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Entrevista: 21/10/2013 

 

M.D. – O meu nome vem do pai do meu avô, que era um fazendeiro de Maranguape, mas eu 

tive muito contato com meu avô materno, que é de Parnaíba e que era um comerciante muito 

ilustrado. Então eu tenho essas duas origens. É engraçado que os dois... Eu assistia as pessoas 

tratando os dois como coronéis. Um era urbano, letrado... 

 

C.C. – Era da família do seu pai? 

 

M.D. – Era o pai da minha mãe: Ranulpho Torres Raposo. Era urbano, letrado, vice-presidente 

da Federação Nacional do Comércio... Enfim, presidente dessas coisas. Um homem urbano, 

absolutamente urbano. Era coronel. Tratado por alguns como coronel. E o meu avô, fazendeiro, 

também, tratado como coronel. Isso me intrigou desde criança. 

 

C.C. – Mas eles tinham sido coronéis da Guarda Nacional? Ou não, era só uma forma de...? 

 

M.D. – Não, é claro que não. A Guarda Nacional já... 

 

C.C. – Em 1918 que acabou, não é? 

 

M.D. – É. Acabara há muito tempo. Era um título honorário informal. 

 

C.C. – Quer dizer, a linhagem da sua mãe é de Parnaíba, é piauiense. 

 

M.D. – É de Parnaíba, e do papai é de Maranguape. O pai do Chico Anysio e o meu avô eram 

amigos. O vovô produzia algodão e vendia para o pai do Chico Anysio comercializar. 

 

C.C. – E você nasce em Fortaleza. Seu pai já morava...? 

 

M.D. – Eu nasci na Praia de Iracema. Papai era comerciante em Fortaleza. 

 

C.C. – Comerciante de quê? O que ele tinha? 
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M.D. – Papai tinha negócios de alimentos e era... Foi o primeiro pescador industrial... A pesca 

industrial, no Ceará, foi introduzida pelo meu pai. Em seguida, ele explorava a mineração, 

porque ele tinha uma mina de estanho no interior – ele passou muitos anos explorando estanho 

para vender para a Holanda. Papai também era um homem letrado. Ele chegou a ser noviço dos 

maristas, de sorte que ele era professor de francês e de música. 

 

C.C. – Ah, é? Mas ele dava aulas, também? 

 

M.D. – Esporadicamente. Papai era mais comerciante e industrial, da indústria da mineração. 

 

C.C. – Pedro de Castro Pereira. 

 

M.D. – É. 

 

C.C. – E sua mãe, Florice Raposo Pereira. 

 

M.D. – Isso. 

 

C.C. – E o colégio que você estudou, como é que foi? 

 

M.D. – Eu estudei em colégio particular, no ensino primário, lá pertinho de casa, e depois fui 

para o Liceu do Ceará. Aos 10 ou 11 anos, eu fui para o Liceu do Ceará. Mas eu fui expulso do 

Liceu aos 14 anos. 

 

C.C. – E por que, Manuel? 

 

M.D. – Porque... Eu via a turma escrevendo “abaixo a ditadura” com pincel atômico, e eu não 

sabia muito o que era aquilo, mas eu tinha um primo... O meu cunhado estava preso e o meu 

tio estava preso. E eu levava comida para o meu cunhado – jovem ainda e que fazia faculdade. 

Eu levava comida para ele no quartel. Ele foi preso lá. E eu ficava indignado e revoltado: como 
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é que prendiam o Eduardo, meu cunhado?! Aí eu comecei a escrever. Eu tinha 14 anos, comecei 

a escrever. Aí o bedel me pegou. 

 

C.C. – Escrever o quê? 

 

M.D. – “Abaixo a ditadura.” 

 

C.C. – No muro? 

 

M.D. – Nas portas, nos muros, em todo canto. A meninada escrevia em todo lugar. Aí eu 

comecei a escrever, também. Aí o bedel me pegou e me levou para o diretor, que me expulsou. 

Aí, de Fortaleza, eu fui para a Parnaíba, continuei o meu... 

 

C.C. – Continuar os estudos? 

 

M.D. – Exatamente. 

 

C.C. – Agora, fala um pouco disso, Manuel. Bom, no golpe de 1964, você tinha 14 anos. E o 

cunhado e tio presos... Era parente do pai ou da mãe? 

 

M.D. – Bom, meu tio era casado com minha tia, era sargento da Aeronáutica. É o pai do Sued 

Lima. Não sei se você conheceu o Sued. E eu adorava o meu tio, porque desde os oito anos de 

idade... 

 

C.C. – Mas ele servia na Base de Natal? 

 

M.D. – Não. Ele servia lá em São Paulo. Mas aí o tio, desde meus oito anos de idade, ele me 

dava livros. Foi quem mais me deu livro na vida. Ele vivia me levando livros. Todos esses 

clássicos, foi ele que me deu. Ele tinha aquela coleção de clássicos para criança, a versão para 

criança. Aí eu já ficava esperando, quando ele ia para Fortaleza, porque eu sabia que eu ia 

ganhar livro. Foi assim que eu praticamente me introduzi na leitura, lendo espanhol e 
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português, porque muitos livros... Máximo Gorki, por exemplo, eu li em espanhol. E então eu 

passei a ler indistintamente, sem dificuldade, o espanhol e o português. 

 

C.C. – Esse é o seu tio. E o cunhado é...? 

 

M.D. – É meu tio Herny [Moreira Lima]. O meu cunhado era Eduardo Torres, ele era líder 

estudantil. Ele ainda fazia Física, quando foi preso. 

 

C.C. – Lá em...? 

 

M.D. – Lá no Ceará. 

 

C.C. – No Ceará. E seu pai e sua mãe participavam, de alguma forma, politicamente? 

 

M.D. – Não, não. Papai era um conservador – ele tinha sido integralista –, e ele era fanático 

por Dom Hélder Câmara, que só chamava de padre Câmara, foi professor dele no seminário. 

Então, o papai era conservador. Ele inclusive apoiava a ditadura. Ele achava que havia uma 

desordem e que... Tanto é que, quando o papai... Quando eu fui expulso, o papai foi falar com 

o diretor para saber o que tinha acontecido e ficou ao lado do diretor; não ficou ao meu lado, 

não. Papai me repreendeu severamente. Agora, a minha mãe, não, a minha mãe ficava assim... 

Porque era uma mulher muito ilustrada e tinha os dois lados: ela via duas pessoas boas de minha 

família, pessoas que ela gostava muito, presas, e portanto não podia ficar ao lado de quem tinha 

prendido meu cunhado e meu tio. 

 

C.C. – Mas sua lembrança, então, vamos dizer, desse momento pós-golpe inicial, era levar 

comida lá para o... 

 

M.D. – Levar comida. Eu era criança, calça curta, tomava o ônibus, com a marmita preparada 

por minha mãe e por minha irmã para o meu cunhado, aos 14 anos. 

 

C.C. – Mas os seus colegas de colégio... Com 14 anos, não tinha nenhuma, ainda, atuação, 

mobilização política? 
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M.D. – Como era o Liceu do Ceará, tinha o pessoal do científico. Eu era do ginásio, fazia o 

primeiro ano. Então o pessoal tinha uma participação, tinha uma militância. E havia um grande 

líder lá chamado Parangaba, que depois eu vim a saber que era militante do Partidão. 

 

C.C. – Parangaba? 

 

M.D. – Parangaba. Era um grande líder lá e tudo. E eu, aos 14 anos de idade, acompanhava 

aquele negócio sem entender nada; só sabia que estava se formando acolá uma cisão de 

posições. Mas a maioria dos estudantes, de fato, rejeitava o golpe. Eu não me lembro de ter 

ouvido ou visto alguém defender o golpe no colégio onde eu estudava. 

 

C.C. – Mas aí, em 1964, então, você vai para Parnaíba e aí... 

 

M.D. – Não. Para Parnaíba, eu vou... eu acho que em 1965. 

 

C.C. – Então você terminou o ano de 1964... 

 

M.D. – É. Em 1965, eu vou para Parnaíba. E lá sou expulso também, em 1966. Porque, quando 

eu cheguei no colégio de Parnaíba, não tinha biblioteca, e eu achava aquilo uma falta de 

propósito. Como eu tinha muitos livros – já tinha duas malas de livro –, comecei a emprestar e 

vi que era melhor organizar a biblioteca. Eu era presidente do grêmio e organizei a biblioteca. 

Aí, um belo dia, o diretor me... Eu tinha colocado meus livros lá e entre esses livros havia dois 

que ele quis que eu retirasse, que era Capitães da areia, do Jorge Amado, e Geografia da 

fome... 

 

C.C. – Do Josué de Castro. 

 

M.D. – ...que havia sido me dado pelo meu tio, e havia também outro, o Memórias do cárcere, 

do Graciliano Ramos, que eu ainda não tinha lido. Aí ele pediu para eu tirar esses livros, eu 

disse: “Eu não tiro”. Ficou aquela querela, tira, não tira, tira, não tira... “Se não tirar, eu vou 

tomar as estantes.” Aí eu disse: “Se você tomar, a gente faz greve”. Aí a gente fez greve, por 
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cinco dias. No final da greve, eu fui expulso, e toda a diretoria foi suspensa por quinze dias, 

nessa situação. 

 

C.C. – Mas aí você estava morando com quem, lá em Parnaíba? 

 

M.D. – Com o vovô. 

 

C.C. – Com o seu avô. 

 

M.D. – Com o vovô. Porque ele me preparou para ser o herdeiro dos negócios dele. Ele era 

considerado um dos homens mais ricos lá do Piauí e era uma grande liderança. 

 

C.C. – Mas aí, expulso, como é que você conseguiu terminar os estudos? Você foi para onde? 

 

M.D. – Aí eu voltei para Fortaleza. Também, eu estava com muita saudade da minha mãe. 

Estava com muita saudade da minha mãe e voltei para Fortaleza, e assim eu terminei... 

 

C.C. – No Liceu, de novo? 

 

M.D. – Não. Aí fui para um colégio privado cujo diretor era muito amigo da minha mãe. Aí 

rapidamente terminei o segundo grau, quer dizer, o científico, e fui para o vestibular. 

 

C.C. – Você terminou em 1968? 

 

M.D. – Em 1967. Em 1968, eu fiz o CPOR. 

 

C.C. – Aí você estava na idade de servir. 

 

M.D. – É. Eu estava com 17 ou 18 anos, tinha passado no vestibular, mas eu não sabia o que 

eu queria da vida. 

 

C.C. – Vestibular para História, que você fez? 
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M.D. – Eu fiz vestibular para diversas coisas – entre outras coisas, para Bioquímica. Eu não 

sabia o que eu queria. E para Direito. Como você vê, completamente perdido. Eu não sabia... 

Como papai era geólogo... geólogo não, explorava minas, eu ficava encantado com Geologia, 

e ficava também... Eu acompanhava o Che Guevara e ficava, às vezes, querendo ser médico. E 

por aí. Eu não sabia o que eu queria da vida. Então eu não fui para a faculdade. Eu não sabia o 

que eu queria fazer. Eu passei no vestibular, mas não... E terminei indo para a coisa mais curiosa 

e intrigante: eu fui servir o CPOR. 

 

C.C. – Mas isso não era a opção sua. Ou foi? Ou foi obrigação? Você tinha que servir? 

 

M.D. – Não. Eu poderia ter evitado. Mas eu tinha um grande amigo, que hoje é juiz federal, e 

a gente vivia enturmado, desde a infância, e ele... “Vamos lá, vamos ver como é”. A gente 

terminou indo meio por brincadeira, a rigor. Não houve nada... Aí fizemos... Passamos um ano 

fazendo o curso de oficial da reserva. Ah, foi uma experiência fantástica! 

 

C.C. – Pois é. Agora... Isso em 1968? 

 

M.D. – Em 1968. Em 1968, eu ia para o CPOR e ia às manifestações. 

 

C.C. – Pois é. Como é que você conciliava? Você já falou do Che Guevara. Você já tinha, 

vamos dizer, uma visão, uma opção de esquerda?  

 

M.D. – Tinha. 

 

C.C. – Você tinha alguma atuação já? 

 

M.D. – Eu já tinha uma formação de esquerda, mesmo. Acolá, não tinha... E, ao mesmo tempo, 

quando eu entrei, entrei com um senso crítico muito grande. Para você ter uma noção, na hora 

de fazer a escolha, a eleição para o grêmio do CPOR, apresentou-se o filho de um general, 

muito amigo meu, e eu chamei o Jefferson Quesado... Ah! O anterior havia sido o Cesar Asfor, 

que depois foi ministro . O Cesinha foi presidente antes. O Cesinha havia sido presidente, e eu 
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disse: “Vamos lá!”. Aí eu disputei com o filho do general. O comando todo apoiando , e a gente 

derrotou o comando, o candidato do comando, lá no CPOR. Mas, no fundo, era uma grande 

diversão, Celso. Tudo era meio diversão. Eu tinha 18 anos de idade e tudo era motivo de 

brincadeira, de jocosidade e tudo. 

 

C.C. – Mas essa experiência no CPOR, você passava uma parte do dia, alguns dias na semana? 

Como era? 

 

M.D. – Era o dia todo. Nessa época, era o dia todo. E, um dia por semana, a gente dava o 

plantão: passava lá... dormia lá. 

 

[Interrupção da entrevista] 

 

C.C. – Mas o CPOR, que a gente estava falando. Agora, não era, vamos dizer, contraditório, 

em termos da sua visão, o engajamento político e estar servindo lá no Exército, em 1968, quer 

dizer, um ano...? Como é que você acompanhava...? Você falou que saía, às vezes, e ia para a 

manifestação. Como é que acompanhava esse período...? Quer dizer, em 1968 teve muita 

mobilização, e terminou com o AI-5. 

 

M.D. – Eu não tinha, ainda, muita convicção política. Tinha uma tendência de esquerda, aos 

18 anos, e não sabia o que queria profissionalmente, tinha mil opções. Aí era, de fato, 

contraditório: eu ouvia o discurso de defesa do regime e, fora, ouvia o discurso de contestação. 

Eu estava contestando. Eu estava do lado da contestação. 

 

C.C. – Isso não lhe causava problemas dentro lá do CPOR? 

