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Entrevista 26.10.2015 

C.C. – Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2015. Entrevista com João Roberto Martins 

Filho, projeto “Cientistas Sociais”, Celso Castro e Adriana Marques entrevistando e 

Bernardo filmando. João, em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o convite para 

participar do nosso projeto e a gente gostaria de começar falando um pouco da tua 

família de origem, a tua formação antes da universidade ainda. Você nasceu em 1953, 

não é? 

J.F. – Isso. Meu pai era juiz. A carreira obriga você a passar por várias cidades de 

menor tamanho até, finalmente, chegar às cidades grandes. Então, eu nasci no interior 

de São Paulo. 

C.C. – Em que cidade? 

J.F. – Uma cidade chamada Pontal. Meu pai, na época, morava em Pitangueiras. Estava 

indo para Ribeirão Preto, que era um centro grande na época, no meu tempo. Onde eu 

tinha um tio e quando, então, passamos por Batatais, Pitangueiras, interior, perto de 

Franca, e depois dali meu pai foi para Jundiaí, que para nós foi um período difícil, 
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porque é uma profissão muito exigente. Só tinha um juiz na cidade. Mal via meu pai. 

Mas depois nós fomos para Campinas em 1961. Acredito que a gente foi para Jundiaí 

em 1955 e em Campinas... Praticamente eu sou campineiro, porque eu fiquei... Mudei 

para Campinas quando eu tinha oito anos. Então mais de 50 anos. Em Campinas eu 

terminei o então, que na época era a escola primária, fiz o ginásio em colégio e a 

Unicamp também. 

A.M. – Você estudou onde? 

J.F. – Eu estudei no Culto à Ciência em Campinas de 1964 até 1969. Depois em um 

colégio particular chamado Pio XII, mas o Culto à Ciência onde tinha estudado Santos 

Dumont e várias pessoas da elite cafeeira. É um colégio que foi fundado em 1874. 

Colégio público. 

C.C. – E aí a sua mãe não trabalhava? 

J.F. – Minha mãe era professora primária. 

C.C. – Quantos filhos? 

J.F. – Três. Tenho mais dois irmãos. O colégio era ótimo. Extremamente rígido e em 

setenta e... Mas como meu pai era juiz, a expectativa é que eu fosse fazer direito 

também. Então eu acabei fazendo direito. Entrei na faculdade do largo de São 

Francisco, na Universidade de São Paulo em 1972, mas não aguentei um mês. Devia ter 

feito. Hoje em dia eu percebo que teria sido muito útil para mim. 

C.C. – Por que não aguentou? 

J.F. – Não percebi que eu tinha feito aquilo meio sem ser minha vocação mesmo. Logo 

larguei e daí fiquei o resto do ano, continuei morando em São Paulo. Fiz curso de 

cinema na Faap. E aí já tentei passar para história da USP. Não consegui. E aí eu não 

consegui essa transferência interna, porque era primeiro ano. Aí fui, já logo em seguida 

fiz vestibular para ciências sociais na Unicamp, onde eu fiz todos os meus cursos. 

Graduação, mestrado e doutorado. 

C.C. – A Unicamp era uma universidade nova ainda, não é? 

J.F. – Quando eu entrei, eu já tinha contato com a Unicamp em 1972, porque tinha 

pessoas que estudavam lá. Era muito nova e com um grupo de professores muito bom. 
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Paulo Sérgio Pinheiro, a professora Verena de antropologia, o Peter Fry, Verena 

Stolcke. Na época ela tinha um outro sobrenome. Ela se chamava... Era casada na época 

com um espanhol. Martinez, acho que era o sobrenome dela. E também quem mais? 

Décio Saes, que depois vai ser meu orientador, Carlos Guilherme Mota, o Fernando 

Novaes, todos eles foram professores na Unicamp nessa época. Era um grupo de 

professores extremamente entusiasmado, todo mundo na sua fase de 30, 35 anos. Era 

muito bom estudar lá nesse período de 1973-1976. 

C.C. – Agora, por que ciências sociais? Você tinha algum interesse específico? 

Conhecia alguém? 

J.F. – Bom, eu, na verdade, tentei inicialmente uma transferência para história, que 

praticamente marcou toda minha trajetória como cientista social ser historiador. Mas eu 

achava que ciências sociais era minha vocação mesmo, porque era uma coisa muito 

ampla, tinha as três áreas e eu tinha muita... Mas também depois, quando eu terminei a 

graduação, eu ainda tentei fazer mestrado em história. Eu não passei, aí fiz o mestrado 

em ciência política. 

A.M. – Lá na Unicamp mesmo? 

J.F. – Na Unicamp. 

A.M. – Para história da Unicamp? 

J.F. – Para história da Unicamp. Estava começando. Não tinha o curso história ainda na 

Unicamp de graduação, mas já tinha o mestrado. 

C.C. – Agora, 1973... Bom, você pegou ainda a fase mais dura da ditadura, não é? 

Como é que era fazer ciências sociais em 1973, 1974? 

J.F. – Olha, em 1972 eu estava na USP durante o período realmente difícil. Setenta e 

dois você estava em bares e via a polícia entrar. Mas na Unicamp, a Unicamp tinha uma 

certa excepcionalidade, porque o reitor, ele tinha um certo prestígio, um acordo, que ali, 

como não havia um passado na Unicamp, porque a Unicamp tinha surgido já em plena 

ditadura, então a Unicamp era pouco vigiada, vamos dizer assim. Havia um certo 

acordo. De vez em quando algum professor era preso, mas pode-se dizer que a gente 

não tinha os problemas que a USP, a UFRJ tinham. Nós não tínhamos. Ali tinha, que eu 
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saiba, nunca ouve... Só em 1977 que vai haver prisão de estudantes. Mas, de qualquer 

modo, um clima repressivo geral, mas lá a gente tinha mais liberdade. 

A.M. – E do ponto de vista acadêmico como era o curso de ciências sociais na Unicamp 

àquela época? 

J.F. – Então, como eu tinha dito, a antropologia estava surgindo como uma escola de 

antropologia importante com o pessoal que veio, o Peter Fry e a Verena, o Antônio 

Augusto Arantes. E a gente gostava também de antropologia. O curso era bem ciências 

sociais mesmo. Economia, na época, era o mesmo instituto, então também tinha uma 

emulação com o pessoal da economia. Não tinha instituto de letras, estava tudo ali no 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Era um curso muito bom, mas muito 

marcado pela época também. Ele era um curso onde praticamente ainda estudava 

variações do marxismo. Raro o professor que não trabalhava dentro da linha do 

marxismo. E com isso a gente teve uma ideia um pouco equivocada da realidade 

brasileira. Porque como eles tinham, boa parte deles, um ponto de vista crítico dos 

cientistas sociais nacionalistas aqui do Rio de Janeiro, então a gente começou a ter uma 

certa visão do Brasil que era um pouco, digamos assim, enviesada. Eu me lembro, por 

exemplo, para deixar bem claro o que eu estou falando, que quando no final de 1976, 

estava terminando o curso de ciências sociais, quando morreu o Juscelino Kubistchek 

no acidente em agosto, a reação que a população teve de afeto por ele, de fidelidade a 

ele, era totalmente inesperada para quem tinha se formado na Unicamp, onde se falava 

que o populismo tinha morrido, que era um fenômeno do passado. E não foi, não é? 

Todos eles foram reeleitos quando voltaram para o Brasil. O Juscelino não foi porque 

morreu, mas ele seria um candidato fortíssimo a presidente da República. O Jânio 

Quadros foi reeleito, o Arraes foi reeleito, Brizola foi reeleito. Então o populismo 

continuava, mas o curso da Unicamp era um pouco teoricista. A gente tinha pouca 

capacidade de ver a realidade que a gente foi conhecer depois. 

C.C. – Entendi. E bom, você terminou, você pensou em continuar no mestrado lá 

mesmo? Você fez para historia, não é? Na Unicamp já? 

J.F. – Isso. Estava começando o mestrado em história. Tentei, mas não tinha ainda 

muito claro o que eu queria pesquisar. Eu fiz o mestrado em história, não passei, aí fui 

fazer mestrado em ciências sociais na PUC de São Paulo. Começou acho que em 

agosto. Eu fiquei lá seis meses, tive aula com o Bolívar Lamounier, mas não foi nada 
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muito... Eu estava lá na época que foi invadida a PUC. Estava fazendo curso lá. Não 

estava lá nessa noite, mas eu vi uma grande movimentação policial quando a gente 

estava esperando o ônibus. A gente não entendeu nada. Tinha muitas polícia no bairro 

de Perdizes. Mas nessa época eu... Quer dizer, fui... Não foi em janeiro a seleção, não 

foi em março que começou o curso de mestrado. Começou em agosto. Eu já tinha 

entrado em 1977. Fiz para ciências sociais, já com um projeto claro sobre movimento 

estudantil. Mas tem uma coisa importante antes para mim, que é a seguinte: eu 

participava da vida... Não militava em nenhum partido, mas participava. Eu até ajudei a 

fazer. Fui eu que criei lá um negócio chamado “Noites de música latinoamericana”, que 

era uma coisa importante, que teve uma certa fase. Mas eu era muito agitado, então em 

1975 nós fundamos um jornal chamado O clarim, que ele só teve três números, mas foi 

uma coisa avassaladora fazer um jornal naquela época. Foi na época da morte do 

Herzog e nós publicamos uma coisa sobre a morte do Herzog, que os jornais da época 

não podiam publicar. A gente publicou sobre a missa, etc. e tal. E nessa época, quer 

dizer, a repressão passou um pouco perto, porque andaram... Um outro colega nosso 

trabalhava no jornal Movimento. Andaram procurando alguém desse jornal nosso lá. 

Uma época a polícia, não sei que polícia foi. 

A.M. – Isso na Unicamp? 

J.F. – Na Unicamp. 

A.M. – Durante sua graduação. 

J.F. – Em 1975. E isso depois continua, porque em 1978 eu fui trabalhar no jornal Em 

tempo. Inicialmente como fotógrafo, depois comecei a mandar matérias também. Então 

minha participação foi um pouco por aí. Em 1977 também eu entrei no que a gente 

chama, naquela época, oposição sindical dos professores, porque a gente não tinha os 

sindicatos, a gente estava na oposição. Então isso foram coisas que foram acontecendo 

fora. Quer dizer, não estava exatamente dentro da Unicamp, mas era relacionado. 

A.M. – Agora, dentro da Unicamp havia movimento estudantil? Como se estruturava? 

Você participou ali daquele período? Quais eram as correntes? O que você discutia? 

