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1ª Entrevista: 19/06/2015 

 

C.C. - Maria Hermínia, em primeiro lugar obrigado por ter aceito participar desse projeto. E 

como a gente geralmente tem começado as entrevistas, eu gostaria que você falasse um pouco 

da tua família, local que você nasceu e um pouco da vida familiar e da escolaridade, antes da 

universidade. 

 

M.H. - Pois não. Vamos começar pelo começo: eu nasci em primeiro de outubro de 1942, ou 

seja, estou a caminho de 73 anos. É bom dar a data porque assim as pessoas podem situar 

melhor que idade eu tinha quando nós falarmos de alguns acontecimentos. A política para 

mim é algo que está na minha vida desde muito cedo. O meu obstetra chamava Coutinho 

Cavalcante, era um comunista, virou deputado do PTB, e fez a primeira lei da reforma 

agrária, no Brasil. O meu pai esteve sempre muito próximo do Partido Comunista, na 

verdade, foi candidato a deputado federal em 1946, não se elegeu, ficou como suplente. 

Durante a minha infância inteira eu ouvi discutir política na minha casa. Meu pai era 

advogado, minha mãe era professora primária, meu pai era advogado e Procurador daqui do 

estado de São Paulo. Eu nasci no interior, em São José do Rio Preto, vim muito cedo para 

cá, vim com cinco para seis anos, porque em virtude da atividade política do meu pai, a 

situação em Rio Preto ficou difícil, ele acabou se transferindo para São Paulo, e praticamente 

vivi minha vida inteira aqui. Então, desde muito cedo... Meu pai tinha um grupo de amigos 

que eram nossa segunda família, que eram três irmãos e uma senhora, moça na época, três 

deles eram ligados ao Partido Comunista, o outro não, e eu vivia na casa deles. Então a gente 

ia para lá, eles jogavam baralho e discutiam política e, sobretudo, discutiam com a matriarca 

da família deles, que era uma viúva de um Mesquita, da família do Estado de São Paulo, e 

da UDN. Então esta ideia de que a UDN era direita, essa discussão, vamos dizer assim, faz 

parte da minha vida desde muito, muito cedo. 

 

C.C. - Essa vinda para São Paulo... Bom, o Partido Comunista passou à ilegalidade em 46, 

teve a ver com isso? 

 

M.H. - Meu pai era advogado e ele começou a fazer advocacia trabalhista para trabalhador 

rural. Mamãe reclamava muito, não ganhava nada, recebia galinha, ovo, etc. Eu não sei bem 
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como foi a história, mas eu acho que teve uma certa pressão lá, ele acabou vindo para cá. E 

aqui ele deixou de ter atividade política, a não ser essa de discutir política o tempo inteiro, 

mas sempre teve próximo, dava dinheiro, e deu dinheiro até o final da vida dele, até sem 

entender para quem ele estava dando. Deu dinheiro para o Marighella... o Câmara Ferreira, 

já estava muito velhinho, achando que estava dando para o Partido Comunista. 

 

C.C. - E você estudava em que colégio? 

 

M.H. - Eu estudei, primeiro, em uma escola que na época era uma escola muito moderna, 

uma escola Montessori, aqui na Av. Paulista, chamava Jardim Escola São Paulo, ficava em 

frente do colégio São Luís, e depois logo em seguida eu fui para o colégio Dante Alighieri, 

da terceira série do primário, fiquei no Dante até o terceiro colegial, que na época eu fiz 

científico. Na época tinha essa coisa de clássico, científico e eu fiz científico. Ou seja, eu 

fiquei lá, no Dante, que também é aqui atrás, praticamente minha vida inteira escolar. 

 

O.S. - Vocês moravam por aqui perto? 

 

M.H. - Morávamos perto. Eu morei primeiro na Consolação com a Jaú e depois na Alameda 

Santos com a Brigadeiro. Bem pertinho de onde estamos. Essa área toda, me é muito familiar. 

Quando eu era criança a Avenida Paulista era uma avenida de casarões, dos milionários, 

imigrantes milionários, e eu vi se transformando em uma avenida de prédios. [Inaudível] 

minha existência. 

 

C.C. - Você mencionou essa discussão política que acontecia na família, o envolvimento que 

seu pai teve. Mas e o seu envolvimento com a política? 

 

M.H. - Então. Por conta disso, sei lá, quando eu tinha 13 anos o Agildo Barata foi na casa do 

meu pai, quando ele saiu do Partido Comunista explicando porque estava saindo, o Relatório 

Kruschev, etc. Dois anos depois me levaram numa reunião para falar com o Prestes, uma 

reunião de mulheres com o Luís Carlos Prestes que estava saindo da ilegalidade. Eu queria 

militar de alguma forma. Meu pai achava que eu tinha que fazer faculdade primeiro, pessoa 

de bom senso, tinha que estudar primeiro, depois fazer uma opção. E daí enveredei para uma 
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opção muito esquisita, eu fui trotskista, para desgosto do meu pai, e foi uma experiência 

muito forte ao mesmo tempo muito difícil. Obviamente eu sou ateia de pai e mãe, e foi a 

experiência mais próxima com religião e seita que eu já fiz na minha vida, [risos] f o i  

p a r t i c i p a r  de um grupo trotskista. Fiquei bastante tempo lá, porque isso me pegou no 

final da adolescência, com 18, 19 anos, que é sempre uma transição difícil para as pessoas, 

eu já estava a algum tempo achando aquilo uma loucura total, mas para sair era muito difícil 

porque eu tinha amigos lá. Meu primeiro marido, eu casei dentro do trotskismo com 21 anos 

de idade, então eu só fui sair com 25. Eu passei uns cinco, seis anos nessa experiência que 

me deu duas coisas positivas. Era uma experiência tão difícil de controle de organização da 

sua vida que eu fiquei liberal. Saí de lá com uma sensação muito forte de que a liberdade 

individual é uma coisa importante e tinha que ser preservada, que os limites da sua autonomia 

individual tinham que ser preservados e isso ficou muito marcado em mim. E a segunda coisa 

que eu devo aos trotskistas é não ter entrado na luta armada, não é? Porque os trotskistas 

tinham uma outra fantasia sobre o que devia ser o país, o mundo, como devia ser a 

transformação, através de uma revolução de massas, e achavam que aquela coisa de guerrilha 

uma loucura consumada. Isso eu acho que isso me poupou, provavelmente, a maior parte dos 

meus colegas de faculdade, terminaram de alguma forma passando por uma experiência de 

guerrilha, de luta armada, e eu escapei dessa porque eu aprendi lá que isso não fazia sentido. 

Então alguma coisa boa sobrou dessa experiência. 

 

C.C. - Ia fazer a pergunta quando você mencionou essa espécie de conversão que era entrar 

numa organização trotskista no início dos anos 60. Como se entrava? Tinha que romper 

primeiro com o grupo de referência mais ligado ao PCB? 

 

M.H. - É, exatamente. Mas eu estava no último ano de colegial, eu tinha um colega que é 

conhecido de todos aqui, professor universitário Tullo Vigevani, que era meu colega de 

classe, nós estudamos os três anos do científico juntos e ficamos muito amigos. E o Tullo foi 

recrutado. O Tullo foi recrutado numa colônia de férias de jovens judeus, patrocinado pelo 

David Lerer, que depois virou deputado, era um estudante de Medicina na época, depois 

virou deputado pelo PTB, aqui em São Paulo, no período da ditadura. O David recrutou o 

Tullo e o Tullo me recrutou. Foi assim o meu caminho. Tinha uma porção de pessoas que 

hoje você não pode imaginar, o Boris Fausto, o Leôncio Martins Rodrigues já tinha saído, 
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mas tinha passado por lá. Ou seja, tinha um grupo de gente, até interessante e inteligente que 

passava por lá. Eles pareciam mais interessantes a mim, do que o pessoal do Partido 

Comunista, e eu entrei por aí, entrei pela mão do Tullo, do professor Tullo Vigevani. 

 

C.C. - Há vários depoimentos quando falam do Partido Comunista, anos 40, 50, 60, como 

tendo um controle até moral, muito conservador para seus membros. Não sei se... Uma 

moralidade interna. Você mencionou aqui, uma reunião de mulheres com o Prestes. Não sei 

se trotskismo, nesse aspecto, era uma coisa mais livre. 

 

M.H. - Não, era pior. [riso] Enfim, minha relação com pessoas do Partido Comunista eram 

pessoas mais velhas, amigos do meu pai, pessoas que eram muito carinhosas comigo. Um 

desses meus tios, que depois saiu com o Agildo, era muito sectário, então quando a gente 

ouvia música americana, ele dizia: “Isso é música do imperialismo, não presta”,[riso] não sei 

que. Mas a gente não levava ele muito à sério. [Eu gostava de ouvir] o Elvis Presley. Era 

coisa do imperialismo... Mas eu vivi nesse mundo em que as coisas se organizavam assim, e 

o trotskismo era muito fechado, uma espécie de pequena organização total. Muito 

desagradável desse ponto de vista. 

 

C.C. - Você não entrou direto na universidade, você passou alguns anos... 

 

M.H. – Não. Daí eu entrei na universidade em 62, eu cursei um ano e meio e daí fui para a 

militância, resolvi largar.... 

 

C.C. – Sim, largou a faculdade. Já era Ciências Sociais? 

 

M.H. - Já era Ciências Sociais. Desde ontém eu estou tentando me lembrar porque eu fui 

para Ciências Sociais e eu não sei. [riso] Quando eu estava no colégio, eu queria ser psiquiáta, 

obviamente para cuidar da humanidade, depois eu descobri que eu não ia conseguir fazer um 

curso de Medicina, abrir cadáver, cuidar de doenças para virar psiquiatra, resolvi fazer 

Psicologia. Daí meu pai tinha um amigo que era um professor de Filosofia, importante, da 

USP, Bruce Costa que diz “convence a sua filha a não fazer isso, o curso de Psicologia é 

muito ruim. Não está bem, etc.”. Eu fui parar na Ciências sociais, eu não lembro porque, por 
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que caminho. Agora, meu pai que era um advogado, era um sociólogo amador, ele tem um 

livro sobre a região oeste de São Paulo, que chama Oeste paulista, um livro da década de 40, 

que é um trabalho de sociólogo amador, que tenta reconstituir uma área de imigração, tenta 

fazer uma descrição do que eram os grupos migratórios, então acho que de alguma forma 

isso me influenciou, mas eu não lembro como eu tomei a decisão de fazer Ciências Sociais, 

não tenho a menor ideia. Eu fui parar lá, fiz um ano e meio, daí eu resolvi que eu tinha que 

trabalhar e fazer política só. Fiquei, portanto, em 63, fiquei uns três anos, assim, fora da 

universidade. Quando veio o golpe, eu me escondi durante um certo tempo, fiz um processo, 

mas quando o processo foi para a Justiça Militar eu voltei, eu não fiquei na clandestinidade, 

eu me apresentei na Justiça Militar, e daí eu resolvi voltar para a universidade. Eu queria 

estudar e voltei em 1966, então eu fiz a universidade de 66 a 69. Ou seja, eu entrei com uma 

turma anterior, mas na verdade a minha turma na universidade eram de pessoas três, quatro 

anos mais novas do que eu, e ainda fiquei na IV Internacional até 68, em 68 resolvi que não 

dava mais, começo de 68, eu acho, não me lembro também muito bem, mas continuei na 

universidade. A universidade era... Eu entrei na universidade antes de 64, mas eu cursei a 

universidade depois de 64. 

 

C.C. - Pois é. Agora esse momento, antes de 64, só para a gente conversar um pouquinho 

mais. Da experiência de um ano e meio, talvez, que você falou que fez o curso, qual a sua 

lembrança do curso, dos professores ou colegas nesse período? 

 

M.H. - Bom, colegas eu tive vários que depois continuaram amigos meus, sei lá, Antônio 

Augusto Arantes, antropólogo. 

 

C.C. – Já entrevistamos ele. 

 

M.H. – Já entrevistou? O André Villalobos que era um sociólogo, depois fez a carreira toda 

dele na Unicamp. A primeira mulher do André fez Ciências Sociais com a gente, depois virou 

psicanalista, Maria Amaral, [inaudível] respeitada. Tinha um grupo interessante de pessoas. 

Agora, para mim, a universidade, naquele momento, era a universidade, a política... Então 

eu fiz um curso de Introdução a Sociologia, com Fernando Henrique Cardoso, era um curso 

que várias pessoas davam, a gente lia Celso Furtado, teoria da inflação, tudo curso de 
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Sociologia. Enfim, não fiz bem. Nesse meio tempo, em 63, meu pai me pagou uma viagem 

para eu ir no Festival da Juventude Comunista para ver se eu mudava, mudava minha cabeça. 

 

C.C. - Onde foi? 

 

M.H. – Foi em Helsinque. Fomos eu, e o agora ex-senador e secretário municipal Eduardo 

Suplicy, que também foi junto, um grupo de gente. Nós fomos para Helsinque e daí pagamos 

uma viagem para ir à União Soviética, e nessa viagem º Eduardo estava e depois eu fiz 

amizade com uma moça que era casada com dirigente do Partido Comunista de Goiás, então 

ele foi para um congresso e nós tínhamos que encontrá-lo em Praga. Então eu fui com ela de 

Moscou para Praga e quando nós chegamos lá, ele disse, nós fomos convidados para ir para 

Cuba e você vai junto. Nós ficamos um tempão em Praga, uns 15 dias até sair o visto etc., aí 

fui de Praga para Cuba, num voo da Cubana de aviação que demorava, não sei, quase um 

dia, parava no norte do Canadá, não passava [inaudível] Canadá, enfim, fiquei 20 dias em 

Havana, em Cuba. Era uma espécie de uma delegação, nós passeamos por lá, fomos em tudo 

quanto é lugar. Isso foi começo de outubro de 1962, quando nós íamos pelo caminho, nós 

fomos de Havana para Santiago de Cuba, passavam uns carros cobertos imensos, que era o 

equipamento que eles estavam... os foguetes que eles estavam instalando do outro lado. Não 

fomos para essa província onde eles estavam instalando. Depois eu descobri porque. E 

quando eu acordava de manhã no hotel, não sei se vocês já estiveram em Cuba, o Havana 

Riviera é lindo o lugar, fica na beira do mar, você via os  navios americanos. 

 

O.S. – Certo. 

 

M.H. - Eu saí uns 15 dias antes do bloqueio. Eu acho que eu estava na Europa quando houve 

o bloqueio. Ou seja, eu podia ter ficado lá e participado de um acontecimento histórico 

importante, não cheguei a participar. Então meu curso foi muito tumultuado nesse período. 

Eu lembro muito melhor do curso que eu fiz a partir de 1966. 

 

C.C. - Mas essa viagem foi longa, durou quanto tempo? 

 

M.H. - Dois meses e tanto. 
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O.S. - Foi sua primeira viagem ao exterior? 

 

M.H. - Foi minha primeira viagem para o exterior. Meu pai... A gente não tinha dinheiro, os 

dois eram funcionários públicos. Meu pai vendeu um terreno que ele tinha aqui em Santo 

Amaro e eu viajei com o dinheiro do terreno. Lembro que eu passei três meses com U$ 1 

mil, daí quando eu voltei para Praga, aí eu estava sozinha, aí eu fui para Paris, passeei por 

Paris, depois voltei para o Brasil. Foi a primeira vez que eu fui para o exterior. Tinha 18 para 

19 anos. 

 

C.C. - E a sua experiência na época conhecendo o socialismo real, [como se diz] isso? 

 

M.H. - Já achava ruim, por isso eu era trotskista, está certo? A União Soviética eu achei tudo 

muito ruim.  

 

C.C. – Por exemplo? 

 

M.H. – Você não podia fazer o seu próprio programa, em primeiro lugar, era tudo bastante 

controlado, não parecia um lugar muito agradável para você estar. Nós estávamos num hotel, 

um pouco nos arredores de Moscou, que foi onde nos puseram, e ali tinham muitos jovens 

que queriam conhecer gente de fora, e eram jovens que estavam, enfim, que não gostavam 

daquilo também. Então eu lembro que fiz amizade com um, chamava Nicolai, quando eu 

disse que eu era comunista, ele ficou muito decepcionado, ele disse “isso aqui é muito ruim, 

não é possível...”. [riso] Eu já fui com a cabeça para não gostar. Cuba foi diferente. Cuba é 

uma experiência diferente, porque naquele momento... 

 

C.C. – Cuba em 62... 

 

M.H. - Era muito aberto, era muito aberto. Bom, eu cheguei lá com a minha inocência dos 

18 para 19 anos, cheguei para o rapaz que cuidava da nossa delegação e disse “quero falar 

com os trotskistas aqui”. Ele olhou para mim, e disse: “Vou providenciar”. Nunca, não é? 

Obviamente me enrolou o tempo inteiro. E eu era tratada como a jovem tonta 
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ali.[riso]”Alguém tem que ensinar quais as coisas certas, que ela pensa bobagem”. Mas era 

um  ambiente muito simpático, porque as pessoas tinham muito entusiasmo, na rua, nas 

visitas que a gente fazia, era uma outra experiência. 

 

C.C. - Uma boa parte da esquerda brasileira, inclusive, via Cuba como uma alternativa 

revolucionária que deu certo. 

 

M.H. – Ah, sim. Para mim as duas coisas marcantes foram, Cuba mesmo antes, eu explico 

porque, mesmo antes de visitar e depois de 64, vamos dizer assim, como país. Quando eu 

estava no último ano do colégio, eu era muito pedante, andava com um grupo de gente muito 

metida a sabida, e o Sartre e a Simone de Beauvoir vieram para cá. Nós tínhamos lido todo 

o Sartre, e todo mundo achava que o existencialismo era coisa muito interessante, muito boa. 

Tinha uma amiga que andava toda de preto, com cabelo assim, para parecer a Juliette Gréco, 

nós estávamos todos nessa. E o Sartre e a Simone chegaram e só falavam de Cuba, ele tinha 

acabado de vir de Cuba, tinha escrito aquele livro que chama... esqueci. Furacão sobre a 

ilha. E a tese dele, que aquilo era uma coisa diferente, aquilo rompia com o stalinismo, que 

aquilo era uma experiência nova de socialismo, que obviamente depois se provou que não 

era. Mas em 62 você ainda tinha tudo ainda muito fresco, muita mobilização, muito 

entusiasmo pelas coisas que se faziam, e era visivelmente algo mais aberto do que a União 

Soviética. Obviamente também não tinha a barreira da língua, então a experiência da União 

Soviética era muito intermediada pelo fato que não falava. Na verdade eu conseguia ler 

algumas letras, mas não falava coisa nenhuma. 

 

C.C. - Essa visita do Sartre e da Simone de Beauvoir apareceu em várias entrevistas. Foi um 

acontecimento marcante para essa geração. Mas você assistiu o que, palestra? 

 

M.H. – Tudo! Aqui em São Paulo eu vi todas as coisas que eles fizeram. Aqui na cidade de 

São Paulo eu fui ver. Eu saia da escola para ir ver o Sartre. Ele foi visitar o Museu de Arte 

Moderna, eu fui lá ver. O Sartre e a Simone foram falar na FAAP, eles fizeram umas duas, 

três conferências e eu fui assistir a todas. 

 

C.C. - E gostou, ficou decepcionada? 
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M.H. - Gostei muito, gostei muito. Eu lembro, eu tinha uma amiga mais velha do que eu, 

uma moça bem interessante, que fez uma observação que me marcou muito. Ela disse: “Olha, 

repara, ele é completamente tranquilo na sua posição, e a Simone de Beauvoir era sempre 

tensa, porque para a mulher é mais difícil.” Ela, efetivamente, mas ele sempre muito mais 

seguro de si do que ela, e essa é uma imagem que eu tenho muito clara dos dois falando na 

FAAP, e ela muito mais assertiva, muito mais dura, vamos dizer assim. Então acho que as 

duas coisas: um, eu continuei achando durante muito tempo, até eu perceber que ele era uma 

grande figura, mas politicamente... Tudo que pensou, pensou mal, digamos assim, pelo 

menos uma parte do que pensou, pensou mal. Mas é o Sartre e depois a Simone, O segundo 

sexo, etc., foram fundamentais. Tanto os romances como os ensaios do Sartre, e O segundo 

sexo, [inaudível] da Simone de Beauvoir foram fundamentais, eu li isso no último ano do 

colégio. 

