Público, é um grupo de 

privilegiados que não sabiam nada de nada, eles iam na universidade para querer aprender 

coisas para exercer a sua função, porque tem que atuar em todos os campos do conhecimento. 

E viraram uma espécie de nova classe, arrogante, que todo dia dá uma notícia direta. A Globo 

tem conexão direta com o Moro. Enfim, não vamos discutir esse assunto. O fato concreto é que 

a história se repete primeiro como tragédia, como diria o velho Marx, e agora como farsa. Essa 

é a minha conclusão. 

 

C.C. – Um ótimo fecho para a entrevista também. 

 

 

[FIM DA 1º ENTREVISTA] 

 

 

2º Entrevista: 11/05/2017  

 

Celso Castro – Bom, Helgio, hoje eu queria só complementar algumas passagens que não 

ficaram muito desenvolvidas na sua entrevista anterior. Primeiro, o lado materno de  sua 
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família:  sua mãe, que era de São Borja, depois foi estudar em Porto Alegre e que era filha de 

um poeta, Átila Gutierrez Casses. Eu queria que você falasse um pouco desse ramo materno da 

família.  

Helgio Trindade – Considero que essa combinação entre os dois ramos da família para mim, 

foi muito rica, porque se do lado paterno, era uma família tradicional, de origem portuguesa, , 

que teve até um meu tio-avô arcebispo franciscano com  reconhecimento econômico-social, 

uma família urbana, de Porto Alegre, morando na rua Duque de Caxias, uma das zonas mais 

reconhecidas à época. Do lado materno é uma história totalmente diferente. O meu avô era um 

rábula, nascido em Alegrete, mas que, praticamente, viveu boa parte do período como promotor   

em São Borja onde foi vizinho e amigo de Getulio Vargas à época promotor e eleito deputado 

estadual e federal, e os dois conviviam. Conta-se que, diariamente, depois do almoço, em casas 

próximas, perto de uma praça central, eles ficavam fumando um charuto e batendo papo. E 

quando o Getúlio, mais adiante, como presidente da República, vinha a São Borja, meu avô era 

o orador para fazer a saudação.  

C. C. – Ele era rábula mas era também um poeta, parnasiano.  

H. T. – Ele era um poeta extremamente interessante: discípulo de Baudelaire; ateu e 

espiritualista exímio nos sonetos e boêmio; pertenceu à Academia Rio-Grandense de Letras. 

Publicou uma coletânea de versos, um livro que chamou Stradivarius. Era essencialmente de 

poesias escritas em português, mas tinha várias que foram escritas em espanhol porque ele 

colaborava com jornais uruguaios e argentinos. Era um intelectual da fronteira brasileira-

argentina-uruguaia. Era uma personalidade daquela região, não só por razões poéticas, mas 

também políticas por conta daquelas revoluções que se desenvolveram em 1893, depois em 

1923 entre  republicanos (pica-paus) e libertadores (maragatos), e ele, como republicano, 

várias vezes teve que se homiziar no país vizinho, que no caso era a Argentina. Então, havia 

esse lado do meu avô, um poeta com uma vida um pouco particular, porque ele era um boêmio 

convicto.   

C. C. – Você chegou a conhecê-lo? Ele morreu você tinha seis anos.  

H. T. – É. Ele foi meu padrinho. E eu quando, aos seis anos, ele já estava no Rio, trabalhando 

no jornal A Noite – ele fazia uma página literária convidado pelo Getúlio – mas isso já no fim 

da vida dele – porque ele tinha tido um incidente e um conflito, em Santa Cruz, onde ele foi 

trabalhar, que é uma cidade de colonização alemã, ele foi lá trabalhar, ele teve um conflito com 

um juiz de direito,  ... aqueles conflitos da época, que se tornam sérios. Então, o juiz ameaçou 
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que um dia ia encontrá-lo, e ele... na dele. E disse que um dia, ele estava tomando – como ele 

fazia todos os dias, como bom boêmio –, seu chopp, no fim da tarde, com a sua bengala, o seu 

chapéu, e estava lá, tomando o chopp, e de repente apareceu o juiz, falando um pouco alterado, 

e foi na direção dele; e quando chegou perto, só se ouviu aquele barulho – tic-tic. Ele já estava 

com o revólver na barriga do juiz. Um cara revolucionado, acostumado, já estava disposto a... 

Só que não houve nada, porque o juiz dizia ... “não, doutor, eu não estou querendo...” Mas aí 

ele acabou sendo processado. E foi afastado do Ministério Público. Com isto, houve um período 

que ele saiu, desempregado, e veio a ser, em Porto Alegre, inspetor de educação do Colégio 

Ipa, que era um colégio presbiteriano. Então, ele exerceu essa atividade. E depois dessa 

atividade é que ele foi convidado e foi para o Rio. Aqui no Rio, eu fui visitá-lo, com seis anos. 

Ele mandou uma passagem para o meu pai, a minha mãe e a minha irmã e uma moça que 

cuidava da gente, que era uma filha de criação que ele, em Encruzilhada do Sul, assumiu, Ela 

era filha de uma moça negra com um alemão. Houve um estupro e nasceu essa menina muito 

simpática. Chamava-se Tereza. E ela veio junto. Nós pegamos aqueles navios Ita, que estavam 

ameaçados, a todo o momento, de serem bombardeados. Ele viajava, era plena década de 40, 

(devia ser 1943-44), eles viajavam de luz apagada. E, um dia, eu desapareci do navio, foi um 

pânico, ninguém me achava.  

C. C. – Onde é que você se enfiou? [riso] 

H. T. – Pois então. Procuraram, procuraram, ninguém achava. E aí, de repente, o pessoal 

olha, eu estou na proa do navio, de braços abertos, como se fosse o filme do...  

C. C. – Titanic. [riso]  

H. T. – Titanic. E tiveram que vir pelas minhas costas para eu não cair no mar. Aí fui 

devidamente controlado. Mas foi uma viagem... Eu não tinha noção do perigo que se corria; 

mas me contou, na época, o meu pai que, um dia, um submarino aparece, surge do fundo do 

mar, e uma mulher que viu teve tal terror que urinou sangue. Tu imaginas. Então, aí, eu vim. 

Meu avô alugava na época a casa do Marechal Deodoro, aqui no Rio, no bairro... que tem 

aquela praça Sáenz Peña, então eu fiquei ali uns dois, três meses. Ele já tinha tido um derrame, 

então ele não estava já muito bem de saúde. Eu era uma criança, estava lá curtindo, na rua, se 

brincava muito na rua, roda, o pessoal vendendo laranja... O que eu me lembro de memória 

política era o pessoal do Partido Comunista passando, dizendo: “Queremos leite, carne e pão e 

açúcar sem talão”. Era a campanha contra a carestia. E foi o primeiro momento que, na minha 

socialização pessoal, eu tive a experiência de sentir autoridade. Eu fui com as minhas tias na 
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praça Saenz Peña e aí eu  subi na grama, corri, e veio um policial e disse para mim, com um 

bastãozinho na mão: “Você não pode subir na grama”. Naquele momento, eu não vi um bastão, 

eu vi um poste – na percepção da criança – me ameaçando e coisa e tal. Enfim. Então essa é a 

história. Agora, como ele era um poeta um pouco espiritualista, e dizem que até médium...  