J.F. – Tinha. Eu não entendia muito bem na época essas divisões todas. Tudo era muito 

secreto. Você pode imaginar. Quer dizer, eu entrei na universidade no momento que a 

esquerda tinha sido completamente destroçada, em 1973. Depois, durante a repressão à 
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guerrilha do Araguaia, havia panfletos e alguma coisa assim. Nessa época também o 

que marcou muito a gente foi o surgimento do jornal Movimento, saindo do jornal 

Opinião, que a gente sabia que era o pessoal mais próximo ao PCdoB, que o Opinião 

era uma frente. Mas eu participava do centro acadêmico e tudo, mas não militava com 

nenhuma... Nenhum grupo específico. Agora, o que foi muito importante na minha 

geração, mas foi marcante mesmo é que a gente ficava o tempo todo tentando mobilizar 

os estudantes e não conseguia, não é? Mas com a morte do Herzog, aí foi uma coisa 

impressionante. Eu tinha um primo que estudava engenharia, não queria saber de 

política. A Unicamp inteira, ela se mobilizou com a morte do Herzog. Teve assembleias 

que foi a universidade inteira e ninguém entendeu por que de repente. Foi um marco 

mesmo a morte do Herzog. Até um professor falou na assembleia. Na época era tudo 

muito proibido. Professor não podia falar em assembleia, mas o professor falou em 

nome dos outros professores. Foi um ato de coragem. É muito fácil você ver a história 

da ditadura hoje e ver as fases que ela passou, mas quem estava vivendo na época não 

tinha a menor ideia que essas seriam as fases. Então em 1975 a ideia que você tinha é 

que podia fechar tudo de repente. A morte do Herzog poderia ser o começo de um 

fechamento e aí haveria uma espécie de um banho de sangue. Não se tinha ideia do que 

poderia acontecer em seguida. Mas o marco mesmo para a minha geração foi a morte do 

Herzog. Embora a primeira manifestação que eu tenha ido individualmente tenha sido a 

missa pelo Alexandre Vannucchi Leme, quando eu entrei na universidade, em março de 

1973. Eu fui, encontrei lá o... Fui sozinho. Enfim, era uma temeridade, mas eu fui 

sozinho e, quando morreu o Herzog, a missa foi em Campinas. Essa missa que está se 

comemorando agora, ontem comemorou 40 anos, foi feita uma em Campinas. Mas com 

um clima de medo terrível também. As pessoas telefonavam à tarde falando para a gente 

não ir, porque todo mundo ia ser preso. Em suma foi isso. Foi uma geração muito 

marcada pelo... Na verdade, já governo Geisel, mas você não sabia muito bem aonde 

que aquilo ia dar. 

A.M. – Você falou dos jornais, que o Opinião era ligado ao PCdoB e havia uma 

oposição, uma tentativa de se contrapor a isso. Mas quem tentava se contrapor e por 

quê? Queria se escapar do que? De uma visão mais ortodoxa? 

J.F. – Quer dizer, na verdade havia o jornal Opinião, que como ele tinha uma frente de 

liberais e de esquerda... Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso e toda a 

esquerda, inclusive Partido Comunista, Celso Furtado... Isso é uma coisa também que 
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hoje em dia a gente perde, mas a gente já via que tinha uma sede de informação naquela 

época inacreditável. O mundo não era informatizado ainda, não tinha informática nem 

internet, mas eu me lembro que o jornal, o Opinião, a gente abria, antes dele começar a 

ser censurado, a gente abria na primeira página e lia até a página 32, ou 24. Inteirinho, 

de ponta a ponta. Era a única coisa que tinha... Havia também uma certa solidariedade 

com o jornal, mas eu me lembro que eu começava na página do leitor e terminava lá. Só 

que o jornal Opinião era uma frente e no fim ela acabou rachando e surgiu um 

movimento, que já era mais relacionado ao pessoal do PCdoB. Depois do movimento 

houve um novo racha, surgiu o Em tempo, que já eram as correntes parecidas com os 

grupos que a Dilma participava. Eram os trotskistas do Rio Grande do Sul, de Belo 

Horizonte, esses é que mandavam no jornal, mas a sede do jornal era em São Paulo. 

Mas era o pessoal da VPR... Eu também não tinha muita noção. O Movimento ficou 

com o PCdoB e o Opinião continuou com o PCB e os liberais. 

C.C. – Agora, João, você mencionou que no segundo semestre de 1977 começou o 

mestrado lá na PUC São Paulo com o Bolívar. Você parou por quê? 

J.F. – É, não, foi no segundo semestre que eu fiz. Não, porque eu queria voltar para a 

Unicamp mesmo, não é? 

C.C. – Aí você fez seleção para ciências sociais. 

J.F. – E passei. 

C.C. – Era mestrado em ciência política já que tinha, ou era ciências sociais? 

J.F. – Mestrado em ciência política. 

C.C. – E você já entrou com o tema do movimento estudantil. 

J.F. – Eu já sabia perfeitamente que eu queria estudar o movimento estudantil de 1968. 

C.C. – Mas o teu orientador foi o Caio? 

J.F. – Não. O orientador foi... Foi o Caio. Exatamente. O Caio Navarro Toledo. Estava 

chegando na Unicamp, tinha vindo de Marília e ele... Ou de Assis, uma dessas duas 

cidades. Então na distribuição ali eu caí com ele, fui fazer o mestrado com ele. Meu 

grande amigo até hoje. Mas o mestrado em ciência política ainda era... Veja, não tinha 
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voltado ninguém ainda do exterior, então eram aqueles jovens professores da Unicamp 

que davam aula no mestrado. 

C.C. – O prazo do mestrado também era diferente dos de hoje, não é? 

J.F. – Não, eu fiquei de agosto de 1978 até 1986. 

C.C. – Tinha bolsa, não? 

J.F. – Tive bolsa. Tive bolsa da Fapesp também. Foi minha primeira bolsa da Fapesp. 

Mas era muito diferente, porque para você ter uma ideia, entre 1978 e 1986, que eu fiz o 

mestrado, eu dava aula no secundário, em 1985 passei a dar aula na PUC e eu fazia 

muita tradução. Traduzi Linhagens do Estado absolutista, O homem e o mundo 

natural... Traduções de sete, oito, nove... Trabalhava em três profissões diferentes. Quer 

dizer, estudando, dando aula e fazendo tradução ao mesmo tempo. A bolsa era 

acessório. 

A.M. – E nesse período como fotógrafo, jornalista também. 

J.F. – Mas veja bem, esse período de 1978 a 1985, na verdade as pessoas também 

esquecem hoje que a bolsa era uma coisa absolutamente acessória. Ninguém vivia da 

bolsa. Você tinha bolsa, mas trabalhava também. Bolsa não era profissão. Era um 

acessório. 

C.C. – Da tese virou logo o livro em 1987, saiu pela Papirus, o Movimento estudantil e 

ditadura militar. 

J.F. – É. Logo depois eu consegui publicar lá. Eu era professor, recém professor na PUC 

e professor secundário. Na verdade, para curso de adultos. Dava aula para curso de 

adultos. Então não tinha nenhuma vinculação maior acadêmica, profissional. Mas o 

livro fez... O livro teve uma repercussão. Considerando que eu tinha, na época, 34 anos, 

saiu uma matéria de três páginas em uma revista chamada Isto é senhor, naquela época. 

Senhor. Três paginas. Depois saiu uma página na Isto é com recomendação, que o livro 

era leitura recomendada. Foi incrível, porque nós só mandamos o livro para esses 

lugares. Não conhecia ninguém. O livro esgotou rapidinho, mas nunca eles reeditaram 

até hoje. Esgotou dois mil exemplares. 

C.C. – Você já era casado nessa época? 
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J.F. – Nessa época eu... Eu casei em 1976, no final da faculdade, do curso de graduação 

e logo minha filha nasceu em 1978, mas no mesmo ano de 1978, 1979 eu me separei. Aí 

mudei para São Paulo e boa parte da minha pesquisa eu estava morando em São Paulo. 

Fiquei morando em São Paulo um ano, dois anos, aí voltei para Campinas, casei com a 

Tânia, a partir de 1981. 

C.C. – Você tem duas filhas. 

J.F. – Eu tenho uma filha. Eu tenho uma e ela tem outra. 

C.C. – Bom, João, terminando o mestrado você engatou direto o doutorado na própria 

Unicamp, não é? 

J.F. – Foi. Nessa época eu já tinha uma experiência um pouco diversificada, porque eu 

era tradutor, dava aula na PUC e já tinha experiência de dar aula. Já dava aula há 10 

anos. Eu então, logo em seguida, agora com o Décio Saes, fui fazer o doutorado. Fiquei 

na dúvida o que eu queria estudar no doutorado. Se seria essa questão das divisões 

militares, ou se eu queria estudar do papel do Supremo Tribunal Federal. Eu tinha esses 

dois temas. Aí o Décio falou: “Olha, qualquer dos dois temas eu acho que você vai... 

Confio no que você vai fazer, então escolha.” Eu escolhi o tema, que já era muito 

estudado na época, das divisões militares. 

C.C. – Mas por que o Décio? Tinha sido outro orientador. 

J.F. – Na época não era comum você pegar o mesmo orientador para o mestrado e para 

o doutorado. 

C.C. – Uma dúvida: nessa época estava surgindo o Núcleo de Estudos Estratégicos, 

não? Na Unicamp. Quer dizer, era nesse contexto. Eu não me lembro agora exatamente 

o ano da redemocratização, fizeram um seminário grande, depois... Acho que é de 1986 

a formalização do núcleo. Você participava de alguma coisa? 

J.F. – Não. 

C.C. – Tinha isso, não é? O Eliézer, o Cavagnari... 

A.M. – Você tinha algum contato com eles na Unicamp? 



11	
	

J.F. – O Eliézer eu tinha tido aula. Não cheguei a ter aula com ele, mas ele era professor 

quando ele publicou o livro dele na Unicamp, mas depois ele foi fazer doutorado fora, 

eu acho. Na França. Aquele grupo de pesquisadores, Eliézer, Antônio Carlos Peixoto, 

Manuel Domingos e todos eles orientador por Alain Rouquié. O João Quartim também 

estava lá, que o João Quartim tinha sido exilado, foi ser exilado em 1969. 

C.C. – Peixoto também. 

J.F. – É. Quem é o outro? Bom, mas eu não tive... O Eliézer eu vou ter mais contato 

com ele a partir do momento que eu começo a estudar e ele participou da minha banca 

de doutorado. 

C.C. – Você disse que a ideia surgiu de uma conversa com o orientador, do tema. 

J.F. - Na verdade, eu apresentei dois temas e ele falou: “Você escolhe.” E aí eu fui fazer 

doutorado sanduíche nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, em Riverside. 

E lá eu pude ficar 14 meses estudando mesmo para valer e conhecendo a literatura 

também lá. Biblioteca era muito boa de assuntos brasileiros. Então o que eu fiz? Foi 

impossível, para mim, pegar as narrativas mais detalhadas, que eu queria pegar a 

narrativa mais detalhada que tivesse, memórias e coisas assim e reconstruir o processo 

histórico de lutas internas 1964-1969. 

A.M. – Naquela período, no Brasil, você pesquisou no arquivo, trabalhou no Arquivo 

Edgar Leuenroth? Pesquisou? 

J.F. – Pesquisei. 

A.M. – E como é que era o acesso ao material, às fontes primárias, por exemplo, para 

você fazer sua tese de doutorado? Existia algum acesso? Você procurou? Você teve 

dificuldades? 

J.F. – Os contextos são muito diferentes. Quer dizer, comecei a estudar em 1978. 

Evidente que com tantas modificações na minha vida tenha longos períodos, 

trabalhando também, que eu não pesquisava, mas todo o período, toda a dissertação de 

mestrado sobre o movimento estudantil e ditadura militar 1964-1968 foi feita sob a 

ditadura. Então havia um imenso interesse no que tinha acabado de acontecer em 1968. 