 

M.D. – Causava problemas. E diversas vezes o comandante, como eu era presidente do grêmio, 

o comandante exigia que eu lesse os discursos previamente, submetesse os discursos, e todo 

discurso tinha que ser por escrito. O nome do comandante era coronel Paulo Studart. E, 

realmente, foi um momento tenso e serviu para que eu definisse minha posição de combate 

organizado. Foi nessa época que eu comecei a travar contatos com a AP. 
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C.C. – Através de quem? 

 

M.D. – Através de múltiplas pessoas. Agora, tinha alguém que tinha uma afinidade maior: um 

jovem estudante de Ciências Sociais que se tornou um grande teatrólogo, o Oswald Barroso. E 

tinham também diversas outras pessoas que militavam lá no Ceará aos quais eu... Foi nessa 

época que eu conheci o Genoíino; o Bergson Gurjão, que morreu no Araguaia, era colega da 

minha irmã... Então fui me enturmando, nessa época. 

 

C.C. – Ainda no CPOR? 

 

M.D. – Eu estava no CPOR, quando comecei a travar contatos com o pessoal de esquerda. E 

lá no CPOR eu era intrigado, é curioso: para que servia a ordem-unida? Que negócio era aquele: 

a ordem-unida? Tem uma regra no quartel que sempre me fascinou: ordem errada não se 

cumpre. O que era errado? O que era o certo? Então, desde essa época, eu comecei a... Cria 

essa curiosidade sobre os militares. Havia um capitão, um fascista de marca maior, capitão 

Gondim, que arregimentava estudantes, alunos do CPOR, para reprimir terroristas, comunistas, 

à noite. Ora, nessa época, eu já participava... já começava a participar de panfletagens e de 

pichações, depois do Ato Institucional no 5. Então ficava uma situação conflitiva: eu via meus 

colegas que iam... É uma absoluta irregularidade, estudante, aluno do CPOR agir feito 

terrorista, caçando estudante à noite. 

 

C.C. – Mas você tinha também colegas que, vamos dizer, comungavam com você numa posição 

mais de esquerda, no CPOR? Ou não, era mais isolado? 

 

M.D. – Tinha. Tinha diversos colegas que eram francamente desfavoráveis. Ninguém militava, 

nem eu, mas eu já tinha a minha posição. Eu não era agregado a nada. Eu comecei a me 

organizar, a entrar na política através do Oswald Barroso, na Ação Popular. 

 

C.C. – Mas com a vida militar propriamente dita, você se ajustou, se adaptou bem? Ou não? 

Como é que era a rotina no quartel? 
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M.D. – Era tudo uma gozação. Era tudo uma gozação, uma diversão 24 horas por dia: pilhéria, 

pilhéria, jocosidade a toda hora. [risos] Há poucos dias, um amigo meu me lembrou de uma 

cena que eu tinha apagado da memória, que foi a seguinte: estava todo mundo formado e o 

comandante atrasou, eram sete horas da manhã, e o capitão não sabia o que fazer... “Alguém 

sabe recitar poesia aí?”. “Eu”. Aí eu fui recitar uma poesia. Eu não sei nem se eu devo contar 

isso aqui. 

 

C.C. – Pode contar, sim. 

 

M.D. – “Apertei o botão da latrina / o cocozinho estremeceu / fez um passinho de valsa / se 

despediu e desceu”, na frente da tropa formada, rapaz! Aí foi uma anarquia completa. [risos] 

Acabou com a formatura. Foi o tipo da gozação... 

 

C.C. – Você não foi preso, não? [risos] 

 

M.D. – Rapaz, foi tão estrondoso o negócio que o capitão também começou a rir. Ninguém 

esperava aquela coisa. Mas foi... Atenuou o negócio, a brincadeira, e daqui a pouco o pessoal 

voltou à forma. Foi um dia bom lá no CPOR, porque nós começamos rindo. 

 

C.C. – Ótimo! Bom, você termina então... No final de 1968 que você se forma no CPOR? 

 

M.D. – Em 1968. 

 

C.C. – E aí, em 1969, você entra... 

 

M.D. – Na faculdade. 

 

C.C. – ...na faculdade. Para fazer História já? 

 

M.D. – História e Direito. 

 

C.C. – Os dois cursos... 
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M.D. – Os dois cursos. 

 

C.C. – ...ao mesmo tempo? 

 

M.D. – É. Agora, o curso de Direito... Eu vi que a minha afinidade era Ciências Sociais. Lá na 

História, eu conheci dois professores que tinham um pensamento muito mais profícuo, muito 

mais instigante, e logo, logo eu abandonei Direito. Eu abandonei, mas em seguida fui expulso. 

Eu abandonei do ponto de vista de não ir com regularidade, não me empenhar em tirar boas 

notas, essas coisas. Eu me desinteressei. 

 

C.C. – Você foi expulso por isso ou por participação política? 

 

M.D. – Fui expulso... O decreto 477 expulsava de tudo: você não frequentava nenhuma 

universidade do Brasil. E esse decreto 477, o processo começou a rolar já em 1971, no ano que 

eu fui preso. Aí, essa época, eu já estava completamente engajado, eu já era da, digamos assim, 

da direção do movimento estudantil no Ceará. 

 

C.C. – Isso na AP? 

 

M.D. – Eu era da AP, era militante da AP. 

 

C.C. – Você podia falar um pouco da militância e da prisão? 

 

M.D. – A AP estava se radicalizando, se tornando marxista-leninista. Ela tinha uma origem 

católica e estava se radicalizando. E eu fui radicalizando também, fui acompanhando a 

radicalização. Nessa época, se estudava muito – eu lia demais, lia inclusive política. Era uma 

carga de leitura imensa. Não sei onde é que a gente encontrava tanto tempo para discutir e para 

ler. No PCdoB, eu só vim a entrar, de fato... Me chamaram diversas vezes para o PCdoB, mas 

eu nunca... Eu só vim a entrar no PCdoB quando eu já estava preso. Porque a AP assumiu... O 

PCdoB foi dizimado e a AP assumiu... Digamos assim, a estrutura da AP serviu para a 

reorganização do PCdoB. 



   

 12 

 

C.C. – Mas a sua prisão ocorreu quando, Manuel? 

 

M.D. – Em 1971, em setembro de 1971. Está fazendo agora mais de 40 anos. Mais de 40 anos... 

É como se fosse ontem, porque a minha mãe lembra desse quadro descrevendo a cena do dia. 

 

C.C. – Você foi preso em casa? 

 

M.D. – Fui preso em casa. Cercaram a casa... Nessa época, eu já estava completamente 

engajado, e a gente tinha essa noção de segurança, porque diversos já haviam sido presos, e eu 

sabia atirar muito bem – eu atirava de metralhadora e de revólver e de fuzil, também –, então, 

eu arranjei um revólver, e quando a Polícia Federal cercou a minha casa... Tinha um pacote de 

documentos, que eu não tinha a menor noção do que se tratava, que um rapaz tinha pedido para 

eu guardar por uma noite. Aliás, por um dia. Quando chegou à noite, ele não havia passado 

para pegar, eu pedi à vizinha para guardar. Aí, depois de eu pedir três noites seguidas à vizinha, 

eu fiquei com vergonha de incomodar e dormi com o pacote, um envelope grande. Eu não sabia 

o que tinha dentro desse envelope. Quer dizer, sabia que era material da AP, documentos e 

tudo. Bom, aí aconteceu: cercaram... Previamente, a polícia... Eu acho que eu comecei a chamar 

a atenção da polícia no momento em que nós organizamos uma peça teatral: nós fizemos a 

adaptação do Gonzaga ou A Revolução de Minas, do Castro Alves. Eu era apaixonado por 

Castro Alves, peguei o professor de teatro da universidade, fiquei amigo dele, e a gente pegou 

e montou... Eu fiz a adaptação do texto e fizemos essa apresentação. Foi um sucesso completo: 

o Teatro José de Alencar, o principal da cidade, lotado durante três dias. Foi aí que eu acho que 

eu entrei em evidência. Em seguida, eu fui eleito o representante no Clube Estudantil, que era 

uma coisa formal, oficial, já que o DCE estava proibido. Aí, Celso, eu fui eleito com o slogan 

de uma frase do Bertolt Brecht, da peça Galileu Galilei. A frase era o seguinte: “Comer bem 

para pensar melhor”. A principal questão era o restaurante universitário, e eu assistindo a peça, 

o Galileu segurando um frango, o Zé Celso [risos], segurando um frango e comendo, um padre 

reclamando, pela gula, aí ele... “Comer bem para pensar melhor”. Aí, pronto, deu no que deu: 

a frase pegou e eu ganhei com mais de 90% dos votos. Aí eu estava em evidência e, um belo 

dia, teve esse cerco da minha casa. Cercaram a minha casa, e a minha mãe avisando: “A polícia 

está aí”. Eu já estava com o revólver...  Não tinha cabimento resistir, aí eu disse: “Esconda o 
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revólver”, e botei o envelope dentro do meu piano, no armário do piano, do piano acústico. Aí 

os caras vasculharam tudo e encontraram. 

 

C.C. – Encontraram? 

 

M.D. – Encontraram o pacote. E eu tinha que prestar conta do que tinha o pacote e eu não sabia 

o que tinha o pacote. Quando eu vi lá, quando a polícia me mostrou, eu vi que era um pacote 

de uma amiga minha, militante comigo, chamada Rosa Fonseca, na qual ela simplesmente 

descrevia todas as reuniões que a gente... E botava o nome de guerra. O meu nome era Capoeira, 

então, ela não botava Capoeira, ela botava C. Aí a inteligência lá do Exército, da repressão, 

pegou e montou todo um esquema, a partir daí, para eu dar conta. Aí foi um período muito 

difícil. Foram 40 dias de interrogatório, nos quais eu sofri muito. E fui liberado, aquelas 

liberações nas quais você não era liberado, porque ninguém havia sido preso. 

 

C.C. – Mas você ficou preso onde? 

 

M.D. – Na Polícia Federal. Aí os oficiais nos retiravam do porão da Polícia Federal, a mim e a 

Rosa, para torturar em outro canto. Depois eu vim a saber, foi no quartel da 10ª Companhia de 

Guardas. Aí foram 40 dias, nos quais eles não conseguiram informações sobre a AP, a não ser 

informações que eles já sabiam. Nessa época, eu disse que era um tal de Lucas que tinha me 

entregue o pacote, e a Rosa, a minha amiga que era a dona do pacote, havia dito que os 

documentos tinham sido passados a ela por um tal de Alan. Eu falando Lucas, e ela, Alan. Era 

um contraditório danado. E dentro da cadeia eles nos permitiram, num determinado dia, que eu 

tivesse contato com ela – assim, através da grade. Aí eu vi que ela estava massacrada. Foi 

horrível. Ela estava massacrada, dizendo que não aguentava mais. Eu também já não aguentava 

mais, já estava completamente atordoado das coisas. E eles pegam e de repente me soltam. Era 

aquela soltura para ver o que ia acontecer. Eu fiquei completamente cercado, vigiado 24 horas. 

Eu fui ao restaurante universitário, voltei ao restaurante e, lá, denunciei: “Olha, a polícia me 

levou, me bateu, e a Rosa está presa, e é preciso tirar a Rosa de lá, é preciso denunciar essas 

coisas”. Aí eu desmaiei – eu estava muito frágil, estava com 40 quilos –, eu desmaiei e passei 

dez dias fora de mim, sem noção das coisas. Dez dias. Aí depois me levaram para o Hospital 

Militar. Aí eu fiquei preso no Hospital Militar muitos meses. 
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C.C. – Você foi preso de novo? 

 

M.D. – Fui preso de novo. 

 

C.C. – Por causa de ter denunciado? 

 

M.D. – Na verdade, eles não tinham me soltado; eles tinham me liberado para pegar... Porque 

eles não tinham informação qualquer: Lucas não existia, Alan não existia, então... Aí, foi isso. 

 

C.C. – E no hospital, você ficou...? 

 

M.D. – No hospital, minha mãe e meu avô, muito influente, o meu avô materno, eles 

conseguiram que um médico particular cuidasse de mim no Hospital Militar. Com alguns 

meses, eu estava já melhor de saúde, mais recuperado, aí me levaram para o Instituto Penal 

Paulo Sarasate, para a cadeia. Quando eu cheguei na cadeia, já encontrei um bocado de preso 

político lá. Agora, do meu processo mesmo, apenas eu e a Rosa Fonseca estávamos presos. O 

restante, ninguém foi preso. Todo o pessoal que estava comigo, militando mesmo, não foi 

preso. Ninguém foi preso. Foi preso depois. Alguns foram até... sofreram muito também, 

depois. 

 

C.C. – Uma dúvida, Manuel: nesse período, em 1969, 1970, 1971, chegou a se colocar para 

você a possibilidade de clandestinidade, de luta armada? 

 

M.D. – Sim, sim. A ideia do PCdoB já era de desenvolver a luta armada, e eu era francamente 

simpático. 

 

C.C. – Mas você disse que só entrou para o PCdoB na cadeia. 

 

M.D. – Na cadeia. Mas a Ação Popular também defendia, já estava defendendo essas ideias. 

Tanto é que quando eu fui fazer o estágio de serviço lá... Depois do CPOR, a gente passa três 

meses como oficial lá em São Luís do Maranhão. Aí eu já estava completamente antenado em 
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ir para a guerra, fazer a guerra contra o Exército. Por isso que eu digo para os oficiais, hoje: eu 

comecei a me interessar pelos militares porque queria destruir aquele Exército. Então, quando 

eu fui fazer o estágio, em 1970, e passei três meses em São Luís, eu recolhia todos os manuais, 

estudava tudo, observava tudo, como era o procedimento; me tornei instrutor de dissimulação 

e camuflagem... Enfim, eu já estava completamente absorvido. Eu tinha certeza de que o Brasil 

só teria vez se as Forças Armadas fossem derrotadas. Já era uma convicção, mesmo. Eu já não 

era mais criança. 

 

C.C. – Nesse período, você acompanhou também a luta armada sendo destruída. 

 

M.D. – Não. Isso já veio a acontecer quando eu estava em Paris. Porque eu fui solto em 1973. 

Eu fui solto e fiquei clandestino. 