 

C.C. - E aí você se considerava existencialista? 

 

M.H. - Não, mas gostava da ideia, está certo?. [riso] Agora, eu tinha uma amiga que sim, 

andava com o cabelo liso, assim, e toda de preto. 

 

C.C. - E o contexto, vamos dizer, você voltando de Cuba, em 62, 63 foram anos de muita 

agitação política, cultural. Como você viveu esse momento pré-golpe, sem a gente tentar ter 

já referência do que viria depois. Mas qual era o horizonte naquela época, antes do golpe, 

para você? 

 

M.H. - Eu achava que aquilo estava caminhando rapidamente para o rumo socialista, em 

primeiro lugar. A primeira participação pessoal que eu tive foi no comício do Lott que meu 

pai me levou, na campanha eleitoral de 60, eu já estava no colegial. Mas a primeira vez que 

eu participei mesmo, foi na mobilização, em 61, depois da renúncia do Jânio. 

 

C.C. – Cadeira da Legalidade. 

 

M.H. - Cadeira da Legalidade etc. E depois, fui participando das coisas que foram 
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acontecendo. A sensação era de que alguma coisa ia acontecer de importante, e que estava 

se caminhando na direção... Enfim, que todos eram reformistas, que o Lacerda era reformista, 

que o Jango era o que era o que era, um representante da burguesia, mas que alguma coisa ia 

acontecer de importante. Nesse momento, o grupo trotskista se envolveu em coisas no 

Nordeste, inclusive no  movimento camponês, eu nunca estive lá, mas tive um amigo que foi 

morto lá, antes de 64, morto por jagunços, porque ele mobilizava trabalhadores etc. Então 

era esse o clima. Muito radicalizado. 

 

C.C. - Mas tinha na época a expectativa de que viria uma revolução pela esquerda. 

 

M.H. – Tinha na época uma expectativa de uma revolução pela esquerda. 

 

C.C. - E não se temia ou não se percebia o lado conservador, tradicional. 

 

M.H. – Não. Eu nesta... mais no finalzinho, eu arrumei um emprego na Editora Abril, uma 

das minhas experiências profissionais fracassadas, eu arrumei um emprego como secretária 

e eu era péssima. 

 

O.S. - Por quê? 

 

M.H. - Eu não sabia fazer nada, e eu tinha um chefe que dizia: “Você é tão inteligente, mas 

você é muito ruim como secretária, você não sabe bater a máquina”.[riso] E a Abril fazia 

psicotécnico, então no psicotécnico eu me saí bem, agora, eu não sabia datilografar. Então 

eu datilografava assim. Mas eu lembro que eu estava na Abril, e daí eu via a Marcha com 

Deus pela Liberdade ali, na Praça Ramos, na frente do Teatro Municipal, e era muita gente. 

Era muita gente. Acho que mesmo assim... 

 

C.C. - Não assustava? 

 

M.H. - Não assustava, mas para mim foi uma surpresa. Foi muito já as vésperas do golpe, 

mas para mim uma surpresa. Agora, o clima era esse, os marinheiros estavam revoltados, a 

revolta dos sargentos e dos marinheiros, ou seja, o Comício do dia 13, tinha um pouco esse 
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clima de que ia para uma ruptura, e era uma ruptura progressista. 

 

C.C. – Do golpe, você lembra como você tomou conhecimento? Como é que [inaudível]? 

 

M.H. - Lembro. Eu passei a noite numa gráfica, em Santo André, onde era impresso o jornal 

dos trotskistas, chamava Frente Operária. Lá eu soube que tinha havido um golpe. Foi muito, 

muito surpreendente. Eu saí de lá de manhã, tomei um ônibus pensado “o que será que vai 

acontecer agora com o país”. Mas a percepção inicial era de que não ia durar muito, não é? 

E teve uma mobilização estudantil, há dias do golpe, o centro era aqui na Faculdade de 

Medicina, no centro acadêmico da Faculdade de Medicina, então a percepção disso: “tudo 

bem, eles deram golpe, mas outras vezes eles já tentaram dar o golpe e acabaram sendo 

derrotados”. Acho que aos poucos foi se percebendo, e eu vou lhe contar uma coisa, não 

consigo lembrar do Castelo Branco. Alguma coisa... Eu não consigo lembrar. Eu saí de casa, 

nessa época eu me casei com um rapaz que era militante também, nós fomos morar em Santo 

André. 

 

C.C. - Como era o nome dele? 

 

M.H. - Chamava Antônio Tavares de Campos, era um pernambucano. E a gente foi morar 

em Santo André, num bairro meio popular. Tenho vagas lembranças de companheiros da IV 

Internacional que foram presos, mas eu não consigo lembrar da política maior, não consigo 

lembrar do que estava acontecendo no país, é uma coisa muito estranha. 

 

C.C. - Você foi indiciada num inquérito? 

 

M.H. - Fui. 

 

C.C. - O inquérito era sobre...? 

 

M.H. – Sobre o trotskismo e sobre tudo que não cabia nos outros inquéritos. Tinha um teto 

grande sobre a organização trotskista, depois ali puseram um rapaz, muito simpático, que era 

dirigente sindical dos aeroviários, que nunca ninguém tinha visto na vida. Mas acho que eles 
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tinham que por o rapaz em algum lugar, ele foi para o nosso processo. O Onofre Pinto, que 

era do movimento dos sargentos, depois foi para VPR, também estava no nosso processo. Eu 

nunca consegui entender. Então tinha um grupo de sargentos, esse aeroviário, depois tinha um 

grupo de... Eu preciso olhar o processo outra vez para ver porque a gente estava junto, porque 

eram pessoas que eu não conhecia. Em 65 eu fiquei... Não propriamente clandestina, eu saí de 

casa só, porque eu casei, mudei o sobrenome, então fiquei Tavares de Campos, para 

exatamente não usar o meu, tirei carteira de trabalho com isso, etc., fui trabalhar e morava 

fora de casa. E encontrava meus pais na casa da minha tia, em outros lugares. 

 

C.C. - Mas trocou de nome porque era hábito da época ou porque ficava clandestino? 

 

M.H. – Eu achei que era... Porque eu queria botar o sobrenome. Eu separei do meu marido e 

nunca mais troquei de nome na vida. 

 

C.C. - O inquérito você foi ouvida uma vez mais, como foi essa experiência? 

 

M.H. - Pois é, daí eu me apresentei. Teve audiências na auditoria. E o inquérito foi muito 

longo, ele terminou em 69. Foi de 66 – eu não sei exatamente as datas – até 69. Tinham as 

pessoas que estavam legais, as pessoas que não se apresentaram, que entraram para uma vida 

clandestina. Enfim, eram os primeiros anos da ditadura, tirando o momento inicial, de 

repressão, foram relativamente brandos até 68. Eu voltei para a faculdade, eu participava de 

coisas no movimento estudantil, sem muita projeção. Comecei a levar uma vida normal. 

Quando o julgamento foi feito, daí a situação já tinha mudado, já tinha havido o AI-5 e já 

existiam os grupos armados organizados. A estratégia do meu advogado, era que eu fosse ao 

julgamento e saísse no intervalo, antes de darem a sentença. Eu fui. No dia do meu 

julgamento foi o dia que sequestraram o embaixador americano. O Onofre estava preso lá, 

ele já tinha sido preso por causa da VPR. E ele estava na sala, eles fecharam a sala e eu tive 

que ficar lá. 

 

C.C. - Você não saiu? 

 

M.H. - Não saí. 
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C.C. - Ouviu a sentença? 

 

M.H. - É. Ou vai dar certo ou não vai dar certo. E às quatro horas da manhã fui absolvida, saí, 

foi tudo bem. Ele voltou para a prisão por outras razões. 

 

C.C. - Recebeu a notícia lá do sequestro do embaixador? 

 

M.H. - Quando fecharam... 

 

C.C. – Aquilo deve ter sido um impacto, não? 

 

M.H. - Um impacto. Quando fecharam a porta, eu perguntei para o advogado “o que está 

acontecendo?” E daí ele voltou e disse: “Sequestraram o embaixador americano”. Então 

mudou, mudou tudo. Esse período – depois a gente volta para a Ciências Sociais –, mas esse 

período na universidade, eu convivi com muitas pessoas que foram para a luta armada. Por 

isso que eu disse, o trotskismo me salvou disso. 

 

C.C. - E você achava na época...? 

 

M.H. - Eu achava uma loucura. 

 

C.C. - Achava mesmo isso, não é uma coisa a posteriori? 

 

M.H. - É, não é a posteriori, eu achava uma loucura porque eu achava que a revolução tinha 

que ser feita pelas massas. Não que eu achasse coisa menos louca ou muito mais sensata. 

[risos] Mas eu achava que aquilo não tinha nenhum sentido. Mas eu tinha muitos colegas que 

se envolveram de alguma forma; de professores que se envolveram de uma forma ou de 

outra. Então eu estava convivendo, conhecia as pessoas, as pessoas que sequestraram, as 

pessoas que começaram a ser mortas, então um ambiente, desse ponto de vista, muito difícil. 

Obviamente a notícia do... – até eu que era contra aquilo – a notícia do sequestro do 

embaixador americano eu acho que foi recebida com uma certa simpatia. “Pô, que coisa, 
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fizeram uma coisa grande”. Mas imediatamente... Isso já tinha havido a repressão anterior, 

onde eles fizeram isso para soltar algumas pessoas. Mas sei lá, no tempo que eu estava no 

movimento estudantil, muitas dessas pessoas estavam lá. Inclusive as pessoas que 

[inaudível] o PT, José Dirceu, era uma liderança importante na Dissidência Comunista, na 

PUC, não é? 

 

O.S. - Você chegou a participar de eventos também na PUC? 

 

M.H. - Não. Eu estudei uma coisa que chamava Faculdade de Filosofia Ciências e Letras. A 

Faculdade de Filosofia, na época, incluía as ciências básicas: Química, Física, Matemática. 

Não era no mesmo prédio, mas o centro acadêmico era na Maria Antônia, onde eu estudei. 

Então o centro acadêmico chamado Grêmio, da Faculdade de Filosofia, era um núcleo muito 

ativo na política estudantil de São Paulo. As pessoas da PUC vinham para lá. A PUC virou 

um centro importante mais tarde, em um segundo momento. O centro acadêmico era, durante 

certo tempo, dominado pelo Partido Comunista depois ele perdeu o centro acadêmico para a 

Polop, que era uma organização mais a esquerda, parecida com o trotskismo, um pouquinho, 

mas mais sensata. Perdeu para a Polop vários dos... E, depois, todo esse grupo, uma parte 

importante desse grupo que era do Partido Comunista, foi para a Dissidência. Porque aqui 

em São Paulo o Partido Comunista inteiro foi para o Marighella. Praticamente, não é? Então 

esse grupo foi para a Dissidência, depois da ALM. Eu convivi com inúmeras pessoas que 

hoje estão mortas, desaparecidas, etc. Eu lembro que uma vez eu cheguei em casa... – porque 

depois que eu voltei a vida normal, eu também separei, aí voltei para a casa dos meus pais, 

trabalhava na Abril e voltei para a casa dos meus pais – um dia eu cheguei em casa, meu pai 

estava lendo aquele livro do Régis Debray, Revolução na revolução, que era vendido 

clandestinamente, tinha uma capa feita pelo Claudio Toza, que era uma cabeça com um 

parafuso enfiado aqui em cima. Eu disse: “-Pai, onde você conseguiu esse livro?”. Ele disse 

“- No Partido Comunista”. Eu digo “-Ah, sei...” [riso]. E era o Câmara Ferreira que fazia 

finanças para a ALM, inclusive tirando dinheiro de gente que achava que estava dando para 

o PC. 

 

C.C. - Como você mencionou, quase todo o partido foi atraído para o Marighella. 
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M.H. – Foi atraído pelo Marighella. 

 

C.C. - A figura do Marighella era dominante? 

 

M.H. - Era muito forte, muito forte. Eu conheci ele quando era criança, era uma pessoa 

grande, forte, muito impressionante. Eu li o livro do Mario Magalhães. 

 

C.C. – Mario Magalhães, a biografia. 

 

M.H. - A biografia. É um pouco assustador porque o pensamento é primitivo. Era uma pessoa 

de grande coragem pessoal, de uma trajetória muito coerente, agora, você lê hoje e diz: 

“Nossa”. É muito curioso, alguns anos atrás a Companhia das Letras me convidou e meu 

marido, Luiz Weis, que é jornalista, para fazer um capítulo da História da vida privada, 

exatamente, sobre a oposição da classe média durante o regime militar. Foi a única coisa que 

nós fizemos juntos, foi muito divertido. 

 

C.C. - Texto muito bonito, sobre o cotidiano... 

 

M.H. – É bonito, não é? É, é bonito porque o Luiz escreve muito bem, então o texto saiu 

bonito. Eu tinha muita dificuldade de... A nossa ideia, bom, a gente tem que contar essa 

história, inclusive tem que contar essa história para os filhos, que é muito difícil explicar 

como as pessoas creditavam nas coisas que elas acreditavam, naquele momento. É muito 

inverossímil, se você olha com objetividade, é muito inverossímil. A Vânia Santana, que foi 

minha contemporânea de faculdade, que hoje é uma socióloga, trabalha na Fundap, foi casada 

com Gianfrancesco Guarnieri, viúva do Gianfrancesco Guarnieri, uma vez me disse: “Eu 

entrava na faculdade e pensava que eu estava no Vietnã, que, na verdade, a minha luta era 

igual a dos vietnamitas que estavam lutando contra os americanos”, as pessoas acreditavam 

nisso. Então foi uma, digamos assim, uma grande trágica ilusão, mas que movia as pessoas. 

E eu acho que é muito difícil explicar isso para os mais jovens, que não viveram essa... Como 

a experiência de Cuba era lida de uma certa maneira, como “tudo é possível”, sejamos 

realistas. Em 68 era uma experiência que parecia apontar nessa direção, como a guerra do 

Vietnã parecia apontar nessa direção. Ou seja, tinha uma interpretação das coisas que 
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aconteciam no mundo que tornavam plausível, que pessoas que passaram pela universidade, 

ou que estavam na universidade, que eram inteligentes, que eram relativamente informadas, 

algumas até cultas etc., acreditassem que daria para fazer guerrilha rural no Brasil, que seria 

possível a partir de Goiás cercar a cidade, coisas que são muito, muito implausíveis, não é?. 

. 

C.C. - Mas não só no Brasil. Você mencionou a biografia do Mario Magalhães, que foi uma 

pesquisa enorme, que ele fez na época. O Minimanual do guerrilheiro urbano foi traduzido 

em inúmeras línguas e vendeu para o mundo inteiro. Não era uma fantasia só brasileira, tinha 

uma repercussão internacional e achava-se em muitos lugares isso ou não? 

 

M.H. - Ah, sim, sem dúvida. Não sei se vocês viram o filme sobre o Baader Meinhof, que 

chama “Baader Meinhof Komplex”, que começa com as manifestações na Alemanha que são 

muito parecidas com as brasileiras, com as pessoas gritando “Ho Ho Ho Chi Minh”, ali 

também, vamos dizer assim, é uma grande e trágica ilusão. Algo que acontece de maneira 

mais geral. Maio de 68, na França foi fundamental para isso. 

 

C.C. - Você mencionou num momento, que esse período até o AI-5 tinha essa repressão, mas 

ainda mais branda, evidentemente comparando com o pós-AI-5. Mas já convivia com essa 

rotina de notícias de pessoas presas, torturadas... 

 

M.H. - Aqui em São Paulo teve uma grande leva em 64, que pegou não só sindicalistas – aí 

basicamente mais as pessoas ligadas ao Partido Comunista. Aqui na USP teve um impacto 

sério e na Faculdade de Medicina. Um grupo grande, importante dentro da Faculdade de 

Medicina, inclusive, dois amigos que eram também trotskistas. Depois houve uma certa, 

vamos dizer assim, uma certa descompressão. A Folha de São Paulo no final de 67, começo 

de 68 tinha um caderno de debates, não consigo lembrar como chamava. Nós temos que 

olhar, mas onde havia uma certa circulação de ideias etc., enfim, a UNE fez um congresso 

em Valinhos,. Esse eu até estive. 

 

C.C. - E a política formal, tradicional continuou funcionando com alguns problemas, mas as 

eleições municipais, estaduais, você se envolvia? 
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M.H. – Continuou. Não, com isso não, com essa política, não. Agora, o pouco que sobrou do 

PC foi para o MDB e daí se transforaram em deputados, em vereadores. O David Lerer, que 

recrutou o Tullo, foi vereador aqui em São Paulo, depois deputado estadual, e ele era da 

esquerda do MDB, então isso continuou aqui. O Goldman começou a fazer sua carreira aí, 

tinha um grupo importante que sobrou do Partido Comunista, que não foi para a guerrilha, 

que continuou fazendo a política, achando que era necessário encontrar brechas dentro desse 

sistema. Agora, no mundo que eu circulava, que era o mundo da universidade dominante, 

final de 67, começo de 68, foi o tempo da luta armada, da guerrilha, etc. 

 

C.C. – Agora vou aproveitar que você voltou à universidade para falar da experiência de 

Ciências Sociais, segundo capítulo. Segundo round. 

 

M.H. - Segundo capítulo. Eu entrei em 1966... 

 

C.C. - Os seus colegas de antes já estavam se formando ou já tinha se formado? 

 

M.H. - Já estavam se formando, é. Eu lembro que a primeira aula que eu assisti com a Célia 

dos Santos, ela disse: “O que você está fazendo aqui, você não se formou ainda?” [risos] E 

eu estava começando. Eu falei: “Não, eu parei e agora voltei”. O curso da USP era um curso 

muito voltado, de um lado, a dar, vamos dizer assim, o que se considerava os clássicos, e 

dava muito cedo. A Célia Galvão dava aula de História do Pensamento Político no primeiro 

ano da graduação. Você entrava lá com Maquiavel. História do Pensamento, na USP, 

começava na era moderna, o resto era da Filosofia, quem quisesse estudar o anterior que 

fosse para a Filosofia, os clássicos gregos, a Idade Média era coisa da Filosofia, na Ciência 

Política começava com Maquiavel. E ela ia de Maquiavel até Tocqueville. A primeira vez 

que eu ouvi falar em Tocqueville na minha vida, era ela, ela gostava de Tocqueville. Depois 

ela fez uma tese sobre isso, então era um curso pesado de leitura. Na Sociologia, eu tive um 

curso de Introdução a Sociologia com o Luís Pereira, que dava o primeiro capítulo de 

Economia e sociedade do Weber. Eu não entendi nada do que eu lia, passei anos sem 

entender. A Teoria da Ação, passei anos para entender. Fui entender mais tarde. Era, de um 

lado, um curso muito localizado, muito estruturado em torno da ideia de que você tem que 
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ler os clássicos, e os clássicos eram basicamente o Weber, Durkheim, e o Parsons. Marx você 

lia fora, você não lia na faculdade. Ou lia em cursos laterais, Marx não estava, estava no 

pessoal que fazia seminário do Capital, mas não dando aula para a gente. E tinha, na área de 

Política, um projeto de construir uma interpretação alternativa, interpretação isebiana 

marxista mais vulgar, tipo Nélson Werneck Sodré. E você entrava lá e te diziam isso, aqui 

nós estamos construindo uma outra interpretação da história política do Brasil. A Paula 

Beiguelman era importante para isso, mas sobretudo os assistentes da Paula Beiguelman, 

que eram Maria do  Car m o  Campelo de Souza, que era uma professora inacreditável, o 

Weffort, e mais algumas pessoas mais jovens, o Eduardo Kugelmas, mas era assistente na 

época, e algumas pessoas mais jovens que depois desapareceram. Tinham essas duas coisas 

e tinha um curso de Antropologia excelente. Eu até o final fiquei em dúvida se ia fazer 

Antropologia... 