Mas ali foi mais... A Unicamp tinha um bom acervo de documentos estudantis. Outro 

acervo muito bom foi o do Caaso da UFSCar, que o Caaso não foi invadido. É o Centro 
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Acadêmico Armando de Salles de Oliveira, que era da Escola de Engenharia de São 

Carlos da USP. E eles guardaram o acervo desde 1952, que lá nunca invadiram. Os 

outros lugares... Então cheguei lá um dia, tinha um armário em cima de uma mesa, todo 

empoeirado. Eu abri o armário, tinha documentos da UNE desde 1952 até... E outra 

coisa muito importante para mim foi uma coleção que a Unicamp ganhou do jornal O 

correio da manhã, que eu pesquisei O correio da manhã de primeiro até os quatro anos 

do jornal e o resto eu pesquisava em São Paulo no arquivo do estado. Naquela época 

ficava perto da Consolação. Então eu fiquei sabendo que eles tinham ganhado essa 

coleção do jornal O correio da manhã e eu perguntei se eu poderia... Então eles me 

levaram em uma sala onde estava todo O correio da manhã empilhado. Aí permitiram 

que eu trouxesse e, como eu disse, eu também fiz a pesquisa tanto na dissertação de 

mestrado como a tese de doutorado foi quase o mesmo período, mas eu reli os jornais 

todos. Foi feito assim. Dia a dia, pesquisei quatro, cinco anos de jornal. 

A.M. – Mas no caso de entrevistas com militares. 

J.F. – Ah, sim, então veja bem. Quer dizer, no caso da pesquisa sobre movimento 

estudantil, que até hoje é o trabalho mais citado meu. Quase duas vezes mais citado que 

O palácio e a caserna. No caso do movimento estudantil eu entrevistei cinco pessoas. 

Porque eu também achava que era muito... Não trazia muita informação nova, as 

entrevistas. O pessoal contava uma história que era muito marcada pelo contexto da 

época. Não havia ainda um distanciamento histórico. Eu entrevistei o José Genuíno, o 

José Dirceu, o David Capistrano, que na época era de uma corrente minoritária, que era 

o Partido Comunista no movimento estudantil; um cara chamado Bernardino 

Figueiredo, que tinha sido presidente do centro acadêmico lá na USP. Quem foi o 

outro? Então consegui conversar com essas pessoas. Ah, o Jorge Batista Filho, que tinha 

sido do grupo da Dilma, da Colina. E ele tinha sido preso, torturado, etc. e tal e ele foi 

depois editor do jornal Em tempo. O Jorge Batista Filho, que eu entrevistei, estava em 

uma época de... O Daniel estava fazendo a mesma coisa. Estava entrevistando várias 

pessoas e publicou o livro dele. Mas o Jorge Batista logo em seguida morreu em um 

acidente de automóvel. Então não deu... Fui a única pessoa que conseguiu entrevistar, 

porque o movimento estudantil de Minas era importante. Aí até o Daniel, quando 

publicou o livro, perguntou se eu poderia ceder essa entrevista para ele. Saiu no livro do 

Daniel. Esqueci o nome agora do livro do Daniel. E nessa época eram três pessoas que 

estavam fazendo a mesma coisa. Quer dizer, pesquisando... O Daniel estava fazendo e o 
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Marcelo Ridenti também. Só que, para você ter uma ideia, quando saiu o livro do Jacob 

Gorender contando a história da esquerda... 

C.C. – Combates nas trevas? 

J.F. – Isso. Eu e o Marcelo tínhamos feito tudo aquilo sozinho. Quando saiu aquele livro 

já todo prontinho, a gente já tinha pesquisado tudo sozinho aqui. Olha, para deixar bem 

claro o que foi essa época, quando saía um livro como esse meu, todo mundo comprava, 

porque tinha poucos livros. Não era como hoje que você tem 200 livros e tem que 

escolher um. Naquela época os livros que saiam contando a história da esquerda todo 

mundo comprava. Então ninguém me conhecia, porque eu era professor secundário, mas 

o livro em dois anos esgotou. 

C.C. – Agora, para o doutorado... Bom, o livro você se baseia muito também em fontes 

publicadas. O Carlos Castelo Branco, dos Luís Viana Filho, você chegou a fazer 

entrevista com militares? Tentou? 

J.F. – Não. Foi interessante, eu nem pensei em fazer isso. O que eu fiz, meu corpus de 

pesquisa foram os jornais e todas as narrativas que havia sobre 1964-1969, 

considerando que eu estava fazendo a pesquisa em 1990, 1991. Então eu voltei para as 

memórias, memórias de Luiz Viana Filho, memória do Mem de Sá... Todos os políticos 

que tinham participado do governo Castelo Branco e do governo Costa e Silva. São 

muito boas, porque são memórias com o calor da hora, quando o regime ainda não tinha 

fechado totalmente. 

C.C. – Mas não pensou em tentar entrevistar por que você achava que essas fontes 

bastavam ou por que achava que não tinha acesso? 

A.M. – Alguma dificuldade? 

J.F. – Sim. Porque também todos os depoimentos que vocês colheram começam a ser 

publicados quando? 

C.C. – Noventa e quatro. 

J.F. – Então já tinha... Não estavam disponíveis. Não, porque na época nem passava 

pela minha cabeça, fazendo a pesquisa em 1991, que eu pudesse encontrar alguém 

desses militares que pudesse me contar alguma coisa relevante. Não passou. Era fácil 
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para mim entrevistar a esquerda, que eu entrevistei esses poucos militantes estudantis, 

mas para o livro nunca pensei em ter. Acho que boa parte também já tinha... Os do 

governo Castelo Branco já tinham falecido, eu acho. 

C.C. – O tema era, vamos dizer, visto como relevante, importante no campo do 

doutorado, ou não? 

J.F. – Não. Eu era, tirando o Eliézer, eu era o único que estava estudando isso. E no fim 

acabou sendo uma pesquisa interessante, porque eu justamente acabei criticando essa 

questão do elogio dos castelistas, que está muito forte. Alfred Stepan, o Eliézer e toda a 

literatura brasilianista. Mas eu fiz isso sem recurso à história oral, à entrevista. 

C.C. – Antes você se afasta também, em vários pontos, da narrativa do René Dreifuss, 

que tinha sido publicado, eu também não me lembro o ano agora, mas foi um livro de 

peso. 

J.F. – Foi. 

C.C. – Peso no duplo sentido, que era um livro gigantesco, não é? Uma massa de 

pesquisa enorme, de levantamentos. 

A.M. – Em que medida a formação que você teve nas ciências sociais influenciou o teu 

olhar sobre o tema? 

J.F. – Ah, influenciou muito, porque eu era, dentro daquilo que eu falei, lá da Unicamp. 

Você era marxista gramsciano, ou você era marxista althusseriano, ou você era marxista 

eurocomunista, mas era todo mundo marxista. Eu, um pouco naquela linha do 

Poulantzas e Althusser, mas é interessante que o livro é muito... Os dois livros são 

muito marcados por isso. Tanto é que o Poulantzas é um ponto de referência, mas 

quando a coisa ia para a análise prática, não servia muito, porque eu tinha a intuição, na 

época, que tinha realmente que me dobrar às evidências que eu estava encontrando. Não 

encaixar isso em uma estrutura de classes, rígida. Mas a influência foi muito grande, 

tanto é que o primeiro livro, toda a análise da classe média feita a partir do Décio Saes, 

que era althusseriano e nesse livro é o Poulantzas. 

A.M. – Eu fiz ainda o curso de teoria do Estado com o Décio Saes quando eu fiz 

graduação na Unicamp. Era ele que dava teoria do Estado II e eram esses autores que a 

gente estudava. 
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J.F. – De Hegel a Marx, não é? 

C.C. – Você tentou dar um quadro, eu diria, mais complexo e dinâmico desse momento 

interno, desses dois primeiros anos visto do ponto de vista interno da ditadura, que tinha 

essa divisão castelista, linha dura, que é muito, vamos dizer, reificado pelos próprios 

militares. Também faziam muito isso, embora não só os analistas que você mencionou. 

Aí mostra também os albuquerquistas e o grupo palaciano, que não era exatamente 

costista, o Jaime Portela e tal, o Andreazza, tinha ali um grupo um pouco diferente. 

Como é que você vê, passados quantos anos já? Mais de 20 anos essa pesquisa. 

J.F. – Então, o que a gente tem que entender, é que essa coisa de que o Castelo Branco 

era democrata não havia na época do governo dele. Para todo mundo ele era o ditador. 

Inclusive para o jornal Estado de São Paulo. Com a necessidade de colocar, apoiar o 

Geisel e o Figueiredo para sair do regime militar, que isso era uma coisa que a esquerda 

moderada que fazia, se reescreveu a história e o Castelo passou a ser visto como... O 

Geisel como herdeiro do Castelo, mas para apoiar o Geisel e uma saída para o regime... 

Para apoiar o Geisel, que o Partido Comunista, por exemplo, apoiou, se reescreveu a 

história do Castelo como democrata. 

C.C. – Recuperou-se, inventou-se uma tradição. 

J.F. – Quando, na verdade, primeiro ele foi quem implantou o regime e depois ele era 

um pragmático. Quando ele via que a situação estava apressando, não conseguia 

aguentar, ele ia fechando também. Então você falar, na época, que o Geisel, que o 

Castelo Branco não era democrata era uma heresia. Aí quando saiu o depoimento que 

vocês colheram com o Geisel, as pessoas que tinham lido já esse livro... Quase ninguém 

tinha lido, na verdade. Aí as pessoas vieram falar: “Poxa, mas o Geisel confirma o que 

você tinha falado. A visão que o Geisel tem você tinha...” Mas o livro ficou, olha... 

Quando fez aniversário de 30 anos do golpe, 1994, 40 anos, esse livro ninguém tinha 

lido. Agora recentemente não. 

C.C. – Eu li, está todo marcado aqui. Você pode ver. [riso] 

J.F. – Não, você leu, Maria Celina leu, meu grupo de... Tinha lá umas 20, 30 pessoas 

que tinham lido. Mas, surpreendentemente, nos últimos 10 anos essa visão de que tem 

vários grupos foi incorporada na historiografia. Ela passou a ser uma corrente 

importante. E como o livro está disponível na tese, então as pessoas, hoje em dia, 
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podem buscar a tese. Porque antes não. Se o cara não conseguisse comprar o livro, ele 

não podia citar o livro. 

C.C. – Você também escreve em uma linguagem muito clara. Você diz na apresentação, 

nos agradecimentos, que quis escrever para qualquer pessoa ler, sem muito jargão, 

aquela discussão que era muito comum no meio acadêmico ainda. Ainda é, mas naquela 

época era mais forte ainda a necessidade de fazer uma coisa meio esotérica, hermética, 

só para iniciados e tal. 

J.F. – É, eu não gostava disso, não. 

A.M. – Uma curiosidade. Porque você falou que tinha uma dificuldade de, do ponto de 

vista teórico, que você teve na tua formação em ciências sociais e as evidências que 

você encontrava. Quando você foi para os Estados Unidos, você teve acesso a uma outra 

bibliografia. Isso te ajudou de alguma maneira? 

C.C. – Em que momento você foi? Você passou 14 meses, não é? 

J.F. – Noventa e um. E os dois primeiros meses de 1992. 

C.C. – Você chegou a fazer algum curso lá, ou foi só foi fazer pesquisa? 