 

C.C. – Você foi solto como? 

 

M.D. – Porque o julgamento, rapaz... Protelavam, protelavam e... Não havia acusação objetiva. 

Tanto é que eu fui condenado a seis meses e já tinha passado mais de dois anos na cadeia. Já 

tinham passado mais de dois anos... Segundo a minha mãe, quando eu falo que são dois anos e 

dois meses, ela diz: “Não. Foram dois anos e 42 dias”. Foi o tempo que eu passei na cadeia. O 

processo era absolutamente inconsistente. Nessa época, eu não tinha nenhum entrosamento 

com a turma de... Eu me dava muito com os artistas, porque eu tocava piano e violão, e estava 

sempre enturmado com os poetas, o pessoal do teatro e tudo, mas eu não participava daquele 

negócio de droga, de maconha, de tudo, e no meu processo entrou todo mundo, inclusive o 

pessoal da maconha. Por exemplo, trotskistas: eu combatia os trotskistas e fui acusado de 

participar de uma organização com trotskistas. E por aí ia. Eu era contrário à linha do PCBR, 

da VAR-Palmares e essas coisas, mas tinha gente lá, da ALN... O processo foi uma mistura: 

entrou desde a Esquadrilha da Fumaça, como a gente chamava a turma da maconha, [risos] 

entrou desde a Esquadrilha da Fumaça, passando pela AP, pelo PCBR... Enfim, por tudo. Foi 

uma peça jurídica absolutamente inconsistente, mostrando bem a... Pegava aquela garotada, 

sentava... castigava duramente... E não tinha coerência qualquer. Uma palhaçada! Aí, por causa 

disso, eu fiquei dois anos e 42 dias na cadeia. Quando eu saí, aí eu aguardei condições para... 

A minha família me arranjou um dinheiro para eu escapulir. Eu tinha medo de voltar,  porque, 



   

 16 

afinal de contas, a AP continuava em pé. A AP continuava em pé, aí eu fui para São Paulo, e o 

meu tio conseguiu me comprar um passaporte caríssimo. Eu viajei com meu nome. 

 

C.C. – Comprou um passaporte com o seu nome? 

 

M.D. – É. 

 

C.C. – Porque você não conseguia tirar um passaporte. 

 

M.D. – Não. Eles não me davam o passaporte, e o tio conseguiu o passaporte. Lembro bem... 

Meu tio era muito amigo de jornalistas do velho Partidão e foi através desse jornalista... Tem 

um nome, chamado Ivan Alves, não sei se você já ouviu falar dele. Ele era muito amigo do 

Niemeyer. Foi o Ivan Alves que ajudou meu tio a conseguir o passaporte. Um policial corrupto, 

um delegado da Polícia Federal, corrupto, que levou todo o dinheiro que eu tinha e mais o 

dinheiro do meu tio. Tanto é que, na hora de viajar, eu já estava sem dinheiro e foi recolhido, 

assim... O Maurício Azêdo participou de uma coleta para eu... O Franklin, o Maurício Azedo, 

o meu tio juntaram um dinheiro para eu chegar até Paris. Eu cheguei praticamente sem nada. 

Depois eu recebi mais uma graninha da minha família. Foi como eu sobrevivi, até poder me 

situar. 

 

C.C. – Mas a opção por sair do Brasil nessa época foi por segurança? Você tinha...? 

 

M.D. – Rapaz, era... Eu tinha medo de voltar para a cadeia. Eu tinha medo de ser torturado. Na 

verdade, eu estava apavorado, porque eu não queria voltar para a tortura. Eu faria qualquer 

coisa, para não ser torturado: eu mataria, tranquilamente... 

 

C.C. – Mas, ao mesmo tempo, você saindo da prisão... Você continuava ligado à AP? Ou não? 

 

M.D. – Não. Eu tinha ligação sentimental, porque não... 

 

C.C. – Não tinha mais contato. 

 



   

 17 

M.D. – Não tinha nenhum contato. Eu só vim a conversar com pessoas de esquerda organizada 

em Paris. Foi muito tempo depois. Com o tempo, me localizaram. Meu nome já era mais ou 

menos conhecido... 

 

C.C. – Mas a opção de ir para Paris foi porque você conhecia alguém lá? Ou não, ou era 

porque...? 

 

M.D. – Não. Meu pai sempre teve aquela coisa: Paris e tudo. Papai falava francês, tentou me 

ensinar a falar francês, e minha irmã tinha morado em Paris. Eu tinha alguma... Eu não sabia 

para onde ir. Se eu tivesse ido para... Para a Argentina, já estava... O Chile... Não havia 

possibilidade mais, a América Latina. Então, Europa. E Europa, a porta natural seria Paris. Eu 

não tinha uma predileção, uma definição, não. Era o ambiente, a influência, por causa do papai 

e por causa da minha irmã. Minha irmã sabia, pelo menos... “Olha, tem um hotelzinho que...”, 

aquela informação básica. Eu disse: “Eu vou”. Eu já era um conhecedor de Paris, através de 

Alexandre Dumas e Balzac, e já tinha lido também o Maupassant, que se tornou meu autor 

principal. Hoje, como ficcionista, Tchekhov e Maupassant são os meus prediletos. 

 

C.C. – E aí você conseguiu embarcar e chegar até... 

 

M.D. – Cheguei. Eu viajei no último dia de carnaval, esperando que a polícia tivesse tomado 

umas. Viajei morrendo de medo, daqui do Galeão, e só relaxei quando... 

 

C.C. – Era aquele voo que tinha escala em Dakar, na época? Tinha escala em Dakar, ainda? Ou 

não, já era direto? 

 

M.D. – Não, não. Quando o avião já estava mais para lá do que para cá, aí eu relaxei. [risos] 

Mas eu estava morrendo de medo. Viajei morrendo de medo. E morrendo também de tristeza, 

porque não sabia quando eu ia voltar, o que ia ser, o que ia acontecer. Mas quando eu cheguei 

em Paris, estava nevando... Imagine! Eu saí de Fortaleza sem conhecer nada, sem falar francês. 

A minha sensação foi de alívio, porque eu não voltaria para a tortura. A ideia de voltar para a 

tortura era simplesmente... me apavorava! 
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C.C. – E lá em Paris, você chegou em 1973? 

 

M.D. – Não. Eu cheguei em 1974. 

 

C.C. – Em 1974 já, no carnaval de 1974. 

 

M.D. – No carnaval, no último dia de carnaval, eu embarquei. Não me lembro o dia, mas eu 

sei que foi no último dia de carnaval, e embarquei aqui no Rio de Janeiro. 

 

C.C. – E chegando lá, Manuel, como é que você conseguiu ter um apoio e se estabelecer? 

 

M.D. – O filho do Ivan Alves, o Ivanzinho, ele estava lá e eu tinha o endereço dele. E havia 

também um cunhado meu que me dera o endereço de um tio, que depois se tornou grande 

amigo meu. Era o Pierre Seligman. O Seligman era um velho da Resistência Francesa, um 

engenheiro muito bem situado, tinha sido oficial da Marinha francesa, muito bem de vida, um 

homem rico, e militante de esquerda. Aí foram as duas pessoas com as quais eu entrei em 

contato. Quando o Pierre Seligman soube que eu tinha chegado lá, ele foi bater na porta do 

hotel, foi me procurar. Meu cunhado ligou para ele... “Olha, ele está chegando aí e tudo”. E o 

Ivanzinho, o Ivan Alves Filho, que ainda está na praça – tinha um quartinho, ele –, que foi 

quem me deu as primeiras dicas de restaurantes universitários, de alojamento. Foi o Ivanzinho 

que me introduziu lá em Paris. 

 

C.C. – E o teu status lá era refugiado político? 

 

M.D. – Não, não era refugiado porque eu estava com o meu... 

 

C.C. – Era turista? 

 

M.D. – Era turista. Aí eu tive o patrocínio, assim que eu consegui me situar, eu tive o patrocínio 

de um grande cientista francês, que foi o Pierre Monbeig. Já ouviu falar em Pierre Monbeig? 

 

C.C. – Sim, o geógrafo. 
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M.D. – Geógrafo. Pierre Monbeig tinha sido... É um dos maiores geógrafos do século 20 e 

tinha... 

 

C.C. – Esteve no Brasil, em São Paulo, na USP. 

 

M.D. – Exatamente,  com aquela turma que fundou a USP. Aí, quando eu fui conversar com o 

Monsieur Monbeig, no meu francês ruinzinho, o português dele era excelente, nós falamos em 

português, e eu mostrei a ele o documento, o único documento que me foi possível, que me foi 

dado, que era um documento... o decreto 477, me expulsando da universidade. Ele pegou 

aquilo, ficou indignado e... “Vou mostrar isso na congregação”. Aí fez aquele escarcéu. Aí a 

congregação deliberou o seguinte: que eu conseguisse duas cartas de professores brasileiros 

atestando que eu era estudante universitário que eles me aceitariam normalmente, inclusive 

dando os créditos. E foi o que aconteceu. Eu tive o patrocínio do Pierre Monbeig. O Pierre 

Monbeig também foi a primeira pessoa a me falar de Frédéric Mauro e de Rouquié. Aí eu fiquei 

amigo de ambos. 

 

C.C. – Aí você foi fazer o curso, lá, de História já? 

 

M.D. – De História. Meu interesse era história. Eu fui para o Institut des Hautes Etudes de 

l’Amérique Latine. O Instituto ficava em frente a Sciences Po. O Rouquié dava aula nos dois. 

A partir daí eu me situei. Eu não tenho nenhum diploma da universidade brasileira, e o único 

que foi reconhecido foi o doutorado. Porque tinha uma lei de quem pode o mais pode o menos, 

e eu não precisei, na hora de fazer concurso para a universidade... Aí a Universidade do Ceará 

já me queria e facilitou tudo. Eles... “Reconhecemos o diploma de doutor, e o restante...”. 

Assim foi. 

 

C.C. – E a tua vivência lá em Paris como foi, Manuel? 
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M.D. – Eu fiz de tudo: eu fui faxineiro de hotel, fui datilógrafo bilíngue, fui professor de 

português, fui vendedor de jornal... Eu fiz de tudo, porque não tinha bolsa. O Eliézer1 tinha 

uma bolsa da Capes, e já era professor e eu não tinha. Ah sim! Eu consegui, por dois anos, uma 

bolsa pequena do Conselho Ecumênico das Igrejas. Isso foi fundamental, porque a carga pesada 

do trabalho para ganhar dinheiro foi mais reduzida. Aí, pronto, deu para eu... Era uma vida 

dura. E, além disso, a gente também militava. A principal militância lá era denunciar. Quando 

eu saí da cadeia, tinha um colega de... um vizinho de cela que estava com os rins estraçalhados. 

Ele tinha sido operado dos rins e logo em seguida foi preso, e aí, na pancadaria, os rins 

inflamaram e ele ficava à noite gemendo ao meu lado, com uma dor insuportável. Quando eu 

cheguei lá, a única coisa que eu queria saber era denunciar a situação dele, para que ele fosse 

socorrido. Eu passei... Eu não conseguia passar um dia sem ouvir os gritos do Gondim. Era 

difícil demais dormir sossegado em Paris. Aí, então, eu fui atrás do Tribunal Bertrand Russell 

e da Anistia [Internacional], que era o Thomas,  o Gerald Thomas que estava lá, o teatrólogo, 

lá em Londres. Eu fui atrás. E foi quando eu conheci o Etienne Bloch, o filho do Marc Bloch. 

O Etienne já era um juiz famoso. E conheci também um físico, Alban Volt, do Collège de 

France. Então, essas duas personalidades, Alban Volt e Etienne Bloch, me ajudaram a organizar 

um comitê de franceses para denunciar as torturas. Ah, o Alfred Kastler, o Prêmio Nobel de 

Química. Então, esse pessoal, a gente organizou... O Eliézer estava no comitê... num comitê de 

brasileiros e eu estava num comitê de franceses. 

 

C.C. – O Eliézer, você foi conhecer em Paris? 

 

M.D. – Eu conheci em Paris. 

 

C.C. – Mas ele estava como estudante regular? 

 

M.D. – Estava. Ele já era professor. 

 

[FINAL DO ARQUIVO I] 

 

                                                
1 Eliézer Rizzo de Oliveira. 
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C.C. – Mas então, lá na França, você termina a graduação e faz logo o mestrado. É aquele 

mestrado seu, Sociedade e economia na América Latina. 

 

M.D. – Foram paralelos. Quando o Monbeig conseguiu a minha inscrição, a chancela para a 

minha inscrição formal, aí eu pedi a carte de séjour – naquela época era possível você obter a 

carte de séjour dessa forma – e me inscrevi em Paris VI, para concluir a minha graduação. A 

graduação já estava avançada: quando eu fui expulso, eu estava no terceiro ano, tinha muitos 

créditos. Aí eu concluí essa maîtrise e... 

 

C.C. – A maîtrise, o orientador foi o Frédéric Mauro? 

 

M.D. – Mauro, lá no Instituto. Mas o Mauro... O Mauro, rapaz, eu devo muito a ele, porque foi 

ele quem me falou dos arquivos de Vincennes. Meu interesse era estudar o tenentismo, com 

aquela ideia de que os tenentes... Que o golpe foi montado a partir desses tenentes, dos antigos 

tenentes; era uma retomada, uma versão, uma ala dos tenentes. Era a ideia. Aí o Mauro e o 

Monbeig me apresentaram ao Rouquié, e o Rouquié estava com aquela ideia de estudar as 

cisões, as clivagens. Pronto, aí eu enveredei por esse caminho aí, baseado nos arquivos de 

Vincennes. Os arquivos de Vincennes são uma riqueza, é uma coisa extraordinária. 

 

C.C. – E lá que você pesquisou sobre a presença francesa, sobre a Missão? 

 

M.D. – A Missão Francesa, os relatórios da Missão Francesa, os relatórios referentes à Missão 

Francesa. Porque tinha a correspondência diplomática. Eu fui também ao Quai d’Orsay. O Quai 

d’Orsay e Vincennes é que foram as grandes fontes para a minha tese. 

 

C.C. – Mas isso era o mestrado. E o doutorado era junto, quase, quer dizer, a seguir, um 

imediatamente ao outro? 