 

C.C. - Quem dava? 

 

M.H. - Começava com Gioconda Mussolini, que dava Teoria Física, Teoria da Evolução, ou 

seja, a gente aprendia no primeiro ano. Depois veio a Eunice e a Ruth. A Eunice Durham e 

a Ruth Cardoso, que eram figuras importantes. Tinham outros professores, tinha o pessoal 

que trabalhava com Antropologia Indígena também, mas para mim, essas pessoas foram 

fundamentais. O da Gioconda foi muito interessante. Eunice entrava no segundo ano, aquele 

jeito assertivo dela, ela dizia, esse livro Origem da propriedade privada... 

 

C.C. - Tem que mudar a fita,só uma micro pausa. 

 

. 

[FINAL DO ARQUIVO I] 

 

C.C. - ... história da Eunice com o livro do... 

 

M.H. - Então, a Eunice entrava no segundo ano da Antropologia, entrava com o livro do 

Engels, A origem da família, da propriedade privada e do Estado, em uma classe em que 

todos eram da esquerda marxista, ela dizia: “Esse livro é uma bobagem, essa teoria está 
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errada, [riso] é um evolucionismo vulgar”, e daí começava a dar Antropologia. Malinowski, 

tudo que você quisesse, textos de Antropologia que discutiam interpretações evolucionistas, 

etnocêntricas, então era um golpe. Porque ao mesmo tempo você percebia que aquilo era 

bom, que estava certo. 

 

C.C. - Você ficou em dúvida? 

 

M.H. - Eu acreditei rápido. Eu tinha um colega que ainda tentou montar uma interpretação 

diferente. Eu digo: “Acho que ela tem razão”. [riso] Mas foi muito impactante. E Eunice era 

uma excelente professora, é uma excelente professora. Depois, a Ruth Cardoso entrou, e a 

Ruth tinha acabado de voltar de Paris, onde ela tinha feito um curso com Lévi-Strauss. O 

que ela fez foi replicar o curso do Lévi-Strauss conosco. E foi também... Eu fiquei pirada, 

completamente fascinada com aquilo. Porque é uma coisa tão inteligente, tão pouco óbvia, 

fiquei fascinada com aquilo. Durante muito tempo eu achei que eu podia fazer antropologia. 

Acho que quem me puxou para o outro lado foi o outro grande professor que eu tive, que 

depois foi meu orientador, que é meu mestre, que foi o Francisco Correa Weffort. Eu fiz um 

curso no comecinho de 68, 69. Comecinho de 69. O Fernando Henrique voltou do Chile, ele 

tinha se exilado, tinha ido para lá em 64, por problemas políticos – ontem eu até fui ler o 

depoimento dele no livro do Cebrap para relembrar algumas coisas –, e ele começou a dar 

para nós, um curso sobre um livro que ele tinha escrito com um colega da Cepal, Enzo 

Faletto, que era Dependência e desenvolvimento na América Latina. O livro não estava 

editado ainda em português, estava editado como trabalho da Cepal, e ele começou a dar 

capítulo por capítulo, quando ele foi cassado, então ele deu só o começo do livro. Foi uma 

experiência importante. Mas eu volto para o Weffort. O Weffort foi e é um grande professor. 

O Weffort tinha uma característica que eu passei a minha vida inteira tentando imitar e não 

conseguia, ele incentivava muito a você falar, os alunos a falarem, você falava aquelas 

bobagens meio desorganizadas, e ele transformava aquilo em uma ideia inteligente. Então 

ele fazia você acreditar que você era inteligente, era capaz de formular ideias inteligentes 

sobre as coisas, e era ele. Você:  “Puxa, mas que coisa boa, que boa ideia”, daí ele inventava 

uma coisa em cima, construía uma coisa em cima que era o que ele pensava, não o que a 

gente tinha dito. E eu fiz acho dois cursos com ele e foi fundamental para eu ter ido... No 

começo não sabia se era Ciência Política ou Sociologia, também as coisas não eram muito 
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claras, do ponto de vista disciplinar, no momento. Mas no último anonós fizemos um curso... 

 

C.C. – Último ano, 1969? 

 

M.H. – 1969. Nós fizemos um curso com ele que era um curso muito estranho de política 

brasileira, que nós lemos o discurso do Getúlio na Nova Política, do Getúlio, outras coisas, 

daí cada um tinha que fazer um trabalho. E eu e um colega resolvemos fazer um trabalho 

sobre greves. Então nós passamos uns três meses na Biblioteca Municipal, aí em cima, no 

último andar, olhando jornal e fazendo levantamento sobre as greves nos anos 60. E isso deu 

um trabalho curioso, porque eu acho que foi a primeira vez que nós documentamos que o 

movimento sindical do período Jango estava baseado basicamente nas empresas públicas e 

no setor público, de transporte etc. Nós fizemos esse trabalho de final de curso, até tenho ele, 

nem lembro mais como chamava... A greve política, alguma coisa assim, mas era um 

levantamento, fizemos um banquinho de dados, não tinha computador, não tinha nada, era à 

mão, era na fichinha, greve por greve. E ficava claro que o que parecia ser um movimento 

popular muito importante, na verdade era uma mobilização muito centrada em transporte 

público, empresas públicas, como a Petrobras, a construção naval, coisas desse tipo. Daí, 

nesse momento, um grupo de professores da USP, da Faculdade de Filosofia, foi atingido 

pelo AI-5, entre os quais o Fernando Henrique. E logo depois, um grupo desse tomou a 

decisão de ficar no Brasil e criar o Cebrap. O Weffort não foi atingido, o Weffort era mais 

moço, continuou na universidade, mas teve na criação do Cebrap, o Cebrap foi organizado 

ao longo de 69, e alguém, eu não sei quem foi, talvez até por intermédio do próprio Weffort, 

convidou a mim e ao meu colega, que fez esse levantamento comigo, chamado Cassiano 

Marcondes Rangel, que depois não fez carreira, para continuar esse levantamento no Cebrap. 

Então na fundação do Cebrap eu comecei a trabalhar para completar esse levantamento de 

greves, fazer um banco, etc. Nesse momento a Faculdade Latino Americana de Ciências 

Sociais... Eu estava terminando o curso, terminei em 69, o Fernando Henrique disse: “Você 

tem que sair do país, você quer se formar, você tem que sair do país. Vamos ver como é.” O 

Carlos Estevam Martins, que foi para o Cebrap, trazido pelo Fernando Henrique, que era um 

carioca e que vinha, naquele momento eu acho que ele estava vindo dos Estados Unidos, não 

sei se dos Estados Unidos ou da Inglaterra, ele circulou um pouco, disse: “Eu te ajudo, vãos 

ver como é, vamos ver como faz um application”, e eu fiz application para algumas 
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universidades, para Columbia etc. Daí, no meio do caminho, a Faculdade Latino Americana 

de Ciências Sociais ofereceu um lugar para o Fernando Henrique, para quem ele quisesse 

mandar. Eu estava trabalhando na Abril, eu trabalhava muito na Abril, eu trabalhava na 

Divisão de Fascículos da Abril, e tinha chegado a um posto, era secretária de redação. 

 

O.S. – Já fazia tempo na Abril? 

 

M.H. - Eu comecei a trabalhar em 67. Primeiro eu trabalhei lá como secretária e fui mandada 

embora, por razões óbvias, eu era incompetente. Depois eu voltei. Tinha uma amiga que 

trabalhava lá, na Divisão de Fascículos e me levou, eu comecei a trabalhar em 67, trabalhei 

até ir para o Chile. Então eu já tinha uma posição boa na Abril, ganhava bem e trabalhava 

muito, e estudava de noite. Quando eu terminei a faculdade disse, isso não dá. Se eu quero 

continuar a estudar, eu tenho que encontrar um jeito de estudar durante mais tempo. Foi aí 

que eu pensei em sair, e o Fernando Henrique recomendou também. Nesse meio tempo, 

enquanto eu estava esperando resposta de algumas universidades, ofereceram ao Fernando 

Henrique uma vaga para quem ele quisesse indicar para Flacso, no Chile. Faculdade Latino 

Americana de Ciências Sociais, que naquela época era um lugar bom para estudar 

metodologia quantitativa etc., eles tinham uma boa tradição nisso. O Fernando Henrique 

disse: “Você precisa aprender essas coisas”. Ele também não sabia muito, mas o Vilmar, que 

era quem fazia as coisas para ele – e fazia bem –, o Vilmar Faria, acho que o convenceu de 

que para as pessoas se formarem em Ciências Sociais ou sociólogo – sei lá o que nós éramos 

– tinha que ser bom em metodologia. Aí ele disse: “Se você quiser, eu te indico”. Eu estava 

nessa situação, eu queria parar de trabalhar. Pessoalmente estava muito penoso para mim ver 

meus colegas serem presos, as pessoas serem mortas. Em algum momento aquilo ia voltar 

para mim de alguma forma, enfim, quando a repressão é muito ampla, eles começam a 

pegar... E professores sendo presos, então eu queria sair daqui. Aí eu disse: “Ah, eu vou.” 

 

C.C. - Você estava casada? 

 

M.H. - Já estava separada. Eu disse: “Eu vou. Eu vou para o Chile. Que entre uma coisa certa 

e a resposta que vem daqui a cinco, seis meses e eu não sei o que vai acontecer, eu vou”, e 

eu fui. Para mim não era muito claro. A USP era francesa, quer dizer, o bonito era ir para 
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Paris. Agora, entre ir para os Estados Unidos, ir para o Chile, para mim não era muito claro 

que eu estivesse perdendo muita coisa. 

 

C.C. - Você mencionou a pesquisa que você fez sobre greves, e depois o Fernando Henrique 

dizendo que você tinha que aprender os métodos de pesquisa, o curso na USP pelo que você 

falou, era mais teórico, não tinha estímulo a pesquisa empírica? 

 

M.H. - Tinha estímulo à pesquisa empírica, mas a formação estatística era muito ruim. A 

gente fugia do curso de Estatística, fazia qualquer coisa, os professores eram péssimos –  eu 

não devia dizer isso assim, isso vai ficar para a posteridade, eu nem lembro o nome dos 

professores, mas não era bom. [riso]. Está certo? Não era bom. Mas, o que você fazia? Você 

fazia pesquisa com documento, pesquisa histórica. A Carmucci também tinha um curso que 

era só fazer pesquisa, mas era isso, com documento. Um pouco entrevista, mas basicamente 

com documento. Agora, ninguém sabia fazer uma tabela. As minhas tabelas nesse trabalho 

são risíveis. 

 

C.C. - Esse final de curso, também, você tocou em alguns pontos. 68 foi um ano de muita 

agitação e alguma esperança ainda de que podia acontecer alguma coisa. O AI-5 foi um 

marco... 

 

M.H. - Foi uma pedrada. 

 

C.C. - Uma pedrada. Diferente de 64, depois do AI-5 era uma coisa muito pior, com a 

sensação...? 

 

M.H. - Muito pior. E ao mesmo tempo a gente tinha mais consciência de que aquilo tinha 

vindo para ficar, e que a ditadura não era algo que fosse desaparecer com facilidade. É 

verdade que entre 66 e 67, como os primeiros anos do governo militar não foram anos, do 

ponto de vista econômico muito bons, teve todo o período da reestruturação etc., então em 

68 você ainda podia acreditar que não tinha dado certo, que o país não crescia e que, portanto, 

aquilo ia ter vida curta. Eu acho que em benefício dos que se lançaram à luta armada e 

acharam que podiam derrotar a ditadura, uma parte disto, tinha que ver com a leitura que se 
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fazia do que ocorreu entre 64 e 67, porque só em 67 a economia começou a crescer outra 

vez, e a crescer com dinamismo. Então o momento em que o movimento começa, ele começa 

um pouco na contramão do que estava acontecendo no país, mas isso só ficou claro em 68, 

69, quando, inclusive, começa o milagre, como uma parte da sociedade brasileira está muito 

satisfeita com aquilo tudo que está acontecendo. Mas visto do ângulo de 66, 67 era uma 

previsão possível você imaginar que a ditadura não ia durar muito. 68 foi muito 

movimentado. 

 

C.C. – Isso que eu ia perguntar. A Maria Antônia... [inaudível 14:13] 

 

M.H. - E na faculdade também, Maria Antônia, imagina, tinha greve, ocupação. Mas a gente 

continuava fazendo os cursos. Nós montamos... Os cursos de Economia eram muito ruins 

também. Um grupo do centro de Ciências Sociais, do CeUPES, montou um grupo alternativo 

de Economia no teatro de Arena, que era feito pelo Paul Singer. O Paul Singer dava aula de 

Economia para nós e todo mundo ia fazer o curso aos sábados. 

 

C.C. - Era História do Pensamento Econômico? 

 

M.H. - Era... 

 

C.C. - Porque ele escreve aquele livro que falava dos marginalistas... 

 

M.H. - Era isso. Era História do Pensamento Econômico, um pouquinho de conceitos de 

Economia, mas algo que para a gente fazia algum sentido. Então tinha isso. Teve um período 

longo de interrupção das aulas, mas que aconteciam aulas. Foi muito tumultuado. Nesse 

momento... O Fernando Henrique volta em final de 68. A raiz de um daqueles movimentos... 

Nós criamos um Departamento Paritário nas Ciências Sociais. E foi depois da reforma 

portanto, da reforma universitária que criou os departamentos. Logo depois de criado os 

departamentos, era um departamento de Ciências Sociais só, nós criamos o Departamento 

Paritário e o Fernando Henrique foi escolhido chefe do departamento e tinha representação 

de todos os anos. Acho que eu fui representante do terceiro ano, quarto ano, qualquer coisa 

assim. E tinha um grupo, eu; a Vânia Santana; o Luciano Prates Junqueira, que é sociólogo, 
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trabalha na Fundap também; Antônio Carlos Diegues, que depois trabalhou com o meio 

ambiente, tinha um projeto lá na USP; tinha um grupo de gente que foi representante no 

conselho departamental que era um conselho paritário. O Fernando Henrique quando voltou, 

ele não era mais da USP. Ele voltou, e para entrar na USP, ele se apresentou para o último 

concurso de catedrático que teve antes da reforma universitária. O movimento estudantil era 

todo contra a cátedra e, portanto, contra os concursos. Então ele fez um concurso sob grande 

hostilidade. Ele e a Paula Beiguelman. Eu trabalhava com um grande amigo dele, o Pedro 

Paulo Popovick, que foi meu chefe na Abril. O Pedro Paulo me pegava todo dia e dizia: “Para 

com essa besteira, é o único jeito que a gente tem de entrar na universidade é fazendo 

concurso, não dá para dizer que ele não faça, que boicote o concurso, porque vocês acham 

que a cátedra tem que acabar, ela vai acabar total,. A reforma universitária está aí.” Daí ele 

fez. Agora, rapidamente, ele ganhou todo mundo. Tanto que nós votamos nele para a chefia 

de departamento... Esse meu colega Luciano Prates um dia chegou e disse: “Gente, ele é 

muito bom, o homem é muito bom, a gente tem que tratar de outro jeito, não pode ficar 

hostilizando.” E aos poucos, ele acabou chefe no Departamento Paritário e assim foi cassado, 

quando ele foi cassado ele era chefe do departamento, que tinha representação estudantil. 

 

C.C. - E a cassação dele foi também um marco? 

 

M.H. – Ah, foi, foi. Foi assim, primeiro teve... nesse momento, obviamente, é um pouco a 

experiência que vocês tem, que há muito tempo eu não tenho mais, de dar aula para alunos 

que estão muito próximos de você em idade, ou que estão uma geração abaixo só. Os 

professores eram muito jovens. Então, a Ruth, o Fernando Henrique pegavam os alunos e 

levavam para casa, está certo? Eu lembro que uma vez ele disse “Vamos para a minha casa, 

porque está aí um amigo meu mais jovem, e eu queria que ele conhecesse umas pessoas mais 

jovens” e era o Manuel Castells, que é um pouquinho mais velho que eu, mas, enfim, mais 

jovem que o Fernando Henrique. Então, para um grupo de alunos, acho que acabou se 

estabelecendo uma relação mais pessoal com os professores. A gente saia para bar junto, não 

com o Fernando Henrique, mas com o Léo, com o Leôncio Martins Rodrigues, muitas vezes, 

com a Célia Quirino, José Francisco Quirino dos Santos, muitas vezes, Maria do Carmo 

Campelo de Souza, muitas vezes, então tinha uma interação maior entre um grupo de alunos 

– não diria todos e os professores que eram muito mais jovens, eram dez anos, 10 anos, 12 
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anos, 13 anos mais velhos. No dia da cassação, era dia da aula do Fernando Henrique. Eu 

saia da Abril mais cedo, porque eu queria sentar na primeira cadeira. Sempre gostei de sentar 

na frente e a sala ficava assim. E eu cheguei com esse meu amigo Cassiano, que também 

fazia o curso dele, e o Fernando Henrique chegou e disse: “Acabou, não tem aula. Nós fomos 

todos cassados.” Uns 20 dias antes, o grupo anterior tinha sido cassado, era um grupo da 

Faculdade de Medicina e nas Ciências Sociais foi o Florestan cassado. E eu lembro que por 

volta dessa época, eu fui jantar um sábado com o Fernando Henrique, a Ruth, e umas outras 

pessoas num restaurante – chinês, até lembro isso – e ele disse: “Acabou, a USP sem o 

Florestan perdeu a mística. Isso não vai dar certo.” E uma semana depois ele foi cassado. 

Então foi ele que avisou. Nesse dia a polícia cercou a USP. Eu participava de movimentos e 

tinha um processo, então o Leôncio que era muito meu amigo,  Martins Rodrigues, que é 

uma pessoa fabulosa, de uma generosidade, de uma solidariedade; eu fiquei escondida na 

casa dele durante um certo tempo. Quando tinha alguma coisa, ele ia me tirar dos lugares 

para levar embora. Emtão nesse dia, estava na assembleia, ele disse: “Você vai sair daqui 

agora, e vai sair comigo”, nós saímos pelo alto, a gente já estava lá na Cidade Universitária, 

nós saímos por trás, onde está o Hospital Universitário agora, porque a polícia tinha cercado 

o campus, porque imaginava que tivesse manifestação, contestação, e efetivamente teve. Foi 

um baque muito sério. Eu estava no último ano do curso, terminei o curso. E depois logo que 

eu saí para... – essa história é importante – logo que eu saí para o Chile, a área de Ciência 

Política, não tinha departamento, era uma área dentro do Departamento de Ciências Sociais, 

praticamente desapareceu, porque o Fernando Henrique tinha sido cassado, a Maria do 

Carmo Campelo de Souza foi presa, o Eduardo Kugelmas fugiu, era um grupo pequeno. Eu 

sei que a área ficou reduzida a duas pessoas: o Weffort – o Emir Sader, que era daquela 

época, também fugiu – a área de Ciência Política ficou reduzida ao Weffort e ao Oliveiros 

Ferreira, que era um professor de lá, um professor mais direita- direita, e que tinha um cargo 

importante... – uma pessoa maravilhosa também, ele foi de uma solidariedade total, quando 

precisava descobrir se a pessoa estava presa, ele ia lá e descobria – ele tinha um cargo 

importante no Estado de São Paulo, então ele trabalhava meio período, ou seja, ficou o 

Weffort. Ah, sim! A Célia Quirino fugiu, foi para Paris, ou seja, acabou a área de Ciência 

Política logo depois que eu saí. Depois o processo de reconstrução é obra de Weffort. O 

Weffort foi reconstruindo aquela área, pessoa por pessoa. 
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C.C. - Você mencionou o Florestan. Queria que você falasse um pouquinho. 