C. C. – Era espírita?  

H. T. – Ele era espírita. Quer dizer, lá no Rio Grande do Sul, isso não apareceu muito; mas 

a minha mãe relata vários episódios de ele ver no espelho coisas, que ele se arrepiava; e depois: 

“O que é que houve?” “Não, não foi nada”. Depois, soube-se que ele viu uma parente morrendo, 

coisa e tal e era verdade. Aqui no Rio, aliás, ele se envolveu até nesses movimentos de magia 

negra, batuque, essas coisas, e a poesia dele é impregnada desses temas. Ele era uma pessoa 

espiritualista no sentido intelectual do termo. Então, a poesia dele tem muito disto. Agora ele 

tinha as coisas secretas. Primeiro ele decidiu que os filhos só seriam batizados maiores, por 

opção própria. Segundo: os filhos teriam nomes de entidades mitológicas. Minha mãe chama-

se Hebe e três tias: Niva, Elni e Olma. Eu tinha um tio chamado Odin, o outro era Niel. Ambos 

vieram para o Rio com ele e foram alunos do Manuel Bandeira no Colégio Pedro II e tornaram-

se professores depois. Um deles era professor de português, muito competente, o outro, de 

historia. Então fizeram uma carreira universitária. Acho que na UniRio.  

C. C. – A sua família paterna, a religião, eles eram católicos.  

H. T.  - Ah, sim. Todos católicos. Católicos convictos. Tinha aquele bispo. E se eram, o 

bispo se encarregava, anualmente, de fazer uma missa na família. Como ele era muito 

carismático, então estava todo mundo devidamente enquadrado. Eu mesmo tive a fase, como 

todo jovem, eu era aluno dos jesuítas, de ter por ele uma grande fascinação, porque ele gostava 

muito de mim e ele era um sujeito que tinha, na época, daquela igreja ostentatória, ele era da 

linha dos bispos que não usavam as jóias ostentatorias, usavam madeira, a igreja da pobreza. 

Ele escolheu ir para o interior da Bahia, para o sertão na cidade de Bonfim. Então, essa figura 

me marcou na minha adolescência, até para uma sensibilidade para coisas que, depois, vão 

virar coisas de esquerda. Depois, ele foi ao Concílio, me visitou, quando eu estava começando 

meus estudos na França. Ele tinha, eu diria, uma relação muito afetiva comigo. E fazia uma 

profecia: “serás alguém”. [risos]  

C. C. – Muito bem. Está ótimo. Bom. Eu queria também, agora, completar algo sobre o tema 

que a gente falou pouco. Falamos muito sobre a sua produção acadêmica, sobre integralismo, 

então, foi bastante, mas têm, também, no início da sua trajetória, as pesquisas sobre ciência 
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política no sentido mais estrito. Se eu não estou enganado, tem a pesquisa sobre comportamento 

político-eleitoral no Rio Grande do Sul.  

H. T. – Nós falamos um pouco disso.  

C. C. – Falamos um pouco disso. Você tem um artigo, depois, de 1971, Participação 

Político-Social, ao Nível Local... 

H. T. – Pois é. Este... Um pequeno parêntese. Essa é a minha primeira publicação acadêmica. 

Eu falei, me lembro que explicitamente, que no estudo que nós fizemos naquele Survey, em 

Porto Alegre, eu coordenei, em seguida, uma pesquisa em Ijuí; e, analisando esse trabalho, foi 

uma coisa muito interessante, porque lá havia o Movimento Comunitário de Base ligado à  

Faculdade de Filosofia, dirigida por padres  capuchinhos. Eles queriam politizar, dar 

consciência àqueles pequenos proprietários e a pesquisa era sobre o impacto desse movimento 

sobre a população e as elites locais. Analisando esse trabalho de participação política ao nível 

local, eu publiquei, na Dados, esse primeiro artigo. Portanto, a minha estreia acadêmica foi 

com esse trabalho. Logo depois minhas pesquisas e publicações foram polarizadas pelo tema 

das eleições e da história política regional. Isso se deve, em parte, ao dato de que no curso de 

história da UFRGS praticava-se uma história eminentemente econômica. Ou se interessavam 

por história geral. Os que trabalhavam sobre Brasil não se interessavam por política, então 

houve um espaço, que nós, da ciência política, ocupamos, fazendo vários livros. Eu queria 

mencionar aqui alguns livros que foram feitos nesse período, entre os quais eu citaria livros 

sobre o Positivismo. É claro que o Rio Grande do Sul, sendo o primeiro e único estado do 

mundo que adotou o modelo da ditadura republicana que Comte imaginou para o Czar da 

Rússia e para o Napoleão III, que não adotaram em seus países, mas que foi aplicada no Rio 

Grande do Sul durante quarenta anos, a partir da Constituição de 14 de julho de 1891. 

C. C. – Foi o período do Castilhismo. 

H. T. – Castilhismo. Eu, então, fiz alguns trabalhos sobre esse período. Até há um artigo... 

num livro, que depois até me surpreendeu, do Alfredo Bosi ele fez um livro chamado A 

dialética da colonização  que tem um artigo em que ele relaciona ao positivismo republicano 

do RS a A arqueologia do Estado providência. Ele atribui ao Rio Grande do Sul, com o 

positivismo, ter dado essa concepção; que apesar de ser uma ditadura, tinha aquela ideia da 

incorporação da classe operária, já que a greve, naquele período, uma greve que teve lá, em 

1917, nunca foi reprimida pelos autoritários, porque incorporar o proletariado fazia parte da 

concepção do Comte. Então, essa visão, que depois tem a ver com a legislação trabalhista do 
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Vargas etc., segundo ele, tem muito a ver com essa matriz positivista. Então, eu trabalhei sobre 

isso também: eu tenho um artigo, que foi publicado num livro, um dos primeiros, chamado 

Aspectos Políticos do Sistema Partidário Rio-Grandense, onde eu analiso os Partido 

Republicano e o Partido Federalista; depois tem outro livro, que foi uma encomenda da 

Assembleia Legislativa, que se chamou Poder Legislativo e Autoritarismo no Rio Grande do 

Sul, de 1979, em que eu e mais duas colegas minhas, ainda estudantes do mestrado, lemos os 

anais de 1889 até 1937 daquilo que na época não era nem Assembleia Legislativa, mas era uma 

Câmara de Representantes sem poder legislativo, e aí, o fascinante foi descobrir, à la inglesa, 

como é que, dentro desta Assembleia foi se constituindo o embrião daquilo que depois de 30 

será uma Assembleia legislativa plena, com os poderes normais, porque, pouco a pouco, isso 

vai se constituindo. No início, é uma hegemonia aplastante dos republicanos; mas a partir do 

momento em que a oposição vai elegendo um, dois, três, quatro representantes se cria uma 

minoria que começa a cobrar do governo explicações sobre o orçamento, que era a única peça 

que eles examinavam; não tinham nenhum outro poder, a não ser ratificar, no início, o 

orçamento. Mas só que, a partir de certo momento, eles começam a pedir informações. E aí, 

necessariamente, como contrapartida, se cria, dentro dessa assembleia que não tinha nenhuma 

organização prévia, se cria uma maioria, então tem maioria e minoria, como na Inglaterra. É o 

João Neves da Fontoura, primeiro, depois é o Getúlio Vargas; e na oposição, os líderes, que 

vão se impondo. Então é interessante ver como a prática política num estado do Brasil 

(diferente do resto do Brasil), polarizado por uma hegemonia republicana e uma oposição que 

vem do Império mas que se transforma, primeiro, no Partido Federalista e depois no Partido 

Libertador, como eles são capazes de gerar um processo competitivo que, já na eleição de Assis 

Brasil, [em 1923] praticamente, reequilibra as forças políticas. E houve os movimentos 

revolucionários, em 1893 e 1923, oposicionistas, inclusive com apoio dos uruguaios, (só que 

lá eram os blancos que apoiavam os maragatos, que eram os oposicionistas dos republicanos), 

este grupo, depois de duas insurreições, com muita degola, como se sabe pela história, a disputa 

vai para o plano político. Então a política, como na Inglaterra se decapitava o primeiro ministro 

que ia mal, (ele era cortado a machado), no Rio Grande do Sul não se dava chance à oposição, 

era uma coisa realmente violenta. Depois havia a política – ela não se tornou tão elegante como 

a queda de um gabinete pelo voto de desconfiança, na Inglaterra. Não estou fazendo nenhuma 

comparação. Não tem sentido extrapolar neste nível. Mas o papel que o costume, também, teve, 

no caso do Rio Grande do Sul, para gerar a passagem de uma assembleia puramente ratificativa, 
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sem poder legislativo, naquilo que será, a partir de 1935, uma assembleia plenamente 

legislativa, como as outras do resto do Brasil.  