J.F. – Cheguei, mas o professor que me recebeu lá era marxista também, o Ronald 

Chilcote. E tinha uma revista marxista lá, que era a Latin America Perspectives, que é a 

esquerda histórica americana da Califórnia. Então toda a introdução do livro é uma 

crítica às análises brasilianistas, não é? Mas o que basicamente não servia é que, dentro 

do althusserianismo, com aquela ideia de que o sujeito é portador de estruturas, não 

existe ação que não seja vinculada a uma estrutura de classe. Mas isso não funciona para 

analisar esse regime, porque os conflitos que estavam acontecendo no regime militar 

não tinham nada a ver, no interior dele, com classes sociais. Na Argentina talvez, o 

O’Donnell fala que na Argentina a sociedade se divide e divide as Forças Armadas, mas 

no Brasil as Forças Armadas permaneceram mais ou menos imunes aos conflitos de 

classe. As Forças Armadas não se aliaram com um ou outro setor da burguesia, um 

outro setor da sociedade. A dinâmica era interna. Então o que me salvou, para o livro 

não ficar totalmente datado, foi que eu preferi dar relevo ao que eu estava descobrindo e 

não ao que eu achava que devia ser. Porque eu nunca concordei muito com essas 

análises de que o movimento dos bancários é a expressão da classe média assalariada. 
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Da sociedade inteirinha dividida em camadas de classe, que as análises do Décio, do 

Armando Boito, etc. Para mim era mais matizado. 

C.C. – A banca tua tinha o Eliézer, o Sebastião Velasco e Cruz, Fernando Azevedo... O 

Daniel estava? Daniel Aarão Reis? 

J.F. – Estava. 

C.C. – Estava também. Como é que foi a defesa? Como é que eles receberam o 

trabalho? 

J.F. – Então, e o Fernando Azevedo, meu colega de departamento. Foi tensa a defesa, 

porque eu estava nervoso, mas... 

C.C. – Você já era professor, não era? 

J.F. – Já era professor na UFSCar desde 1989. Mas foi uma defesa, para mim, muito 

gratificante e era mais a minha insegurança, mas eu estava... E depois o Sebastião tinha 

um ótimo texto junto com o Carlos Estevam Martins, que é o texto que fala da história 

secreta da abertura, não sei o que. Um texto ótimo, aquele texto. Foi muito bom. Depois 

o Sebastião ficou... Me dei muito bem com ele. O Eliézer depois também. 

C.C. – Agora, só voltando à Unicamp. Você não participava então do Núcleo de 

Estudos Estratégicos nesse período? 

J.F. – Não. Era muito novo. O Núcleo de Estudos Estratégicos era o Eliézer, o João 

Quartim, a Wilma e o Cavagnari. Eu ainda estava... Não tinha publicado o livro ainda. E 

como eu disse, o livro saiu e demorou muito tempo para virar uma coisa que alguém 

citasse. Muito tempo. 

A.M. – Então você não participava... Na época, nesse começo, na década de 1990, já 

havia alguns encontros. O grupo da Anpocs é de que ano? 

C.C. – Forças Armadas, Estado e sociedade. 

J.F. – Não. 

C.C. – Desde os anos 1980. 
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J.F. – Eu participava do grupo que era “Partidos e movimentos de esquerda”. Aonde 

estava o João Quartim. O Marco Aurélio Garcia, Daniel Aarão Reis, Michel Zaidan. 

Mas aí a Anpocs expeliu esse grupo e aí nós ficamos meio órfãos. Esse e o grupo de 

estudos de relações internacionais saíram ao mesmo tempo. 

C.C. – Você começou na UFSCar em... 

J.F – Começo de 1989. 

C.C. – Oitenta e nove. O departamento era ciências sociais? 

J.F. – Era. Um departamento recém fundado. Nós tínhamos sete professores só. 

Tivemos extrema dificuldade em nos afirmar. Todos os professores eram ex-alunos da 

Unicamp ou da USP e foram vistos como ex-alunos muito tempo, com exceção do 

Fernando, que veio de Recife. Ele era o único que já era mais articulado. Ou alguns 

professores já estavam à beira da aposentadoria, mas sete professores nós tínhamos. 

Então foi um processo muito demorado e difícil para firmar as ciências sociais na 

UFSCar. Hoje em dia tem três programas de mestrado e doutorado, um de cada área. 

Antropologia e sociologia, essas são super respeitadas. Política é um pouco mais 

complicado. 

C.C. – Você também criou em noventa e seis que começou o Arquivo Ana Lagôa? 

Arquivo de política militar. Como é que surgiu isso? 

J.F. – Isso foi uma coisa... Outra dessas... 

C.C. – Vai fazer 20 anos, não é? 

J.F. – Vai fazer 20 anos agora ano que vem. É outra coisa que foi fortuito. Eu mandei 

um artigo sobre a crise de 1969 da morte do Costa e Silva e sequestro do embaixador do 

americano, aqueles dias ali, para a revista da SBPC, a revista que vendia em bancas. 

Acho que vende ainda. E a moça que eles pediram para transformar em um texto 

jornalístico o que eu tinha mandando, um texto pequenininho, ela mandou uma carta 

para a revista falando o seguinte: “Olha, eu estou tentando doar para várias 

universidades um arquivo que eu tenho de recortes, etc. e tal, que eu guardei desde 

1968.” Eram 10 mil recortes de jornal. “Mas não estou conseguindo. Ninguém quer.” 

Eu falei: “Eu quero”. “Pode ficar.” 
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C.C. – Era a Ana Lagôa. 

J.F. – Ana Lagôa. 

C.C. – Que tinha feito um livro sobre o SNI. 

J.F. – E que tinha sido orientanda, depois não deu certo, do José Murilo. 

C.C. – Aqui no Iuperj? 

J.F. – É. Ela tentou fazer... Então ela guardou uma bibliografia boa sobre o 

nacionalismo militar. 

C.C. – Ela não defendeu a tese? 

J.F. – Não. Não deu certo. Mas o que acontece? Eu falei para ela: “Então juntou a fome 

com a vontade de comer.” Eu queria, estava surgindo naquela época na Fapesp uma 

bolsa chamada “Jovem pesquisador em centros emergentes”, que era para você criar 

uma área e eu, no momento que eu pedi essa bolsa, eu ganhei esse arquivo e ela também 

queria doar para alguém. Era uma universidade que não tinha nenhuma tradição. 

Nenhuma nessa área. Então eu falei para ela que queria e não sabia nem como é que eu 

ia fazer com aquilo. Aí eu fui buscar na casa dela na véspera do Natal, em uma 

caminhonete que meu pai tinha. Levei lá, pusemos tudo lá dentro. Eu levei para casa, 

abri aquilo, fiquei fascinado com o material que tinha ali. Na verdade, uma chácara que 

eu abri lá, porque era bastante coisa. E eu levei para a UFSCar. O Celso esteve lá no 

começo. Não era nada, era uma salinha de 3m por 2m. 

C.C. – Aí começaram as duas moças. Esqueci o nome. Que vieram até aqui fazer um 

estágio. 

J.F. – Ana Virgínia, a Viviane. E aí com bolsas, uma bolsa atrás da outra, da Fapesp 

principalmente, eu fui aumentando. Até que nós conseguimos o Pró-defesa, que foram 

quatro anos. Já era um dinheiro maior. E com isso nós compramos as estantes 

deslizantes e pusemos seis mil artigos de jornal na integra na internet. 

A.M. – Nesse período, desde que começou o arquivo, aí você também começou a 

formar estudantes já interessados pelo tema. Aí como é que foi isso? Porque na 

Unicamp você falou que eram você e o Eliézer e que o tema, estudar os militares, não 
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era um tema muito... Enfim, que chamava muito a atenção dos estudantes e também não 

era bem visto. 

J.F. – É, tinha o Sebastião e o Eliézer, mas eles eram meus professores. Eu era 

simplesmente uma pessoa que estava fazendo uma pesquisa de doutorado. Não tinha 

nenhum status para conviver com eles ainda. Mas aí, a partir de 1992, eu começo a 

orientar iniciação cientifica sobre o período ditatorial e do final dos anos 1990 começam 

a sair as primeiras dissertações de mestrado. Mas aí era uma outra geração, a geração 

minha, do Celso, do pessoal que estava no núcleo da Unicamp como o pessoal que 

tocava o núcleo, que era o Hector, a Suzeley e o Samuel, o Eduardo, Manduca, você 

também. Você estava... 

A.M. – É, eu era uma estagiária. 

J.F. – Eles eram todos recém-doutores, então não tinha essa bola toda. Todos nós 

estávamos... E aí, mais ou menos na mesma época, nós fomos virando pesquisadores 

pós-doutores, todos nós. 

A.M. – E aí começou a se formar uma nova geração. 

J.F. – Aí começou a formar grupos no estado de São Paulo. O pessoal foi para Franca e 

lá formou um grupo que hoje tem uma tradição de 20 anos. O da UFSCar também e o 

da Unicamp, que era formado só por grandes nomes, ele entrou em crise. 

C.C. – Por quê? 

J.M. - O núcleo da Unicamp houve divergências internas. Lá estava o Quartim, o 

Cavagnari, o Eliézer. O núcleo acabou. Esse grupo que estava tocando a parte prática do 

grupo, mas não eram os grandes nomes, eles foram para... Eles foram para trabalhar em 

Franca e aí sim fizeram um trabalho de longo prazo. Era muito diferente a área. A área 

no começo, ela tinha cinco ou seis nomes. Nós não. Nós éramos de uma geração que a 

gente tinha que criar um espaço mais parecido com a universidade americana, que tem 

muita gente pesquisando a mesma coisa. E aí foi feito isso. Depois de muitos anos eles 

criaram uma sólida tradição de estudos, mas demorou. 

A.M. – Esse era um ponto que eu queria lhe perguntar também. A Unicamp nesse 

período, durante toda a década de 1990, ainda tinha muito uma tradição francesa forte. 

Ainda se organizava muito, como a USP também se organizava mais no começo, com 
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esse sistema de cátedra dos grandes nomes e os estudantes que se organizavam em torno 

desses grandes nomes, que é um pouco o que você disse. No núcleo tinha o Cavagnari, 

o Eliézer, o Quartim e as pessoas se organizavam em torno deles. Nesse período, a partir 

da década de 1990, a universidade também vai mudando o perfil. E aí como é que você 

viu isso? Essa passagem desse modelo mais da ciência social francesa para um modelo 

americano? Porque você pegou exatamente essa passagem. 

J.F. – É verdade. Eu peguei isso, porque eu me lembro que em 1990 o professor Vilmar, 

que tinha sido presidente da Anpocs, Vilmar Farias, ele foi dar uma palestra lá na 

UFSCar. Nós não tínhamos o curso de ciências sociais ainda quando eu entrei. E ele 

falou o seguinte... Ele tinha se formado nos Estados Unidos e ele falou o seguinte. Eu 

me lembro do jantar, ele falou o seguinte: “Olha, nós estamos fazendo aqui uma ciência 

social primitiva.” Então ali que eu percebi que... E aí nos próximos anos mudou 

completamente. Com a fundação da Anpocs realmente que mudou, não é? A Anpocs já 

tinha... Ela tinha um objetivo, que eu imagino, que era sair de uma ciência social feita 

por grandes nomes e passar a ser uma ciência social feita por uma comunidade 

epistêmica. Tanto é que a Anpocs muitas vezes tinha um grande nome como presidente, 

mas quem tocava a Anpocs era a geração dos alunos desses grandes nomes. Por 

exemplo, um caso claro, Maria Hermínia Tavares de Almeida, Sérgio Miceli, que eles 

eram alunos de Antônio Cândido, José Albertino Rodrigues, dos grandes nomes. Então 

aí houve uma mudança e realmente as ciências sociais no Brasil passou a ser feitas por 

mil pessoas, por exemplo. E nós entramos nessa fase. 