 

M.H. - Eu nunca fui aluna dele. Não coincidiu, não sei por quê. Ele era a figura importante. 

Mas eu nunca fui aluna dele, fui aluna dos assistentes dele: do Luís Pereira, do Martins, do 

Zé Cesar Gnaccarini, mas dele, não sei por que, nunca cheguei a fazer nenhum curso com 

ele. Eu convivi com ele na Paritária de Ciências Sociais, e ali foi difícil, porque ele, com 

razão, achava que ele... Nós, os estudantes, e ele não estávamos na mesma posição, está 

certo? Então era uma coisa complicada porque de vez em quando ele renunciava, daí todo 

mundo tinha que ir busca-lo de volta, porque também sabia que sem ele, não dava para fazer. 

Era uma coisa muito delicada como tratar. Nós tratávamos todos os professores por você, 

menos o Florestan. Nunca chamei o Fernando Henrique de senhor ou o Weffort de senhor, a 

Ruth, Maria do Carmo, imagina. Agora, o Florestan era uma figura. Então meu contato com 

ele, foi um contato na política universitária, nunca o tive como professor. Apesar do curso 

ser dele, dessa ideia de que a formação é importante, que você tem que fazer ciência, do 

Florestan, e estava muito marcado no curso de Ciências Sociais. Ontem eu reli, para pensar 

um pouco o que eu ia dizer para vocês, o depoimento do Fernando Henrique no livro dos 40 

anos do Cebrap, e o Fernando Henrique ao lembrar dessa época, diz que para eles era muito 

forte a ideia de que eles tinham que fazer ciência, e que, portanto, política era uma coisa, o 

que eles faziam na universidade era outra. Era tão assim que eles andavam de avental branco, 

para parecer cientista, como os cientistas de laboratório fazem. E eu ainda tive aula com o 

Fernando Novaes, que era o nosso professor de História, e Fernando Novais ia de avental 

branco dar aula. Já em 67, por aí. 

 

C.C. - Tradição crítico [inaudível] 

 

 

O.S. - Exatamente. 

 

M.H. - E outra coisa que tinha: acabou, que era beca. Então concurso de defesa de tese de 

doutorado, concurso de docência, concurso para titular, a banca e o candidato iam de beca. 

Na Faculdade de Direito é assim até hoje, na Faculdade de Medicina acho que também. Como 

na Faculdade de Filosofia não estava muito clara essa tradição, porque aí cada escola tem 
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uma faixa de uma cor; consta que a faixa da Faculdade de Filosofia foi inventada pelo bedel, 

que era um bedel muito antigo de lá, que disse acho que na Faculdade de Filosofia acho que 

é azul, sei lá, tem que ser desta cor. Todo mundo ia para assistir as defesas de tese, todo 

mundo ia assistir os concursos, eram coisas importantes. 

 

O.S. - Quando surgiu à possibilidade de ir para o Chile, teve apoio da família? 

 

M.H. - Sim, sim, nenhum problema. Meu pai queria que eu fosse para Paris, mas ele disse: 

“Vai para o Chile depois você vai para Paris.” [riso] 

 

C.C. - O Chile também, na época, era um certo sonho... 

 

M.H. - É, mas eu não tinha me posto na cabeça ir para o Chile. Eu peguei uma oportunidade 

para sair daqui. Quando eu cheguei lá eu não sabia o que eu ia encontrar. 

 

C.C. - Chegou quando? 

 

M.H. - Cheguei em março de 70, cheguei um mês atrasada, o curso já tinha começado. 

Cheguei em março de 70. E eu não sabia o que me esperava, e a Flacso tinha passado por um 

movimento de reforma, então a esquerda, vamos dizer assim, tinha ganho, então curso de 

marxismo etc., mas eles mantiveram a coisa da... – eu fui fazer Sociologia, para o mestrado 

em Sociologia – eles mantiveram uma coisa da tradição de ler os clássicos, só que incluíram 

Marx entre os clássicos, e tinha uma formação boa em Estatística e metodologia. Era um 

curso que selecionava gente de toda América Latina. Isso foi uma experiência bárbara para 

mim. Gente de toda América Latina e a gente chegava lá, estava todo mundo meio perdido. 

Tinham uns três ou quatro chilenos, o resto um era mexicano, outro argentino, outro 

uruguaio, e estrangeiro jovem que acabou de chegar, você acaba se juntando. Então era uma 

coisa muito intensa. A escola era pequenininha, era um grupo pequeno, umas dez, doze 

pessoas, onde a gente tinha muita interação. Tinha uma cubana, que é minha amiga até hoje, 

e a gente estudava junto, passava o dia junto, saia junto. Esse primeiro ano foi muito forte. 

Tinha isso, tinha os clássicos, Estatística e Sociologia do Desenvolvimento. Agora, o Chile 

também tinha outras instituições bem interessantes, então tinha um programa de pós-
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graduação em Economia, chamado Escolatina, onde estava o pessoal da Cepal. Tinha alguns 

brasileiros, o Carlos Lessa, a Conceição Tavares, o Antônio Barros de Castro. Mas tinha 

também uma série de... Os economistas da Cepal davam curso lá, o patrono daquilo era o 

Aníbal Pinto Santa Cruz. 

 

C.C. - Você assistia aulas lá? 

 

M.H. - Assisti, fiz dois ou três cursos lá, aí por minha conta. E tinha também uma coisa de 

demografia, que isso eu nunca fiz, mas era do lado, e tinha a Cepal, então tinha um ambiente 

intelectual muito vivo. Eu cheguei em março de 1970. Tinha acabado de ocorrer a primeira 

volta da eleição presidencial. O Allende saiu em primeiro lugar, mas sem maioria, então ele 

tinha que ser referendado pelo Congresso, a segunda volta era no Congresso, demorava 

meses. Então eu cheguei também num momento muito interessante. Quando eu cheguei lá, 

tinha um brasileiro lá que tinha se exilado, chamado Teodoro Buarque de Holanda, o Téo, 

que é pai do Bernardo, e nós ficamos muito amigos, e o Téo foi a primeira pessoa a me dizer: 

“Essa coisa da Unidade Popular é séria, não é por reformismo não, é uma coisa importante 

que está acontecendo aí.” A minha experiência lá no Chile foi de estudo muito intenso. Acho 

que foi a única vez na vida que eu tinha o tempo inteiro só para estudar. 

 

O.S. - Com bolsa? 

 

M.H. - É, eu tinha bolsa da Fapesp aqui. Eu saí com bolsa. 

 

O.S. - Ou seja, não tinha que trabalhar ou... 

 

M.H. - Não tinha que fazer nada. Ganhei uma bolsa aqui da Fapesp, como eu recebia em 

dólar eu vivia muito bem, e fui vivendo cada vez melhor porque a moeda foi se 

desvalorizando, no final eu vivia muito bem, e só fazia isso. Melhor que a minha bolsa, só a 

bolsa da venezuelana, porque aí era regada a petróleo, ela tinha uma bolsa inacreditável de 

alta. Mas eu só fazia isso e ao mesmo tempo tinha aquela realidade que estava o tempo inteiro 

te puxando para você entender o que estava acontecendo, e você vê aquele processo 

inacreditável, de radicalização. O que eu não entendi em 64, eu entendi no Chile. 
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C.C. - Em que sentido? 

 

M.H. - No sentido de que quando a esquerda radicaliza a direita ganha, e como a sociedade 

começa a se rachar inteira. Eu morava na fronteira do bairro alto, que é o bairro rico, com o 

centro da cidade, era bem na fronteira. Eu fiquei até 72 ali. A partir de meados de 71, 72 

tinha manifestação de direita todo o dia na minha porta. 

 

C.C. – Manifestação de direita? 

 

M.H. - De direita. Eles botavam pneu no chão, queimavam. Debaixo da minha janela. Então 

você via como você consegue provocar a radicalização a partir do governo. Porque foi isso 

que aconteceu, da mesma forma que aconteceu no Brasil. A pesquisa do Lavareda mostram 

que a população tinha opiniões moderadas e que a elite política que estava radicalizada em 

64. E lá foi possível ver isso com muita clareza. Não que eu achasse que aquilo fosse dar 

errado, ao contrário, eu achei que podia ir para uma coisa moderada, vamos dizer assim, 

socialdemocrata etc. 

 

C.C. – Isso que eu queria perguntar, porque a vitória da Unidade Popular, e eleição do 

Allende, foi vista como saída democrática, através de eleições a esquerda pode chegar ao 

poder. Bom, pouco tempo depois isso vai terminar tragicamente. Mas a Unidade Popular no 

governo era visto como um caminho para uma revolução ou para alguma coisa diferente, 

mas socialdemocrata como você [inaudível]? 

 

M.H. - Eu acho que aí tinham visões diferentes dentro do governo. Eu fiz um curso – eu 

fazia, assistia aula [inaudível]  – eu fiz um curso sobre economia chilena na Universidade do 

Chile, com um professor que era da equipe do governo. A teoria dele, e eu acho que de uma 

parte da Unidade Popular, é o seguinte: “Nós vamos... No começo a gente vai fazer uma 

redistribuição forte de renda, isso vai ampliar nossa base eleitoral, nós vamos ganhar maioria 

eleitoral no Congresso e vamos fazer as mudanças na direção de um socialismo democrático 

possível.” Todo cálculo era eleitoral do grupo da Unidade Popular, mas era baseado na ideia 

de que era possível ampliar a base de apoio ao fazer redistribuição, e fizeram, e a economia 
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estourou em um ano. Está certo? Não tinha... Deu desabastecimento, mercado negro, tudo 

que você pode imaginar. Mas o cálculo era esse, que iam... Mas era socialismo, não um país 

cap... Era socialismo, mas era democrático. E obviamente 

não deu. E a direita foi se radicalizando muito fortemente. Daí grupos mais à esquerda, dentro 

da Unidade Popular, também começaram a ganhar força, comunismo, e os confrontos foram 

fortes. Mas foi uma experiência fantástica. Você viver uma experiência de uma crise social 

muito profunda, muito importante de um momento de uma polarização social muito 

importante; aí já com uma distância e um pouquinho mais de maturidade, que eu não tinha em 

1964, em 1964 eu não entendi nada do que aconteceu, nada, não estava entendendo nada. 

Agora, em 70, 71, alguma coisa já começava a perceber, e a radicalização era muito 

assustadora. Quando começou o desabastecimento também, por que... Eu fumava naquela 

época, desaparecia cigarro, daí você tinha que andar pela cidade atrás de cigarro, e de vez em 

quando aparecia um cara te vendendo. A economia foi toda desorganizada. Você comprava 

tudo no mercado negro. Não tinha mais carne, você sabia onde era o açougue que vendia no 

mercado negro, enfim, foi um desastre. 

 

C.C. - Além da desorganização econômica, também houve um boicote político, não é? 

 

M.H. - Ah, sim. Eu saí quando terminou a greve dos caminhoneiros, fins de 72. Foram seis 

meses e acabou. Só uma coisa, depois a gente encerra isso. A outra ponta da minha 

experiência lá, que só teve importância maior no segundo ano, foi o convívio com a colônia 

de exilados brasileiros. No primeiro ano, eu passei reto, praticamente. Eu tinha algumas 

amigas... A Lourdes Sola – só porque eu estava atrasada, porque ela eé só um pouco mais 

velha do que eu – tinha sido minha professora na USP, e estava no Chile junto com o marido, 

com o Rui Fausto, eu fiz essa conexão. Ela era amiga do Antônio Barros de Castro, circulei 

por aí. Mas na colônia de exilados, eu praticamente não tinha muita relação. No segundo ano, 

você vai sendo... você já encontra uma pessoa, conhece outra, chega uma que você conhece, 

você acaba com um envolvimento maior, num ambiente bem particular. 

 

C.C. - Quem você encontrou? 

 

M.H. - Ih, comt anta gente, tanta gente de diferentes organizações. 
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C.C. – Você morava aonde? 

 

M.H. - Morava em Providência com Suécia. 

 

C.C. - Sozinha? 

 

M.H. - Sozinha, num apartamento pequeno, mas sozinha. Mas lá passou gente, morou gente, 

enfim. 

 

C.C. - Você chegou a viajar pelo Chile? 

 

M.H. - Viajei um pouco. Não viajei tudo que devia ter viajado, mas viajei um pouco. Eu não 

fui para o sul porque no fim do ano eu voltava, e nessa época... Enquanto eu estava no Chile 

eu perdi meus dois pais, meu pai e minha mãe que faleceram com diferença de seis meses. 

Então eu vinha para cá, ficava, voltava, e nunca consegui ir para o sul do Chile porque tem 

que ir no verão. No Norte eu não fui de bobeira, devia ter isso, mas circulei ali em volta. 

 

O.S. - A sua impressão em que em comparação com desenvolvimento socioeconômico do 

país em comparação com o Brasil, qual era a impressão, assim, também do...? 

 

M.H. - Tinha menos... era pobre. Agora, o Brasil, até pela escala é muito pobre. Como a 

minha família, a família do meu pai era de Pernambuco, eu conheci Pernambuco nos anos 

50, aquilo ali era pobreza feia, muito pobre, então dava impressão de ser menos. Agora, você 

olha os dados, o Chile é uma sociedade bastante desigual também. Bastante desigual. E tinha 

uma periferia... A gente fazia pesquisa na Flacso, fizemos um survey com moradores, fomos 

para a periferia, era pobre, mas não era miséria nordestina, pelo menos o que eu vi, eu não 

fui... 

 

C.C. - Quando você vinha de férias para o Brasil aqui estava no milagre econômico, 70, 71... 

 

M.H. - Estava. Eu vim duas vezes... É, vim duas vezes. Porque ai depois meus pais faleceram 
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e eu não vim mais. Então tinha essa coisa familiar difícil, e tinha o milagre começando, “ame-

o ou deixe-o” etc., que era um ambiente para quem vinha de lá, muito agressivo. Muito, 

muito agressivo. A propaganda era agressivamente... “melhor do capitalismo é ser 

capitalista”, “esse é um país que vai pra frente”, “pra frente Brasil”. Na Copa de 70 eu estava 

lá no Chile, e a divisão entre os exilados era a torcer a favor ou contra o Brasil, obviamente 

eu torci a favor do Brasil, não sei se obviamente, no meu passado talvez não. Mas tinha um 

grupo grande que era contra, torcer contra o Brasil porque era... – e aqui também, não é? – 

Porque era ditadura. Esse contraste foi muito forte. Daí eu vinha, via meus amigos e tudo. 

As pessoas que ficaram na Abril começando a ganhar bastante dinheiro, as pessoas que foram 

para profissões, sei lá, pesquisa de opinião, publicidade, começaram a ficar mais prósperas. 

Foi um momento em que a diferenciação da classe média foi muito marcante no Brasil. 

Porque, sei lá. Eu venho de uma família de classe média, se você olhar os dados 

socioeconômicos, ali está na elite, mas a gente vivia apertado, meus pais eram funcionários 

públicos, de repente vem uma classe média que é próspera, que tem carros, que troca de carro 

todo ano, que consome, começa a ir para Miami, nada isso era... na minha adolescência isso 

não... Eu estudei em um colégio de gente muito rica, que era o Dante Alighieri, na minha 

classe só tinham três pessoas que tinham mães que trabalhavam, eu e mais duas. O resto todo 

era gente muito... Mas aí era milionário, era italiano rico, etc. 

 

C.C. - Na volta do Chile foi difícil se adaptar de novo aqui, ou não, você estava com 

saudade? 

 

M.H. - Não... 

 

O.S. - Considerou morar lá, ficar lá? 

 

C.C. - Ou ir para outro lugar, de lá? 

 

M.H. - Eu considerei morar lá? Eu acho que não, eu acho que sabia que era... 

 

O.S. - Nem por razões pessoais? 
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M.H. - Não, não. 

 

C.C. - Se tivesse ficado lá em 73, não seria uma boa escolha. 

 

M.H. - [risos] Não considerei ficar lá. Eu acho que em algum momento eu imaginei que eu 

pudesse fazer o doutorado fora, no exterior, mas não sei por que essa ideia acabou não 

prosperando. Quando eu estava no Chile, o Weffort disse: “Olha, você quer fazer o doutorado 

comigo, a vaga está garantida.” Naquela época não tinha... a seleção era do orientador, então 

eu fui selecionada sem estar presente, e ele disse: “Eu vou propor a tua contratação na USP.” 

 

O.S. - Isso enquanto ainda você estava no Chile? Carta e telefone? 

 

M.H. – É. A área propunha, a congregação aprovava e ia para... Então eu acho que eu não 

considerei também sair porque eu tinha essa ideia de que eu vinha para a USP, não é? Diga. 

 

O.S. - Para alguém que não viveu nessa época, a questão logística da comunicação com o 

Brasil era... 

 

M.H. - Era carta. 

 

O.S. - Era simples fazer uma ligação internacional? 

 

M.H. - Não. 

 

O.S. - Isso era... 

 

M.H. – Não. Eu falava com meu pai... Quando a minha mãe faleceu, meu pai não quis ir 

comigo. Eu quis leva-lo, meu pai não quis ir comigo – ele morreu seis meses depois, acho 

que ele resolveu ir embora –, então eu falava por telefone com ele, mas era assim, cada 20 

dias, era caro. Eu tinha uma colega na Flacso – ela era argentina –, que era casada com um 

engenheiro muito bem situado numa empresa argentina lá no Chile, então eles moravam 

muito bem, tinham dinheiro. Eu telefonava da casa dela, da Bárbara Cadi, daí telefonava de 
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graça... Era muito difícil, era tudo carta. E a minha mãe ia contando assim: “Por aqui tudo 

bem, mas fulano está no hospital.”, hospital, grifado, sabia que tinha sido preso. [riso] O 

código mais óbvio do mundo, hospital grifado. “Marcia foi para o hospital”. Está bem. 

 

O.S. - As notícias da situação política chegavam também por meio de... 

 

M.H. - Tinha uma organização forte dos exilados. Tinha uma coisa que se chamava 

“Caixinha”, e a Caixinha era uma organização que tratava da instalação, de encontrar 

emprego, encontrar trabalho, de colocar em escola, em cursos, o pessoal que vinha exilado. 

Essa gente recebia notícias, recebiam informação. Uma pessoa muito importante na 

Caixinha, no Chile, foi o José Serra. O Serra foi fundamental, ele resolveu, ali, a vida de 

muitas pessoas. E como todo mundo sabe que o Serra dorme pouco, sabe também que ele 

trabalhava de noite nas coisas dele, e que durante o dia ele ficava ali resolvendo problema 

das pessoas. Aliás, ele deu curso de Economia para mim, na Flacso, muito bom. Até 88, 

telefonar para o Brasil, se comunicar com o Brasil era muito difícil. Na verdade até a 

privatização, até os anos 90. 

 

C.C. - Você voltou então para fazer o doutorado já em início de 76... 

 

M.H. - Pois é, daí eu acabei não fazendo a dissertação de mestrado. Eu tinha uma parte 

escrita, eu ia pegar material lá das greves, e acabei... Como entrei no doutorado, não 

precisava, acabei não fazendo. 

 

C.C. - Podia entrar direto. 

 

M.H. - Podia entrar direto. Eu entrei direto. 

 

O.S. - Não cogitou se candidatar especificamente para outros lugares? 