C. C. – Bom. Você fala também sobre a Revolução de 30, que é obrigatório, nesse contexto 

histórico político gaúcho.  

H. T. – É. Mesmo porque houve uma comemoração: o cinquentenário da Revolução de 30. 

E eu me lembro que fiz parte de uma comissão organizadora na UFRGS, e nós fizemos um dos 

primeiros eventos. Dele saiu uma publicação, Simpósio sobre a Revolução de 30,   um livro de 

aproximadamente 700 páginas. Depois, houve aqui no CPDOC...  

C. C. – O CPDOC fez também. Foi o primeiro grande evento público de pesquisa.  

H. T. – É verdade. Depois houve em Minas, também, onde tinha um grupo que trabalhava 

sobre o tema. E aí eu também escrevi. Nós reunimos, na UFRGS, todas as pessoas que, à época, 

não só eram atores, mas tinham escrito sobre o assunto. Boa parte do CPDOC esteve lá. 

Convidamos historiadores e sociólogos de São Paulo. Eu me lembro que levamos também o 

Faoro, levamos muitos atores mais diretos que ainda viviam. E foi, realmente, um evento muito 

marcante. E nesta ocasião, mais uma vez, a história, regional, embora com perspectiva 

nacional, foi trabalhada. Nesta época eu vou criar o núcleo, que existe até hoje, que é o Núcleo 

de Documentação e pesquisa da política rio-grandense (Nupergs). E lá nós conseguimos reunir 

arquivos, (é um mini CPDOC) importantes, como o do Assis Brasil, que estava no castelo de 

Pedras Altas, que organizamos, microfilmamos e devolvemos organizado para a família; o 

arquivo inteiro do Raul Pilla, com toda a correspondência dele, que eu acho que é uma coisa 

que só tem no Rio Grande do Sul; o arquivo do Flores da Cunha. Quer dizer, nós conseguimos 

lá muito material iconográfico, jornais da época. Eu me lembro de irmos pesquisar na 

Biblioteca Municipal de Pelotas e descobrirmos aqueles jornais oposicionistas, ligados ao 

Partido Federalista, do início do século, que depois desapareceram, que eram jornais 

municipais, regionais, dentro do Rio Grande do Sul. Nesse contexto, nós fizemos um livro 

interessante, chamado Partidos e Imprensa Partidária no Rio Grande do Sul. Foi um livro feito 

com a participação de estudantes, onde todo esse acervo que nós tínhamos foi em parte 

analisado.  Ou seja, mostrar que o Rio Grande do Sul era um estado que tinha uma riqueza 

muito grande, que ia desde o Partido Republicano Rio-Grandense, passando pelo Partido 

Libertador e o Federalista, anteriormente, e depois pelo Integralismo, e outros jornais de cunho 

militante, que, no Rio Grande do Sul, tiveram uma atuação muito importante. Eu acho que isso 

foi uma coisa importante, a redescoberta. E aí nós transcrevemos fac-símiles desses jornais. 
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Era o contato com um mundo que, praticamente, era inexplorado pelos historiadores 

tradicionais. Então eu diria que, por aí, eu já me considero devidamente retribuído, nesta fase, 

vamos dizer, de estudos regionais. Agora não esqueça que nesse período, também, esses 

estudos sobre partidos e eleições regionais se articularam com estudos nacionais. O primeiro 

dele foi o livro que o Fernando Henrique e o Bolivar Lamounier fizeram – Os Partidos e as 

Eleições no Brasil,-  que foi um livro publicado pelo CEBRAP e que analisou São Paulo, as 

eleições de 1974, e naquela ocasião, os dois estados que foram convidados a entrar nessa 

perspectiva mais comparativa foram Minas, com o Fábio Wanderley, que tinha alguns 

trabalhos, também, sobre o período, e o Rio Grande do Sul, onde eu já tive oportunidade de 

mostrar como nós havíamos feito a reconstituição das bases eleitorais. Trabalhamos. no início, 

pensando que seria uma mera arqueologia política, e que depois acabou adquirindo substância, 

quando, em 1974, a oposição emergiu, através do MDB, como força política. Aí nós pudemos, 

naquele momento, mostrar um nexo entre um MDB, que no Rio Grande do Sul segue um pouco 

a trilha do PTB, e a Arena, que segue a trilha daquela aliança que, no Rio Grande do Sul, era 

dissidente do PSD nacional, como o de Pernambuco, contra o PTB. Todo ele desemboca na 

Arena. Então, quando vem a Arena e o MDB, aqueles dois estuários já recebem - o MDB, a 

herança do PTB e a Arena, a herança do PSD e dos partidos aliados, conservadores liberais, a 

UDN e o PL e até o PRP, que era o Partido Integralista. Então é interessante a gente começar 

a analisar, como nós vamos fazer depois, as eleições de 1962, às vésperas do golpe, e 

continuando, já dentro do período militar, como pouco a pouco a urbanização no Rio Grande 

do Sul permite que o MDB recupere as raízes urbanas e populistas do PTB. Quer dizer, quando 

a gente analisa centros urbanos, alguns até da fronteira, rodeados de latifúndios de todo lado –

, pois o pessoal brinca que em Alegrete ou em São Borja quem não é fazendeiro é boi –, então 

essa região, que tinha no entorno da cidade uma pobreza muito grande, eram zonas de 

marginalidade, embora com grande riqueza no conjunto, todas essas regiões acabam sendo do 

PTB, e serão, depois, do MDB, e todas as outras com certo nível de urbanização, cidades como 

Santa Maria, Pelotas, Passo Fundo, Canoas, Porto Alegre, todas recebem a herança do MDB. 

O que mostra, para escândalo de muitos que estão acostumados –, sobretudo em São Paulo –, 

com aquele caos político-eleitoral. São Paulo – um estado que deveria ter um PTB forte, pela 

importância da classe operária, - e que teve um populismo problemático,  meio de esquerda, 

com Adhemar, e depois um populismo de direita, com Jânio Quadros e outros personagens – 

se escandalizam porque o Rio Grande do Sul tem uma tradição que eu chamaria de platense; a 
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bipolaridade tem a ver com o Uruguai, blancos e colorados, tem a ver com a Argentina, 

peronismo e radicalismo. Então, nesse sentido, o Rio Grande do Sul tem muito a ver com o 

universo platense. E isto não explicaria o Getúlio ter o gênio político que ele teve, com toda a 

astúcia de um missioneiro? Com sangue índio e vindo da fronteira com a Argentina ele 

conviveu com essa realidade. Esses países, como Uruguai e como Argentina, (sem mencionar 

o conhecimento que ele tinha dos outros), onde o Estado teve um papel relevante, 

particularmente no Uruguai, onde o Estado conseguiu se autonomizar da sociedade e ter um 

papel de coordenação, durante muito tempo, desde o fim do século XIX. Então, quando o Brasil 

evolui, depois de 30, para a nacionalização da política e o Estado deixa de ser oligárquico, e 

controlando as oligarquias regionais, começa um Estado mais centralizado. Quer dizer, essa 

visão não é uma visão, apenas, influenciada pelo Positivismo, mas tem um pouco a ver com 

uma cultura política que vem da região do Prata. Isso explica que aquele fazendeiro, que 

poderia ser um latifundiário, como eram os mineiros que saíam das suas fazendas, não 

entendiam nada de política, era diferente. Estou me referindo aos representantes. Nós tínhamos 

representantes que tinham feito Faculdade de Direito, no Rio Grande do Sul ou em São Paulo 