C.C. – Bom, você está dando aula lá em São Carlos, orientando, fazendo suas pesquisas. 

O Arquivo Ana Lagôa ficou sendo uma fonte sua de pesquisa também, vamos dizer, 

prioritária? Como é que isso... Eu acho que ele se junta com a sua trajetória de 

pesquisador. 

J.F. – Uma boa pergunta, porque houve uma mescla que, na medida que eu ia para os 

lugares e trazia muito documento, eu sempre tive uma coisa, que não é todo mundo que 

tem na universidade. Uma vontade de transformar a minha pesquisa em fonte, acervo, 

da universidade. Tem muita gente que não se preocupa com isso. Então conforme eu fui 

fazendo minhas pesquisas, eu ia trazendo tudo. Por exemplo, em 1997 eu consegui o 

primeiro estágio de pós-doutorado, eu fiquei três meses em Los Angeles, no estado da 

Califórnia e eu trouxe 2 mil páginas de xerox. Então tudo isso foi anexando. De certa 
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maneira, o Arquivo Ana Lagôa no começo era tudo que eu trazia. Mas aí depois o 

professor Shiguenoli doou uma coleção grande de livros. A Niésia também. No fim 

ficou uma referência. O pessoal não doava mais para a Unicamp. Começou a doar... 

Eles eram professores da Unicamp. Começaram a doar para a UFSCar. Então hoje o 

arquivo é já uma referência. Hoje 20 anos, não é? 

C.C. – Uma estrutura mais, quer dizer, estabelecida, garantida pela universidade, por 

status. 

J.F. – A unidade da universidade que abriga os acervos já tem uma estrutura melhor, 

mas o arquivo foi basicamente bancado por bolsas minhas, que eu pagava uma pessoa 

que ficou 15 anos lá prestando serviços terceiros para mim. Então agora, que eu estou 

para me aposentar, não sei exatamente o que vai acontecer. Mas agora o arquivo tem um 

espaço razoável e conseguiu pôr 6 mil recortes na rede. Recortes que eu tinha o 

problema de direito autoral. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, mas nunca 

ninguém reclamou. Está lá. 

C.C. – E João, em 2006 você é o primeiro presidente da Abed. Estava surgindo. Como é 

que você lembra desse momento? 

J.F, - Eu fui fazendo uma carreira gradual e, mais ou menos, vamos dizer, os lugares 

que eu tinha contato eram... Como não tinha o grupo na Anpocs, nós estávamos meio 

desarticulados na área, não é? Aí como o Manuel Domingos, professor da Universidade 

Federal do Ceará foi ser vice-presidente do CNPq, ele percebeu como é que é feita a 

política cientifica no Brasil. Você não fica esperando os editais. Você cria os editais. Se 

cria. Então ele percebeu que a área nossa só poderia surgir se ela tivesse uma 

associação. Aí ele procurou alguns professores para ver se alguém topava fazer aquilo 

que era ser o primeiro presidente da associação. Aí eu não topei, acho que o Celso 

também. Ele procurou algumas pessoas. Ele era uma pessoa muito política, ele fazia 

todo esse trabalho de bastidores e tinha também o professor Eurico. O Manuel 

Domingos e o professor Eurico Figueiredo, da Federal Fluminense, eles eram da 

geração dos luminares, pode-se dizer. Eles que estudavam os militares quando ninguém 

estudava. Tinha cinco ou seis pessoas. Mas eles tiveram uma importância fundamental, 

porque eles perceberam que também tinha que surgir o mesmo processo que tinha 

surgido na Anpocs. Surgir uma comunidade epistêmica e não uma... Nenhuma 

associação vive de luminares. Não existe isso. Na verdade, ela é a proletarização. A 
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associação é a proletarização da coisa. Todo mundo que está pesquisando. Então aí no 

fim eu acabei aceitando. Foi fundada formalmente em 2005, mas eu fui para a Inglaterra 

no primeiro semestre de 2006. Mas foi o tempo também necessário para a burocracia 

funcionar, tirar os documentos e tudo. Aí voltando, segundo semestre de 2006, voltando 

da Inglaterra em fevereiro de 2007, já tinha sido marcado o primeiro encontro. 

Acontecia na UFSCar. Aí nós fizemos o primeiro encontro na UFSCar, depois veio para 

cá, foi feito um encontro aqui em Niterói. E aí a associação, ela foi feita com base em 

três pessoas que eram da geração dos pioneiros. O Manuel, o Eurico e o Eliézer, se bem 

que principalmente o Manuel e o Eurico, que dedicaram muito tempo àquilo, que 

tiveram uma facilidade muito grande de se integrar com o grupo que veio depois deles. 

Não era muito diferença de idade, mas de geração universitária era. Então aí nós 

conseguimos fazer uma coisa muito rara: juntar 10 pessoas, que tinham pontos de vista 

completamente diferentes um do outro e todo mundo, a bem da associação, dialogar. 

Foi fantástico esse... 

C.C. – Eu me lembro que no iniciozinho o Manuel e o Eurico tinham... O Manuel desde 

o início queria fazer uma associação de defesa. O Eurico queria fazer de estudos 

estratégicos. Tanto que depois ele vai criar o programa, o Instituto de Estudos 

Estratégicos. Ele aceitou, mas era uma... Tinha uma discussão no início sobre a 

terminologia. E eu me lembro também da discussão de quem poderia participar. Seriam 

só acadêmicos? Militares podem participar ou não? Ou só se forem pesquisadores 

também? Isso não era tão claro, pelo menos para mim, nessas discussões que 

aconteciam. 

J.F. – Não, foi, porque você participou ativamente na discussão do primeiro estatuto e 

você, inclusive, destacou isso, que não podia ser qualquer militar, que daqui a pouco as 

escolas militares resolveriam que todos os oficiais que estavam fazendo curso deviam se 

filiar à Abed e a Abed seria uma associação militar. Então nós tomamos um certo 

cuidado para... Ela conseguiu ser... Hegemonicamente ela é uma associação de 

pesquisadores acadêmicos e os militares entraram subordinados a isso, não é? A 

verdade é essa. Mas aí o Eurico tinha feito uma coisa fantástica, que é topado entrar na 

diretoria e não como presidente e ele era um nome, mas eu consegui, junto com o 

Samuel, fazer uma boa amizade com o Eurico e em todos os lugares a amizade, o fator 

pessoal pesa, mas aqui no Brasil pesa mais ainda. A gente criou uma relação de 
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confiança e conseguiu fazer três gestões. Eu, depois o Eurico, depois o Samuel. Aí a 

associação já estava consolidada. 

[FINAL DO ARQUIVO I] 

 

C.C. – Só falando ainda aqui da criação da Abed, não é? Eu já tinha mencionado essa 

discussão sobre defesa ou estudos estratégicos. Na verdade, era só o Eurico que 

defendia, mas quando também viu que tinha um consenso de ser defesa, ele aceitou e 

fez parte, como você lembrou, da diretoria. Diretor de relações institucionais, se eu não 

me engano, que ele foi na época. 

J.F. – Não me lembro qual foi. A diretoria era muito ativa. 

A.M. – Por que defesa e não estudos estratégicos? Tinha alguma visão de fundo que 

levou a essa definição? 

J.F. – Então, eu só queria primeiro retomar uma coisa, que é a seguinte: eu já estava há 

10 anos pesquisando militares, saindo recém-doutor, até chegar um ponto que a gente 

tinha um grupo de pessoas que se autorreconhecia e pessoas que eram todas da mesma 

geração. Não havia uma hierarquia. Era a Suzeley, o Héctor, o Samuel, o Celso, eu e 

não sei mais quem eram as pessoas que estavam nessa mesma. Porque os outros depois 

foram pessoas que a gente foi formando também, não é? Então em 2005, se não tivesse 

surgido a Abed, eu não teria saído da esfera da UFSCar. Com o surgimento da Abed e 

como eu fui o primeiro presidente, eu não só tive que fazer uma coisa para qual eu não 

sabia que eu tinha habilidade e eu fiz com facilidade, que é fazer uma coisa que eu 

ouvia todo mundo, conversar com todo mundo. Qualquer um que aparecia eu respondia 

o e-mail, etc. e tal. Isso foi bom. Eu tinha essa diplomacia que eu não sabia que eu tinha. 

Mas uma outra coisa que eu não tinha e tive que fazer era ir para Brasília conversar com 

autoridades. Isso daí, para mim, era um sofrimento tremendo. Era horrível fazer isso. 

Tem gente que gosta muito, mas eu não gostava. Então conversei com o ministro de 

assuntos estratégicos, conversei com o ministro da defesa, conversei com o presidente 

do CNPq, mas eu era uma pessoa... Embora eu more em Campinas, que é uma cidade 

que não se considera interior, mas eu era um interiorano. Quer dizer, no bom e no mau 

sentido não estava acostumado com esse contato, com essa coisa. Mas eu tive que fazer 
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isso e isso me abriu bem, fez muito bem para mim ter que enfrentar esse mundo mais 

amplo. 

C.C. – Você mencionou contatos com ministros civis, da defesa. Isso é civil. E com a 

instituição militar você também... Como foi essa experiência? 

J.F. – Ah, sim, sem dúvida. Exato. Por causa do Eurico, que tinha feito um projeto de 

estudos estratégicos que era metade militar, metade civil, nós passamos a ter contato 

com... Muitas reuniões eram feitas dentro da ECEME, dentro da EGN, atividades na 

Universidade da Força Aérea, contato com ex-ministros, que estavam lá no núcleo. Por 

exemplo, o ex-ministro da Marinha. A partir daí foi feita uma espécie de camaradagem 

mesmo com esses núcleos e outro dia eu tive o prazer de ver um livro que vai sair agora 

de um militar. Ele falando que foi muito importante para as Forças Armadas hoje o 

contato com o mundo civil. Que de certa maneira, o que aconteceu nessa camaradagem 

de banco, de mestrado e doutorado, foi que os militares que foram fazer esses cursos na 

universidade, inclusive, acabaram sendo influenciados pelas ideias diferentes do mundo 

civil e hoje em dia esses militares estão divididos entre várias posturas que tem do 

mundo político hoje em dia. Porque respeitam as pessoas. Aquela coisa do contato 

pessoal. Então teve isso sim, isso se mantém. Agora, o que acho que é o negócio da 

defesa e da estratégia. O Manuel estava muito preocupado de a gente criar uma linha 

dentro do CNPq e criar um comitê. Ele criou esse comitê com a força que ele tinha 

como vice-diretor, mas o comitê não sobreviveu. 

C.C. – Era um comitê temático. Tinha dois anos de duração. Eu fui parte junto com o 

Eliézer e o Ramalho. 

J.F. – Isso. Nós tentamos fazer isso sobreviver, mas não deu, porque na verdade o CNPq 

e a Capes são estruturas que têm uma dinâmica própria. 

C.C. – E a demanda era pequena. 

J.F. – E a demanda era pequena. 

C.C. – Eu lembro que havia pouca demanda. As pessoas tinham muito medo de sair das 

suas áreas tradicionais, por exemplo, e pedir uma bolsa de produtividade no comitê de 

defesa, que ninguém sabia se ia fecundar. 