 

M.H. - Não. No que o Weffort disse: “Vou propor a sua candidatura, vou propor o seu nome 

para entrar na USP”, eu digo: “Bom, está resolvido.” Não estava, porque nesse momento 

existia na USP uma coisa que era vulgarmente conhecida como terceiro estágio, e que hoje 
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nós  sabemos que se chama assessoria especial de segurança interna, que era um órgão de 

segurança que funcionava ao lado do gabinete do reitor e que fazia triagem dos contratos. O 

que ela fazia? – Hoje nós sabemos, a Comissão da Verdade da USP, na qual eu participo, 

está levantando, nós esperamos fazer uma boa documentação disso. – Tinham duas ou três 

pessoas lá, que não eram funcionários da USP, que eram pagos, ninguém sabe bem por quem, 

e que pediam informação sobre os candidatos, a contratação, a recontratação para os órgãos 

de informação. O Rodrigo Patto Sá Motta que tem esse livro lindo sobre a ditadura e a 

universidade, mandou para mim a documentação, minha, da USP, que ele pegou aí num dos 

arquivos. Então esse órgão pedia para o SNI, para o Dops, para o DOI-Codi etc., que 

mandava o tinha sobre você e daí dava um parecer. No meu dizia que foi militante trotskista 

etc., mas desde não sei quando, só se dedica aos estudos. Apesar disso [risos], eu não fui 

contratada. 

C.C. - Era para ser contratada como professora para qual cargo, professora auxiliar? 

 

M.H. - Era, acho que chamava assistente, porque o outro é assistente doutor. Era assistente. 

Aí começou a demorar, o Carlos Estevam Martins... Nesse momento eu voltei, voltei para o 

Cebrap. Tenho uma história, o mais longo casamento interrompido. [riso] Fui para o Cebrap 

várias vezes. Voltei para o Cebrap, onde trabalhava com o grupo do Weffort, que chamava 

Grupo da Classe Operária. Tinha uma sala lá na rua Bahia, que era a sala onde ficávamos eu, 

o Zé Álvaro Moisés, o Regis de Castro Andrade, e um colega chamado Fábio Munhoz que 

teve câncer e faleceu, há uns 15, 20 anos. Daí a contratação não saia. O Carlos Estevam tinha 

ido para a Unicamp, e daí começou a falar com as pessoas. Falou com o Paulo Sergio 

Pinheiro, que na época estava na Unicamp também, e o Paulo Sergio me convidou para fazer 

um seminário lá. Nessa época eu já tinha escrito um artigo, que eu acho que tenha sido a 

coisa mais interessante que eu escrevi, que era um artigo que chamava Sindicato no Brasil: 

novos problemas e velhas estruturas, onde eu dizia que em São Bernardo estava acontecendo 

uma coisa diferente, estava surgindo uma tendência nova no sindicalismo. Antes do Lula, 

um pouquinho antes. Eu já tinha feito esse artigo, fui apresentar lá, a gente estava 

conversando, e eu ao mesmo tempo esperando que saísse a contratação na USP. Tinha até 

meu nome na porta, ali no corredor, já, quando chegou um final de janeiro, o Manoel 

Berlinck, que era diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, disse o 

seguinte: “Tem um professor que pediu demissão, nós precisamos de um professor de política 
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para começar em março. Se você quiser vir, é agora.” Aí eu fui ao Leôncio Martins 

Rodrigues, que era professor da Ciência Política na USP, e disse: “Léo, me convidaram para 

ir para a Unicamp, vai sair aquele...?”, ele disse: “Vou ver, vou até a reitoria, vou ver.” Ele 

tinha lá... Sabia qual era o caminho das pedras. Ele chegou e disse: “Vai para a Unicamp. O 

seu contrato não vai sair.” E eu fui. Eu lembro que a pessoa mais sênior da área de Ciência... 

– chamava conjunto de Ciência Política da Unicamp – era o Michel Debrand, que chegou 

para mim e disse: “Tem que dar um curso de Pensamento Político Brasileiro, você, 

obviamente, está perfeitamente capacitada para dar”. Eu disse: “Estou perfeitamente 

capacitada para dar.” Não tinha a menor ideia do que fosse aquilo. Eu nunca tinha tido aula 

sobre aquilo na vida. Eu corri atrás do Bolívar Lamounier e disse: “Bolívar, me ajuda a 

montar um curso e um programa.” Ele me deu dois livros para ler, de dois americanos que 

tinham feito duas teses sobre isso, me fez uma bibliografia, me ajudou a fazer o programa, e 

eu passei um mês e meio trancada, passei um carnaval na praia lendo, aquela... que eu nunca 

tinha lido na vida. Agora se lê na universidade, mas a gente não lia. Isso veio do Rio, acho 

que o pessoal no Rio leu antes, no Iuperj etc., e assim foi. Deve ter sido um curso horrível 

que eu dei, mas de toda maneira eu dei, e os alunos não reclamaram muito. Eu dei aula para 

o último ano da primeira turma de Ciências Sociais da Unicamp. 

 

O.S. - Continuava morando em São Paulo? 

 

M.H. - Continuava morando em São Paulo. Durante todo tempo da Unicamp eu morei em 

São Paulo, com vários esquemas diferentes. Tinha uma casa lá outra aqui, morei em hotel, 

dividia um sítio com colegas, tinha um quarto na casa de alguém, enfim. No final, o Luciano 

Coutinho que trabalhava na Unicamp, comprou um carro, nós dividíamos o motorista e a 

gasolina e ele ia e vinha todo dia. Eu fiquei na Unicamp de 1974 a agosto de 1987, e eu acho 

que foi uma coisa muito boa que me aconteceu. Não era o que eu queria, eu queria ir para a 

USP, mas acho que foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. A Unicamp era muito 

jovem, os professores eram todos muito jovens, todos mais ou menos da mesma idade, tinha 

muito pouca hierarquia. Quando tinha, eu acho que as pessoas se sentiam tão incomodadas 

que acabavam saindo, porque ali ninguém achava que devia prestar homenagem a ninguém, 

e portanto uma situação muito diferente da que eu encontraria se tivesse isso para a USP, 

onde eu ia trabalhar com meus professores, com meu orientador. 
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C.C – Pois é... os professores catedráticos. 

 

M.H. – Na USP, na época, já tinha virado titular, mas se você não é titular, você não existe, 

para nenhum fim. Eu não era nem doutora, está certo? Eu, a Evelina Dagnino, o Plínio Dentes, 

foi um grupo de gente que foi nessa época, nós fizemos doutorado depois. 

 

C.C. - Nós entrevistamos no projeto já o Antônio Augusto Arantes, O Peter Fry, a Verena 

Stolcke, da Antropologia, tem muito essa dimensão de que estavam criando, criando coisas. 

Na pPolítica também era essa sensação? 

 

M.H. – Exatamente. Estavam criando. Também. Foi muito bom. Era só graduação, daí nesse 

processo criamos o mestrado, e ficou com mestrado durante muito tempo, depois já mais no 

final, um pouco sob a inspiração do Vilmar Faria, que já tinha ido para lá, mas foi bem mais 

tarde, se criou o doutorado interdisciplinar, que era um doutorado em Ciências Sociais, que 

funcionou até recentemente, depois eles resolveram dividir. Mas a minha experiência foi de 

criar um mestrado, e acho que foi aí que eu acabei, começando a desenvolver uma coisa que 

foi importante na minha carreira, que foi um grande envolvimento institucional. Acabou? A 

hora que vocês cansarem... 

[FINAL DO ARQUIVO II] 

 

C.C. - Você mencionou em algum momento, também, na nossa conversa, que no Chile a 

sociologia, não sei se era sociologia política, quando você se define como cientista política, 

é quando assume uma cadeira de Política, a área de Política na Unicamp, ou você já se achava 

cientista política? Ou Sociologia era uma coisa misturada? 

 

M.H. – Não... Era misturada. Meu mestrado foi em sociologia. Aliás, foi muito bom. E o que 

se fazia era sociologia política. Eu estou escrevendo com o Fernando Limongi, um balanço 

sobre essa área de instituições para a ABCP. Quer dizer, toda a interpretação de 64 e depois 

do regime autoritário é muita aplicação, muito ancorada na sociologia política. O que o 

Fernando Henrique fazia era sociologia política. Podia se chamar de [laboratório] de Ciência 

Política, mas era isso, era se perguntar quais são os fundamentos sociais do poder, não era 
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esse o tema? 

 

C.C. - As bases do autoritarismo brasileiro, do Simon. 

 

M.H. – As bases do autoritarismo brasileiro, do Simon. Como a sociedade se expressa no 

plano da política, do sistema político, as teorias eram isso. Fossem elas marxistas, fossem 

elas, vamos dizer assim, mais de tradição cepalina, a pergunta era: quais são os fundamentos 

sociais do poder e das relações de poder, então era sociologia política. Eu acho que... Não 

sei quando eu virei cientista política, provavelmente... No meu doutorado eu lidei com 

problemas que já apontavam nessa direção, mas com uma embocadura que estava muito 

amarrada à sociologia política, a uma visão marxizante do jogo político etc. O problema que 

eu tinha, era um problema político que eu não soube resolver. Porque ao me perguntar como 

surge a legislação trabalhista e sindical no Brasil, ficava claro que eram atores vinculados ao 

Estado que construíram essa institucionalidade corporativa. Então eu tinha um problema para 

explicar aí. E tinha um problema para explicar me considerando marxista, porque não dava 

para explicar com o marxismo. Não tinha classe, foram os trabalhadores que pressionaram, 

mas não foram eles os responsáveis para que aquilo ocorresse, não foi a burguesia que fez 

de forma preventiva, foi um quadro do aparelho do Estado, que tinha uma certa autonomia, 

que tinha uma proposta de organização da sociedade que passava por uma regulação estatal 

muito forte. Os instrumentos da sociologia política que eu tinha, não serviam. Eu escrevi a 

tese e nunca publiquei, porque logo depois eu percebi que era isso. Ee logo depois eu fui ler 

uma literatura, que estava surgindo quando eu estava fazendo a tese, mas que se eu tivesse 

lido naquele momento, me teria dado a chave, que são as coisas da Theda Skocpol. Ela 

escreveu o livro sobre as revoluções, mais ou menos a época que eu estava fazendo meu 

doutorado, fiz meu doutorado entre 72 e 79. E Trazendo de volta o Estado, o Bringing the 

State Back in é editado em 85. Era aquilo que eu precisava. Quer dizer, era aquele 

enquadramento que eu precisava e não tinha. E a minha formação, meu enquadramento 

analítico não dava para fazer uma explicação. Eu fiquei  

brigando com a coisa do marxismo, da autonomia relativa do Estado etc., não era por aí. Era 

isso que eu tinha na mão. Mas acho que o que nós fazíamos era sociologia política. Nesse 

trabalho, a ideia que nós vamos defender é que tem dois percussores importantes da 

abordagem institucionalista, ainda que as coisas deles também estejam misturadas com a 
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abordagem de natureza sociológica, um é o Bolívar Lamounier, outro é o Sergio Abranches. 

O Bolívar fez uma interpretação original sobre a transição brasileira, inspirado numa ideia 

do [Linz] que ele desenvolve, e acho que ele inaugura uma abordagem institucionalista 

quando ele mostra que a arena eleitoral é fundamental para entender o processo de transição. 

Mas até lá, nós estávamos em outra. Da mesma forma que eu acho que o O’Donnell faz na 

caracterização do Estado burocrático, é sociologia política. Se perguntar quais são os 

interesses que tem afinidade eletiva de forma autoritária e que nesse sentido é muito parecido 

com o último capítulo do Dependência e desenvolvimento do Fernando Henrique. 

 

C.C. - O doutorado em Ciência Política na verdade não tinha curso, como hoje é obrigatório, 

você tinha um status, vamos de dizer, de estar no doutorado, mas qual era a tua relação com 

o Weffort como orientador, era uma coisa frequente ou não? 

 

M.H. – É, do ponto de vista... Tem duas coisas. Primeiro os cursos, você fazia cursos que lhe 

interessassem. Não tinha nenhuma... A pós-graduação na USP – depois, quando a gente 

montou na Unicamp, a gente começou a construir um modelo de mais formação – não tinha 

nenhuma intenção de formar. A ideia era muito focalizado na tese, que você tem que fazer a 

pesquisa e, portanto, a pesquisa é central, e daí você tem que fazer os cursos. Eu fiz assim. E 

os professores davam curso sobre os temas que estavam lhe interessando no momento, o que 

estava se lendo no momento. Eu fiz um curso com o Weffort sobre o Gramsci e a Hannah 

Arendt; eu fiz um curso com o Juarez sobre teoria do desenvolvimento capitalista, que era o 

que ele estava lendo no momento; eu fiz um curso com a Ruth Cardoso e a Eunice Durham 

que estavam discutindo temas de cultura popular, de [inaudível], que deu origem depois aos 

trabalhos deles. Eu acho que é isso. Acho que não fiz nenhuma outra coisa enquanto estava 

fazendo a graduação. E o Weffort tinha um seminário com os orientandos deles, que se 

reuniam, acho, que a cada 20 dias. Na época, os cariocas que não foram fazer doutorado no 

exterior, vieram fazer doutorado em São Paulo, na USP, porque não tinha doutorado na 

Iuperj, a Iuperj estava começando, não tinha doutorado. 

 

C.C. – Era o mestrado. 

 

M.H. - Tinha mestrado. Então vieram para cá a Eli Diniz, o Luiz Werneck Vianna, a Celina 
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Amaral Peixoto – que na época era Moreira Franco –, o Wellington Moreira Franco começou 

o curso antes de entrar na carreira política, a Eliana Levin, tinha... – como chama aquela 

colega, não é a Lucia Lippi, que fez um livro sobre o PSD, tem dois livros... Não é a Lucia 

Hippolito, não. 

 

C.C. – Não, a Lucia Hippolito fez no Iuperj, o mestrado. 

 

M. H. – Não sei, era uma colega que estudava o PSD. Esse grupo vinha do Rio, e tinha um 

grupo que eram os orientandos dele daqui. Então a gente tinha esse seminário, onde nós 

apresentávamos o nosso projeto e discutíamos o nosso projeto. E essa era a ligação que a 

gente tinha com o orientador. Ao suposto que nós tínhamos maturidade para tratar do nosso 

tema e encontrar nossos caminhos. No meu processo, me ajudaram mais os economistas da 

Unicamp, as pessoas com quem eu discutia, do que o Weffort. Não estava previsto isso, a 

expectativa não era essa. E o Weffort, além de ter essa qualidade de fazer você acreditar que 

você é inteligente, mesmo quando você não é tanto, ele dava enorme autonomia para as 

pessoas. Não era uma pessoa de fazer escola, ou seja, não era uma pessoa de fazer discípulos, 

no sentido de que tem que pensar como eu penso. Imagina, quando eu estava no doutorado, 

eu escrevi um artigo, com o Carlos Estevam Martins, criticando um artigo do Weffort. 

Petulante eu sempre fui [risos]. E não tem problema nenhum. Ele respondeu bem violento: 

“Vocês querem briga, a gente...” [risos], mas nunca teve problema nenhum. Continuei 

orientanda dele, sou amiga dele até hoje. Então nós trabalhávamos com grande liberdade, 

agora, a contrapartida disso é que você não tinha propriamente uma orientação da maneira 

como nós fazemos hoje, mais próxima etc. Quando ele leu minha tese, estava pronta. 

 

C.C. - Você mencionou esse artigo sobre o novo sindicalismo, antes do Lula. Como foi essa 

recepção? 

M.H. – Como é que foi essa história? Pois é, é o Weffort. Eu cheguei aqui, o Weffort disse: 

“Vem acontecendo uma coisa estranha aqui. Aí em são Bernardo tem um negócio esquisito, 

tem uma coisa diferente do sindicalismo mais pelego, mais tradicional, porque você não 

olha?” Eu fui. A pessoa que eu entrevistei chamava Paulo, foi o presidente do sindicato antes 

do Lula, que tinha um discurso assim, que tem que fazer um sindicalismo autônomo em 

relação ao Estado, não político, muito focalizado na negociação com as empresas etc., daí eu 
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escrevi essa coisa, a conclusão obviamente é errada, você não pode tirar conclusão assim, 

as coisas mudam, o contexto político muda, mas que ali estava se gerando um sindicalismo 

mais do tipo sindicalismo de negócios, mais parecido com sindicalismo... 

 

C.C. - Sindicalismo de resultados. 

 

M.H. - É. Que a literatura chamava sindicalismo de negócio. Nesse meio tempo o Paulo – 

esqueci o sobrenome dele – foi substituído pelo Lula, que era um jovem sindicalista, [mas 

tímido] ainda. Eu o conheci, mas meu artigo é sobre 1974. Ou seja... Eu ainda pensei em 

fazer o doutorado sobre isso, mas daí eu não encontrei o caminho, não sabia como fazer. Eu 

tinha que ter tido o acesso a literatura estrangeira, que eu não tinha. Era tudo muito 

provinciano aqui, e muito difícil de conseguir também. 

 

C.C. - Não tinha internet. 

 

M.H. - Não tinha internet. Mas era muito provinciano. Como já tinha um grupo relativamente 

grande de pessoas que trabalhavam, elas discutiam entre si, vamos dizer assim, influência 

externa, literatura externa, era precário. Então eu não soube como ir adiante com isso e acabei 

fazendo uma coisa mais tipo história, que se conseguia conversar. Conversei com professor 

da Unicamp, com gente que estava fazendo essas coisas. Então parei aí. Mas eu acho que é 

um artigo bem feito, mas é um artigo sociológico, não é um artigo político. Nisso eu errei, 

na conclusão. Eu não quero... sociológico demais, deduzia demais a ação de condicionante 

de tipo estrutural. 

 

C.C. - Mas apesar de ter feito a tese sobre o primeiro governo Vargas, a questão do estado 

da classe dos trabalhadores, no final do seu doutorado já estava a discussão política a respeito 

desse novo sindicalismo, da fundação do PT, isso já estava pegando fogo, não? Você 

acompanhou esse... 

 

M.H. – Sim, sim. Porque daí por conta... Eram poucas as pessoas que estudavam sindicalismo 

aqui, era o Leôncio, Luís Alberto Nunes Rodrigues, umas pessoas mais jovens. Por conta 

disso, nós, quando começaram os movimentos, e mesmo antes, nós estabelecemos uma 
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relação, eu, o Leôncio, com o sindicato de São Bernardo. A gente ia fazer conferência, falar 

para os sindicalizados etc., sobretudo a partir da greve de 79, mas mesmo antes disso. Então 

acompanhei de perto, a gente passava um tempo lá vendo, olhando, observando. Aí escrevi 

uns outros trabalhos que tentavam remendar um pouco, quer dizer, mudar um pouco a 

natureza da conclusão que eu tirava nesse, levando em consideração mais que o contexto 

político altera as orientações sindicais. Mas foi um período muito rico. As duas greves eu vi 

no chão ali, do lado deles. Passava um tempão lá. Estava lá durante a greve... 

 

O.S. - Mas você não se envolveu mais além da... 

 

M.H. - Não. Aí nós já éramos observadores professores, está certo? O envolvimento era 

outro. Mas isso não dá tempo de falar. 

 

C.C. - Mas esse movimento te encantava de alguma forma? Porque havia pessoas mais 

críticas de que isso tinha suas limitações políticas. 

 

M.H. - Não, eu achava aquilo... achava que ali estava a ruptura com o corporativismo, a 

estrutura corporativa, etc. O envolvimento político é por outro lado. Acho que não vai dar 

tempo de falar. 

 

C.C. – É melhor a gente... 

 

M.H. - Acho que é algo que está mais ou menos claro, mas talvez no momento seja 

importante deixar claro nessa entrevista, é que, pelo menos para três gerações de cientistas 

sociais: os que já eram profissionais quando aconteceu o golpe de 64; os que estavam saindo, 

entrando na idade adulta, em 64; e os que são da geração de 68, as Ciências Sociais e a 

relação com a política, sendo completamente diferentes do que o que ocorre hoje, as pontes 

e as conexões são muito mais estreitas. Não só do ponto de vista da motivação, você vai lá 

estudar os objetos que estão te incomodando. Foi alguém me perguntou: “Porque você foi 

estudar sindicatos?” Porque eu queria saber por que eles não fizeram nada em 64, por que 

não resistiram, entendeu? [riso] Por que deixaram acontecer? Depois daí eu entrei nesse 

campo e comecei a fazer outras perguntas. Mas não só do ponto de vista da motivação com 
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relação aos objetos, que é uma motivação que não é só intelectual, que é política, e que é 

mais do que isso, que tem que ver com a sua experiência, com a sua trajetória, que é 

existencial. Mas, por outro lado, o mundo da academia sob o regime militar, está o tempo 

inteiro pressionado pelo regime militar e o tempo inteiro estabelecendo pontes com a 

oposição, seja a oposição armada, seja depois com a oposição democrática. Aí eu tenho uma 

longa história para contar, mas não vai dar. 