 

M.D. – Era. O Monbeig e o Mauro me recomendaram logo para o doutorado; o Rouquié era 

professor lá do Instituto... 

 

C.C. – Mas ele não podia ser seu orientador? 
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M.D. – Podia, sim, ele podia. Mas... Na verdade, foi quem me orientou, mesmo. Porque ele 

estava de cabeça no estudo dos militares, e o Mauro era mais um técnico de pesquisa. O Mauro 

era um conservador, e o Rouquié já tinha uma cabeça bem mais... bem interessante. Ele 

raciocinava como cientista político. E as minhas indefinições originais foram se firmando e eu 

terminei mesmo, naturalmente, entrando na Ciência Política. Quando eu fui fazer concurso para 

a universidade, eu já fiz para Ciência Política. 

 

C.C. – O Eliézer colocou no Facebook essa foto em que aparece o Rouquié, o Eliézer, o Antônio 

Carlos Peixoto e você, aqui. Você acha que é em 1977 isso? Quer dizer, vocês vão estar juntos 

no livro que o... 

 

M.D. – Em 1978. Mas essa foto aqui, se eu não me engano, foi tomada por um fotógrafo amigo 

meu, um correspondente do Movimento. Acho que é Alberto, o nome dele, se eu não me 

engano. E isso aqui é na Sciences Po. É em uma das salas da Sciences Po. Nessa sala aqui... O 

Rouquié gostava de conversar aqui. Nós íamos... Naquela época se podia fumar, olha. [risos] 

E você vê a expressão decidida aqui do Eliézer. O Eliézer é despachado. É um executivo: fazia 

as coisas rapidamente, trabalhava muito. A expressão do Eliézer aqui é muito interessante. Não 

sei se você verificou. 

 

C.C. – E o Peixoto estava lá já desde quando? 5:32 

 

M.D. – O Peixoto já era... parece que professor assistente. Ele já tinha mais idade do que a 

gente. O Rouquié deu uma força bacana para o Peixoto. O Peixoto, nessa época, era muito 

ligado ao Partidão e a gente tinha lá as nossas desavenças políticas, mas eu sempre me dei 

muito bem com o Antônio Carlos. Com o Eliézer, a gente discutia muito, mas era sempre... 

 

C.C. – Mas vocês chegavam a formar um grupo de estudos e de discussão regular sobre 

militares no Brasil? 

 

M.D. – Sim, formávamos. E o Rouquié, nessa época, ele organizou uma table ronde que foi 

uma das coisas mais importantes que eu vi na minha formação. Porque, rapaz, ele conseguiu 
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dinheiro e trouxe turcos, portugueses, gente de tudo quanto era canto, espanhóis, de sorte que 

a gente teve uma espécie de grande mostruário de como agiam, politicamente, as Forças 

Armadas. E o interesse, a perspectiva nossa era verificar exatamente essa história das clivagens: 

como é que as Forças Armadas terminavam se definindo politicamente impulsionadas por esse 

debate interno. Foi uma perspectiva inteiramente nova, Celso Castro, porque... Você era muito 

jovem na época, mas você não imagina como era forte essa ideia do Nelson Werneck Sodré, e 

dos outros, de procurar as origens de classe nas Forças Armadas. Era uma obsessão. O Peixoto 

estava nessa. As origens de classe das Forças Armadas. 

 

C.C. – Isso dentro de um quadro explicativo mais marxista, talvez? 

 

M.D. – Exatamente. Veja que coisa, eu era... 

 

C.C. – Agora, vocês eram marxistas. 

 

M.D. – Eu era marxista. O Eliézer era... Naquela época, todo mundo era de esquerda, não é? 

 

C.C. – Sim. 

 

M.D. – Agora, o Eliézer não era muito entusiasmado com essa história. E eu muito menos. Para 

mim foi uma descoberta. Eu tive dois professores que mudaram muito a minha... além desses 

que eu mencionei: um foi o Hobsbawm e o outro foi o Pierre Vilar. 

 

C.C. – Qual foi o primeiro? Perdão. 

 

M.D. – Eric Hobsbawm. 

 

C.C. – Hobsbawm, ah, tá. 

 

M.D. – O Vilar convidou o Hobsbawm para ir até a École Pratique, e então eles deram um 

curso lá, os dois juntos. Foi interessante: um de um lado, outro do outro, o Vilar e... Eu era 

apaixonado pela discussão que o Pierre Vilar fazia. Aí, eu, na minha cabeça, o seguinte: o 
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militar era impatriota. Era impatriota porque... Quem fazia aquilo não podia ser... E, além do 

mais, eles comungavam com... estavam do lado do Pentágono. E o Hobsbawm pegou e falou: 

“Rapaz, você deveria verificar que a pátria...”. Foi ele que me despertou a atenção para a 

abstração da cidade pátria e para o fato de que o militar era uma das engrenagens mais 

poderosas da formação da pátria, dessa noção de comunidade. Foi o Hobsbawm que levantou 

a bola. Eu o encontrei há coisa de uns seis ou sete anos atrás, em Londres, e a gente revivendo 

essa coisa e ele lembrando como é intrigante que mesmo você... mesmo uma instituição 

sustentando ideias de fora da grande potência conseguia instilar o sentimento de identidade 

nacional. Então essas duas pessoas, o Vilar e o... foram muito importantes. É claro que... Teve 

outro cara, também, que me puxou para a Ciência Política, que foi o Poulantzas. Eu passei... 

 

C.C. – O Poulantzas estava bastante em evidência nessa época já ou ainda era...? 

 

M.D. – Ele estava no máximo da evidência. Ele dava aula em Vincennes. O curso que eu fiz 

com ele foi em Vincennes, na Universidade de Vincennes, que era uma espécie de ilha. Tiraram 

a esquerda da... Queriam tiraram a esquerda de Paris e puseram para a periferia. O Poulantzas 

foi dar aula lá e me puxou para o estudo do Estado. Foi ele quem me introduziu ao debate sobre 

o Estado propriamente dito. Essas pessoas que marcaram, digamos, a minha formação inicial. 

 

C.C. – Agora, você mencionou essa preocupação, que era do Rouquié, com essas clivagens e 

tensões, divisões internas. Por que isso era tão distante? Por exemplo, você já mencionou o 

Nelson Werneck Sodré. 

 

M.D. – Completamente distante. Porque o raciocínio de que a política exprime sentimento de 

classe excluía absolutamente a formação profissional, a socialização corporativa. 

 

C.C. – Aliás, pela qual você tinha passado no CPOR, de alguma forma. 

 

M.D. – Pois não é? Então era uma coisa completamente diferente, e eu não sabia como encaixar 

aquilo no marxismo, e os dois me explicaram que o aparelho do Estado, os instrumentos do 

Estado, eles tinham condicionamentos próprios, cada um tinha sua especificidade, o Judiciário, 

etc. No caso dos militares, foi o Hobsbawm a primeira pessoa que me disse: “Você está errado. 
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Procure verificar os militares como defensores de uma noção que possa legitimá-los. E essa 

noção é a noção patriótica”. 

 

C.C. – Nessa mesma época, estava começando lá o José Murilo, o Edmundo Campos Coelho 

e o Alexandre Barros, também, a fazer pesquisas em ciência política um pouco dando atenção 

a esses aspectos organizacionais. Você não tinha contato, ainda, nessa época, com...? 

 

M.D. – Não. O José Murilo, o primeiro contato, eu me lembro, o primeiro contato com o José 

Murilo... Eu ganhei... Alguém mandou para mim, para Paris, o primeiro livro dele. Quando eu 

peguei o livro, eu olhei assim, e vi que tinha muita coisa interessante e diferente, aí eu saí 

correndo... O Eliézer estava lá na Maison du Brésil, aí... “Eli, olha aqui!”. Aí a gente foi ler 

praticamente junto. Nós lemos juntos, o livro do José Murilo. 

 

C.C. – Qual livro era esse? 

 

M.D. – Rapaz! As Forças Armadas na República... 

 

C.C. – Não era a História Geral da Civilização Brasileira, do...?2 

 

M.D. – Foi aquele artigo. 

 

C.C. – O artigo As Forças Armadas na Primeira República: o poder desestabilizador. 

 

M.D. – Exatamente. Eu me lembro demais do comentário do Eliézer, no dia seguinte, a gente 

lendo... “É um funcionalista inteligente”. [riso] Foi o comentário que ele fez: “É um 

funcionalista inteligente”. Mas o José Murilo também abriu muita luz para a gente. É um 

criador, não é? É assim que eu via o José Murilo, um sujeito que inovava as coisas, mas que 

não tinha penetrado no mundo militar de fato. Outro também que era muito interessante era o 

Alfred Stepan, que o Rouquié me... 

                                                
2 Referindo-se ao livro organizado por Boris Fausto, História Geral da Civilização Brasileira. Editado pela Difel, 
1978, no Rio de Janeiro. 
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C.C. – Ah, sim, Os militares na política já tinha sido publicado – em 1971 em inglês e em 1975 

em português. 

 

M.D. – É. Agora, esse, o Stepan, a meu ver, ele dizia besteira de cabo a rabo. Não tinha 

procedência o que ele falava. Porque as estatísticas que ele usava desconheciam a dinâmica 

militar que me foi dada a conhecer, inclusive dentro do próprio CPOR. Então, as montagens 

daquele quadro dele chegavam a conclusões completamente fora de... distantes da realidade. 

 

C.C. – Sobre origem de classe? 

 

M.D. – Exatamente. Não tinha... O Stepan foi importante para indicar leituras – a importância 

da estatística, daqueles dados e tudo –, mas do ponto de vista de fruto de ideias, o José Murilo 

foi completamente diferente. O José Murilo é criador, ele é criativo, e o Stepan foi banal. 

 

C.C. – Agora, o Stepan, no final dos anos 60, em 1968, se eu não me engano, ele esteve no 

Brasil, ele tinha acesso, ele conversou com oficiais, com generais, foi à Aman, foi recebido nas 

Escolas e tal. Na mesma época, era praticamente impossível algum cientista social brasileiro 

fazer o mesmo tipo de trabalho. 

 

M.D.. – Pois é. Ele foi privilegiado com essas coisas. Quando eu o conheci pessoalmente, já 

foi depois da anistia. Teve um encontro aqui na Fundação Getulio Vargas e, nesse encontro, 

veio o McCann, veio o Stepan, veio o Rouquié, e aí nós saímos para jantar... aliás, para almoçar, 

eu, o Rouquié, o Stepan e diversos norte-americanos. Foi quando eles me convidaram para ir 

para os Estados Unidos. Eles pegaram a minha tese e ficaram intrigados e queriam publicar. E 

eu dizia: “Não. A tese não está pronta. Eu só defendi porque eu não tinha mais dinheiro para 

ficar em Paris. Então, a tese não está pronta”. Eu não queria. Eu achava, de fato, que a tese não 

estava pronta. O material recolhido... A tese foi... Eu ganhei très bien e tudo, mas eu, 

pessoalmente, tinha um julgamento muito severo sobre a tese e ficava aguardando o tempo de 

dar uma arrumada. Essa foi a moral da história. [risos] Aí eles pegaram e me chamaram. 

Particularmente, o McCann insistiu em me dar uma bolsa. Eu também, quando eu voltei, eu 

vim atrás de emprego e, aqui, encontrei a Celina e a Aspásia, e as duas me disseram: “Não, 
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você tem um emprego, se você passar um período primeiro nos Estados Unidos aprendendo 

técnica de história oral”. Aí nenhuma opção que me afastasse do país interessava. Eu estava 

era com sede de ficar aqui. 

 

C.C. – Mas, aqui, ainda o livro... Aqui, já estavam no projeto do livro, que vai ser Os partidos 

militares no Brasil? 

 

M.D. – Estava. 

 

C.C. – E como é que foi a divisão? O Peixoto foi estudar o Clube Militar também, não é? 

 

M.D. – Exatamente. 

 

C.C. – E você, a influência francesa... 

 

M.D. – Aquela grade teórica que ele monta lá, foi fruto de muita discussão. Aí, no final, o 

Rouquié achou melhor o seguinte: “Olha, vamos deixar assinado, porque aí...”. Por isso que o 

Antônio Carlos assina aquilo, aquela parte lá que ele faz uma visita às diversas abordagens. Foi 

nessa época aí que a gente teve algumas reuniões para discutir. Agora, a conversa principal 

com o Rouquié, por incrível que pareça, era mesmo em sala de aula: ele me fazia falar em sala 

de aula e dizer o que é que eu tinha encontrado. Eu fiz umas duas ou três disciplinas com ele. 

 

C.C. – Aí você voltou ao Brasil com a anistia? 

 

M.D. – Foi. 

 

C.C. – Em 1979? 

 

M.D. – Em 1979. A rigor, eu voltei um pouquinho antes. Então, ainda voltei com medo. Na 

verdade, eu voltei e depois voltei para defender. Eu passei alguns meses no Brasil, antes da 

[coisa], a pedido da minha mãe, que tinha um problema de família. Eu voltei morrendo de 

medo. Aí depois voltei para defender a minha tese de doutorado, foi em dezembro de 1979. Em 
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dezembro de 1979, foi a defesa, um pouquinho antes do Natal. Eu já passei o Natal de 1979 no 

Brasil. 

 

C.C. – Mas quando você voltou, o clima já era... a abertura, a transição... Já estava mais 

tranquilo do que... 

 

M.D. – Já. O Arraes já tinha voltado. Eu me lembro que, quando eu defendi a tese, o Arraes já 

tinha voltado. O Arraes, o João Amazonas, o Brizola... Eles já estavam aqui. 

 

C.C. – E aí você foi procurar emprego. 

 

M.D. – Aí eu fui procurar emprego. E havia chances para mim aqui no Cpdoc, que estava sendo 

organizado; e tinha em São Paulo, na Unicamp... Naquela época, tinham poucos doutores, então 

não havia problema de emprego, não. E apareceu essa chance de eu ir para o Piauí. 

 

C.C. – No Piauí, foi o Cepro, Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí. 

 

M.D. – Exatamente. 

 

C.C. – Aí, em 1977. Então você voltou... Foi em 1977? 

 

M.D. – Foi esse periodozinho que eu te falei que... 

 

C.C. – Em 1977 e 1978. 