– Oswaldo Aranha, João Neves da Fontoura e Flores da Cunha e que eram pessoas que tinham 

uma cultura, (é a segunda geração republicana) e que, portanto, puderam fazer na política algo 

que em outros estados foi um processo mais lento. Eu acho que essa relação com os países do 

Cone Sul foi importante. Então, eu diria que esses estudos comparativos, que introduziram o 

Rio Grande do Sul nas comparações nacionais foram importantes. Depois nós resolvemos fazer 

estudos nacionais, onde entraram: o Bolívar Lamounier, coordenando, em São Paulo, pelo 

CEBRAP; o Fábio, participando por Minas; eu, pelo Rio Grande do Sul, e Olavo Brasil de 

Lima Júnior, pelo Iuperj. Nós fizemos uma pesquisa, que deu origem a um livro que se chama 

Os Partidos e o Regime, cujo organizador já não foi o Fernando Henrique e o Bolívar, mas foi 

o Fábio Wanderley e o Bolívar. Neste, eu tenho um artigo sobre a polarização eleitoral numa 

comunidade agroindustrial, que era Caxias do Sul. Portanto, a gente estava entrando também 

na discussão nacional. E finalmente –, algo um pouco pretensioso, mas que na época colocou-

se –, foi a ideia de fazer um recuo no tempo em termos políticos-eleitorais. Nós, nessa linha de 

trabalhar com o período republicano e, sobretudo, depois de 30, nós resolvemos retornar para 

o passado, para ver as raízes dessa polarização, e chegamos à Revolução Farroupilha (1835-

1845). Então tem um trabalho que se chama O Rio Grande da América do Sul, que é de 1823 

a 2003, que eu fiz com a professora Maria Izabel Noll, onde nós trabalhamos com as estatísticas 
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eleitorais, mas fizemos uma análise das eleições, que foram possíveis reconstituir, neste 

período.  Agora, como todo cientista político que se preza, eu não podia deixar de estar sensível 

ao que estava ocorrendo no meu país.  

C. C. – Pois é. Nos anos 80 tem a questão da transição política, que se impõe como... 

Transição política não só no Brasil, mas no mundo inteiro.  

H. T. – Exatamente. Em termos comparativos.  

C. C. – Os grandes clássicos, Schmitter, O’Donnell e Juán Linz, escrevendo sobre transição.  

H. T. – É. E depois a experiência espanhola, a experiência do sul da Europa...  

C. C. – Sul da Europa, a Grécia, Portugal...  

H. T. – A Grécia, Portugal... 

C. C. – E foi no Brasil também. Você se engajou também na discussão.  

H. T. – Também. Então, eu estava na França, e dirigi um dossiê para uma revista chamada 

Amérique Latine, que era dirigida por um jesuíta chileno, de esquerda que estava exilado: 

Miguel Arroyo. Então, este trabalho foi publicado com o nome Dossiê: Brésil une transition 

problématique, onde eu tento analisar o Brasil no contexto das transições. Mas o que foi 

igualmente importante, escrevi um artigo sobre a burguesia no Brasil, a convite de meu colega 

francês do CERI: Alain Rouquié. Ele me consultou se eu poderia escrever sobre as burguesias 

na América Latina. Eu respondi: “Olha, Rouquié, eu posso tentar fazer. Só que eu tenho que 

achar a bibliografia”. Aí fui na biblioteca da Science Po, no Instituto da América Latina ou na 

École des Hautes Études de l’Amérique Latine e encontrei tudo que era relevante sobre o tema. 

Eu pude fazer um exercício fascinante, quer dizer, perceber como esta discussão sobre a 

revolução burguesa estaria se desdobrando no Brasil. O feudalismo, que era uma visão 

marxista, que o Partido Comunista e que alguns intelectuais à época, nas suas obras, mais ou 

menos defendiam, desde o Leôncio Basbaum passando por outros personagens que na época – 

Werneck [Nelson Werneck Sodré] – seguiam essa linha. Neste sentido pude perceber o quanto 

o Fernando Henrique, progressivamente, começou a mudar a sua posição com relação ao tema 

da burguesia nacional e evoluindo para aquilo que depois vai se tornar a teoria da dependência 

do desenvolvimento associado. O artigo teve boa repercussão lá e reconhecido pelo próprio 

Cardoso. Quando ele veio a Paris para dar um curso no Collège de France, eu dei esse artigo 

para ele ler, ele disse: “Não. Eu já li. Acho que você fez uma reconstituição muito melhor do 

que eu teria feito se tivesse escrito sobre o tema”. Depois escrevi de forma mais elaborada para 

a Revista Mexicana de Sociologia Construcción del Estado Nacional en Argentina y Brasil. 
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Primeiro publicado lá, depois na Dados em que eu recuo historicamente de 1810, até 1900, em 

cima daquela discussão, que no Brasil era mais ou menos hegemônica, de que tudo que é da 

colônia é colonial, portanto todos os Estados coloniais eram iguais. E aí vem um trabalho mais 

importante. Quando os argentinos estão começando a transição, sabem que o Brasil avançou 

mais naquele período, e de outro lado, é quando começam a se aproximar as eleições por lá e 

que a transição não está ainda madura, mas já está se anunciando no horizonte, os argentinos 

procuram os franceses para fazer um livro coletivo. Como eu ainda estava no CERI, o Rouquié 

me convida: vamos fazer um livro tripartite - Brasil, Argentina e França. Por que a França? 

Porque tinha se esgotado o período De Gaulle, ganhou Mitterrand, e de uma certa maneira foi 

uma transição para a democracia, de um Estado autoritário gaullista, e que não tinha nada a ver 

com o regime militar tradicional, mas que, em termos de França, fazia diferença. Eu aceitei. E, 

na época, convidei a Carmute, [Maria do Carmo Campello de Souza], que também estava no 

CERI, para fazer um trabalho sobre o período do Estado Novo e a redemocratização (1945-

1964). Convidei também o Bolivar [Lamounier], que nessa época já vinha trabalhando sobre o 

período da transição democrática no Brasil. E eu retomei a parte, vamos dizer assim, histórica 

mais recuada, que foi analisar do Império ao fim da velha República, da República, do governo 

provisório à Revolução de 30. Nesta ocasião, eu tive oportunidade de me dar conta de uma 

problemática, que, também, o Wanderley [Guilherme] referiu, num artigo que ele publicou, um 

artigo muito interessante, em que ele dizia que o Brasil tinha uma “praxis liberal” e uma “lógica 

autoritária”. E ele fazia toda uma justificativa, analisava  as elites imperiais que acompanharam 

o processo ibero-americano de transformação em novas repúblicas, a fragmentação da 

colonização ibérica, como a elite brasileira teve um senso de preservação do território, aquela 

formação, enfim, portuguesa de Coimbra etc.. E eu achei o artigo fascinante. Só que eu inverti 

os termos. Eu achei que o Brasil, nunca se poderia dizer que foi de uma lógica autoritária, de 

uma praxis liberal, eu diria que ele sempre teve uma praxis autoritária – esta é permanente – 

nós estamos aí vendo concretamente, sob diferentes facetas – e uma lógica liberal; ou seja, o 

discurso liberal e até liberal democrático, o discurso, ele está presente já desde o Império.  