 

C.C. – É, até porque, a gente pode parar aqui, mas o que eu ia te perguntar, a gente pode 

começar na outra sessão. O Fernando Henrique faz essa passagem da Sciologia para a política 

nesse momento, quando vai para senador, isso deve estar muito... 

 

M.H. - Agora, eu acho que para mim, pensando, o Fernando Henrique e o Weffort são duas 

pessoas fundamentais na minha vida profissional. O Weffort porque foi meu orientador, e o 

Fernando Henrique porque eu tive o privilégio de ter uma relação próxima com ele, desde o 

tempo de estudante, e ele, de uma certa forma, não só me mandou para o Chile, mas antes 

disso, eu lembro de estar na casa dele, sentada numa rede e ele dizendo: “Porque, Maria 

Hermínia, a gente tem, para ser cientista social, tem que estar nos lugares por onde a 

informação passa, nas encruzilhadas por onde a informação flui, senão a gente não consegue 

fazer, não consegue entender o que estamos fazendo e o que queremos entender.” Então ele 

foi fundamental nisso, foi fundamental em me mandar para a Flacso, foi fundamental porque 

eu fui para o Cebrap, e o símbolo do Cebrap era ele, acho que a gente pode falar sobre isso 

mais proximamente. 

 

C.C. - Ótimo. Paramos aqui... 

 

M.H. - É assim mesmo? Acho que eu falei demais. 

 

C.C. – Ótimo. Fantástico. 

 

O.S. - Não... era isso mesmo... 

 

[FIM DA 1º ENTREVISTA] 
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2º entrevista: 13/08/2015  

 

C.C. - Segunda sessão de entrevista com a professora Maria Hermínia. Bom, então a gente... 

Na última a gente terminou, você já na Unicamp, mas você disse que queria voltar a um 

ponto anterior. 

 

M.H. – É. Eu esqueci. Quando eu saí daqui eu lembrei que eu participei de uma iniciativa 

que eu acho que foi muito interessante que foi a revista Argumento, não é? O Fernando 

Gasparian fundou o jornal Opinião, que foi um jornal alternativo muito importante na época, 

começo dos anos 70. E daí ele teve a ideia de fazer uma revista de cultura, que se chamou 

Argumento. Da revista faziam parte Fernando Henrique Cardoso; Antonio Cândido Mello e 

Souza; Paulo Emílio Salles Gomes; Anatol Rosenfeld, que era um especialista em teatro; 

Francisco Weffort e o Celso Furtado. E eles me convidaram para ser secretária de redação. 

Eu fui, ontem, procurar a revista... A revista saíram três números, porque ela foi criada aí no 

final de 73, talvez num momento pouco apropriado, e o terceiro número, quando nós 

estávamos fazendo o quarto número, a censura entrou na revista, e daí como a revista era um 

revista de artigos de autores, era impossível fazer o que os jornais faziam que era negociar 

os cortes etc., então se resolveu não editá-la mais. Mas as três edições que saíram tiveram 

um êxito muito grande. A primeira vendeu 30.000, uma coisa assim. E ai eu fui olhar a edição 

da primeira, se vocês me derem licença eu até trouxe... 

 

C.C. – Claro, claro. 

 

M.H. – Está caindo aos pedaços, mas ela é bem interessante. É essa a revista. E eu fui olhar 

o primeiro número e tem temas inacreditavelmente atuais, não é? A chamada de capa é um 

artigo do Skidmore sobre relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos, tem um artigo do 

Aníbal Pinto sobre economia na América Latina, tem um artigo do Antonio Cândido sobre 

literatura, um do Paulo Emílio sobre cinema e subdesenvolvimento, e tem um artigo do 

Antonio Cândido sobre ambiente, sobre como o Brasil estava destruindo a natureza, isso em 

1973, o relatório Brundland é de 87, não é? Assim, a consciência mais acabada do problema 

ambiental é nosso futuro comum, com o relatório da Brundland. Então muito antes disso... É 

muito interessante a revista porque ela tem, até hoje... Pode ser que as abordagens sejam 
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muito diferentes, mas os temas estão aí. Tem um artigo lindo do Lucio Kowarick, sobre a 

remoção de uma favela em São Paulo, toda fotografada etc. Foi um projeto bem bonito e eu 

adorava participar. [Nos encontravámos] na casa do Antonio Cândido, eles ficavam contando 

histórias, o Antonio Cândido e o Paulo Emílio contavam histórias do tempo da revista Clima 

– eles estavam no fundo revivendo a mesma situação. Então, ainda que tenha sido um período 

muito curto de tempo, foi uma experiência muito importante para mim. E estava na chave de 

criar um espaço de debate político, cultural, no período da ditadura. Então acho que foi uma 

iniciativa importante, uma das muitas que o Gasparian teve; primeiro foi o Opinião, depois 

Argumento, depois ele criou, quando fechou o Argumento, ele criou uma coisa que chamava 

Cadernos de Opinião, que tinha uma pretensão mais modesta, mas também era isso, editava 

bons autores. Então esse era meu parênteses em 1973, nós podemos voltar para 79. 

 

O.S. - Tinha naqueles artigos alguma específica que gerou os problemas que gerou ou não 

era... 

 

M.H. - Não, acho que foram as pessoas. 

 

O.S. – Foram as pessoas? 

 

M.H. – Foram as pessoas. A abertura do Paulo Emílio, eu fui reler, é uma abertura toda muito 

suave, termina só assim, “contra fato há argumento”. Mas os temas eram temas de política, 

de cultura. Tem um artigo do Fernando Henrique sobre a crise do Chile, - foi logo depois do 

golpe,  até saiu errado – não, foi pouco antes do golpe –, o título tinha uma interrogação, Um 

caminho possível?,  e saiu sem interrogação, ele ficou bem chateado [riso]. Quando saiu, o 

caminho já não tinha se mostrado totalmente inviável. Mas era o clima da época e eram todas 

pessoas conhecidas, conhecidas pela sua opinião, vamos dizer assim, de oposição. E eu acho 

que o governo militar não gostava nada do Gasparian. O Gasparian era a grande figura por 

trás desses empreendimentos, vamos dizer assim, para criar um espaço de debate naquelas 

circunstâncias, e como ele era muito bem relacionado, ele tinha um círculo de amigos, de 

colaboradores muito significativo. 

 

O.S. – Certo. E sua função nessa empreitada foi de acompanhar todo processo de construção, 
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de verificar os textos etc.? 

 

M.H. – É. Isso, isso. Eu sabia fazer isso porque tinha trabalhado na Abril. Por conta disso, 

muito mais tarde, eu fui convidada para a revista do Cebrap, que se supunha que eu sabia fazer 

revista, não é bem a verdade, mas de toda maneira, “em terra de cego”... 

 

C.C. – Bom, então voltamos um pouco... 

 

M.H. - Para 70, final da minha tese. 

 

C.C. - Isso. Da sua tese a gente já falou e da Unicamp também, não é? 

 

M.H. - É. Eu acho que tem uma coisa na Unicamp que é importante e uma coisa que 

aconteceu enquanto eu estava na Unicamp que também é importante. Da Unicamp é um 

pouco mais tarde. No começo dos anos 80, eu diria assim, 81, 82 o Vilmar Faria, grande 

amigo, é uma pessoa com grade... Além de sensibilidade política, ele tinha boa imaginação. 

Ele disse: “Olha, a gente precisa montar aqui algo para discutir políticas públicas e para 

passar a limpo o que o regime militar fez, sobretudo no campo das políticas sociais”. Porque 

havia uma literatura que enfatizava muito, vamos dizer assim, a dimensão não só repressiva, 

como o fato de que o modelo de desenvolvimento patrocinado pelo regime militar criava 

desigualdade, arroxava salário, e tudo isso era verdade, entretanto... E a literatura que tratava 

de políticas sociais tratava ai esse tema nesta chave, como se não tivesse ocorrido nada nessa 

área porque era um governo de direita, por definição não podia fazer nada na área social. Daí 

o Vilmar disse “a gente tem que olhar isso com mais cuidado, na verdade teve uma grande 

transformação, uma parte da montagem do sistema de proteção social está sendo feito, ele é 

regressivo, produz desigualdade, mas você não pode dizer que não tem, ao contrário, tem 

intervenção significativa, sobretudo no governo Geisel, mas antes também, e nós temos que 

entender isso. A gente tem que entender qual a natureza desse sistema de proteção social que 

foi montado e temos que entender quais os condicionais políticos disso”. Então nós 

começamos a conversar. A gente sabe que na universidade, às vezes, o departamento é um 

ambiente onde a inovação não é propriamente facilitada, e nós queríamos conversar com os 

economistas, e tinha uma certa tensão ali entre os departamentos da Unicamp, como em toda 
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universidade; nós temos que inventar uma coisa, temos que inventar um programa que esteja 

fora, acima, que possa juntar gente de diferentes áreas. Tinha um pessoal da medicina 

preventiva, daqui de São Paulo e lá da Unicamp, que também estava lidando com temas de 

saúde etc., e nós começamos a pensar como fazer, “vamos fazer um núcleo, um núcleo de 

pesquisa”. Nesse meio tempo, o Paulo Renato se associou, o Paulo Renato trabalhava... O 

Paulo Renato de Souza, que depois foi ministro da Educação, foi reitor da Unicamp, nós 

procuramos o Paulo Renato e éramos nós três, vamos tentar fazer alguma coisa aqui que lide 

com essa temática. A transição já estava bem avançada, nós procuramos a Fundação Ford, a 

Fundação Ford disse que financiaria, daria um dinheiro que, efetivamente, deu, depois. Nesse 

meio tempo o Renato virou reitor da universidade. Daí ele pegou essa ideia de núcleo 

e criou um sistema de núcleos na universidade inteira, que nos permitiu fazer o núcleo e 

outras pessoas que estudavam outras coisas, a fazerem outras coisas. E foi assim que foi 

criado na Unicamp o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, o Nepp, que existe até hoje. 

O primeiro diretor foi um professor da Economia, o Jorge Milioli, depois eu fui diretora do 

núcleo, e tudo isso ocorreu quando o Paulo Renato foi reitor, depois foi para o governo para 

o estado de São Paulo, em 1982 o Montoro ganhou as eleições aqui. O Vilmar também veio 

para dirigir a Fundap aqui em São Paulo, que naquela época era um braço importante do 

governo, e eu fiquei dirigindo o Núcleo de Políticas Públicas. Havia um debate muito 

interessante aí, porque o pessoal da saúde, que depois foi importante na constituição do SUS, 

estava começando a pensar na questão da reforma da saúde, eles estavam muito 

influenciados pelo modelo dos italianos, da reforma sanitária, tinha uma discussão sobre o 

mercado de trabalho, tinha uma discussão sobre educação, então nós terminamos fazendo 

uma coisa interessante lá na Unicamp. Como era um núcleo de pesquisa, com gente 

participando, isso atraía muito os alunos. Então eu acho que na pós- graduação, sobretudo de 

Ciência Política, mas não só, nós fomos recrutando alunos que depois vieram pessoas 

importantes dessa área, com Marta Arretche, por exemplo. Eu estive no núcleo até... Não 

lembro mais as datas, dirigindo o núcleo, e depois eu fui sucedida pela Sonia Draibe, que 

efetivamente transformou aquilo em uma instituição importante. Eu posso ter algumas 

qualidades, negociar financiamento não é uma delas, eu sou péssima para isso, eu não sei 

pedir dinheiro, eu sempre acho que não vou conseguir convencer as pessoas. Então depois 

que ela entrou, ela deu uma dimensão para o núcleo que o núcleo não tinha, e o que se 

conhece de uma fase importante do núcleo foi a Sonia Draibe que fez. Mas de toda maneira 
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a ideia foi do Vilmar, e a primeira execução... E eu participei do primeiro projeto. 

 

C.C. - Um pouquinho antes você participou também da fundação do Cedec? 

 

M.H. – Não. A fundação do Cedec foi pró-forma. O Weffort quis fazer um centro. O Weffort 

estava no Cebrap, o grupo dele talvez tivesse pouco espaço da temática que ele tratava na 

época etc., e ele criou o Cedec, daí nós trabalhamos com ele. Na verdade, entramos como 

membro. Mas eu nunca tive, nunca participei do Cedec. A fundação que eu participei mesmo 

foi a Anpocs, em 1977, essa é outra coisa importante desta época. Eu era professora da 

Unicamp e o Iuperj organizou um seminário que chamava Institucionalização das Ciências 

Sociais no Brasil. A ideia foi do Olavo Brasil de Lima Júnior, e de São Paulo fui eu pela 

Unicamp, o Weffort que estava criando, já tinha criado o Cedec, Fernando Henrique que 

estava no Cebrap e a USP foi deixada meio de lado. Quer dizer, a percepção era de que a 

USP poderia atrapalhar... A iniciativa. A gente tem que contar a história como ela é, não é? 

Esta é a percepção. 

 

C.C. - Atrapalhar por quê? 

 

M.H. - Não sei. Acho que os cariocas tinham um certo receio, a USP tinha ficado... Tinha 

uma posição mais fechada, na época. O Departamento de Ciência Política praticamente 

deixou de existir, ficou com dois professores, o Weffort e o Oliveira, por causa da repressão. 

E a Sociologia, que era um departamento grande, era um departamento mais fechado em si 

mesmo, eu acho que havia um certo temor que, sei lá, ou eles não entrassem... Entraram logo 

em seguida, então não teve problema nenhum, mas na fundação a USP não estava, apesar de 

ter gente da USP, como o Weffort. E depois, então, teve um seminário para discutir Ciências 

Sociais no Brasil, mas o objetivo era criar uma associação. O Olavo tinha um projeto pronto, 

tinha um projeto até de estatuto, onde o secretário mandaria, o presidente seria um cargo 

mais de representação externa etc., e a primeira diretoria da Anpocs foi o Weffort como 

presidente, o Olavo como secretário geral. Estava feito exatamente para esse modelo. Na 

discussão, o Fernando Henrique lembrou que o Clacso tinha um sistema de grupos de 

trabalho temáticos, então talvez a Anpocs pudesse ter uma dimensão institucional onde a 

representação era de programas de pós-graduação, mas ao mesmo tempo a parte mais 
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acadêmica fosse tocada por grupos de trabalho, e assim foi. A Anpocs é assim até hoje. Essa 

ideia foi do Fernando Henrique, na verdade. Então se fundou a Anpocs, eu fui para o conselho 

fiscal junto com alguém do Nordeste, que eu não me lembro quem era, acho que foi Sílvio 

Maranhão. E depois, daí a Anpocs começou a andar e hoje ela é o que ela é. Já na segunda 

reunião ou terceira, o encontro foi feito aqui em São Paulo, na USP, então as coisas se 

acertaram, enfim, a participação dos diversos programas – que eram programas, não eram 

departamentos – os diversos programas de pós-graduação... 

 

C.C. – Certo. 

 

M.H. – Se encaixaram. 

 

O.S. - Nesses anos na Unicamp conseguiu viajar muito pelo país? Porque uma coisa que 

naquela época isso é muito ligada aos debates no Rio de Janeiro e São Paulo, naquela época 

era possível, por exemplo, participar, havia conferências no Sul ou no Nordeste, qual era a 

ligação também com acadêmicos de outras regiões naquela época? 

 

M.H. – Bom, antes da Anpocs a ligação era muito com o Rio de Janeiro, estava o Iuperj lá, 

o Iuperj era um grupo muito dinâmico, muito moderno, muito cheio de ideias, tanto que entre 

outras coisas eles fizeram a Anpocs, e eu pessoalmente estabeleci uma relação muito próxima 

com eles desde o início. Antes da Anpocs, o que que aconteceu? Não, foi depois já, 50 anos 

da revolução de 30, foi 80... 

 

O.S. – 80, isso. 

 

M.H. – 80, daí teve um grande seminário na FGV e teve um seminário grande no Rio Grande 

do Sul também, organizado pelo Hélgio Trindade. Mas eu acho que foi a Anpocs que 

permitiu a criação de uma rede nacional... 

 

O.S. – Certo. 

 

M.H. – Nós circulávamos por... Não só havia a reunião anual, como conhecia as pessoas, 
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você acabava indo, circulando para o Nordeste, sobretudo Pernambuco, que tinha alguma 

coisa mais sedimentada, depois teve [o time] de Brasília, no Rio Grande do Sul, onde o 

Hélgio é uma figura, Minas Gerais, dese logo, o Iuperj é quase uma... Não é uma extensão... 

 

C.C. - Êxodo de mineiros. 

 

M.H. – Resultado de... 

 

C.C. – Quer dizer, o Fábio Wanderley ficou. 

 

M.H. – Pois é. O Antônio Octavio disse que só não migrava mineiro com defeito de 

fabricação, os que não tinham defeito de fabricação iam para o Rio de Janeiro. [risos] Então 

acho que essa rede nacional é uma rede que surge a partir da Anpocs. As pessoas começaram 

a se conhecer, era todo mundo mais ou menos da mesma idade, e daí havia seminários onde 

as pessoas circulavam. Alguns grandes, como esses dois sobre a Revolução de 30 e, antes 

disso, um seminário muito grande que o Paulo Sergio Pinheiro organizou na Unicamp, em 

74, 75, esse era internacional, trouxe o Hobsbawm, [o Higgins], O’Donnell, um monte de 

gente. Mas eu acho que a nacionalização foi suportada, vamos dizer assim, pela Anpocs, que 

era muito menor do que é hoje. Então, nós acabamos ficando amigos, fazendo uma rede de 

amigos, tinha o Museu Nacional no Rio, Iuperj no Rio. 

 

O.S. - E havia, naquela época, alunos, sobretudo do estado de São Paulo, ou havia gente de 

fora também...? 

 

M.H. - Na Unicamp tinha muita gente de fora. Na Ciência Política, que é o que eu posso 

falar. Como o departamento de política da USP praticamente desapareceu no final dos anos 

70, com a repressão, uns fugiram, outros foram presos etc., a pós-graduação praticamente... 

ela existia na USP desde sempre, era uma coisa mais tutorial, mas nesse momento você está 

montando a pós-graduação de uma outra forma, como programa, com curso etc., e a USP 

não montou isso logo de início, porque não tinha como. Então, o fato da Unicamp ter um 

programa estruturado, atraiu muita gente. Nós tínhamos muitos alunos do Nordeste. Era só 

mestrado, tá? Doutorado veio depois. Nós tínhamos alunos do nordeste, do Rio Grande do 



   

 51 

Sul, foi realmente um programa mais nacionalizado.  A minha explicação é eu as pessoas 

não tinham para onde ir, ou iam para Iuperj, ou vinham para USP, Brasília eu acho que é 

mais ou menos da mesma época, também. Tem que olhar as datas, mas o sistema foi se 

montando aos poucos, não tinha muitos programas de pós-graduação. Depois a USP 

obviamente reconstituiu o departamento, teve um programa importante. 

 

C.C. – E esse pouco de coisa... Em 84 você passou um tempo na Universidade da Califórnia. 