 

M.D. – É. Foi esse periodozinho... Antes da anistia, eu vim por uma questão familiar. Depois 

voltei para a tese. Foi um período curto. 

 

C.C. – E lá, essa pesquisa era o quê? 

 

M.D. – Aí, lá no Piauí, o salário era muito bom. E tinha a questão de família – eu estava com 

muita saudade. E o desafio lá era fazer uma releitura do que tinha acontecido no Piauí, inclusive 
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durante a ditadura. Aí eu entrei de cara nesse estudo, publiquei o Seca seculorum, que na época 

foi muito badalado. Eu me lembro que o Arraes o leu e pediu inclusive a uma pesquisadora da 

Fundação Joaquim Nabuco um comentário. E eu lembro desse comentário. Tenho uma vaga 

lembrança do comentário. 

 

C.C. – Aí você fazia entrevistas, também, nessa época, não é? 

 

M.D. – Fazia. 

 

C.C. – A história oral, você... 

 

M.D. – Fazia. Eu montei... Entrevistei muita gente lá. Está tudo no Arquivo Público. Não teve 

sequência lá, o Laboratório de História Oral. Depois que eu saí da Fundação Cepro... 

 

C.C. – Acabou. 

 

M.D. – Levou um ou dois anos e acabou. Não havia uma visão sólida, ainda, para sustentar 

esse projeto. Mas eu organizei o Laboratório de História Oral. Foi interessante, porque o meu 

livro... Não sei se você... O que os netos dos vaqueiros me contaram, eu te dei, não? 

 

C.C. – Deu. 

 

M.D. – As entrevistas acolá são... 

 

C.C. – Mas que saiu agora, em 2010? 

 

M.D. – É. Mas saiu propositadamente, Celso, porque são entrevistas longas e com algumas 

revelações fortes que não poderiam ser feitas na ocasião, no começo dos anos 80. Daria muita 

confusão. Então, as pessoas morreram, e eu tinha autorização deles para usar, 

responsavelmente, no total, umas 40 entrevistas importantes, entre elas a do Prestes. O Prestes 

teve um papel importante no Piauí, porque a passagem da coluna... A coluna ganhou 

capacidade a partir do Piauí. Então interessava saber como foi aquilo lá. O rastro da coluna foi 
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muito sério, mexeu muito e repercutiu na reorganização política dos pactos oligárquicos. Então 

eu fui fundo, pegando o depoimento do Prestes acerca dessa passagem lá. 

 

C.C. – Você passou também um período na Casa de Rui Barbosa, como pesquisador? 

 

M.D. – Foi. 

 

C.C. – Isso antes de defender a tese, antes de voltar para defender? 

 

M.D. – Foi. 

 

C.C. – Quer dizer, você veio do Piauí e você veio para o Rio, passou um tempo no Rio? 

 

M.D. – Foi. Sim, eu estava te dizendo, naquela época não tinha problema de emprego para 

mim. Então, aqui, foi o Assis Barbosa e a Nícia Vilela... 

 

C.C. – Francisco de Assis Barbosa. 

 

M.D. – É, o dr. Assis. O dr. Assis era gente finíssima. Eu gostava muito dele. Ele morava aqui 

na praia, e a gente conversava muito – apaixonado por Lima Barreto, e eu também era... 

 

C.C. – Você pesquisou o quê, lá? Você lembra o tema? 

 

M.D. – Bibliografia da Primeira República, foi isso que eu fiz. Era um levantamento 

bibliográfico de textos originais da Primeira República. 

 

C.C. – Você tinha interesse, nessa época, de continuar estudando os militares? Ou não? Como 

é que foi isso? 

 

M.D. – Completo interesse. Eu sabia que... Eu tive um contato aqui, nessa época que eu vim, 

antes de defender a tese, nesse período que eu fiquei aqui, eu tive um contato com o Nelson 
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Werneck Sodré. Ele leu minha dissertação e aí me chamou na casa dele – acho que era aqui em 

Botafogo, se eu não me engano, na rua da... em uma dessas ruas, onde tinha a clínica do... 

 

C.C. –  Dona Mariana? 

 

M.D. – Dona Mariana. Aí o Nelson Werneck Sodré me disse desse jeito... Bom, eu bati de 

frente com ele, não é? Ele disse desse jeito: “Você está em cima de uma mina de ouro, esse 

veio é importante, não fique com receio de me contrariar”. Deu a maior corda, rapaz! Poucas 

pessoas na minha vida me deram tanta corda para estudar os militares quanto o Nelson Werneck 

Sodré. Mesmo sabendo que a tese dele de que o Exército era a maior expressão da classe média 

e que, no fundo, era uma entidade progressista, isso e aquilo... Foi o Nelson Werneck Sodré, e 

sabendo que eu estava indo em direção contrária. Ele incentivou muito. E foi através do Nelson 

Werneck Sodré que eu cheguei até o Ruas Santos. 

 

C.C. – Francisco Ruas Santos. 

 

M.D. – É. O Ruas Santos me recebeu da forma mais gentil possível e me ajudou a localizar 

documentos. Parte dessa... 

 

C.C. – Ele já estava na reserva, não é? 

 

M.D. – Estava na reserva. 

 

C.C. – Era um historiador militar, vamos dizer assim. 

 

M.D. – Eu gostei muito do Ruas Santos. Encontrei, assim, uma meia dúzia de vezes com ele, 

inclusive no Instituto Histórico e Geográfico... 

 

C.C. – No Militar ou no Brasileiro? 
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M.D. – No Brasileiro. E ele me mostrando aonde havia coisas. Por isso é que eu aceitei o 

convite do Assis Barbosa de vir passar esse período aqui no Rio de Janeiro, porque aqui havia 

muita documentação. 

 

C.C. – Agora, esse grupo que estava no Iuperj estudando militares, você chegou a ter contato? 

Ou não, foi só...? 

 

M.D. – Só com o Edmundo. Mas a afinação era muito pequena. 

 

C.C. – Então ele tinha já publicado o livro Em busca de identidade. 

 

M.D. – Já tinha publicado o livro e não havia muita proximidade. Nos dávamos bem, nos 

encontramos diversas vezes, mas não houve maior afinidade, do ponto de vista intelectual, com 

o Edmundo. Eu estava na perspectiva de remontar o que tinha se passado na Primeira 

República. 

 

C.C. – Isso na perspectiva de que ali no tenentismo que tinha surgido 1964. Era isso? Ou não? 

 

M.D. – Não. Na perspectiva de que foi depois da Primeira Guerra que tudo mudou. Essa ideia 

foi esposada também pelo... O Nelson Werneck Sodré me deu corda, ele disse: “É por aí”. A 

mudança, a tal modernidade ou modernização ocorre por aí, e esse foi o meu veio. O Nelson 

Werneck Sodré me dizia claramente: “A Missão Francesa tem panos para as mangas e, com 

essa documentação aí e os relatórios do Gamelin, representam uma mina de ouro”. Eu tenho os 

relatórios do Gamelin. Usei uma parte e tenho os relatórios todos do Gamelin. Depois eu voltei 

diversas vezes a Vincennes. Fui o primeiro pesquisador a descolar, a descobrir esses relatórios. 

E devo isso, como já disse, ao Mauro. Foi ele que me disse da existência disso. 

 

C.C. – Mas aí você passou também pouco tempo na Casa de Rui. E aí como é que você 

conseguiu, afinal, um emprego mais definitivo? 
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M.D. – Nessa época, você sabe que o Brasil estava muito agitado com a liberdade e era uma 

onda na qual estavam se definindo, houve um final de regime negociado e tudo e estavam se 

definindo os rumos, e a minha sede de atuação política era muito grande. 

 

C.C. – Você estava no PCdoB? 

 

M.D. – Aí já estava no PCdoB. Eu tinha tido contato com o João Amazonas, em Paris. Aí, lá, 

eu conversando com o Amazonas, ele disse: “Você deve ir para São Paulo”. Aí eu levantei a 

ideia de... “Olha, eu tenho uma oportunidade lá no Piauí, e paga melhor do que em São Paulo, 

e eu estou com saudade da minha família...”. Aí ele me disse: “Então passe seis meses lá e vá 

para São Paulo. Matando a saudade...”. 

 

C.C. – Isso foi o Cepro? 

 

M.D. – Foi. Ocorre que eu fui para o Piauí e lá me encantei com o contato com os trabalhadores 

rurais, com os economistas... 

 

C.C. – Nessa época, ainda estava na clandestinidade, o PCdoB, não? 

 

M.D. – Estava. A minha casa lá em Teresina era vigiada descaradamente: colocavam um 

soldado na porta. Quando eu voltei, depois da tese, aí eu já tinha... “Eu vou para o Piauí.” Aí 

fui ao Piauí, até o final do mandato. Quando terminou o mandato, eu verifiquei que eu não me 

identificava com aquela atuação, com aquela militância do PCdoB. Foi em 1991, não é? 

 

C.C. – Mas você está falando o teu período como deputado federal? 

 

M.D. – É. Quando terminou o meu mandato de deputado federal, aí eu achava que estava na 

hora de assumir integralmente a minha vida... meu lado intelectual. 

 

C.C. – E essa experiência como deputado, Manuel? Falar um pouquinho dela? Como foi a 

sua...? 
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M.D. – Ah, foi excelente! Para um cientista social, pisar na Câmara, sentir aquela... como as 

coisas se passam, como os debates ocorrem, como ocorrem as negociações, foi muito, muito 

interessante. Presenciar como se dão as negociações políticas, no lugar de ficar só lendo no 

jornal ou assistindo de longe, é chocante. Tenho lembranças fortíssimas desse curto período 

que eu passei na Câmara, lembranças do Jobim, do Ulysses, dessa gente toda, Inocêncio de 

Oliveira... Votei no Inocêncio de Oliveira para presidente da Câmara, mesmo sabendo que ele 

era mais direitista, e compreendi, por exemplo, que nem sempre o centro ou a esquerda 

facilitam o fluxo de ideias mais avançadas. No caso aí, lembro demais da negociação para 

eleger o presidente da Câmara, na qual o Jobim aparecia como um homem da... com um apoio, 

teoricamente, da esquerda. Agora, nós fomos conversar com ele e a negociação foi muito 

pequena, muito... Era o negócio de espaço de sala, disso, daquilo. Enquanto que o outro, o 

abrutalhado lá, o sertanejo, o Inocêncio, ele foi mais no miolo e falou em posições, em melhor 

espaço nas comissões. E era o que nos interessava. “Então, não há dúvida, o voto é para o 

Inocêncio.” Agora, como é que você pode supor isso, estando fora da jogada, Celso? Ou seja, 

há uma esquerda que joga para a plateia e esquece a efetividade da dinâmica política, e a 

efetividade da dinâmica política me parece mais relevante. Por isso ficamos nessa. Eu fui titular 

da Comissão de Orçamento. 

 

C.C. – Manuel, a década de 80, então, você passou envolvido com a política, basicamente? 

 

M.D. – Foi. Política, e sobretudo com o movimento sindical rural. Eu era... sou apaixonado por 

trabalhadores rurais. 

 

C.C. – Você também foi da Comissão de Agricultura, não é? 

 

M.D. – Fui. 

 

C.C. – Agora, nesse período, década de 80, também vai ter toda a discussão sobre a transição, 

os militares deixando o poder, e em que medida ainda...? No governo Sarney, ainda tinha uma 

preponderância grande; depois a Constituinte, todo o famoso lobby militar e tal. E, ao mesmo 

tempo, estão surgindo os Núcleos de Estudos Estratégicos lá na Unicamp, com o Eliézer e o 
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Cavagnari, e aqui, também, o René está criando na UFF. Você acompanhava essa discussão 

militar? Ou estava distante disso? 

 

M.D. – Acompanhava. Não com tanta proximidade. Cheguei a publicar na Premissas, que era 

a revista que o Eliézer tinha organizado, e encontrei, em diversas ocasiões, o Cavagnari, 

também. Quanto ao René, não. Eu não tive contato aqui com o pessoal da UFF. Minha relação 

de amizade com o Eliézer é... 

 

C.C. – Mas você chegou a ir a Campinas visitá-lo? 

 

M.D. – Não. Nessa época da política foi a época em que eu estive mais distante do Eliézer. 

Porque eu fui muitas vezes a São Paulo e pouco me preparava para intervir na Câmara, mas 

como membro da Comissão de Orçamento, como titular do Orçamento, eu votei contra o 

[avião] AMX e sustentei em plenário por que deveria votar contra, por que não deveria dar 

dinheiro para a renovação, para os militares, já que não havia compromisso prévio e nítido, 

claro, com a democracia. Não importa... Esse foi o posicionamento que... E eu consegui que o 

PT, que na época tinha 15 deputados, aprovasse a minha posição. O PT também votou contra. 

Mas lhe digo que eu nunca desliguei da temática, mas eu estava dividido, porque achava que a 

gente tinha que avançar na redistribuição fundiária do Brasil, naquele contexto. Era a grande 

oportunidade de criar uma classe média, de modificar as condições produtivas. Eu mergulhei 

de cabeça nisso, Celso. Eu participei da Comissão Nacional de Reforma Agrária, durante o 

governo Sarney, e foi uma frustração, tanto naquela época quanto uma frustração depois. Até 

hoje. Outro dia, essa semana, a Dilma anunciando que tinha avançado nas desapropriações, aí 

eu fiquei esperando os números. “Fizemos 5.000 desapropriações.” Meu Deus! O que isso 

representa, rapaz?! Aliás, “vamos distribuir 5.000 novas propriedades”. 

 

C.C. – O tema da reforma agrária perdeu também espaço na agenda política, não? 

 

M.D. – Perdeu completamente. E há um problema que mais cedo ou mais tarde vai... que não 

pode sair de pauta, porque o país tem muita terra e a terra é muito concentrada. O modelo de 

exploração agrícola brasileiro é um modelo que provoca muita... Não dá chance para um maior 

número de pessoas. Nós poderíamos ter um mercado interno muito mais poderoso se tivesse 
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uma democracia maior, um acesso maior, e não teríamos essas megalópoles, também, as 

pessoas se acumulando nas cidades, por conta de falta de condições. Falta de condições não é 

só terra, não, é uma escola legal, um serviço médico e tudo. Eu adoro o interior. Acho que a 

vida no interior... Minha filha, atualmente, está fazendo a vidinha dela de médica pertinho de 

Fortaleza, numa cidadezinha chamada Itapipoca, e eu adoro. 