C. C. – Você invertia, então, os termos da equação do Wanderley.  

H. T. – É. Porque eu dizia que era uma lógica liberal. Não quer dizer que havia democracia. 

O discurso era liberal. Se a gente pega aqueles liberais da Regência, alguns eram bastante 

radicalizados. E se pega o período de D. Pedro II, com aquele parlamentarismo pelo alto e com 

poder moderador, havia uma certa elegância que, comparada com outras repúblicas 
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conflituadas da América Latina, era uma coisa que era olhada com algum respeito. Só que por 

trás daquela elegância estava uma oligarquia, e um poder que, em última instância, estava na 

mão do imperador, e o poder moderador terminava com toda aquela elegância, quando fosse 

necessário. Depois continua pela velha República, com o conservadorismo da República e todo 

aquele período militar inicial; se fala em República, mas vai ser uma república conservadora. 

É uma coisa que todo mundo esquece, que é essa República conservadora que vai implantar o 

ensino privado no Brasil. A gente imagina que o ensino privado é um fenômeno da década de 

40; mas, naquele período, os positivistas eram contra a educação superior. Isto o Luiz Antônio 

Cunha mostra nos seus estudos sobre a educação superior no Brasil, que os positivistas eram 

contra a existência de universidades. Era a pedantocracia. Para que universidades? A pessoa 

não precisa ter diploma. Se ela é competente, que exerça a profissão. E os liberais queriam 

afastar o Estado, que já vinha financiando a educação superior no Império, que era pública. 

Assim, vão surgir as nossas faculdades, todas, que hoje são federais, foram, inicialmente, 

universidades privadas. Minas, Faculdade de Direito, a Faculdade de Engenharia; Bahia. Todas 

privadas. Só que diferente do privado posterior. Porque o privado posterior é empresarial. Salvo 

as católicas, as dos jesuítas, ou a Mackenzie, com os protestantes, que vão fazer modelos 

americano ou jesuítico ou de outra ordem, - dominicanos - , e que são ordens que conhecem a 

universidade europeia. Mas a partir daí, aquilo que vai ser analisado como a expansão selvagem 

da educação superior, é o crescimento pela demanda, que foi esse crescimento brutal, a partir 

dos anos 70; e com muita corrupção no meio. Isso não tem nada a ver com aquela privatização 

que vai durar, praticamente, até a década de 1930, embora já haja alguma evolução anterior. 

Por quê? Porque a legislação naquele período permitia que o ensino fosse proposto por pessoas. 

E o que é que havia de diferença? É que era proposto por pessoas da Faculdade de Direito, 

eram juristas, no Rio Grande do Sul, eram alguns juristas que vieram do Nordeste, convidados 

pelo Borges de Medeiros, onde ele estudou. Tinha lá um jurista chamado André da Rocha. Era 

o diretor da Faculdade de Direito. Virou, depois, reitor, mas foi o fundador da Faculdade de 

Direito. Depois teve os médicos. Então, eram faculdades privadas, mas criadas por gente do 

ramo. Só que isso termina com a Lei de 1931, do [Francisco] Campos, e aí se cria o sistema 

estatal que nós conhecemos até hoje. Isso tudo é para dizer que essa lógica liberal e esse 

conservadorismo republicano é absolutamente contraditório com a ideia de república inspirada 

no modelo americano, que foi praticada por países que adotaram ou o liberalismo liberal 

democrático da Revolução Americana ou da Revolução Francesa, e nós, via Coimbra, através 
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de um liberalismo conservador que vinha da Inglaterra. Os nossos advogados, como mostra 

José Murilo [de Carvalho] naquele livro A Construção da Ordem, eram pessoas que estavam 

preocupadas, (e aí eu concordo com o Wanderley) primeiro, na preservação do território e 

depois com a construção liberal. Só que eles se esqueceram de tal forma da construção liberal, 

que até hoje nós não conseguimos ser um Estado liberal democrático. Porque a UDN fracassou 

e virou um partido que vai fazer o apelo as forças armadas para darem o golpe em 1964, já que 

não conseguiam ganhar as eleições. De outro lado, o PSDB, que poderia ser o partido da liberal 

democracia, sem povo, virou uma nova UDN e, portanto, perdeu sua chance.  E quem acabou 

defendendo ideias liberais – eu acho que já falei da outra vez – acabou, paradoxalmente, sendo 

o PT, defendendo participação cidadã, orçamento participativo, quer dizer, que era um discurso 

totalmente estranho a um partido que tinha outras raízes. Depois, eu continuei esta analise em 

um capitulo que eu fiz, para um período mais longo a convite do historiador Carlos Guilherme 

Mota, para um livro chamado A Viagem Incompleta: a grande transação (2000). Eu escrevi 

um capítulo chamado Brasil em Perspectiva: conservadorismo liberal e democracia 

bloqueada. Tudo começa no Imperio com a “formação da ordem liberal conservadora”, pela 

“Republica oligárquica da exclusão política”; no após segunda guerra mundial, com a 

“democracia eleitoral” até a “crise do Estado ao hiperpresidencialismo”. Ao tratar da 

“democracia bloqueada” e seus desafios, o capítulo apresenta as alternativas possíveis.    

C. C. – Era quase obrigatório, na época.  

H. T. – Quase obrigatório.  

C. C. – Mas eu queria...  

H. T. – Eu apenas... Só para não encompridar demais. Eu só queria dizer que eu, naquele 

momento do plebiscito em 1993, me posicionei contra a opção que o PSDB e uma parte da 

nossa intelectualidade fez em favor do parlamentarismo. Por duas razões. A primeira, porque 

eu achava que a experiência que houve no período Jango tinha sido fracassada; e que houve 

um plebiscito que a rejeitou. Não quer dizer que, por ter sido um plebiscito, que foi a melhor 

opção. Mas de qualquer maneira, a população, culturalmente, optou por aquilo que, na América 

Latina, tem dominado, desde o México e até mesmo dos Estados Unidos, que é o modelo 

presidencialista. Mas a segunda razão é que, na realidade, aquele parlamentarismo era um 

parlamentarismo à la francesa, onde o poder estava todo no primeiro-ministro. Esses 

mecanismos, criados pela Constituição da Quinta República, para evitar a instabilidade que 

dominou a Quarta República, transformou a França num regime quase hegemonicamente 
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controlado pelo primeiro-ministro, com todo poder. O presidente da República era uma figura 

mais simbólica. Eu não diria como a rainha da Inglaterra, mas não tinha uma interferência 

direta, a não ser em questões de relações internacionais. Mas o primeiro-ministro era 

efetivamente um presidente de República entre aspas, dentro do regime parlamentar. Então, 

nós estávamos trocando uma coisa pela outra, só para manter aquela palavra. E depois, a grande 

contradição. Eu me lembro, que eu vim a São Paulo discutir esse assunto com o grupo do 

Bolívar [Lamounier] e o grande especialista de militares da Universidade de Columbia: o 

Alfred Stepan.  A posição que eu ia defender... e fiz suspense, mas depois publicamente defendi 

a manutenção do presidencialismo. Desagradei muita gente. A única posição coerente sobre 

parlamentarismo era a dos monarquistas, que defendiam um parlamentarismo tradicional.  