 

M.H. - Isso. Nesse momento eu fui para Berkeley, passei quatro meses, eu acho, lá, ligada a 

um instituto da América Latina. Foi uma espécie de pós-doc. que eu fiz. Eu estava fazendo 

a transição do ponto de vista das preocupações de pesquisa de estudos sindicais, para essa 

discussão sobre sistema de proteção social, estado de bem estar social, associado ao 

programa do núcleo, então o que eu fiz foi isso foi... Naquela época você tinha que ir para 

um lugar para ler, hoje em dia não precisa mais, você ia para uma biblioteca. Em Berkeley 

era muito bom, que você tirava os livros você mesma, então eu acho que eu passei uns quatro 

meses dentro da biblioteca ali lendo coisa. Tenho até hoje as fichinhas, tenho o uma caixinha 

com fichas das coisas que eu li. E uma das coisas sobre modelo de proteção social, estado de 

bem estar etc. Berkeley é muito interessante. Estavam os Collier lá, não é verdade? Eu tinha 

conhecido a Ruth Collier, os dois Collier, em 80, num seminário do Clacso, no México, ainda 

quando eu trabalhava com temas sindicais, e eles estavam escrevendo aquele volume imenso 

que eles escreveram que chama Shaping the political Arena, e que é um estudo sobre os 

diversos modelos de integração dos trabalhadores ao sistema político. Então eu os conheci 

num seminário, era um seminário perto de Cuernavaca, nós voltamos de carro andando por 

lá, então estabeleci algum tipo de relação com eles, e daí quando eu quis ir, eu escrevi para 

eles, dizendo que eu gostaria de passar um tempo, que eu tinha financiamento, então eu fui 

a convite dos Colliers, estava no Departamento de Ciência Política de Berkeley, mas tinha 

uma relação forte com o Centro de Estudos da América Latina, que era um polo, enfim, 

razoavelmente importante lá. Obviamente Berkeley é tão grande que não tem... Mas foi bom, 

muito bom. 

 

O.S. - Naquela época da presidência do Reagan no final guerra fria e uma relação ainda muito 

turbulenta com o Brasil, qual foi naquela época a sua percepção da visão americana sobre a 
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situação do Brasil que estava pré, assim, na fase inicial da abertura, mas ainda havia muita 

preocupação, inclusive, da política nuclear, [inaudível] região etc.? 

 

M.H. - Pois é, eu era menos sensível a esse tipo de temas. Agora, a minha conversa era outra, 

não é. Era com os liberais na academia, os intelectuais de esquerda, que na verdade, eu achava 

que tinham uma certa dificuldade de entender a natureza do sistema autoritário, que também 

era complicado aqui. Porque era um autoritarismo, mas tinha espaço para você tentar fazer 

coisas como Opinião, Argumento, tinha eleição, em 74 eleições razoavelmente livres para 

aquelas esferas em que a eleição foi permitida, então a característica... 

 

C.C. - A pós-graduação desenvolveu-se... 

 

M.H. - A pós-graduação se desenvolveu nesse período; então era muito difícil explicar para 

eles que não era a ditadura do Fulgencio Batista, alguma coisa assim, que era mais 

complicado, que era ditadura, que não deixava de ser, mas que era muito mais complicado, 

que de alguma maneira estava promovendo a modernização do país. Que era algo difícil de 

dizer à época. Hoje em dia qualquer um diz, não tem problema nenhum. E eu me beneficiei 

muito da discussão dos anos 70, no Cebrap, sobre isso. Que foi a  primeira vez que... Enfim, 

que os intelectuais tentavam se dar conta... “Qual é a natureza desse regime?”; “Por que que 

ele desenvolve, por que ele produz desenvolvimento e por que ele produz proteção social 

apesar de produzi-la de uma forma perversa?” Então a minha relação era muito mais com 

esse tipo de intelectual americano, de bom coração e, às vezes, com dificuldade de entender... 

 

C.C. - Monocromático. 

 

M.H. – Monocromático, do que política geral. Eu fui num momento onde tinha primárias, 

então eu me diverti horrivelmente assistindo as primárias democratas, que foram muito 

interessantes. Em 84, foi aquele que perdeu, esqueci o nome agora, Kerry... 

 

O.S. – Isso. O Reagan foi reeleito. 

 

M.H. – O Reagan foi reeleito. 
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O.S. - Quantos meses ficou na Califórnia? 

 

M.H. - Quatro. 

 

O.S. – Quatro meses.Ainda não estava casada nem nada, e levou todo o...? 

 

M.H. - Estava casada. Não, não levei nada. Fui sozinha, então por isso que eu fiquei pouco. 

 

O.S. – Certo. 

 

M.H. – O ideal seria ficar seis meses, um ano etc. As pessoas iam para ficar seis meses, um 

ano, e não dava. 

 

O.S. – Claro. Nunca cogitou a possibilidade de ficar lá do que enfim...? 

 

M.H. - Não. Nunca me passou pela cabeça trabalhar fora do Brasil. 

 

O.S. – Certo. 

 

C.C. - Isso é curioso. Nos Estados Unidos, eu passei um ano no doutorado sanduíche na 

Flórida, e tinha mais de dez escolas de ensino – [inaudível], que chamava. Todos queriam 

ficar nos Estados Unidos, polonês... O sonho era ficar nos Estados Unidos. E não entendiam 

como eu não tinha vontade de ficar nos Estados Unidos. Acho que o brasileiro tinha essa 

peculiaridade. Alguns foram e ficaram por vários motivos, o Gláucio Soares, por exemplo, 

estava lá. 

 

M.H. - Alguns, sim, mas foram poucos os que ficaram de livre espontânea vontade. Alguns 

foram mais tarde. O Gláucio, não, o Gláucio foi, ficou, fez carreira lá etc. 

 

C.C. - Teve problema na UNB... Ficou muito tempo... 
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M.H. – Eu lembro muito... É memória muito forte quando houve as cassações na USP em 69 

e o Fernando Henrique dizia: “Eu posso sair, mas se eu sair daqui eu estou morto”. 

[Inaudível] “...eu tô morto”. Então eu acho que essa relação, talvez, da minha geração de 

acadêmicos, que eram acadêmicos, mas ao mesmo tempo sentiam que tinham um forte 

compromisso político, eu acho que isso fez com que a gente jamais cogitasse ficar fora. As 

pessoas que eu conheci que estavam fora, estavam exiladas, elas não podiam estar no Brasil, 

por isso elas estavam fora. Os amigos meus que estavam fora, estavam fora... E alguns 

voltaram, acho que talvez estivessem melhor... Sei lá, o pessoal que foi para Paris e estava 

em 75 em Paris, uma parte disso foi para Portugal, foi quando teve a Revolução dos Cravos, 

se abriram muitas possibilidades de trabalho em Portugal. Talvez se tivessem ficado, 

estivessem bem lá hoje, é um lugar que afinal... Europa. Acho que ninguém cogitou de ficar, 

as pessoas queriam voltar. 

 

O.S. – Certo. Isso é interessante porque, olhando sua trajetória depois, existe sempre um 

compromisso também muito forte com a política pública. Ou seja, depois trabalhando no 

governo do Estado, que é algo também não tão comum hoje, ou seja, é possível que a 

dinâmica daquela época fez com que a elite acadêmica tinha mais o compromisso para se 

envolver mais, para de fato ter um impacto. Porque, no fundo, isso não é só um trabalho 

acadêmico, ou seja, era uma coisa realmente para se engajar politicamente mesmo. Isso foi 

algo...? Como surgiu, como foi esse pensamento assim, e havia naquela época...? Hoje em 

dia alguém que sai cedo na carreira, do mundo acadêmico para depois voltar, é muito difícil 

etc., porque são áreas muito isoladas? 

 

M.H. – Lógico, profissionalizou... Era menos isolado. Eu acho que aqui, também, havia um 

grupo que era mais próximo da elite política? Ou de uma certa elite política? Não sei. Mas 

sei lá, era uma coisa um pouco natural, não é... As pessoas que vieram de uma formação de 

esquerda, que com 20 anos viveram um governo autoritário. 

 

C.C. - Esse finalzinho de anos 70 e início dos anos 80, tem muita discussão, mesmo no campo 

mais progressista, tem o MDB, tem o PT querendo ter seu espaço, a noção de frente ou de 

ter um partido... Como é que você na época lidava? 

 



   

 55 

M.H. - Eu participei bastante das discussões, por essa relação que eu tinha com o grupo do 

Fernando Henrique e com os intelectuais que estavam no MDB e depois ficaram... No 

finalzinho, havia uma discussão de o que que faz, se fica no MDB? Eu participei de 

discussões em Santo André, onde estava o Lula, estava um monte de gente assim, dizendo, 

o que nós vamos fazer? Para onde vamos? E daí um grupo resolveu ir para o PT, o Weffort 

inclusive, meu orientador. 

 

C.C. - O Antonio Cândido, que você mencionou... 

 

M.H. – O Antonio Cândido também! 

 

O.S. - Isso já foi... 

 

M.H. - Isso foi em 78. 

 

O.S. - Antes da criação, da formalização do partido? 

 

M.H. - Não. O PT é de 78, 79? 79. 

 

C.C. – Isso. 

 

M.H. – Porque quando em 78, 79 anistia, por aí, 80. 

 

C.C. – Acho que é 80. 

 

M.H. – 80. Vamos dizer assim, entre 78 e 80 tem uma enorme discussão entre esse grupo de 

intelectuais junto com o grupo dos sindicalistas que giravam em torno do sindicalismo do 

ABC, mas que não eram só eles, tinha o Jacó Bittar, em Campinas, outro rapaz que eu esqueci 

o nome... 

 

C.C. - O Joaquinzão. 
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M.H. - O Joaquinzão era mais conservador, mas tinha um que era da Cosipa, ali de Santos, 

estou vendo a cara, esqueci o nome. Estou vendo a cara e esqueci o nome. Então tinha um 

grupo de sindicalistas que, na verdade, se juntaram em torno do ABC, São Bernardo, Lula. 

E houve uma discussão muito grande sobre o que fazer no momento que for permitido que 

mais partidos se organizassem, no momento que rompeu o bipartidarismo. Acho que a lei foi 

de 79, e a criação do PT provavelmente é de 80. Eu fui na reunião do Colégio Sion. 

 

O.S. – Ah, é?! Nossa... 

 

M.H. – Eu conhecia gente de tudo quanto é lado. Mas achei que não... Acabei ficando com o 

grupo que ficou no MDB. 

 

O.S. - Era muito radical, qual foi a sua discordância? 

 

M.H. - Tinha um grupo que era muito radical, porque daí se juntava, sei lá, esquerda de 

igreja, o pessoal que estava voltando do exílio... 

 

C.C. - Os trotskistas também. 

 

M.H. - Os trotskistas também. Tinha um grupo muito radical, mas eu não lembro mais 

porque. Provavelmente porque meus amigos mais próximos, as pessoas ficaram no MDB, 

apesar do Weffort, que é a pessoa mais importante da minha vida ter ido para o PT. Agora, 

o Weffort sempre foi muito moderado e tudo. E essa ligação pessoal sempre se manteve 

apesar de tudo. Eu acho que a minha geração foi muito marcada por este fato, pelo fato de 

que a política estava logo ali, e era difícil você não se envolver de alguma maneira, e pelo 

fato de que nós tivemos a oportunidade de fazer construção institucional na área acadêmica, 

não é isso? Porque a pós-graduação estava se montando, e ela estava se montando em moldes 

muito diferentes do pouco que existia de pós-graduação antes, então se tratava de fazer 

programas mais estruturados, com cursos mais estruturados. Se tratava de fazer as 

associações científicas, que juntassem, dessem um rumo a isso. Um pouco mais tarde se 

tratava de ir para o outro lado do balcão, onde sempre teve amigos, no CNPq e na Capes, e a 

partir do momento que os comitês se institucionalizam etc., a gente acaba participando. A 
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avaliação da Capes foi inventada por essa pessoa tão criativa e inteligente que chama Claudio 

de Moura Castro, que inventou isso. Olhou em volta e disse: “Aqui tem que ter uma... Está 

criando programa, tem que ter uma forma de avaliar o desempenho disso”. Eu lembro, na 

segunda ou terceira reunião da Anpocs que foi aqui, ele foi falar e havia muita resistência a 

essa ideia que tinha que avaliar: “Governo, autoritário, criou um instrumento para avaliar a 

pós-graduação”. Então as pessoas diziam que o governo queria controlar, ele dizia: “Não é 

isso, tem que instituir critérios de mérito etc.”, e havia... – esse é outro lado que era difícil de 

explicar para os amigos progressistas nos Estados Unidos – havia gente progressista no 

governo, na Capes, aqui em São Paulo, a saúde desde sempre esteve na mão de uma rede que 

era ex-JUC, ex-PT, ex-Partidão, que são sanitaristas, essa gente que fez a reforma. Eles 

estavam com o Jatene aqui, uma parte deles estavam com o governo, os católicos, o pessoal 

da JUC estava no governo aqui, e era um governo autoritário, então era essa coisa meio 

complicada. Mas de toda maneira eu acho que a minha geração teve essa oportunidade e esse 

desafio de montar a pós-graduação, montar as associações científicas e de fazer esta ponte 

com as agências do governo que financiavam a pós, a pesquisa, está certo? Tudo se cria 

durante o regime autoritário. 

 

C.C. – Você teve também... Em 84 que você teve essa temporada curta na Califórnia, também 

como assessora na Secretaria de Educação [inaudível],, Era o Paulo Renato? 

 

M.H. - Era o Paulo Renato. 

 

C.C. - O que foi essa associação? 

 

M.H. - Foi uma coisa muito estranha. O Paulo chamou vários amigos e eu era muito amiga 

dele, não sabia o que fazer comigo, achava que tinha que me chamar, senão ficava chato, e 

havia uma certa expectativa; mas o que eu fiz para ele, foram duas coisas: uma, eu 

acompanhei, junto com outras pessoas, os fóruns de discussão sobre política educacional. 

Porque em 82 se elegeram vários governadores do PMDB, em Minas, o Brizola no Rio, aqui 

em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, e com eles se começaram a fazer os 

fóruns de secretário de educação. Depois isso se institucionalizou um pouco mais, mas nesse 

momento era, no fundo, para sedimentar políticas comuns. Eu ia lá, participava, mas não fiz 
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nada de grande coisa. Eu ouvi mais do que... Aprendi mais do que dei qualquer contribuição, 

mas acompanhei esse processo. E a segunda coisa que eu fiz, foi uma coisa que depois teve 

um desenvolvimento completamente diferente. O Paulo Renato chegou e disse: “Olha, 

precisa olhar comigo esse negócio de computador na escola”. Em 82, 83. “Como essa coisa 

de computador na escola, como pode usar etc.” Daí nós montamos uma comissão com gente 

da rede que já estava usando computador, gente que era contra usar computador na escola, 

pessoas que desenvolviam programas educacionais, para ver como fazia. Teve um 

documento final, essa parte eu coordenei lá para o Paulo Renato, mas nada que... Uma coisa 

muito, vamos dizer assim, periférica a política educacional propriamente dita. 

 

C.C. - Você pessoalmente já usava computador, naquela época? 

 

M.H. – Usava, não. A primeira coisa que eu usei foi um Itautec, que era uma máquina de 

escrever que fingia que era computador, porque era uma coisa pequenininha assim, que tinha 

três funções: apagar, incluir e tinha uma outra qualquer que eu não sei o que que era, uma 

máquina de escrever metida a besta, mas ela tinha forma de computador. Quando eu fui para 

Berkeley a Márcia Arieira, sabe quem é? Que trabalhou no BID. Ela chamava... O nome de... 

Ela trabalhou no IBGE... 

 

C.C. – Márcia Bandeira de Mello Leite Nunes. Ela foi casada com Edson Nunes. 

 

M.H. – Isso. Ela foi casada com Edson... Márcia Bandeira depois se casou, hoje ela se assina 

Márcia Arieira. A Márcia e o Edson estavam fazendo doutorado. A Márcia, imagina, é minha 

amiga. Ela fez em Chicago... eles começaram em Chicago, o Edson veio para Berkeley e ela 

já estava fazendo a tese, então ela veio e ficou em Berkeley também. Eles foram 

fundamentais para mim, me ajudaram, ajudaram a alugar apartamento. 

 

C.C. – Ela fez uma tese no campo da psicanálise. 

 

M.H. - É. Ela fez uma coisa de sociologia da profissão, das profissões, sobre psicanálise. 

 

C.C. - Uma observação. Em 84, ela voltou ao Brasil, como ela tinha tido bolsa da Capes, se 
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não me engano, ou CNPq – acho que da Capes –, era obrigado a dar um ano de aula grátis, 

foi dar no IFCS, onde eu estava no final da graduação. E ela usava o computador pessoal, 

acho que da Apple, pequenininho, e me lembro, os alunos todos, isso em 84, ela explicava o 

que é que o computador fazia, e a gente não entendia. “Não, você escreve o texto, você pode 

apagar, inserir, não precisa fazer de novo, tal”. Os alunos não entendiam o que ela estava 

falando. A gente ficava assim, qual a vantagem, para que serve? Isso em 84. 

 

M.H. – Exatamente. 

 

C.C. – Era uma novidade, assim, era muito caro ainda na época, ninguém tinha. Na minha 

dissertação de mestrado, que eu defendi em 89, foi datilografa numa máquina elétrica. Mas  

eu lembro da Márcia falando que ela usava, tinha há pouco tempo, e as pessoas não 

conseguiam imaginar o que era escrever, editar, isso que a gente faz. Nem sei se tinha cortar 

e colar, ou era só apagar, inserir e aquelas coisas... 

 

M.H. - A Márcia, em Berkeley, eu lembro, foi uma experiência importante, ela me levou 

para o Macy’s, no último andar do Macy’s tinha um Macintosh rodando, era o primeiro 

MAC, aquele MACquinho, assim, lindo. O Macintosh mais lindo de todos é aquele primeiro. 

Então ele ficava no último andar rodando numa base. E ela me levou para ver o Macintosh, 

ela disse: “Olha, isso é um Macintosh”. E no centro... O Edson tinha comprado um 

computador, mas esses PC, essa coisa. O sonho era... Tinha acabado de ser lançado o 

Macintosh, que era uma coisa extraordinária, pequenininho, lindo, não tinha torre, não tinha 

nada, ele girava assim, em torno de uma coisa. [risos] Ela que me levou para ver. 

 

C.C. - Isso na loja, na Macy’s? 

 

M.H. - No Macy’s, no último andar. 

 

O.S. - Mas não era para comprar, só para olhar? 

 

M.H. - Não dava para comprar. Custava caro pra burro. Mas ele estava sendo lançado a pouco 

tempo, e eles usavam. O Edson estava escrevendo a tese dele, usava computador, a Marcia 
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também. 

 

C.C. - Eles eram muito modernos, usando isso... 

 

M.H. - Muito modernos. Eu logo depois... 

 

C.C. - Tinha reserva de informática... 

 

M.H. - Tinha reserva de informática. 

 

O.S. - O que é isso? 

 

C.C. – Era para compra. Não me lembro. Tinha um... 

 

M.H. - Você não podia comprar, importar computador. 

 

O.S. – Ah, claro. Sim, sim. 

 

M.H. – Tinha que comprar... Reserva de mercado. Você tinha que comprar computador aqui. 

 

C.C. – No caso, como morou lá, acho que podia trazer o seu individual, mas não podia 

comprar... 

 

M.H. – Então daí a Itaú fez é a coisa, que é o Itautec, que eu usei no Idesp, para onde eu fui 

em 85, 86. 

 

C.C. - 87 até 95. 

 

M.H. - Em 87 foi a primeira vez que eu usei o Itautec. Durante esse período do Idesp, eu 

comprei um computador, PC XT, de contrabando, obviamente, não é? Você ia lá comprava 

uma peça de um... Tinha uns meninos no Ipiranga... 
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C.C. - O crime já prescreveu. 

 

M.H. – O crime já prescreveu, é lógico. [risos] Todo mundo comprava do contrabando 

porque os computadores eram muito ruins. Eu tive dois PCs, um XT. Fui com a Dalva, Maria 

Dalva, longe pra burro comprar um XT. E eu sou ainda da época que não tinha Windows, 

então era muito difícil trabalhar naquilo porque ou você usava o... 