J.F. – Foi o meu caso. 
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C.C. – Então as pessoas ficavam... Eu mesmo tinha na área de história. Acho que a 

Maria Celina foi a única que ganhou uma bolsa de produtividade de defesa no início. 

Depois ela acabou mudando, porque acaba com o comitê. 

J.F. – O Hector também. 

C.C. – Tinha uma demanda pequena, eu me lembro. 

J.F. – Eugênio Diniz... Bom, mas enfim, o problema do Manuel era a questão da relação 

com as agências e com o Ministério da Defesa. E com uma tradição francesa que 

chama-se défense. E no caso do Eurico, o Eurico tinha uma tradição mais inglesa, aonde 

no começo dos anos 1960 foi uma recriação dos estudos estratégicos do Michael 

Howard e o Eurico tinha essa coisa que vinha também do... Outra pessoa que tinha feito 

na Escócia, que era o René Dreifuss, que era estudos estratégicos. Era mais anglo-saxão. 

Mas a gente achou melhor ficar com a defesa. Foi maioria. A gente foi maioria. E 

funcionou assim. Porque na verdade a defesa é uma área de estudos que conversa com o 

Ministério da Defesa. 

C.C. – E o primeiro encontro foi um sucesso lá em São Carlos. 

J.F. – É, foi super modesto. 

C.C. – É, mas teve uma vitalidade. 

J.F. – Teve 80 trabalhos. 

C.C. – Oitenta trabalhos apresentados? 

J.F. – Isso. Mas muita gente. 

C.C. – Muita gente assistindo. 

J.F. – É. 

C.C. – Vários militares também foram participar, assistir. 

J.F. – Porque as pessoas começaram a me escrever perguntando o que era. Eu falei: 

“Olha, você precisa ir.” E aí começaram a aparecer militares que, quando perceberam a 

abertura que a gente tinha... Porque, realmente, nesse tempo que eu fui o presidente da 

Abed eu agi totalmente como diplomata, que era uma coisa, como eu já disse, que eu 
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consegui, percebi que eu fazia com facilidade. Então não teve nenhuma resistência à 

entrada dos militares. Depois as escolas começaram a incentivar as pessoas a ir. 

Colocaram como prioridade. Aí a dinâmica hoje em dia é uma dinâmica de congresso, 

com 600 pessoas, 500 pessoas. Já está na história. Acabou de sair um artigo de uma 

argentina dizendo... História das relações civis-militares e fazendo um parágrafo de 

elogio à Abed. 

C.C. – Que tem 20 anos, não é? Incrível. A gente está falando de uma história de 20 

anos atrás. Dois mil e cinco. 

J.F. – São 10 anos. 

C.C. – Perdão. Sim, desculpa. 

A.M. – Da Abed é de 10 anos. Da criação do Ana Lagôa 20 anos, 10 anos da Abed. 

Quer dizer, nesses últimos 20 anos cresceu o interesse academicamente sobre... 

J.F. – Cresceu por causa da Abed, não é? Porque você tinha alunos que tinham um 

congresso anual badalado e tinha dinheiro, porque tinha o Pró-defesa. Então cresceu por 

causa do Pró-defesa, que foi uma articulação feita lá em Brasília por algumas pessoas 

que tinham penetração em um mundo que nós não tínhamos. Era o Manuel, Antônio 

Jorge Ramalho, que almoçavam ou jantavam com pessoas da burocracia federal e, com 

esse dinheiro e com a Abed, hoje em dia tanto é uma área sólida, que ela já é uma das 

áreas do Comitê de Ciência Política e Relações Internacionais. O comitê hoje se orgulha 

de ser multidisciplinar. Ele tem relações internacionais, política e estudos de defesa em 

10 anos. 

A.M. – Como é que você vê essa questão da interdisciplinaridade ou 

multidisciplinaridade nos estudos de defesa? Você falou um pouco dessa relação com as 

escolas militares. Quer dizer, as escolas militares também, recentemente, entraram para 

o mundo da Capes formalmente. Com a criação de programas de pós-graduação stricto 

sensu. Como é que você vê esse processo? Primeiro um interesse maior acadêmico. 

Quer dizer, jovens se interessando pelo tema. 

J.F. – Tudo isso é muito recente. Quer dizer, houve um congresso da ABCP, Associação 

Brasileira de Ciência Política, regional, um congresso entre... Um congresso 

intermediário. Foi feito na UFSCar e foram lá os presidentes da Associação Brasileira 



28	
	

de Antropologia, Ciência Política, Sociologia, Relações Internacionais e eu fui, – não 

era mais presidente, mas fui representando a Abed. Eu realmente achei que tinha sido 

um fracasso o que eu fui falar lá. Porque eu falei que os estudos de defesa não tinham 

uma episteme própria, que ele era ciência política, era história, era antropologia, era 

sociologia, estudos de gênero. Tudo, tudo. E assim é. Assim é estudos de defesa. E eu 

achei que tinha caído totalmente no vazio. Não tinha caído no vazio. Tanto é que nós 

estamos, hoje em dia, em um comitê de ciência política e relações internacionais. Mas, 

ao mesmo tempo, há uma sólida base de defesa dessa área. Tanto é que ela está lá nas 

várias linhas da ciência política, porque relações civis-militares é uma área de longa 

tradição na ciência política. Tanto é que os primeiros presidentes da Associação 

Internacional de Ciência Política, todos eles eram estudiosos de militares. Tanto eu 

podia defender que é uma área que a ciência política tem interesse, quanto que ela, 

como defende o Héctor, por exemplo, ela não é uma área que tem uma episteme própria. 

Somos várias áreas. Nós convivemos ali dentro da Abed. 

A.M. – E essa expansão? Como é que é essa expansão? Quer dizer, o nosso objeto de 

estudo vem participar da Capes. E aí? Como é que... 

J.F. – Aí veja. A expansão dos estudos de defesa que você está perguntando? 

C.C. – Não, ela está perguntando dos mestrados militares, que agora começam. 

A.M. – Sim, é um pouco o outro lado. O João Roberto estava falando no começo que os 

militares foram para as universidades, se formaram, passaram a ter uma visão... 

J.F. – Aqui no Rio de Janeiro os militares, as escolas militares já fazem parte do 

Conselho dos Reitores. A ECEME, a Universidade da Força Aérea e a Escola de Guerra 

Naval. Mas fora do resto do Brasil, fora do Rio de Janeiro... Agora eles estão lá, como o 

Beirão, representante dos mestrados profissionais, o Rafael Villa representante de 

Relações Internacionais e... Eu acho que é o Marenco que era ciência política e do 

comitê em geral. Mas agora isso está consolidado. Ninguém sabe ainda. Porque outro 

dia, eu conversando com o pessoal, a própria Pró-reitores, não sabiam quem era o 

Beirão, não sabia o que era EGN, mas está... 

C.C. – Agora, João, só uma curiosidade. Apesar de você ter estudado militares desde a 

pós-graduação, é como presidente da Abed que você passa a ter contato, vamos dizer, 

de carne e osso, com os militares. 
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J.F. – Isso. Eu não tinha. Tinha muito pouco contato. Assim, porque os militares 

também respeitam o cara que é presidente de uma associação. A gente tinha uma 

visibilidade e eles, ao mesmo tempo, tinham resolvido que eles tinham que começar a 

formar os militares em programas de pós-graduação. Eles tinham resolvido isso. Em 

primeiro lugar foi isso que eles resolveram. A Marinha também tinha resolvido, há uns 

anos, que era prioridade da Marinha ter boas relações com o mundo acadêmico e 

mandar os seus oficiais para fazer mestrado e doutorado, em história principalmente. 

Então juntou as duas coisas, os dois processos e uma geração de professores que estava 

muito disposta a dialogar com os militares, porque achava que isso era fundamental 

para a democracia brasileira. É uma espécie de militância política também. Mas eu não 

tinha o contato que vocês tinham tido com todas as entrevistas. São Carlos não tem nada 

militar lá. O mais próximo é a Academia da Força Aérea. 

A.M. – Vocês não recebiam militares como no caso da USP, da Unicamp? Como alunos 

na pós-graduação. 

J.F. – Não. 

A.M. – Nem na graduação? Não havia interesse? 

J.F. – Não. Eu tive alunos policiais militares. 

C.C. – Você participou bastante da Associação Internacional de Ciência Política? Qual 

o nome mesmo? Associação... 

J.F. – ...Internacional de Ciência Política. 

C.C. – Você tem amizade com o Daniel Zirker, de longa data. 

J.F. – É. 

C.C. – Como é que começou? Você até passou um tempo lá na Nova Zelândia, não é? 

J.F. – Foi. Voltando agora um pouco à minha trajetória pessoal, que vocês viram que é 

meio aleatória. Quer dizer, de repente a gente um vai para um lado porque surgiu uma 

coisa que eu nunca previ. Como eu tinha essa marca muito forte do marxismo, para o 

lado que estava indo as ciências sociais aqui no Brasil, eu estava meio sem muita chance 

de uma carreira que eu precisava consolidar. Então como eu já tinha esse contato nos 

Estados Unidos, eu sempre pus muito peso nos contatos que eu tinha fora do Brasil e, a 
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partir daí, muita participação na Lasa, depois na Brasa e depois na Ipsa, que tem um 

comitê. Se chama Research Committee 24, que é um dos primeiros da Ipsa. Então isso 

foi uma estratégia de carreira. Eu conseguia publicar lá fora, conseguia fazer estágios, 

etc. e tal. Isso depois acabou me levando a concorrer à Cátedra Rio Branco no King’s 

College. 

C.C. – Mas o Zirker você conheceu quando? 

J.F. – Conheci em um congresso internacional, que eu tinha citado um trabalho dele 

nesse livro e ele veio conversar comigo. Eu falei que tinha citado esse trabalho dele. O 

livro não tinha sido publicado ainda. Isso foi em 1995. O livro saiu logo depois. E ele 

era muito bem entrosado com o Comitê de Forças Armadas e Sociedade da Ipsa, que é 

um comitê com o qual eu me decepcionei muito. Fui vice-presidente desse comitê e não 

por mim, mas por causa do Brasil, eu achava que eu devia ser o presidente, porque o 

Brasil estava em ascensão na época, etc. e tal, e eles fizeram uma manobra lá e o 

comitê, hoje em dia, é um comitê americano. Tem muito isso. 

C.C. – Por que você se decepcionou? 

J.F. – Porque eu achei que, na época, eu já tinha planos de fazer o congresso aqui no 

Brasil e, ao mesmo tempo, como eu era vice-presidente, era o caminho natural. 

Resolveram quem ia ser presidente. Era uma moça de uma escola militar americana, 

uma universidade sem nenhum peso, uma militar, inclusive. Mas aí eu fui percebendo 

como é que os americanos muitas vezes dominam os comitês internacionais. Não são 

internacionais muitas vezes. São americanos. A dinâmica é da universidade americana. 