C. C. – Mas a transição? 

H. T. - Falamos sobre isso. Então, com relação a essa discordância, nós estamos todos no 

mesmo barco, defendendo esse processo. Eu acho que foi um processo, embora tenha sido uma 

transição pelo alto, eu acho que nós conseguimos, à la espanhola, evoluir. Houve grandes 

avanços. Diretas Já e todo esse processo. E acabamos, nostalgicamente, nesse lodaçal atual.  

C. C. – Mas eu queria retomar o que você falou sobre universidade. Também, é um tema 

que depois, até por ter sido reitor duas vezes, (não sei se a ligação é indireta aqui) você acabou 

escrevendo sobre isso também.  

H. T. – Temos ainda uns quinze minutos.  

C. C. – É.  

H. T. – Então, concluindo essa parte da ciência política, eu queria dizer que um tema, além 

da transição, foi a problemática da democracia em si mesma. Então tem alguns trabalhos que 

eu fiz, inclusive com o Guy Hermet.  

C. C. – Que foi o seu orientador?  

H. T. – Não. Com quem eu trabalhei...  

C. C. – Não. Perdão. Eu confundi. O Arturi é que foi orientando do Guy Hermet. É que eu 

acabei de ler o memorial do Arturi.  

H. T. – É. Quando eu fui para o Centre d´Etudes de Relations Inernacionales (CERI), como 

pesquisador visitante, nós fizemos coisas juntos. E fomos juntos, inclusive, a um congresso 

mundial de sociologia na Índia apresentar um trabalho. Nesta ocasião, um grupo chegou: “nós 

queríamos publicar o que vocês discutiram”, ficamos um pouco céticos, mas concordamos.  

Passado um tempo, saiu um livro capa dura chamado Os Paradoxos da Democracia, publicado 
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em New Dehli, em 1988. Depois, houve outro trabalho sobre representação política no Brasil, 

lógica liberal; e um outro tema que não podia faltar, no Rio Grande do Sul e, obviamente, e no 

Brasil teve importância, que foi o populismo. Eu me lembro que, no Colégio do México, 

organizou-se um grande simpósio, com o título O populismo dos antigos e dos modernos, um 

pouco na linha do Benjamin Constant: democracia dos antigos e dos modernos. Então eu me 

lembro que, naquela ocasião, a América Latina estava povoada de populismos, a maior parte 

de direita, então se tratava de discutir, afinal, que populismo é esse – é populismo? Não é 

populismo? – mesmo no Brasil, São Paulo, Maluf, o diabo. Então esse foi um tema, também, 

que acabou tendo certa relevância. O que eu queria dizer, só para concluir, porque eu acho que 

isso é uma coisa importante, é que essa ideia de que o tema do Estado era um tema central na 

política brasileira, ─ houve um período que Estado e sociedade era o tema – e o tema do Estado, 

muitas vezes, era tratado de forma abstrata, ou então colonial – o Estado é uma herança da 

colônia e aí as configurações que ele vai adquirindo é uma coisa mais ou menos inexorável. Eu 

me lembro que havia um grupo, dirigido pelo O’Donnell, no CLACSO, que era sobre o Estado. 

Ele me convidou. Eu disse: “Não. Isso é um tema jurídico. Vocês discutam. Não é dessa forma 

que eu... Eu não tenho nada que ver com isso. Peguem um professor aí de teoria geral do 

Estado”.  Por quê? Porque eu já tinha feito uma comparação... Esse artigo, eu acho interessante, 

para mim, em todo caso, foi uma experiência muito rica. Quando eu tive de  preparar o capitulo 

do livro do qual fiz parte entre a Argentina,  Brasil e França; nessa comparação que eu fiz sobre 

o século XIX, eu vejo a visceral diferença na formação do separação entre o Estado brasileiro 

e o Estado argentino. Quer dizer, o Estado brasileiro, ele vem quase que se reproduzindo a 

partir da colônia. Já havia aquela teoria de que quanto mais perto do Vaticano e da região da 

Europa do capitalismo comercial - Alemanha, norte da Alemanha, Renânia, - mais o Estado 

vai ter dificuldade (isso explicaria, em parte, a tardia estatização da Alemanha e da Itália) e 

que, quanto mais distante, é o caso de Portugal e da Espanha, o Estado emerge com mais 

autonomia. Então, Portugal e Espanha eram dois países com Estados desenvolvidos. O Brasil, 

herdando, pela colonização, algumas estruturas do Estado português, reproduz parcialmente, 

no início, mas com a transferência da família real e com a dinâmica posterior, um Estado que 

vai, cada vez mais, se tornando uma espécie de agente central da sociedade brasileira. Mesmo 

nos períodos oligárquicos ele está lá; se reforça de novo com o Vargas no pós 30. Na Argentina 

não tem Estado. Quer dizer, os argentinos vão ter um problema de conflitos entre províncias, 

todos mais ou menos em conflito com a hegemonia de Buenos Aires, aqueles líderes regionais 



   

 65 

que não aceitam Buenos Aires.  Então, as três variáveis que eu usei para fazer essa análise, que 

eu acho que foram interessantes, porque foram variáveis intervenientes, foram, de um lado, o 

tipo de elite – quer dizer, a elite que se forma no Brasil, em Coimbra, civil, com toda aquela 

concepção que nós já falamos, com a visão do território, com o liberalismo moderado etc. – e, 

de outro lado, a elite argentina, formada na luta contra a expulsão do colonizador e que vai 

fazer com que aquelas autonomias proclamadas em 1808 ou 1809 acabem se efetivando quase 

que na independência do Brasil, na década de 1820. Então, quase que as coisas se emparelham. 

E até então, não há Estado. Situação bastante caótica. E a prova disto é que, na Argentina, a 

Constituição, e vai ser uma Constituição muito melhor que a do Brasil, ela é produzida quase 

que ao longo de dez anos. E praticamente a partir de 1851, se não me falha a memória, quando 

esta Constituição é adotada,  aí surge uma Constituição nacional. Só então se inicia um processo 

nacional do tipo que se esperaria de um país da importância da Argentina, precoce na sua 

independência, com a chamada geração de 1880. Mas aí é a Argentina urbana, é a Argentina 

que já tem partido socialista estruturado, é a Argentina que vai eleger como presidente da 

República um republicano radical, pelo voto urbano, portanto, nessa época, o setor rural já não 

tinha o peso eleitoral que vai ter no Brasil durante décadas. Quer dizer, eles estavam fazendo 

isso, nós estávamos fazendo o Tenentismo. Em 1912, quando Sáenz Peña faz a reforma 

eleitoral e permite que todos os argentinos do sexo masculino tenham direito ao voto, nós 

tínhamos três por cento da população votando e os militares lutando, em nome dos civis, por 

representação e justiça. Aí se vê o atraso em que nós estávamos. A elite argentina vai percorrer 

quase todo o século XIX tentando se unificar. E um dos fatores da unificação, que a literatura 

internacional mostra, é o exército nacional. Há alguns autores que mostram que os países onde 

houve (que não é o caso da Inglaterra) o exército nacional permanente, o Estado surgiu, na 

Europa [setentrional], mais forte. Na América Latina, o que é que aconteceu? Os nossos 

exércitos nacionais são posteriores à Guerra do Paraguai. Só que, no Brasil, apesar da cobrança 

dos militares, não se tem um Estado centralizado. A Argentina ainda teve a coragem de ir um 

pouco além, ela vai chamar o exército prussiano para formar o seu exército. E aí o exército 

nacional lá se constitui, antes do brasileiro. O brasileiro vai ser muito depois, já com a 

influência da Missão Francesa etc.. Então, é a segunda diferença. Só que tem uma coisa. Os 

exércitos não vão ter nenhum papel nessa questão do Estado. O que vai ter um papel neste 

processo é o que se poderia chamar de Guarda Nacional; que, no Brasil, vai ser uma guarda-

cidadã, o modelo francês da Restauração, e vai ter na Argentina, só que no Brasil essa guarda 
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nacional se autonomiza do exército, vai ter duzentos mil homens, enquanto o exército tinha 

oito mil. Nesse período o exercito vai para a fronteira, a guarda é que vai controlar as classes 

perigosas; é o fazendeiro que tem a sua peonada, seu exercito privado. Então, o Brasil 

consegue, sem militarização do tipo argentino, militarizar a sociedade civil entre aspas, 

confundindo a hierarquia social com a hierarquia militar. Isso é uma das coisas que eu mostro. 