 

C.C. – Ita...? 

 

M.D. – Itapipoca. E eu adoro. Fica pertinho de Fortaleza, a uma hora e meia. Lá tem os serviços 

básicos, é uma cidade agradável, com temperatura agradável, a 30 minutos da praia. E eu fico 

pensando, por que Fortaleza tem que crescer tanto? Isso aqui não pode ter uma infraestrutura 

legal, com um transporte rápido e seguro? Eu acho que é o modelo para o Brasil, sabe? Em São 

Paulo está ocorrendo essa descentralização, mas a cidade de São Paulo é uma... É uma anomalia 

aquilo, não é? Aquilo é grande demais. Jamais poderia ter deixado centralizar tanta coisa assim. 

 

C.C. – E a tua saída... quer dizer, a tua passagem da vida política, como deputado, para a 

universidade? Para o Ceará, você vai em 1991. 

 

M.D. – Ah, quando eu chego no Ceará é a festa! Porque os meus colegas de movimento 

estudantil já estavam todos situados, tinham começado suas carreiras, e como, quando a gente 

fica longe, a gente não briga com ninguém, e eles ficavam brigando... Quando eu cheguei, eu 

era o consenso. Então, o meu jantar, o jantar para me receber, reunia simplesmente todo mundo: 

da esquerda, do centro, da direita. A essas alturas, não... E o sonho, lá, era formar um doutorado. 

Lá se vinha eu como doutor, então, foi uma festa! Eu fiquei alguns meses como visitante e logo 

em seguida teve o concurso para a Ciência Política e eu entrei logo na universidade e logo em 

seguida a gente organizou o doutorado em Sociologia. 

 

C.C. – Nesse, também chefiou o Departamento de Ciências Sociais. 

 

M.D. – Pouco tempo, não é? Porque a minha grande função lá era dar força nesse doutorado, 

nesse doutorado em Sociologia. Foi aí que... E continuar pesquisando aquela temática da 
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construção do Estado nacional a partir desses problemas da vida rural, das instituições de força. 

Foi isso que concentrou a minha atenção no Ceará. 

 

C.C. – E a questão das nacionalidades também, não é? Quer dizer, mais do que militares 

propriamente dito, ou Forças Armadas. 

 

M.D. – Não. A questão da nacionalidade, a essas alturas, já evoluiu muito, porque a 

nacionalidade tem o seu lado... O Estado procura criar a nação e a sociedade é criativa e 

impulsiona e está interessada em fazer parte. Quem é que não se interessa em se encontrar num 

agrupamento identificado? Então organizamos um grupo de pesquisa. Mas quando esse grupo 

de pesquisa foi organizado, a gente já tinha toda uma carga de leitura prévia em torno disso e 

achamos... Eu achava que essa discussão estava muito atrasada, no Brasil. A imensa maioria 

dos cientistas sociais fala de nação como um senso comum, uma coisa... 

 

C.C. – Mas o Observatório das Nacionalidades é em 2004 que é fundado? 

 

M.D. – É. Mas a discussão é bem anterior. 

 

C.C. – Agora, em 2003, você já tinha ido para o CNPq como vice-presidente, um pouquinho 

antes, até 2006. 

 

M.D. – É. Foi uma surpresa, essa história do CNPq. 

 

C.C. – Pois é. Como é que surgiu o CNPq? 

 

M.D. – Estava-se compondo o governo Lula, e as disputas enormes por cargo – me disseram 

que tinham mais de 20 candidatos ao cargo. Aí o ministro Amaral um dia me telefona... Ele 

não me conhecia. 

 

C.C. – Roberto Amaral. 
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M.D. – Roberto Amaral. Ele não me conhecia, o Roberto Amaral. Podia conhecer de nome. 

Ele me disse: “Eu estava atrás de um cientista social, eu tenho diversos nomes, o seu entre eles, 

e o fato de você ser nordestino ajuda a descentralizar”, e lançou algumas ideias, entre as quais 

a de descentralizar os investimentos em pesquisa. Eu pedi uns dias, para dizer se aceitava. 

Havia uma expectativa de um governo que fizesse as coisas de uma forma bem diferente, não 

é? Eu fiquei completamente abalado no primeiro governo Lula, quando começaram a aparecer 

os problemas, porque achei que o lado mudancista estava perdendo forte para o lado da 

mudança, e também não sabia como ia ser a relação com o presidente do CNPq. Quando eu 

cheguei em Brasília, a minha empatia com o Erney foi imediata, o meu entendimento... 

 

C.C. – Você não conhecia antes, o Erney? 

 

M.D. – Não. Mas foi... O Erney é brincalhão, e eu adoro a brincadeira, então a gente se entendeu 

muito bem. É um grande amigo. Respeitamos os espaços, as opiniões diferentes. Enfim, nos 

entendemos muito bem. E procuramos fazer as mudanças que eram possíveis. Foi aí que eu 

entendi melhor que, em matéria de ciência, há uma negociação, a política científica termina 

sendo uma negociação na qual, às vezes, a comunidade científica é quem dá o tom e o governo 

passa à condição de refém. Quando eu passei quase três anos no CNPq, aí eu falei para o Sergio 

Rezende que queria sair. Acho que até te falei, também. Além do mais, eu morava num hotel 

e... 

 

C.C. – O Sergio Rezende era nordestino, também. 

 

M.D. – Como é? 

 

C.C. – Ele é nordestino, não é? Não é de Pernambuco? 

 

M.D. – Não. O Sergio é carioca. Ele fez a vida dele no Recife. 

 

C.C. – A vida dele, ele fez em Pernambuco. 
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M.D. – Mas ele é carioca. E eu morava num hotel e o meu piano ficava muito imprensado, 

naquele quarto lá – ficava meio sufocante, sufocado –, e eu tinha decidido não parar de tocar 

piano. Adoro tocar piano. Aí foi juntando coisa e juntando coisa... Eu disse: “Rapaz, eu vou 

embora. O que a gente podia fazer...”. Acho que nós fizemos uma grande coisa, que foi ampliar 

consideravelmente a oferta de bolsas e criar algumas bolsas indispensáveis. Nós turbinamos 

algumas áreas, algumas coisas, assim... Mas o Erney tinha a convicção de que a gente tinha 

limites. Nós formamos uma frente parlamentar e conseguimos um bocado de emenda. Os que 

vieram depois foram beneficiados por isso, porque é um processo que a gente põe em marcha 

cujos resultados vão aparecendo depois. A gente conseguiu ampliar bastante, na nossa época. 

Depois eles continuaram. Só que houve uma interrupção desse processo, e o resultado está aí: 

as bolsas estão com valores defasados e não tem renovação, está tudo encruado, encastelado, 

cada um que tem sua bolsa defende aquilo com unhas e dentes. Cadê a renovação? Cadê a 

liberdade? É todo mundo preso, e viajando para cima e para baixo, escrevendo, para aprontar 

números que possam competir. Eu acho isso lastimável. Acredito que as bolsas do CNPq 

precisavam ter continuado no sistema de ampliação, oferecendo chances aos mais novos. Nós 

conseguimos, digamos, que alguns antigos saíssem, oferecendo uma porta elegante, que foi a 

condição de pesquisador emérito, no qual o velho pega e sai, o velho pesquisador... 

 

C.C. – Para abrir espaço. 

 

M.D. – Abre espaço e ele fica lá, com algum recurso para manter sua viagem, com bastante 

dignidade. 

 

C.C. – Agora eles ampliaram um pouco, não é? Acabaram de ter um reenquadramento. Não sei 

qual foi a extensão. Mas esse foi um problema que durou mais de dez anos, o engarrafamento 

do sistema de bolsas de produtividade. 

 

M.D. – Houve um pequeno alívio com a criação, se eu não me engano, foi em 2005, uma longa 

discussão para.. com esse negócio do pesquisador emérito, porque aí era uma chance... E 

alguns, rapaz, não aceitaram; outros... “Está na hora. Vamos nessa”, e aí a gente pôde botar 

mais gente. 

 [FINAL DO ARQUIVO II] 
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C.C. – Eu me lembro, no CNPq, a gente já convivia bastante, teve dois temas, pelo menos, que 

você se dedicou, se envolveu muito, que eu me lembro: um era como preservar a memória da 

ciência no Brasil e o outro era a nova Tabela de Classificação das Áreas do Conhecimento. 

Não sei se esses dois eram realmente dos mais prioritários na sua gestão, mas eu me lembro 

que eram duas coisas que você se envolveu bastante. 

 

M.D. – Foi. A gente conseguiu dar uma turbinada na história da ciência. O pessoal nunca tinha 

tido um edital específico e nós conseguimos um edital de preservação de acervos e a revista 

também foi impulsionada. A Sociedade Brasileira de História da Ciência era uma coisinha 

muito modesta e tudo, e hoje está aí funcionando legal. Eu acho que, do ponto de vista da 

renovação da visão das Ciências Sociais, a história da ciência é chave. Por quê? Porque ela 

permite ao pesquisador criar referências do seu próprio trabalho. A história da ciência precisava 

ganhar mais amplitude. Então foi legal. Em relação a essa história da classificação, o Sergio 

não topou. Mas estava mais do que na hora e nós tínhamos todas as condições. O Erney tinha 

fechado, o Jorge Guimarães tinha fechado; foi o Sergio que... E me dizem que por conta de 

físicos. Havia físicos que não estavam satisfeitos. O resto do mundo das Ciências Sociais 

estava, essencialmente, apaziguado. As negociações surtiram efeito. E foi uma surpresa que o 

Sergio trancasse isso. Na época, a pretensão dele era continuar. Eu, quando terminou o trabalho, 

eu avisei que queria sair, e ele não queria mudança, porque abriria toda uma luta, uma disputa 

muito grande pelo cargo. O Erney também... A gente combinou de sair junto: “Vamos 

entregar”. Aí o Erney e eu falamos, mas o tempo passou e o Sergio continuou no cargo, e 

pedindo para adiar, para adiar, se manter lá, até que chegou a um ponto em que eu não aguentei 

mais e pedi para sair. Mas eu tinha certeza de que a tabela seria publicada. Aliás, quase foi 

publicada. O ministro segurou na última hora. 

 

C.C. – Deve ter sido meio frustrante. 

 

M.D. – Porque qualquer coisa que arranhe, frente a uma comunidade extremamente combativa 

e aguerrida, é ruim para quem assume, para quem está no mando político. Qualquer coisinha... 

E aí ele não quis. O desgaste seria menos do que se poderia esperar, porque houve um 

apaziguamento dos historiadores, antropólogos, economistas, filósofos, linguistas. Para cada 
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área dessas foi bem negociado. O mais difícil foi a negociação com os filósofos. E até nisso a 

gente conseguiu. Quanto à área de Física, aí... O ministro era físico. 

 

C.C. – É. Aí foi mais difícil. Agora, Manuel, voltando aqui um pouco ao tema dos militares, 

eu me lembro que eu te conheci numa reunião da Anpocs, não vou me lembrar o ano, em 1996 

ou 1998, não me lembro, no GT de Forças Armadas, Estado e Sociedade, que tinha, que, 

naquele ano, estava sendo coordenado... estava a Suzeley até, porque o Eliézer não foi, e me 

lembro que o Zaverucha estava também participando, exaltado lá uma hora com o Piero 

[Leirner], e que você até pediu calma lá na sessão e tal. Quer dizer, você estava, já nessa época, 

interessado em participar mais, como tema de pesquisa? Ou foi por acaso que você foi para o 

grupo de Forças Armadas, Estado e Sociedade? 

 

M.D. – Não, eu fui porque me senti em casa. Eu não parei de ler sobre os militares, e aquilo 

estava lá na minha agenda. A gente às vezes se desvia, por conta da militância política – no 

meu caso, eu me desviei consideravelmente –, mas o DNA está lá. E achava, como acho, que 

é fundamental desenvolver os estudos sobre os militares, é fundamental para a democracia, é 

fundamental para a ciência. A gente precisa compreender uma corporação tão opaca e tão 

influente. A minha percepção é de que pouquíssimos... Muita gente pode falar à vontade, mas 

pouquíssimos conseguem entrar com mais sensibilidade nesse domínio. É uma instituição 

muito poderosa, para ser secundarizada como objeto de estudo. Agora, hoje, eu tenho 

convicção de que isso não é gratuito. Não pegando a partir do caso brasileiro, mas já pegando... 

Estudar Forças Armadas, em qualquer lugar é um problema. 

 

C.C. – Por que você acha? 

 

M.D. – Porque a corporação é muito fechada e porque isso balança com o poder. Tomemos a 

França, por exemplo: não há, a meu ver, muito estudo sobre o militar francês. E o Alain Joxe 

conseguiu se instaurar lá no Boulevard Raspail talvez mais por articulação política do que por 

uma capacidade de mergulhar – o Joxe fez parte da minha banca de doutorado –, do que por 

uma capacidade mesmo de renovação e de interpretação. Tanto é que ele saiu muito do estudo 

do organismo militar e passou para estudar as doutrinas, as grandes tendências políticas. A 
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sociologia dele terminou sendo uma sociologia mais de relações de potências do que de 

organismos e organizações militares. 

 

C.C. – Para estudar a instituição, existe sempre o problema das fontes, como é que se tem 

acesso a fontes, quer entrevistando pessoas, quer tendo acesso a arquivos, quer fazendo 

pesquisa de campo. Tudo isso, muitas vezes, coloca a questão dos acessos, não é? 

 

M.D. – Tem o problema das fontes e tem o problema também de você ter... Rapaz, toda 

corporação é fechada, ela tem segredos, ela tem códigos e tudo. Você tem que ir se habituando. 

Se você fosse estudar agora um convento, você ia ficar com dificuldade, não ia ler a maior parte 

dos sinais. 