É um arranjo entre americanos. E eu achei que o comitê devia ser internacional. Fiquei 

muito chateado com isso. O Zirker apoiava. O Zirker achava que, naturalmente, eu 

deveria... Não era por mim. Não tinha a menor vontade de entrar em uma outra fria 

depois de ter ficado três anos construindo a Abed, mas eu achava que era um caminho 

natural. A Abed, ela é uma associação com raros paralelos no mundo. Uma associação 

com 500 pessoas estudando defesa. Então eu achava que a Ipsa devia reconhecer isso, o 

comitê da Ipsa. Eu me decepcionei um pouco com essa dinâmica, que eu fui perceber 

que existe nesses congressos internacionais. Mas eu fui em vários congressos deles. Nós 

fomos a congresso na China, na Coreia, depois eles fizeram um na Romênia, fizemos na 

Turquia. Por causa disso também eu fiquei um mês na Nova Zelândia, Japão. Nós 

fizemos... Era bem internacional mesmo. 
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A.M. – Olhando para esse congresso, para esse seu contato com estudiosos de Forças 

Armadas pelo mundo e comparando com o que é feito no Brasil, como é que você vê 

esse debate hoje? Em que pé estamos aqui no Brasil? 

J.F. – Eu acho que nós estamos no nível internacional, em algumas coisas, melhores do 

que essa economia doméstica das universidades americanas. O Brasil é um país que tem 

condições de não precisar de dinheiro americano. Nós temos agências financiadoras 

aqui. Isso muda completamente o jogo. O pessoal, por exemplo, do resto da América 

Latina, tem que conseguir alguma bolsa americana. E aí tem que fazer agenda 

americana, senão, não vai conseguir a bolsa. A gente nunca precisou. A gente pode 

estudar o que quiser aqui sem nenhuma preocupação se vai ser aprovado nos Estados 

Unidos ou não. Nenhuma. Nós temos o... 

C.C. – O financiamento acaba ditando a forma do que tem que ser estudado, dos temas 

prioritários, da abordagem. 

J.F. – Exato. E o Daniel Zirker que vinha para cá nos congressos da Abed, chegava lá 

nesse grupo... Porque o grupo da Ipsa, ele se reúne no congresso da Ipsa, que é a cada 

três anos, agora a cada dois, e depois intermediariamente ele faz uma reunião que tinha 

que ser uma reunião convidada por um país onde o governo do país desse grande ênfase 

àquele encontro. Então o que acontecia? Por exemplo, na Coreia fomos recebidos no 

Ministério da Defesa, Ministério da Indústria e Comércio, etc. Em Israel fizemos um 

congresso, as Forças Armadas ajudaram a organizar o congresso. Na Turquia... Não deu 

muito certo no caso da Turquia, mas era sempre na... Na Romênia o presidente da 

Romênia foi. E nós aqui no Brasil tínhamos condições de fazer um congresso assim, 

aqui no Rio de Janeiro, etc. e tal. Mas o que acontecia? O Daniel Zirker que era íntimo 

do cara que mandava no comitê da Ipsa, que é o Constantine Danopulos, um cara de 

origem grega, esse Constantine... O Daniel Zirker saía daqui e falava para ele lá: “Olha, 

lá no Brasil os caras estão fazendo encontro com centenas de pessoas. Eles estão 

reunidos com o Ministério da Defesa. É uma coisa inédita.” A gente é meio colonizado, 

fica se comparando, mas aqui, para achar um país que tenha uma associação que nem a 

Abed, eu acho difícil. Porque não existe nos outros países essa tradição de conversar 

militar com a academia. O mundo militar é uma coisa, a academia é outra coisa. 

C.C. – Agora, nos últimos anos você tem feito um périplo internacional. Em 2013 você 

foi lá e passou um tempo em Oxford, 2014 a Cátedra Rio Branco do King’s College em 
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Londres, 2015 Cátedra Rui Barbosa lá em Leiden, na Holanda. Como é que está essa 

fase? Você acabou também de mencionar que está para se aposentar. É uma pouco 

surpreendente, que você está muito novo. Sessenta e dois anos. 

J.F. – É, realmente foi inesperado, porque para um professor que tinha saído de uma 

universidade que não tinha nem curso de graduação em ciências sociais no começo da 

minha carreira e chegar ao final com essas cátedras foi absolutamente inesperado. Mas 

aí eu já estava podendo me aposentar desde 2013 e depois veio também esse negócio de 

poder conseguir promoção para titular, que eu vou prestar agora dia 10 de novembro 

com o livro, com a tese, futuro livro, que pode ser por memorial. 

C.C. – Que é o tema sobre o qual você vai falar hoje na palestra do Laboratório de 

Estudos Sobre Militares. 

J.F. – Exato. A tese chama-se O governo britânico e a tortura no Brasil. Se vocês 

quiserem a gente pode falar dois minutinhos sobre isso. Foi uma coisa totalmente 

inesperada, mas veja bem, como a Tânia dava aula comigo lá em São Carlos e nós 

nunca moramos em São Carlos, aí a Tânia se aposentou, eu não estava afim de ficar 

voltando ao que nossa vida era 20 anos atrás e eu ficando em São Carlos dando aula e a 

Tânia em Campinas. Então chegou uma hora que eu falei... Eu não sei, a gente trabalhou 

muito lá na UFSCar e chegou uma hora que eu quero agora ter mais tempo. Quero ler os 

livros que comprei e não consegui ler e essas coisas. 

C.C. – Mas você pretende continuar ativo academicamente?. 

J.F. – Sim, pretendo continuar ativo. 

C.C. – Entendi. Fala então um pouquinho desse teu último livro, último não, mais 

recente livro, que vai sair. O governo britânico e a tortura no Brasil, que também é a 

tese de titular que vai ser feita agora. 

J.F. – Isso. Esse livro foi resultado da bolsa Rio Branco em junho de 2014 lá em 

Londres. Então eu fiquei em Londres. Eu podia pesquisar no arquivo de lá. Ele teve 

uma trajetória completamente inesperada outra vez. Ele chamava-se, no início o projeto 

era “As democracias europeias e a ditadura militar brasileira”, que é um campo inteiro 

de análise. Pode citar a França, a Holanda, a Escandinávia, a Alemanha, Israel... Israel 

não, mas os países das democracias europeias e... Mas quando cheguei em Londres, 
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alguém me falou... O Anthony Pereira, que é o diretor do Instituto Brasil, ele falou: 

“João Roberto, a BBC está fazendo uma matéria sobre a ajuda inglesa à tortura no 

Brasil. Você toparia conversar com eles?” Aí eles entraram em contato comigo. O 

produtor do programa se chama John Simpson, o produtor sênior lá. Ele sabe falar 

português, inclusive, mas entrou em contato comigo e acabou que eles pediram para 

eu... Conversar comigo. Se podia ser no King’s College ou na BBC. Eu falei: “Não, 

preferia conhecer a BBC.” Então fomos lá e eles me mostraram tudo que eles já tinham, 

mas eles tinham uma... Parte da coisa estava sendo muito bem feita porque era a Jean 

Rocha, que era jornalista da BBC aqui desde mil novecentos e setenta e pouco. Ela 

conhece tudo. E aí eu pedi para o Celso Castro para saber podia me mandar aqueles 

trechos que estavam no depoimento do CPDOC e passei para a BBC, mas acho que eles 

já tinham boa parte desses trechos. Mas aí chegando na BBC, eles me mostraram um 

documento que eles tinham encontrado de 1975 em que, no governo Geisel alguém, um 

general falava para um cônsul americano: “Olha, nós estamos mudando. Não tem mais 

tortura aqui. Nós estamos seguindo as suas instruções. We are acting by the English 

book.” Eu achei estranho aquilo. 

C.C. – Um general inglês ou americano? 

J.F. – Não, um brasileiro falou para o diplomata inglês. 

C.C. – Inglês. É que você falou americano. 

J.F. – Posso depois ver o nome do general. Desculpe, general brasileiro. Desculpe, 

brasileiro falando com diplomata inglês. Aí o que acontece? Eu cheguei para ela e falei: 

“Não faz sentido que seja no governo Geisel isso, que o governo Geisel tivesse 

procurado assessoria para tortura nesse período. Se ele estava entrando em contato, 

briga com...” 

C.C. – Brasil já tinha know-how. 

J.F. – E o Geisel estava em conflito com o aparelho repressivo. Mas eu falei o seguinte 

para ela. A moça chamava Emily... Eu falei: “Olha, eu vou agora, nos próximos meses, 

não vou fazer outra coisa senão ler documento. Se eu encontrar qualquer referência à 

ajuda para tortura, eu passo para vocês.” Mas acendeu uma luz vermelha que não estava 

prevista. Logo na terceira semana que eu estava lá acendeu uma luz vermelha querendo 

procurar a palavra tortura. Eu acho que eu ia acabar chegando nisso, porque tortura fazia 
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parte do projeto. Porque os ingleses estavam justificando a tortura no Brasil em nome de 

interesses comerciais e cada vez mais sendo pressionados pela Anistia Internacional que 

ficava em Londres também. Nunca passou pela cabeça da Anistia Internacional que os 

ingleses estavam ajudando a tortura no Brasil. Porque para a Anistia Internacional, 

como para toda a esquerda na época, era tudo os Estados Unidos que fazia. Bom, aí eu 

fui pesquisando documento por documento. Tinha muito documento. 

C.C. – O que é curioso, porque os britânicos tinham uma experiência colonial recente de 

combate à subversão, entre aspas, guerrilha e tal muito violenta, não é? 

J.F. – Tinham, embora eles nunca tenham posto nada no papel. Era uma escola oral. 

Passava de geração para geração. Mas com o negócio da guerra do Iraque, o 

envolvimento dos ingleses lá, que eles andaram fazendo coisa lá também com esse 

método deles, saiu um livro, de um jornalista chamado de um israelense chamado Ian 

Cobain no Guardian, saiu um livro chamado A história secreta da tortura. Esse livro, 

ele levanta toda a história do envolvimento britânico com a tortura. 

C.C. – Só um parênteses. Um dos nossos entrevistados, quando falou do método inglês 

combatendo a guerrilha na Malásia, se eu não me engano, botava os guerrilheiros no 

helicóptero... “Fala.” Não falou, joga. O seguinte falava. Quer dizer, era muito... 

J.F. – Eu nunca esqueci desse trecho. 

C.C. – Esse trecho é chocante! 

J.F. – É chocante. 

C.C. – Entre outras coisas, vamos dizer pela simplicidade e violência do método inglês. 

Aquela coisa, não é? “Falou, vai. Próximo. Fala.” 

J.F. – Mas tinha duas coisas surpreendentes. Nós já sabíamos, desde a entrevista do 

general Hugo Abreu ao Antônio Carlos Fon na Veja, que tinha um tal de um método 

inglês aqui. Mas ninguém tinha prestado muita atenção nisso. Gozado, a gente tinha 

todas as evidências. Os depoimentos do CPDOC traziam inúmeras citações, mas para a 

gente também, a gente não sabia onde pôr aquilo. Ninguém mais falou nisso. 

C.C. – Tinha Escola do Panamá que era muito famosa. 

A.M. – E tinha também um pouco que até... 
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J.F. – Os franceses. 

A.M. – Isso. 

J.F. – Que aí eu comecei a descobrir a influência francesa. 

C.C. – Um trabalho seu sobre a influência francesa. 

J.F. – Bom, mas aí o que acontece? Eu começo a pesquisar os documentos, fotografar, 

fotografar, fotografar. Cada vez que eu ia no arquivo eu tirava 400, 500 fotografias. 