Isso vai ser um dos fatores do reforço do poder estatal, apesar das tendências, também, muitas 

vezes, autonomistas. E o terceiro fator vai ser a Igreja, que segundo alguns autores, só quando 

a Igreja aceita a dissociação do poder temporal do poder espiritual é que os Estados se 

autonomizam. Isso é explorado, mais recentemente, por alguns autores franceses, 

particularmente. E eu me lembro que o Brasil, já no Império, tinha uma elite vinculada à 

maçonaria, já não se praticava a religião, embora fosse o sistema do padroado, o mesmo que 

vingava na Argentina. Só que enquanto o Brasil rompe com a Igreja, na República em 1889, 

com a separação da Igreja do Estado, na Argentina isso vai ocorrer só em 1950, quando Perón 

não consegue, me parece, licença para uma separação de casamento, ele rompe com a Igreja; 

mas depois os laços se restabelecem. E até recentemente, acho que até no governo do Kirchner, 

todos os anos, havia um te-déum entre a igreja e as elites civis, mostrando essa união profunda. 

E não é à toa que o San Martin está com seu túmulo dentro da catedral. O que tu não encontras 

no Brasil, nenhum líder, militar ou político, dentro de uma igreja. Lá, eles têm.  

C. C. – Na Argentina, além de civis, e militares. Porque até recentemente era obrigatório, 

para o ingresso no oficialato, ser católico.  

H. T. – É um negócio meio espanhol, eu acho. 

C. C. – Até bem recentemente.  

H. T. – É. Bom.  

C. C. – Mas Helgio, a gente tem mais uns quinze minutos aqui, no máximo. Eu não queria 

que você deixasse de falar sobre o tema da universidade. A gente já falou da sua experiência 

profissional como reitor, principalmente, eu acho que essa reflexão deve ter a ver com isso, 

com essa experiência.  

H. T. – Sim. Claro. Primeiro eu tive oportunidade de falar de uma intensa militância 

estudantil e me envolvi especialmente com o tema de referência da minha memória política, 

que foi a reforma de Córdoba; que só se explica com esta evolução que a Argentina teve depois 

da eleição do partido radical de Yrigoyen que era de um partido urbano da classe média. 

Quando houve o movimento da Reforma de Córdoba em 1918– o que é que se esperaria? Que 
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o governo fizesse a intervenção numa universidade com dois mil alunos, numa cidade que não 

era capital, Córdoba, Depois que todas as tentativas de negociação fracassassem, e chegou o 

momento em que o próprio governo manda o ministro da Educação fazer a intervenção, ele na 

realidade implementa  as reivindicações da reforma de Córdoba. Destitui os catedráticos que 

queriam ser vitalícios os substitui por novos, institui a autonomia da universidade, o 

compromisso da universidade com os povos latino-americanos. No final do processo o ministro 

dirige-se ao Conselho Universitário e declara:  “devolvo-lhes a universidade reformada” e 

retira-se. A partir daí, toda a América Latina, com exceção do Brasil, vai adotar o sistema do 

co-governo da universidade, que era a coisa mais importante. Era um terço de professores, um 

terço de alunos e um terço de ex-alunos. Funcionários lá não tinham importância. Então esse 

modelo foi da Argentina ao México. E o Brasil, de costas. Ele só vai tomar conhecimento disso 

na década de 1960. Então, quando eu falo que eu fiz parte dessa geração, é que na década de 

60, estando na universidade, eu fiz parte do período em que a UNE descobriu que em 1918 

houve isto lá e que essas ideias nunca chegaram ao Brasil. E vão defender. Fazem um seminário 

na Bahia, um seminário no Paraná e adotam essa bandeira. E eu quando estou assumindo a 

minha função lá, (isso eu acho que eu falei) estoura a greve, eu sou obrigado, junto com um 

colega meu, que éramos presidente e vice da UEE, eu era o vice, nós colocamos a universidade 

em greve. Então, este aprendizado fez parte desta cultura sobre a universidade. Quando eu fui 

reitor, eu digo isso na outra entrevista, eu, praticamente, dirigi o conselho universitário como 

se dirigia uma assembleia universitária, quer dizer, tinha aprendido tudo sobre como dirigir 

grandes números. E eu consegui fazer uma reforma, que restabeleceu o caráter democrático 

dessa universidade; porque ela tinha, até então, um regimento, um estatuto do regime militar. 

Era totalmente burocratizado, cheio de pesos e contrapesos, onde ninguém tinha poder de 

decisão. Então, eu vivi essa experiência. E tive que, intensamente, estudar, porque era um 

período parecido com o nosso, era, o período do Itamar e depois do Paulo Renato, em que as 

coisas foram muito contraditórias, quer dizer, o Itamar, com o ministro Murilio Hingel, 

querendo dialogar muito com as universidades mas sem muito recurso, um período de vacas 

magras, e o período Paulo Renato, que foi para lá dizendo “olha, nós viemos aqui para governar, 

nós não viemos aqui para negociar com reitor nem coisa nenhuma”. E tentou fazer uma aliança 

com o Crub, que é a associação das privadas e que domina, e se afastar da Andifes, associação 

das públicas. Então, este período foi um período de grande trabalho de elaboração, não apenas 

porque o Brasil exigia mas porque a América Latina estava também mobilizada; é um período 
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que coincide com a Conferência Mundial da Educação Superior em Paris. Em toda a América 

Latina, reuniram-se, nas universidades, os representantes, para fazer sugestões sobre como 

deveria ser essa conferência mundial. A América Latina devia ter um protagonismo maior do 

que a África, do que a Europa ou do que a Ásia. E eu me lembro de que a última reunião foi 

em Cuba; e, nessa reunião, a gente definiu os grandes temas: avaliação, financiamento, 

autonomia. E o grande líder desse processo foi o reitor Jorge Brovetto, da Udelar, que era o 

reitor que fundou o Grupo Montevidéu e que era a grande cabeça pensante de toda essa 

liderança latino-americana. Então, todos nós aprendemos muito e nos envolvemos até o 

pescoço, usando essa expressão. Quando eu deixei a reitoria, o tema estava dentro de mim, 

então nós continuamos lutando pelas causas. E eu me envolvi mais ainda. Falei já, na outra 

entrevista, que acabei sendo envolvido involuntariamente, porque escrevi um livro chamado A 

Universidade em Ruínas: na república dos professores, em homenagem ao Fernando Henrique 

e ao Paulo Renato, que me deu certa notoriedade –, era um livro coletivo –, e aí eu fui 

convidado, sem ser do PT, para coordenar a elaboração do programa do Lula para a educação. 