 

C.C. – Agora, Manuel, eu me lembro quando em 1987 ou 1988, eu fui começar a pesquisar lá 

na Aman também essas coisas, tinha, de fato, uma bibliografia reduzida desse tipo, que 

estudava a instituição, e não essas coisas mais externas, vamos dizer assim; tinha a dificuldade 

corporativa, de proteção, de desconfiança entre os militares, muito, em relação a cientistas 

sociais, o pessoal querendo saber se está falando bem ou mal, que tipo de uso vai fazer. Mas 

eu me lembro que também tinha muito um certo preconceito, mesmo, no meio acadêmico, em 

relação a estudar militares – ainda mais um tipo de estudo que se aproximasse da instituição, e 

não uma história antiga sobre os militares, muito distanciada. Mas eu tive, em vários momentos, 

colegas, estudantes, professores... “Você vai lidar com esse tipo de gente?”. Quer dizer, é 

evidente, o meio acadêmico tinha sofrido muito com a ditadura, mas era um tema, inclusive, 

mesmo na Anpocs, na Anpuh, na SBS, o tema dos militares sempre era um tema muito 

reduzido, em termos de apelo para estudar. E tinha muito essa desconfiança, também: Se você 

vai estudar, é porque você tem simpatia. Eu não sei se você percebia isso. 

 

M.D. – É claro que sim. Teve um dia em que eu terminei de dar uma palestra, lá na 

Universidade do Ceará, sobre os militares brasileiros, “Um estudo dos militares brasileiros” – 

era uma coisa mais ou menos assim, uma coisa genérica –, e aí vem um aluno do doutorado... 

“Professor, virou a casaca?!”. Ou seja, é uma ignorância total. Agora, a questão é: de onde vem 

esse sentimento de menosprezo pela temática e de evitar? De onde vem? Eu avento a 

possibilidade de que nós lidamos com força, com violência organizada, premeditada, planejada, 
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e que isso mostra o lado, a face mais feia da sociedade, a face do sangue, da agressão, e que as 

ciências sociais tendem a correr disso, de uma forma geral. Tendem a correr disso. No fundo, 

no fundo, os cientistas sociais, todos os grandes referenciais das Ciências Sociais apostaram no 

fato de que o homem é muito mais solidário do que antagônico. O Marx foi o primeiro de todos. 

A humanidade começa bem unida, depois se desune, por causa do capital, mas vai se unir na 

frente, com o socialismo. Agora, se você pegar qualquer clássico, qualquer referencial das 

Ciências Sociais, você vai verificar que o esquema é mais ou menos o mesmo. Os teóricos das 

Ciências Sociais não nos prepararam para verificar que a sociedade porta essa característica de 

agressividade intrínseca e que a própria agressividade ou o egoísmo corre ao lado com a 

solidariedade, com a harmonia. Enfim, acho que as Ciências Sociais evitam essas coisas. E o 

convite ao estudo dos militares, você termina entrando em questões... As pessoas se perdem. 

Não há, Celso Castro você é metido com esses estudos há muitos anos, fez sua carreira todinha 

com essa temática. Qual é o teórico que você fica à vontade ou que...? Nós não temos. É uma 

teoria fragilésima, uma oferta... Quando eu imagino que Huntington ainda continua sendo o 

grande teórico e inclusive fazendo a cabeça da juventude militar e, também, dos jovens 

estudantes... Meu Deus! As ciências sociais têm preconceito, não por causa apenas de ditadura, 

é porque elas são impotentes frente a esse fenômeno. 

 

C.C. – Bom, mas isso não te impediu de estar estimulando – eu sou testemunha ocular da 

história – a criação da Abed, Associação Brasileira de Estudos de Defesa, que começou em 

uma Anpocs, lá no Hotel Lopes, a gente comendo uma pizza lá, reunidos, eu me lembro, a 

Suzeley, o Samuel, o Eurico, eu, você, Adriana... 

 

M.D. – As articulações... 

 

C.C. – Você era vice-presidente do CNPq, ainda, então você não queria ocupar nenhuma 

posição. A gente achava que era natural que você fosse presidente, mas você falou que era 

incompatível, e acabamos com o nome do João Roberto, que pegou essa primeira fase, 

enlouquecedora quase, de criar as coisas, abrir conta e formalizar. Mas você estava muito 

engajado na criação de uma associação para estudar a defesa. Eu me lembro que o Eurico, na 

mesma época, também, ele queria, mas queria de estudos estratégicos já. Tinha essa... Acabou 

prevalecendo a ideia de estudos de defesa. 
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M.D. – É, ele ficou sozinho nisso. Eram dois votos, o dele e o do Vagner. Na época, eu não 

fazia muita questão de nome. Porque eu acho que... Eu acredito na capacidade de autodefinição, 

de autorregeneração da universidade, e qualquer que seja o nome, o que ia se impor era o que 

importava, era o que valia mesmo. Tem cada nome para as coisas, nome esquisito, nome 

estranho e, no entanto, o conteúdo fica bastante definido. Então, para mim, o nome era 

secundário; a definição do objeto é que era importante. De lá para cá, a vida mostrou a justeza 

da coisa: estudos de defesa remete muito mais à reflexão acadêmica do que o estratégico. 

Porque o que é o estratégico, efetivamente, em termos de concepção militar, se não o estudo 

dos fins da conciliação entre as finalidades e as capacidades e os meios? Ou seja, é uma coisa 

aplicativa, é muito mais especializada; não compreende o raciocínio mais distanciado e 

aprofundado da organização militar. E estudos de defesa... Poderia ser estudos da guerra. Mas 

o título da... A defesa substituindo o termo guerra... Antigamente, nós tínhamos o Ministério 

da Guerra, e todos os países tinham ministros da Guerra. Aí foi... A guerra se tornou uma 

palavra tão odienta, depois da Segunda Guerra Mundial, que houve esse eufemismo. O Ben 

Anderson chama a atenção para esse aspecto. Porque o fato de você evitar a palavra mais 

agressiva é uma boa coisa: não significa eufemismo, não; significa uma rejeição àquela coisa, 

mesmo, à ideia de guerra. Então, estudos da paz, aí talvez seja uma promessa de eufemismo. 

Mas se você botar o nome defesa, você não está fugindo do assunto e está indicando que você 

lida com a violência a partir de um sentido de legitimidade. E a legitimidade vem do quê? Da 

proteção do coletivo. 

 

C.C. – Agora, eu me lembro também... Aí, talvez, no outro extremo. Quer dizer, da guerra 

certamente chamaria muito para esse lado mais violento, vamos dizer assim, do tema de estudo. 

Mas eu me lembro que eu fui lá membro do Comitê Temático de Defesa que o CNPq criou, 

que teve uma existência efêmera, e eu fui no primeiro julgamento que teve, naquelas reuniões 

grandes da Capes e tal, que são pelas grandes áreas que se fazem, e eu cheguei lá em um dia e 

pouquíssima gente, pouquíssimo pedido – foram os primeiros pedidos, aliás, quando se criou 

o comitê –, e eu cheguei e estava lotado aquilo, centenas de pessoas, em um daqueles hotéis, 

não me lembro qual, e eu não sabia, sentei com as pessoas na mesa lá para almoçar e... “Ah, 

que comitê que você é?” “Comitê de Defesa.” “Defesa... Defesa o quê? Imunológica? 

Bacteriológica?” [risos] Era com o pessoal de Biologia e outras áreas. Não tinha nenhum 
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cientista social nem ninguém das Ciências Humanas; era junto com Biologia e não sei o quê. 

E eu... “Não, defesa nacional.” As pessoas não conseguiam imaginar do que se tratava. Quer 

dizer, [meu medo era não] cair no meu oposto. O que é defesa, não é? E eu estava com o pessoal 

da área das biológicas e preocupado com um tipo de defesa que não tinha nada a ver. Eu me 

lembro bem dessa situação: eu em uma mesa com um bando de pessoas que não faziam a menor 

ideia do que... 

 

M.D. – Você vê o despreparo completo. É um despreparo completo. Agora, a expansão dos 

estudos de defesa está bem complicada por conta, também, de uma área que me parece um dos 

fenômenos mais estranhos das Ciências Sociais no país, que é esse ultra, super, mega 

crescimento das relações internacionais, uma coisa que, a meu ver, não tem cabimento. 

 

C.C. – Também entra a segurança internacional. É o tema, às vezes. 

 

M.D. – Eles recuperam essa temática e põem tudo no rótulo relações internacionais. E é 

estranho, rapaz. Nós tínhamos até dez anos atrás, dois ou três cursos de relações internacionais. 

Hoje são dezenas. Nós tínhamos dois doutorados, um na PUC do Rio e outro em Brasília. Hoje, 

tem não sei quantos cursos de doutorado. E Relações Internacionais virou uma coisa tão chique 

que o curso no qual eu dou aula lá na UFF é o segundo curso mais disputado no Rio de Janeiro, 

depois da Medicina. Você sabia disso? É uma coisa de louco! Quando eu me vi... Eu gosto de 

dar aula para o primeiro ano. Quando eu me vi na frente de 40 ou 50 estudantes para o 

levantamento inicial do perfil da turma, eu vi que se tratava acolá da elite da elite da elite, que 

era a turma bem de vida do Rio de Janeiro. Todo mundo já tinha ido, praticamente, tido sua 

experiência num país europeu, meninos de 17 ou 18 anos. Raramente você encontrava um de 

20 ou de 30. Dominavam duas, três línguas, fluentemente, e tinham estudado em tudo quanto 

era canto. Ou seja, não é o perfil do estudante brasileiro, de forma alguma. Um ou outro que 

fugia a esse perfil de classe média alta, era olhado assim de viés. É uma anomalia isso. É preciso 

dar um basta nessa história aí. Não sei aonde isso vai chegar. Acho que vai cansar, talvez, pela... 

 

C.C. – E não criou nada... Quer dizer, nada não, mas criou pouca coisa de defesa. Pelo que eu 

sei, a UFRJ tem um curso... 
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M.D. – Só um. 

 

C.C. – ...que é de defesa nacional e... E segurança estratégica? Não me lembro. Tem um nome... 

Não me lembro agora. 

 

M.D. – Só existe um curso, uma graduação, que é até coordenado pela professora Isabel, que 

não é da área. Mas precisamos ficar atentos. Eu acho que nós tínhamos que ter graduação em 

defesa. A minha ideia, até o ano passado, era o seguinte: que o Estado induzisse de fato a área, 

através de uma emenda de comissão, que é uma emenda importante, com bastante recurso. E 

eu comecei tratativas nisso: falei com diversos ministros e parlamentares. Mas eu brequei, 

quando eu vi que antes de tudo nós tínhamos que dizer o que são os estudos de defesa. Porque, 

se a gente não diz, o dinheiro vai para a biologia ou para qualquer outra coisa aí: para relações 

internacionais... 

 

C.C. – Ou para a área mais hard de pesquisa. 

 

M.D. – Vai lá para estudar os sistemas de sonar, a cibernética... Na verdade, nós criamos a 

entidade, e precisamos dizer exatamente para que ela serve. Quando nós estávamos discutindo 

os estatutos, nós conversamos diversas vezes, e eu dizia: “Simplifica; depois a vida vai...”. 

Houve um complicador nessa história, que foi o curso do Eurico. 

 

C.C. – A pós-graduação? 

 

M.D. – Relações internacionais e estudos estratégicos. Eu sempre acreditei – um negócio que 

eu já disse aqui e estou repetindo – na capacidade de autorregeneração, de autodefinição, de as 

instituições acadêmicas tomarem seus rumos. Mesmo que ela nasça torta, ela tende a se... Mas 

aí está difícil, o caso da UFF, porque eu vejo que a confusão entre estudo doutrinário e estudo 

acadêmico é muito mais grave do que eu imaginava. Eu não objetei, por exemplo, que 

professores da ESG fossem dar curso. Eu achava estranho, mas... “Deixa lá, vamos ver o que 

é que dá”. Agora, se você for analisar a produção literária, as dissertações do que está se 

fazendo na UFF, algumas poderiam ter sido feitas lá mesmo na ESG, ou na Eceme, em qualquer 

lugar, porque não tem diferença. Então, que diabo é aquilo? Não vejo sentido. E parando 
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melhor para pensar no ensino militar em si, na distinção entre estudo doutrinário e estudo 

acadêmico, lendo com toda atenção a própria definição formal de ciências militares, as ciências 

militares são essencialmente doutrinárias. 

 

C.C. – Que é a área que foi criada, de ciências militares, não é? 

 

M.D. – Foi... Quer dizer, o comandante do Exército criou a área, através de decreto. Agora, a 

absorção disso pela instituição acadêmica civil, ela está em processo. E, a meu ver, não se sabe 

o que fazer. A falta de definição dá coisas revoltantes, como esse julgamento do Pró-Defesa, 

agora. Isso, a meu ver, é uma coisa... é um retrocesso violento. Como é que o governo mobiliza 

pesquisadores aí, para depois não dar um tostão para ninguém que estudasse as Forças 

Armadas?! O ministro precisa ver isso, porque não dá! O primeiro julgamento do... O primeiro 

edital do Pró-Defesa, eu participei. Quando eu vi que não ia dinheiro, não iam recursos para 

cientistas sociais, a argumentação foi muito dura, chegou a um momento em que eu disse para 

os generais, lá no Ministério da Defesa: “Estão com medo do quê? De que alguém estude as 

corporações?”. Eles ficaram assim e terminaram aceitando dividir o dinheiro. Agora eu repito 

a mesma pergunta, vou repetir para o ministro Amorim: “Está com medo do quê? Qual é o 

problema? Nós não podemos estudar a educação militar, a reforma militar, a convivência 

militar, a antropologia militar, o sistema hierárquico? Não podemos entrar nesse...? Está com 

medo do quê?”. Nós precisamos entrar nisso. Porque o dinheiro foi completamente desviado 

para a Eletrônica, para a Biologia, para a Engenharia. Foi completamente desviado, e me parece 

um passo atrás. Acho que o ministro Amorim esteve desatento. Eu estive com ele duas ou três 

vezes, expliquei direitinho o que era, e depois o setor lá do ministério encarregado disso 

mostrou um corporativismo além da conta. Eu pedi para a Abed indicar alguém. Iria o Eliézer. 

O Eliézer está mais isento: ele está aposentado e tudo. Iria o Eliézer para o julgamento. O 

Eliézer tem personalidade e firmeza para enfrentar qualquer parada. Eles não aceitaram. Eles 

não aceitaram. Eu acho um absurdo. Eu acho que é um retrocesso. 