Depois eu tinha que organizar aquilo e ler tudo aquilo. E eu então acabei chegando em 

um ponto, evidente. De todos os documentos, de vez em quando, tinha um que era 

secreto. Tinha uma folhazinha lá dentro que falava: “Esse documento foi retido.” Eu 

pedi, inclusive, liberação com base em uma coisa que chama lá lei de acesso à 

informação, que é freedom of information, FOI. Mas, de um modo geral, tudo que eu 

pedi foi negado. Bom, mas enfim, até que chegou uma hora que, analisando período por 

período, documento com documento, o embaixador inglês, muito pressionado em 1972, 

ele manda um relatório sobre a tortura no Brasil em agosto de 1972. Nesse relatório ele 

falava o discurso oficial, que era: “Tem tortura aqui, mas a América Latina é muito 

violenta mesmo. O governo não concorda com essa tortura. Tudo está mudando, etc. e 

tal. O governo Geisel é contra a tortura e nós não temos condições de saber.” Mas no 

meio do relatório tinha uma frase muito estranha, onde o embaixador falava o seguinte: 

“Temos evidências de primeira mão que os métodos agora são mais sofisticados.” 

Como primeira mão, se eles estão falando sempre que eles não podem verificar, porque 

eles não podem entrar na sala de tortura, etc.? E aí junto com esse documento, com um 

número anterior a esse documento, vinha uma carta, que eu não tenho a menor ideia 

como é que ela escapou da censura. Nessa carta estava escrito secret. Não era nem top 

secret, porque algumas top secret passavam e estava escrito o seguinte: “Olha, eu não 

posso falar no documento porque esse documento vai ter uma circulação razoável, ou 

seja, vai para a embaixada do Canadá, os americanos vão ficar sabendo, os nossos 

aliados vão ficar sabendo. Eu não posso falar, mas a tal da evidência de primeira mão é 

porque os brasileiros procuraram a gente, nós demos... Quer dizer, eles tiveram a 

iniciativa de procurar a gente, foram assessorados por a gente, mas isso não está 

acontecendo mais a partir do começo do ano passado, começo de 1971.” Aí eu passei 

para a BBC, eles puseram. Foi o grande lance da matéria que eles fizeram no Brasil, só 

que eles não falaram que fui eu que descobri. Eles falaram: “BBC has found.” [risos] 



36	
	

C.C. – Que coisa. Sério? 

J.F. – BBC has found. E minha mulher sempre tinha falado para mim: “Jornalista você 

tem que tomar cuidado no mundo inteiro. Não é porque é BBC.” 

A.M. – A sua bolsa era do governo britânico? 

C.C. – É sério que não apareceu você na pesquisa? 

J.F. – Não, do governo brasileiro. Não apareceu e era facílimo. Eles podiam me fazer 

filmar entrando no arquivo só. Bastava isso. Bom, mas o ponto não é esse. O ponto é 

que, uma vez eu sabendo que eles tinham estado aqui até o começo de 1971, a grande 

descoberta ainda não estava, que é uma descoberta muito mais importante em termos 

internacionais, porque nessa altura nós já sabíamos que os ingleses tinham ajudado. 

Qual era a descoberta? Aí o Gaspari fala que... O Gaspari romanceia um pouco e fala: 

“Desembarcaram caminhões entre janeiro e fevereiro de 1971 e fizeram as instalações 

aqui.” Quer dizer, instalações... Quatro salas eles falam, mas eram instalações 

complexas. Elas tinham portas tipo portas de frigorífico, todo o equipamento que o 

Álvaro Caldas escreve no começo do livro dele. Ele fala: “Quando eu entrei tudo era 

diferente, agora parecia uma nave espacial, não sei o que, não sei o que.” A primeira 

prisão não tinha nada disso. 

C.C. – Álvaro? 

J.F. – Caldas. Tirando o capuz. Bom, mas a grande... 

A.M. – Isso já era dos britânicos. 

J.F. – Já era dos britânicos, mas até aí todos os brasileiros falam assim: “Os britânicos 

trouxeram para cá o que eles estavam usando na Irlanda.” Só que o escândalo do uso 

disso na Irlanda foi em agosto de 1971. E tinha alguém falando que eles tinham estado 

aqui em janeiro e fevereiro. Ou seja, havia uma possibilidade que eles tivessem testado 

aqui antes de usar lá. Isso ninguém sabe. Nem a BBC sabe. Daí para frente também não 

estava contando para a BBC. Então eu só avisei uma vez à Jean Rocha. Falei: “Oh, Jean, 

estou achando que eles...” Mas ela falou: “Impossível. Isso muda tudo. Muda a história 

da tortura.” Mas aí a BBC, isso tenho que reconhecer, tinha me passado um relatório 

que esse... Passado o número de um relatório que Ian Cobain cita, que é um Relatório 

Bremner, que é fechado por 100 anos, mas ninguém sabe como, desembarcou no 
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Arquivo Nacional.  E esse relatório faz uma pormenorizada à analise da tortura, como 

que foi a tortura inglesa, onde que eles foram testando cada coisa. E depois tem também 

um relatório feito por um irlandês que está na internet. Chama As cobaias o livro dele. 

Bom, então eu tinha que descobrir as datas. Se eu descobrisse uma data precisa, já que o 

Hélio Gaspari, com as fontes abundantes que ele tem, falava que aqui foi janeiro e 

fevereiro. A primeira coisa que eu descobri é que, para todos os brasileiros que 

passaram por esse método inglês, são cinco coisas. Deixar a pessoa em pé, apoiada nos 

dedos do pé e nos dedos da mão durante muito tempo. Dieta de pão e água. Eu não vou 

falar nada disso hoje à tarde, mas essa entrevista não vai também sair tão logo. 

C.C. – Não. 

J.F. – Submeter a pessoa a variações de luz. Submeter a pessoa a ruídos absolutamente 

enlouquecedores, principalmente ruído de um gás, o tempo todo. E tinha uma quinta 

coisa, que eu não me lembro, mas nessas cinco não estava a geladeira, a sala 

refrigerada. E para todo brasileiro o método inglês é geladeira. 

C.C. – Vai ver que testaram e não gostaram. 

J.F. - Resultado. O que acontece? Quando eles prenderam 300 pessoas na Irlanda, 

escolheram 12 para testar o método. Veja bem. Testar o método, portanto, eles não 

tinham usado o método completo, porque eles não tinham instalações para isso e foram 

fazer isso em território britânico, porque é Irlanda do Norte. O escândalo foi tão 

gigantesco que, em questão de duas semanas, eles soltaram os caras. Bom, e aí eu 

descubro nesse livro do irlandês, que a geladeira não estava entre os cinco métodos. A 

geladeira só foi usada em outubro de 1971. Quer dizer, quando eles usaram estavam 

construindo ainda essas coisas. A geladeira foi usada em outubro de 1971 e eu tinha 

dois depoimentos de brasileiras que tinham sido torturadas em agosto de 1971 na 

geladeira. Pode ser que tenha mais para cá. Não sei ainda. Mas a Zenaide e a Lúcia 

Alverga, mulher do Alex Polari, as duas tinham sido torturadas no Rio de Janeiro em 

agosto de 1971. Pode ser que eu descubra ainda julho, junho. Só faltava... Mas aí eu 

estava fazendo uma pesquisa muito preocupada com datas. Aí no relatório Bremner, 

descreve direitinho e fala: “Nós começamos a construir as instalações de tortura na 

Irlanda em abril de 1971.” Abril e maio. Elas não tinham ficado prontas em agosto 

quando estourou o escândalo das cobaias, que eles foram testar em 12 pessoas. Então 

tudo indica que eles construíram no Brasil, usaram no Brasil e não tem nada a ver falar 
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que eles usavam aqui o que eles estavam usando na Irlanda. Eles usaram aqui o que eles 

já tinham usado em outras experiências coloniais, onde já tinha aparecido geladeira, no 

Aden, etc. e tal e quando eles já tinham esse pacote completamente sofisticado de 

metodologia de tortura e o IRA começou a matar soldados ingleses, aí eles perderam as 

estribeiras e o governo já não era mais trabalhista, era conservador, eles fizeram isso 

que não deu certo. Mas em 1972 um psicólogo analisou esses métodos e falou assim: 

“Chamar isso de tortura limpa é um absurdo e quem passa por isso vai ficar louco pelo 

resto da vida.” Não é isso que ele está falando, o psicólogo não usa esse tipo de 

linguagem. Mas eles falavam que as consequências eram... E outra, como isso não é 

ensinado em livro nenhum e é uma tradição oral, próxima vez, se houver uma ameaça 

terrorista, eles vão usar isso de novo. Aí eu estou lendo o resumo do relatório do senado 

americano sobre tortura no Iraque, estão os mesmos métodos lá. Só que inverteu 

completamente. Eles devem ter feito aqui, ficado observando aqui e aí eles foram usar 

na Irlanda. Todo mundo fala, qualquer general fala, que eles trouxeram para cá os 

métodos que eles estavam usando na Irlanda. Não estavam usando na Irlanda. Tudo 

indica que a própria palavra cobaia mostra, foi feito aqui primeiro. E quem passou por 

isso aqui diz que não tinha nada pior. Porque quando a BBC entrevistou os diplomatas, 

se alguém queria falar sobre o assunto, o diplomata Alan Monroe, ele falou: “Não sei de 

nada disso, mas se nós fomos os que fizemos, foi para melhorar, porque nós estávamos 

tentando civilizar os brasileiros.” Só que os caras que passaram por essa tortura aqui não 

viram nada de civilizado no método inglês. Viram a pior experiência de tortura que eles 

tinham passado. Teve um cara que falou: “Quando eu estava em Brasília, o general me 

falou: ‘Agora você vai para o Rio de Janeiro. Agora você vai falar.” E ele disse o 

seguinte: “O que eles podiam fazer mais do que já tinham me feito?” Aí quando chegou 

no Rio de Janeiro... E o relatório Brasil nunca mais cita 52 casos de denúncia de tortura 

inglesa e eu consegui acho que uns 15, 20. E mais interessante ainda, eles vão de agosto 

de 1971 a agosto de 1977, o que acaba com a ideia de que não tinha tortura no governo 

Geisel. Só que para a BBC eu não vou falar mais nada disso. No momento que eu 

defender a tese de titular, eu acho que aí fica público, não é? 

C.C. – É, e a entrevista vai ficar depois disso. Está marcada já a defesa titular? 

J.F. – Dia 10. 

C.C. – Dia 10 agora. 
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A.M. – Pois é e, no final das contas, você acabou fazendo um percurso também nessa 

trajetória muito ligada à história. 

J.F. - Tudo ligado à historia. 

A.M. – Então mesmo não tendo tido uma informação na área, acabou fazendo pesquisa 

histórica durante toda a trajetória. 

J.F. – Foi. 

C.C. – Muito bem, por mim está ótimo. Tem alguma coisa que você lembra de falar? 

Ah, uma curiosidade. A gente sempre pergunta. Se você tivesse que destacar um livro 

que te impactou. O que te vem à mente? Na tua formação toda. Aquele livro. 

J.F. – Olha, uma das coisas que mais mesmo me marcou foi o Linhagens do Estado 

absolutista, do Perry Anderson. Fui eu que traduzi, inclusive. Como é que era possível 

fazer história com uma metodologia marxista, mas um pouco estrutural demais para o 

meu gosto hoje em dia. Eu acho que foi esse o livro que eu me lembraria sempre. 

C.C. – Está ótimo. Bom, João, então mais uma vez obrigadíssimo pela sua participação. 

Adriana também aqui entrevistando. E vocês aí ajudando. 

J.F. – Eu é que agradeço todos vocês. 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 

 