Aí eu fiz o programa. Esse programa era para ser para o Instituto Lula, não era para ser 

programa político. Aí, começa o governo Lula, eu sou chamado para fazer parte do Conselho 

Econômico-Social, o famoso Conselhão, onde sou convidado como professor, como membro, 

enfim, de órgãos latino-americanos e brasileiros. Aí eu fico um pouco. Depois, me envolvo 

com a avaliação institucional, aí faço parte de um grupo que vai pensar num novo projeto de 

avaliação, para substituir o provão. É criado um sistema de avaliação mais complexo, com 

avaliação interna, externa, Enem, para substituir o provão... Enfim. E isto me envolve durante 

dois anos. Quando termina isto, eu acabo indo para o Conselho Nacional de Educação, de onde 

saio para assumir a reitoria; primeiro a presidência da Comissão de Implantação da Unila. E 

depois de feito esse trabalho, a Unila é aprovada pelo Congresso Nacional, após dois anos de 

discussão, e aí eu sou nomeado reitor fundador e fico lá três anos, e me afasto. Então, todo este 

período, e, sobretudo, no último, eu fui obrigado  – por prazer intelectual , ao mesmo tempo, 

por experiência – a não só me envolver com isto mas pensar sobre os processos. No caso da 

UFRGS, a importância de fazer uma reforma, que foi uma refundação, de uma universidade 

burocrática, modernizada pela pós-graduação da ditadura, numa universidade que refletisse 

uma sociedade democrática, pluricultural, que defendesse o pensamento crítico. Essas coisas 

que são hoje óbvias, mas que na época tinha que botar no papel. E tudo isto cresceu numa 

potência muito maior quando eu tenho que coordenar um grupo de treze, quatorze ou quinze 
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professores, a maioria brasileira mas alguns latino-americanos, para pensar, do zero, uma nova 

universidade. Aí tem duas publicações que eu fiz mas que, evidentemente, não assinei, por uma 

questão ética, mas que foram feitas por mim, do começo ao fim: (1) Unila em construção, que 

é a passagem da utopia, que era a concepção daquela universidade da integração, para uma 

universidade que fosse uma utopia historicamente viável. Só que para realizar isto, eu me 

inspirei um pouco naquilo que fez, no passado, para a UnB, o Darcy Ribeiro, uma consulta 

junto aos intelectuais. E foi feita essa consulta internacional. Só que fora do Brasil. Na América 

Latina, na Europa e nos Estados Unidos. E que deu, então, um livrão de quatrocentas páginas, 

(2) Consulta Internacional. Então, este período, foi um período de elaboração intelectual de 

um projeto universitário. E eu estive à frente disto, liderando. Depois, terminado esse processo 

foi passar disto à realidade. Aí surgiu toda uma concepção de uma universidade que defendia, 

de um lado, o bilinguismo, falava-se em português e espanhol sem nenhuma restrição, os alunos 

podiam fazer prova na sua língua, os professores falavam a sua própria língua; de outro a 

interdisciplinaridade e, ao mesmo tempo,  comprometida com a integração latino-americana, 

no sentido amplo, e sem deixar de ser uma instituição preocupada com o saber que é universal. 

Então... Isso é muito fácil de imaginar, e muito difícil de implementar; sobretudo quando tu 

recebes professores que são formados disciplinarmente pelo nosso doutorado, com o modelo 

da Capes, e que chegam lá e que têm que se ajustar, e que vão, naturalmente, procurar voltar 

para suas raízes. Então, há um estranhamento. A primeira decisão foi não ter faculdades 

napoleônicas, portanto não tinha faculdade de direito, não tinha faculdade de medicina, não 

tinha escola de engenharia, para nos livrarmos desses quatro tipos de instituições, que, por mais 

que a USP tenha tentado controlar, com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, estão mais 

fortes do que nunca. Este é um padrão de autonomia de faculdades como foi concebida pelo 

Napoleão, onde não havia universidade, eram unidades autárquicas. Então, isto nós evitamos. 

Criamos institutos em lugar de faculdades. Dentro dos institutos, que tinham um papel mais 

estruturador, coordenador, havia os chamados centros interdisciplinares, centros, vamos dizer, 

do ensino e da pesquisa que substituíam os departamentos e que organizavam os cursos. Dentro 

do mesmo instituto, podiam ter três ou quatro centros interdisciplinares e, dependendo das 

áreas, tu podias fazer conexões com centros interdisciplinares de outras áreas. Então, se abriu 

um leque de possibilidades. Foi uma experiência, e como toda experiência, muito rica. E a 

universidade seguiu aí. Eu não tenho acompanhado. Certamente há algumas deformações desse 

modelo original. Porque eu guardei na memória – e por aí eu termino – aquela frase do nosso 
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querido Darcy Ribeiro, que, uma vez, tendo criado a Universidade de Campos, Federal de 

Campos, ele manda um conjunto de diretrizes com orientação para uma comissão que está 

trabalhando na montagem da universidade. Só que ele era alguém que conhecia a Universidade 

de Brasília, que ele criou e que trabalhou, e reformas universitárias no Peru, no Uruguai, em 

vários países da América Latina, então ele sabia disso. Ele era do ramo. Então, ele faz as 

diretrizes, e depois diz assim: “Olha. Estou mandando essas diretrizes para vocês pensarem 

sobre elas, mas eu não tenho nenhuma ilusão. A universidade será o que a sua comunidade 

universitária a fará”. Então, o que eu quero dizer hoje sobre a universidade que eu criei é que 

eu não tenho mais nenhuma possibilidade de influir, embora eu tenha, diferentemente do Darcy 

Ribeiro, tido um papel dentro da instituição, para construí-la. Mas, eu não tenho nenhuma 

condição, tendo deixado a reitoria da universidade, depois de três anos, com ela já estruturada, 

com estatuto, com regimento, com os institutos, de acompanhar o processo. Porém os sinais 

são preocupantes.  

H. T. – Mas eu quero dizer que eu continuo na luta. E, ontem, como membro da Academia 

Brasileira de Ciências, eu participei de um debate que a academia está fazendo de um projeto 

de ciência para o Brasil, onde estão envolvidos os cientistas de todas as áreas, inclusive a área 

de ciências sociais ou humanas, que está lá representada pela Elisa Reis, pelo Simon 

Schwartzman, por alguns economistas, eu mesmo estou lá. Então, enquanto alguns cientistas 

um pouco preocupados –“nós vamos depender desses políticos para os nossos recursos futuros? 

Não tem nenhuma chance” etc. etc. –, eu pedi a palavra, para dizer: “Olha. Não vamos jogar 

fora o bebê junto com a água do banho. Sem política, não há condições de nós, inclusive, 

viabilizarmos esse projeto. O dia que ele se tornar um projeto relevante, como eu acredito que, 

hoje, a Academia se posicionou, ele o será para o futuro do Brasil”. E aí insisti muito na 

importância de que políticas públicas, nessas diferentes áreas, sejam hoje pensadas, associadas 

a esses projetos científicos. E aí puxei um pouco a brasa para o meu assado, dizendo que hoje 

eu sou professor de políticas públicas de educação superior, ciência e tecnologia, num 

doutorado novo que tem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que esta é uma área 

que tem muito a contribuir neste momento. Portanto, se por um lado eu estou preocupado com 

estas questões que eu acabo de falar da Unila, por outro lado, o Brasil está precisando, com 

urgência, que nos unamos de novo para reconstruir um futuro possível, e que a política 

restabeleça a sua hierarquia e a sua importância radical, sem a qual nenhuma sociedade se 

desenvolve adequadamente.  
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C. C. – Muito bem. E vamos agora para o debate sobre o seu livro A tentação fascista no 

Brasil. Obrigado, Helgio.  

H. T. – Um prazer. Acho que agora ficou mais completa a entrevista. 

Obrigado. 

[FIM DO DEPOIMENTO] 

 

 

 

 

 

 

 

 