 

C.C. – Mas tem duas questões. Uma: nesses espaços, você tem um grupo de acadêmicos que 

não é, vamos dizer, tão organizado quanto é o grupo das corporações da instituição militar, que 

são muito mais determinadas, até porque têm a questão do comando, da hierarquia e de 

defender os seus interesses. Então tem um certo desequilíbrio aí de capacidade, vamos dizer, 
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de organização e ação. Mas uma outra coisa também que eu acompanho desde a criação da 

Abed: a Abed, na nossa reunião lá de Caxambu, onde as coisas surgiram, era uma reunião só 

de civis. Quer dizer, acho que o Delano estava lá, também. Mas já... 

 

M.D. – O Delano, na época, era meu aluno. 

 

C.C. – Mas aluno lá na universidade, não é? Quer dizer, já estava, vamos dizer, à paisana. 

Criando a associação, eu me lembro que nós discutimos se, para ser membro, se... A questão 

de ingresso, se o militar, por ser um sistema de ensino à parte e poder considerar mestre ou 

doutor quem o sistema militar assim o considerar, se seria ou não, ou se seria pesquisador, ou 

só quem estivesse fazendo pós-graduação ou tivesse feito no sistema civil. Eu me lembro que 

tinha essa discussão, mas foi criado com o movimento basicamente acadêmico. Mas, criada, a 

Abed também teve que passar a conviver, desde o primeiro encontro lá de São Carlos, com 

militares, que, em certa medida, era previsível e desejável que houvesse, mas, eu não sei se é 

impressão minha, mas a questão do equilíbrio entre uma coisa e outra sempre é algo... 

 

M.D. – Não há um ajuste, ainda. Não há um ajuste por conta... Bom, eu volto à questão de 

definir o que são estudos de defesa. Se você define direitinho, aí um bocado de gente já está 

excluída automaticamente. Depois, o militar, você falou, são mais organizados. E mais do que 

isso: há um instinto de ele chegar e mandar nas coisas. É uma atitude normal de... Não há uma 

cultura de convivência com a controvérsia. Eu me lembro bem, sentado na frente do general 

Villas Bôas, lá na Eceme... Olha, o general Villas Bôas é, a meu ver, um dos melhores 

intelectuais das Forças Armadas, e tem um espírito democrático. Há uns dez anos atrás, não sei 

se há dez anos, mas há uns oito anos, sei lá, ele era comandante da EsAO. Aí, almoçando com 

o general Villas Bôas – hoje ele é comandante da Amazônia – ele comentou: “O Celso Castro 

não gosta das Forças Armadas. Há um livro e tudo...”. Certamente, ele já mudou de opinião, 

mas o comentário dele é o típico comentário da defesa corporativa instantânea, mecânica e 

intuitiva. Ou seja: “Você está comigo ou está contra mim?”. Qualquer comentário crítico... Isso 

precisa se desfazer, precisa ser desfeito. Alguns já mostram uma capacidade bem melhor. O 

próprio Villas Boas, depois, eu... Nós mantivemos o contato. 

 

C.C. – Eu o conheci, também, depois, aqui. 
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M.D. – E esse almirante Léo Ferreira, da ESG... 

 

C.C. – Leal Ferreira. 

 

M.D. – Leal Ferreira. Mostrou uma abertura completamente... Antes de eu começar a falar... 

“Almirante, eu não vou praticar autocensura.” E ele disse: “Não nos interessa isso; nos interessa 

ouvir o que tem a ser...”. Eu cheguei na ESG e falei o que eu bem entendi. 

 

C.C. – É esse texto que eu tenho aqui, de 2013, agora, a palestra de outubro de 2013? 

 

M.D. – É. Você está com a cópia não revisada. Tem problemas de crase e até de ortografia. 

 

C.C. – Foi a primeira vez que você foi à ESG? 

 

M.D. – A primeira vez. 

 

C.C. – E como é essa experiência, Manuel, depois de ter sofrido tanto na mão de militares, ter 

estudado os militares, através de arquivos ou de bibliografia, quando é que você passou a 

conviver com militares de carne e osso, como objeto de pesquisa? 

 

M.D. – Foi uma coisa estranha. 

 

C.C. – Você lembra desse início de convivência? 

 

M.D. – Eu acho que você... Quando eu estava lá na Câmara, eu recebi diversos oficiais. Eles 

olhavam de uma forma esquisita para mim. Quando eu votei contra as verbas do AMX, foi uma 

situação constrangedora. Menosprezavam. Porque nós éramos uma minoria: o PT tinha quinze 

deputados e o PcdoB tinha cinco ou seis, uma coisa assim. Então era uma coisa irrisória, não 

tinha peso. Mas depois, com o crescimento, houve uma procura de diálogo. Quando eu estava 

no CNPq, recebi muitos oficiais; ganhei medalhas; mandaram avião para ir lá em São Bernardo, 

e fui até com o João Roberto, o João Roberto me acompanhou. Agora, não há dúvida que isso 
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mexe, e eu sinto como obrigação, relembrar o que eu passei. Fingir que não teve nada? Isso me 

parece uma demagogia e é uma covardia também, é uma traição à memória de quantos que 

sofreram comigo. É uma traição à minha mãe. A minha mãe pega e diz desse jeito: “Meu filho, 

não vá receber essa medalha porque você pode ser preso”. Ou seja, ela vive aquele negócio. E 

eu vou agora dizer que “não, está tudo bem”? Não! Em todas as ocasiões que eu tenho, me 

parece uma obrigação, dizer: “Peçam-me desculpa”. Eu não estou querendo... Não estou atrás 

de botar ninguém na cadeia, não. Não me passa, sinceramente, pela cabeça isso. Que os 

torturadores e seus acobertadores queimem por aí, nos quintos dos infernos. O que eu quero é 

condições de um diálogo mais franco da sociedade com o seu instrumento de defesa, e esse 

diálogo passa por uma mudança de mentalidade, por uma revisão das coisas. 

 

C.C. – Você acha que tem ocorrido essa mudança de mentalidade? 

 

M.D. – Não, não tem, porque o governo não facilitou e os partidos políticos temem, fraquejam. 

No ano passado, eu fui... – foi ano passado? Foi ano passado – eu fui a uma reunião do PT, do 

PSB, PcdoB e PDT, as cúpulas desses quatro partidos, reunidos lá em Brasília com os oficiais, 

em um seminário, um colóquio, e eu fiquei chocado, como todo mundo se empenhava em pedir 

dinheiro para as Forças Armadas e ninguém comentava nada sobre a necessidade de mudança 

do ensino militar, a capacidade de acompanhar a indústria de defesa, mesmo sabendo que a 

indústria de defesa é uma indústria que, como qualquer indústria, tem seus requebros. É preciso 

vigiar. É uma indústria perigosa, porque afeta as relações internacionais, lida com a vida 

humana, então é preciso estudar isso, acompanhar, ver como é. Ninguém falava nada. Ou seja, 

me parece que o corporativismo dá as cartas. O corporativismo continua dando as cartas, e isso 

não é bom para a democracia, não é bom nem sequer para a relação internacional do Brasil. 

 

C.C. – Mas você acha que existe, vamos dizer, um certo medo da classe política em mexer com 

esses temas? Ou as Forças Armadas, os militares, se tornaram menos relevantes, na 

democracia, portanto, não se dá muita atenção? Essa é uma dúvida que eu estou perguntando 

porque, assim, se a gente for ver desde 1985... Eu sempre costumo tentar imaginar se, em 1985, 

reunisse todos os especialistas em militares, cientistas políticos, jornalistas que acompanham o 

tema, e alguém com uma bola de cristal dissesse que ia ter impeachment, que ia ter o Lamarca 

sendo..., que ia ter a criação de Ministério da Defesa, que ia ter a Comissão da Verdade, que 
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isso tudo, se alguém visse com uma bola de cristal, todo mundo ia imaginar que aconteceriam 

revoltas, tentativas de golpe, manifestos dos coronéis, ou coisas assim que recheiam a 

República. Quer dizer, tem quase três décadas que nada disso acontece. Então, a minha dúvida 

é: se é porque, com o funcionamento da democracia, isso deixa de ser relevante para a classe 

política, que não precisa saber quem é o general tal, A ou B, isso não está no horizonte, como 

estava nos anos 40, 50, 60, 70, ou se é por receio de mexer com alguma... Ou se é um misto 

dos dois. Eu não sei. Estou aqui jogando uma questão. 

 

M.D. – Eu acho que os partidos são frágeis, a movimentação política é marcada de 

mesquinharia, de coisa miúda, e por outro lado, as corporações são extremamente fortes e 

coesas, o governo é medroso, não dá a importância que merece, e o acadêmico tem essas 

limitações já faladas anteriormente. Eu tenho um aluno, um ex-aluno, que me ensinou um 

bocado sobre a relação do Congresso com as corporações militares. Esse aluno, depois que ele 

terminou o curso, ele foi designado para ser assessor parlamentar, e eu passei a acompanhar a 

atuação dele. Simplesmente, não há qualquer preparo das duas casas para qualquer discussão 

sobre a temática. No entanto, veja que coisa engraçada, qualquer parlamentar adoraria receber 

medalha dos militares. Eles estão despreparados, não sabem do que se trata, não estão nem aí 

para a coisa, mas há uma... A respeitabilidade da instituição é alguma coisa muito viva na 

Câmara e no Senado. 

 

C.C. – Como presidente da Abed, que você está em exercício, o que você acha que são os 

maiores desafios para a associação? 

 

M.D. – Primeiro é dizer o que são estudos de defesa. Eu acho que esse seminário daqui, e 

depois dos diversos que nós fizemos o ano passado... 

 

C.C. – Aqui na Fundação. 

 

M.D. – Na Fundação, no CPDOC. E as diversas reuniões estaduais. Estão caminhando. Não é 

um processo que a gente complete a curto prazo, mas vai afinando o negócio. Nos novos 

estatutos já vão sair que estudos doutrinários não são estudos de defesa. Isso aí já me parece 

um avanço. O primeiro problema é esse. 
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C.C. – Você acha que o grande perigo é confundir estudos doutrinários com estudos de defesa? 

 

M.D. – Eu acho que sim. Como tem sido feito. O segundo grande desafio é ampliar isso, 

ampliar a temática para outras áreas. Chamar o filósofo para discutir a defesa, também. E nisso 

aí nós fomos bem-sucedidos, porque, veja, tem antropólogo, um percentual maior de 

antropólogos envolvidos inclusive em coisas delicadas, como as terras indígenas; pela primeira 

vez, nós tivemos agora a discussão sobre filosofia da guerra. Dá para a gente fazer ciências 

sociais, rapaz, sem discutir e refletir sobre conceitos? A discussão epistemológica, filosófica, 

não pode ficar completamente distante. Afinal de contas, nós estamos tratando é de guerra, de 

violência, de morte, de vida, então é preciso... A meu ver, o filósofo sempre ajuda a gente a 

refletir com mais profundidade. Acho também que têm diversas outras áreas que precisam ser 

tocadas, como, por exemplo, a Economia. O pessoal da Economia está infenso a essa discussão. 

Só tem uns especialistas, como o Eduardo Brick, que é engenheiro, aliás, não tem nada com a 

economia. Mas é impressionante como os economistas pouco ou nada discutem acerca dessa 

indústria que é tão poderosa. Nós precisamos ampliar. O desafio da Abed é ampliar: ampliar e 

conversar com os sociólogos, os antropólogos, os economistas, os juristas... Os juristas... 

Quanto assunto para discutir! Enfim, à medida que houver essa amplitude, essa amplitude vá 

se impondo, a gente será melhor assimilado pela comunidade acadêmica, a gente melhora, os 

nossos estudos ganham mais cabimento, melhores referências. Porque é isso, rapaz, se você 

fica muito especializadozinho acolá naquele negócio, você deixa de situar... A história da 

ciência, eu gostaria que tivesse uma presença maior em nossos encontros, e particularmente os 

formuladores de política científica, ou o estudo da formulação da política científica. Eu estou, 

assim, ilustrando, aqui e acolá, isso que eu chamo de segundo problema, que é o diálogo com 

a comunidade acadêmica. E o terceiro seria verificar direitinho qual é a situação da Abed em 

relação aos integrantes das corporações. É um problema que para mim ainda não está claro, 

porque são situações variadas: nós temos o militar da reserva que continua cada vez mais 

militar e cada vez mais corporativo; nós temos o oficial da ativa que às vezes pensa com muito 

mais largueza do que o militar da reserva ou até mesmo que o acadêmico... Enfim, as situações 

são as mais variadas possíveis. Nós temos que ir encontrando o termo de convivência adequado. 

Se não tomar cuidado, os próprios militares já me avisaram que eles tomam conta de tudo. 
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C.C. – Inclusive da Abed? 

 

M.D. – Da Abed. Eles tomam conta da Abed. Mas não podemos deixar que isso aconteça. E 

ao mesmo tempo, nós queremos a convivência com eles. 

 

C.C. – É uma relação que não é de fácil solução. 

 

M.D. – É, não é de fácil solução. Nós não vamos encontrar a chave do cofre daqui para... Agora, 

eu acho que a gente já marcou uma diferença grande, enviesando mais para o lado acadêmico 

do que para o lado da continência. 

 

C.C. – Uma pergunta de curiosidade que a gente faz quase sempre: se você tivesse que destacar 

um livro que te marcou, uma leitura, um livro em particular que te foi especialmente marcante, 

qual seria? 

 

M.D. – Você fala de Ciências Sociais ou...? 

 

C.C. – O que for. 

 

M.D. – Qualquer livro? Rapaz, um livro? Tem tanto livro marcante, mas tem um que me parece 

o modelo de pensador: é Erasmo. 

 

C.C. – Erasmo de Rotterdam. 

 

M.D. – É. Eu acho que... O Elogio da loucura é um livro que eu leio para me divertir. Eu acho 

divertidíssima, a gozação que ele faz com tudo e com todos. Eu acho o livro... [risos] Dá 

vontade de rir. 

 

C.C. – Eu vou reler, então, porque eu li há muito tempo atrás. 

 

M.D. – O Elogio da loucura é uma obra de arte. 
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