 

C.C. - Como foi a questão de adaptação cultural a tecnologia no seu trabalho? 

 

M.H. - Ah, eu achei uma maravilha. 

 

C.C. - Porque teve gente que foi muito resistente, e que escrevia a mão, depois digitava no 

computador e achava que tinha alguém que fizesse, não imaginava escrever. Outros foram 

muito mais fáceis. 

 

M.H. - Eu tenho uma letra horrorosa, que às vezes nem eu consigo entender. Então, sei lá, o 

meu doutorado eu escrevi na Lettera 44 e era um processo muito difícil porque você cortava, 

colava, e daí ficavam os textos desse tamanho, e você dava para a secretária bater, ela batia 

errado, você tinha que corrigir o estêncil, enfim. O dia que apareceu essa maravilha, que eu 

corto, colo, foi no dia seguinte que eu... O Idesp tinha o Itautec, daí eu comprei o meu PC, e 

quando apareceu o Windows, bem mais tarde, foi uma maravilha também. Porque era bem 

mais... Eu me lembro de usar uma reguinha em cima do computador para gravar quais eram 

os comandos, porque era tudo em comando. Eu escrevi um artigo em 1992 para uma reunião 

da Ipsa, em Buenos Aires e tive que... Aí usei pela primeira vez um negócio chamado 

[Bipnet], que era o avô da internet. Chegou tudo desformatado, os quadros não passavam, 

era difícil. Só o Simon Schwartz sabia usar, ninguém sabia. Você queria mandar alguma 

coisa, o Simon estava na USP, tinha que ir lá na sala do Simon, para ele mandar para a gente 

porque era muito difícil usar. E quando eu fui para Londres, em 92, ainda em Londres, aí 

eles só tinham o Word Perfect, aí eu tinha que usar também uma reguinha... 

 

C.C. – Usei também o Word Perfect... 
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M.H. – Para ver quais eram os comandos, F4, não sei quanto, Ctrl+F5, impossível guardar 

aquilo, muito difícil. Mas foi maravilha total. 

 

O.S. - Isso acho que também alterou a maneira como se escreve, que acaba podendo trazer 

mais fontes, modificar as coisas. Eu acho que isso... 

 

M.H. - Mas eu tenho um colega aposentado da USP, que não usa o computador até hoje, 

sequer a internet, então... 

 

O.S. – Certo. 

 

M.H. – É a mulher dele que abre a internet para ele, está certo? E ele escreve a mão e dá para 

alguém digitar. 

 

C.C. - É, mas acabou tendo uma conversão meio forçada. 

 

M.H. - Total. E daí quando foi? Em 88 que eu casei com o Luís, Luís trabalhava – Luís Reis, 

meu marido – trabalhava na Editora Abril – trabalhava na Super Interessante, na Editora 

Abril, foi o último trabalho dele lá – a Abril resolveu informatizar as redações e começou 

pela revista dele com o Macintosh. 

 

C.C. - Qual era a revista dele? 

 

M.H. - Super Interessante. Porque tinha muita ilustração, etc. Ele trabalhou em várias coisas 

na Abril, na Veja. Essa última coisa era na Super. E daí ele aprendeu no Macintosh, até hoje 

tem essa disputa na minha casa. Hoje não porque eu cedi ao Macintosh, hoje eu tenho um 

Macintosh, mas durante muito tempo ele dizia: “É melhor, é um absurdo você usar essas 

máquinas antigas”. Ele começou a usar quando não tinha sistema... Não tinha Windows, 

então... Ele dizia: “Que absurdo você usar isso”. 

 

C.C. - Bom, o Idesp que a gente mencionou, você podia falar um pouquinho o teu 

envolvimento? 
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O.S. - E talvez como se deu, ou seja, ficou na Unicamp até... 

 

M.H. – 87... 

 

O.S. – Isso. E como se deu essa transição? 

 

M.H. - O Idesp eu fui antes para lá. Foi 85, 86. Aí foi o Sergio Micelli. 

 

C.C. - No teu Lattes está 87, mas pode estar... 

 

M.H. - Não, foi antes, foi antes. Eu já estava lá em 87, eu acho que foi em 86. O Micelli 

montou um projeto chamado História das Ciências Sociais e me convidou para participar. 

Eu tinha saído do Cebrap, estava só na Unicamp, e daí eu fui para o Idesp a convite do Sergio. 

É ótimo trabalhar com o Sergio, o Sergio é uma pessoa que olha o mundo diferente dos 

outros. Então você sempre ganha falando com ele porque ele sempre tem um ponto de vista 

que é diferente, um jeito de olhar as coisas que é diferente dos outros. Foi muito bom. E tinha 

uma equipe de pessoas mais jovens, muito interessante também, estava a Lilia Schwarcz, a 

Heloisa Pontes, a Fernandinha [Massi], nós trabalhamos nesse projeto. Depois, no Idesp 

mesmo, eu fiz... Quando eu estava no Idesp escrevi a minha livre-docência, que ainda foi 

sobre o tema sindicais, porque eu aproveitei de coisas que eu tinha antes, e escrevi sobre as 

relações... A crise inflacionária, a crise econômica dos anos 80, e fiz outras coisas no Idesp. 

Todos esses centros de pesquisa, às vezes você tem que fazer projetos que são do centro, e 

você não tem como... Eu fiz uma coisa sobre política agrícola, imagina... Me diverti bastante. 

Para o Ipea, chamava A política da política agrícola, aprendi pra burro. Agora mudou tudo, 

eu não sei mais, mas eu durante algum tempo não havia muitos textos sobre isso, então meu 

texto circulou um pouco. O Idesp era um ambiente trabalho muito gostoso. 

 

C.C. - E a passagem da Unicamp para a USP? Você fica até 87... 

 

M.H. - Então, um dia eu estava no Idesp, veio o Moisés conversar comigo. Eu sou amiga do 

Moisés há muitos anos, desde, sei lá... Ele é um pouco mais novo que eu, nós somos 
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contemporâneos de universidade, depois todas essas coisas do IDP, o Moisés estava também. 

Nós dois estudávamos sindicato, então... Na rede Clacso nós dois íamos para as reuniões, daí 

um dia chega o Moisés e diz o seguinte: “O Departamento de Ciências Sociais da USP está 

dividindo e vão ser criados o Departamento de Ciência Política, de Antropologia e de 

Sociologia.” Ele era o vice-chefe do José Augusto Bulhões de Albuquerque. “Nós vamos 

criar o departamento de Ciência Política e estamos fazendo convites para várias pessoas para 

virem para o departamento”. Na Unicamp, eu fui convidada, e a Maria Dalva Quinzo foi 

convidada. Eles convidaram o Guilherme O’Donnell, que durante um certo tempo deu aula 

durante seis meses, ele ficava um semestre. Ficava três meses no Brasil, o resto do tempo no 

Kellogs. E veio o Simon Schwartz também, e o Bob Fausto, um historiador também. Eles 

convidaram outras pessoas que acabaram resolvendo não vir, professor da Faculdade de 

Direito que preferiu, obviamente, ficar na Faculdade de Direito. O Zé Augusto é uma 

pessoa de grande capacidade institucional, ele olha grande, “aqui tem que fazer um 

departamento importante etc.” E foi assim que eu vim. Eu fiz o cálculo o seguinte, eu estava 

contente na Unicamp, a Unicamp tinha um único defeito, era muito longe da minha casa, era 

bastante penoso você viajar. 

 

O.S. - Você ia todo dia ou...? 

 

M.H. – Não, eu ia... Tive vários esquemas. De ir na segunda-feira e voltar na quinta-feira, 

alugar alguma coisa lá, no final, o Luciano Coutinho, que hoje é presidente do BNDES, 

comprou um carro e nós dividíamos o motorista, aí o motorista ia e vinha todos os dias, eu 

ia e vinha quando era necessário. 

 

C.C. - Mudar a fita. 

 

[FINAL DO ARQUIVO I] 

 

O.S. - Então havia o esquema com o Luciano Coutinho, mas nenhum dos dois sabia dirigir 

então faziam...? 

 

M.H. - Não, não, é que éramos muitos. A gente alugava, pagava, rachava gasolina e o 
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carrinho ia e voltava todo dia. Mas voltando para a coisa mais acadêmica, de política 

acadêmica, na Unicamp, na área de Ciências Sociais, tinha um grupo pequeno que tinha uma 

interação forte com os economistas. Quando eu fui para a Unicamp, era um instituto só. O 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas tinha Economia dentro. Daí, em algum momento 

desses 14 anos que eu passei por lá, o Instituto de Economia se separou e foi criado um 

instituto próprio. Mas mesmo assim, nós tínhamos, eu a Sonia Draibe, o Vilmar, mais umas 

duas ou três pessoas, o Geraldo Giovanni, nós tínhamos uma relação forte com os 

economistas João Manuel Cardoso de Melo, Luiz Gonzaga Belluzzo, com o Luciano 

Coutinho e outras pessoas mais jovens que estavam lá. Uma parte dessas pessoas, eu e a 

Sonia conhecíamos do Chile, enfim, são redes que vão se... A Conceição Tavares tinha uma 

relação forte com a Unicamp, chegou a dar aula, dava aula na Unicamp, o Carlos Lessa, 

então tinha um grupo de economistas, vamos dizer assim, de tradição cepalina, com o qual 

nós éramos aliados na política acadêmica interna contra grupos, vamos dizer assim – contra, 

não –, em oposição a grupos mais radicais, vamos dizer assim, dentro do IFCH, e acabamos 

fazendo uma turma, um grupo de amigos que fazia festa, tinha um réveillon aqui em São 

Paulo conhecido, o réveillon dos economistas que a gente patrocinava, enfim, e foi assim 

que eu fiquei mais próxima do Luciano Coutinho. Depois quando eu vim para São Paulo... 

Ai então, eu tinha isso. Eu tinha uma história na Unicamp, gostava da Unicamp e o Moisés 

me fez essa proposta, trabalhar dez minutos da minha casa, num lugar onde eu sempre tive 

vontade de estar, na minha escola. Eu não tinha entrado por razões políticas, policiais, não é, 

porque meu contrato não saiu e eu tinha que tomar essa decisão. Se eu ficasse na Unicamp 

eu ia trabalhar numa única universidade a vida inteira. E voltei para a USP, já numa outra 

situação, um pouco mais velha, com mais currículo, com mais nome... 

 

C.C. - Você tinha o que, 45, 46 anos? 

 

M.H. - Então. Mas não era a mesma coisa que começar com 30, trabalhando com todos os 

meus professores, tá certo? 

 

O.S. – Claro. Não havia essa questão. 

 

M.H. – Afinal eles tinham me convidado. E eu fui das últimas levas que não fez concurso, 
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aliás, eu nunca fiz concurso para entrar em lugar nenhum. [risos] Uma vergonha, não é? O 

único concurso que eu fiz foi para ficar, ficar estável na USP e virar professora titular, mas 

para ingressar, não. Na Unicamp eu fiz um seminário e na USP eu fui convidada. Foi antes 

da Constituição de 88, então isso era possível. Eu e a Dalva fomos convidadas. Era mais 

fácil. Eu tenho certeza que se eu tivesse essa chance eu podia ter te levado para lá, você 

[Oliver Stuenkel] e o Matias [Spektor], eu tenho essa diferença com a Fundação Getúlio 

Vargas. [risos] As duas pessoas que eu quis mesmo levar comigo, a GV ganhou! Eu fiz esse 

cálculo, de um lado era um desafio novo, uma coisa nova, um departamento que estava se 

formando, as pessoas existiam lá, mas era uma coisa... e eu resolvi vir, e foi isso. Eu tenho 

muito boas lembranças da Unicamp, gosto muito de lá. 

 

O.S. - E naquela época de ir e vir nunca cogitou também morar em Campinas? 

 

M.H. - Não, isso também já é exagero. 

 

O.S. - Isso era comum entre os professores? 

 

M.H. - Era muito comum. Tanto que havia esta divisão, assim, havia a Unicamp e a Unicamp 

do B, a Unicamp do B era composta por aqueles que moravam em Campinas. [risos] 

 

C.C. - Isso acontece também em São Carlos, um pouco. 

 

M.H. - Acontece em São Carlos. É difícil, a não ser que a pessoa... Quando a pessoa é muito 

jovem, tem família, tem criança pequena, os incentivos para morar numa cidade do interior, 

são grandes. A vida é mais fácil, as casas são maiores etc. Depois não. Então nunca, nenhum 

dos meus amigos morou perto da Unicamp. Todos os acertos possíveis, até casa de fazenda 

nós alugamos. 

 

O.S. - E durante essa época havia obviamente uma possibilidade de envolvimento político 

muito mais amplo, vários dos seus colegas... 

 

C.C. – Fernando Henrique se tornou presidente... 
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M.H. – Não, antes, não. Fernando Henrique virou senador. 

 

C.C. – Não, depois. Isso você já estava na USP. 

 

M.H. - Quando Fernando Henrique virou senador, eu estava na Unicamp. 

 

C.C – Ainda sim. 

 

M.H. – Quando eu estava na USP o Fernando Henrique virou presidente. 

 

C.C. – Então havia...? 

 

M.H. – Mas aí foi o momento em que eu me afastei mais da política. Quando você estava na 

oposição, você não podia ir para o governo, por definição, era uma ditadura. Então você estava 

num terreno onde você era um intelectual público, vamos dizer assim. Quando democratizou, 

surgiu a oportunidade de ir para o governo, virar secretário, assessor de secretário, não sei 

que, aí é uma carreira. Teve gente que foi e voltou. O Moisés, por exemplo, foi e voltou. Teve 

gente que tentou ir para a política e não conseguiu. Se candidatou a deputado etc., e não foi 

eleito, mas tem pessoas que viraram secretários, resolveram fazer carreira política, viraram 

parlamentares etc. O mais brilhante deles virou presidente, mas outros viraram ministro. Aí é 

uma outra carreira. É uma carreira pela qual, eu confesso, eu não tenho nenhum interesse, nem 

nunca tive. Eu gosto de entender como funcionam as coisas. Então, por exemplo, ser assessora 

do Paulo Renato, me permitiu entender como funciona uma Secretaria de Educação. Agora, 

esse decidir, fazer, tomar a iniciativa, mandar nas pessoas etc., não é uma coisa que me atraia 

muito. E a política é um mundo muito hierarquizado. Eu acho quem se criou na universidade, 

tem uma certa dificuldade em lidar com hierarquia. Quer dizer, quem está em cima de você, 

é dono do seu tempo, da sua agenda, não é uma coisa com a qual eu me sinta muito confortável. 

“Vai para lá, faz isso aqui.”. Eu não tenho vocação para isso. 

 

C.C. - O Fernando Henrique é uma presença importante na sua vida. 
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M.H. - Total. 

 

C.C. - Foi senador, ministro, presidente. Você continuava tendo contato com ele, foi 

diminuindo, como é que foi? 

 

M.H. - Com ele foi diminuindo, mas até ele virar presidente, eu tive um contato muito próximo 

com a Ruth. 

 

C.C. - Na USP? 

 

M.H. - Na USP, pessoalmente, enfim. 

 

C.C. - A Ruth e a Eunice foram para o departamento de política? 

 

M.H. - Foram para o departamento de política. Se exilaram no departamento de política. Elas 

diziam “somos antropólogas, estamos no departamento...”. – porque elas nunca deixaram de 

dizer que eram antropólogas. Ela foi briga lá, foi briga. Elas se desentenderam com o chefe 

do Departamento de Antropologia e foram para o Departamento de Política, e lá foi muito 

bom, porque elas levaram uma temática que as pessoas não trabalhavam. A Ruth foi trabalhar 

com movimentos sociais, a Eunice também, depois a Eunice com política de educação. E 

eram as duas professoras... Foram as duas minhas professoras, e professoras que quase me 

levaram para a Antropologia, ou seja, pessoas que eu respeitava muito. E a Ruth tinha essa 

coisa muito dela. Ela era muito informal, ela tinha uma conversa que não terminava mais, 

ela era capaz de conversar coisas interessantes horas. E quando a gente era estudante ela 

levava para a casa dela. Então desde estudante eu frequentava a casa por causa dela e não 

por causa do Fernando Henrique. Então, enquanto ele esteve no Cebrap, eu tive uma 

proximidade maior, e tive uma proximidade com a Ruth grande até ela ir para Brasília, aí... 

 

C.C. - “A primeira dama”, incomodava um pouco, não é? 

 

M.H. - Ela não gostava de ser chamada de primeira dama, mas ela gostou de fazer o que ela 

fez. Aí eu perdi o contato. 
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O.S. - Isso desde cedo, ainda como professor havia... pessoas dizendo “ah, ele vai virar 

presidente?” ou “tem vontade política?” 

 

M.H. - Ele sempre brincou dizendo que ele queria ser imperador. [risos] 

 

O.S. - Ah, sim? 

 

M.H. - É, essa era a brincadeira dele. [risos] Mas eu acho que não, eu acho que foi nos anos 

70, foi a coisa, quando surgiu a possibilidade de... Porque tinha sublegenda... 

 

C.C. – Sim. 

 

M.H. – Então ele foi candidato na sublegenda do Montoro. O Montoro, obviamente, era o 

candidato do PMDB ao Senado, e ele se elegeu na sublegenda. Ele não se elegeu, ele virou 

suplente porque o mais votado na sublegenda virava suplente. Quando o Montoro virou 

governador, ele virou senador e aí começou a carreira. Eu acho que ele sempre teve claro que 

a política era um caminho. Não sei até quando, etc. 

 

C.C. - Em relação ao governo dele, você se sente à vontade para dar sua impressão? Como 

presidente. Ou seja: “eu convivo tanto com ele...” 

 

M.H. – Sinto. É, e não só com ele como eu conhecia muitas pessoas lá... 

 

O.S. – Que ele levou depois também... 

 

M.H. – Que ele levou. O Vilmar... Eu considerava o Vilmar Faria um irmão, ele era o assessor 

do Fernando Henrique, importante. Mais importante do que as pessoas possam imaginar, 

porque o Vilmar sempre foi uma pessoa muito discreta, ele nunca disse às coisas que ele 

fazia, e as coisas que ele fazia eram muito importantes. Ele costurava o tempo inteiro, ele ia 

conversar com um, conversar com outro, conversar com um, conversar com outro, 

costurando as decisões. Quando Fernando Henrique saia do Palácio, ele saia no carro, e ia 
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conversando. Ele teve uma importância muito grande na montagem do Comunidade 

Solidária, foi ele que pôs o Bolsa Escola no governo Fernando Henrique, logo que apareceu 

uma oportunidade de um financiamento, acho que era do BID, do Banco Mundial, então 

tinha que ter um programa social, eles fizeram o Bolsa Escola. Ele teve um papel... Vilmar, 

muito meu amigo, Paulo Renato também. Todo mundo que foi trabalhar com o Paulo Renato 

eu conhecia. Aí era basicamente isso. Eu fui bastante amiga do Serra, depois quando ele foi 

para o governo do estado de São Paulo, a gente um pouco se perdeu de vista, mas o Serra era 

meu amigo desde do Chile. Então, era um governo onde eu tinha muitos amigos. Eu, 

provavelmente, não tenho isenção para julgar. Eu acho que daqui alguns anos, as pessoas 

vão entender que existe uma coisa que vai de 2004 a 2010, com relação a qual não tem tanta 

diferença quanto se imagina, e que foi um momento que mudou o Brasil. E que eu acho que 

o legado do Fernando Henrique, com todos os problemas que possa ter, o legado da 

estabilidade e de muitas reformas institucionais importantes, em várias áreas. Você completa 

o SUS com o Serra, monta uma série de coisas que depois o PT desenvolveu na educação: 

Fundef, que na verdade permitiu articulação entre as ilhas de governo na área de educação, 

teve o problema de privatização, então eu acho que em geral foi muito positivo e eu acho que 

é isso, são de 94 a 2010, dezesseis anos que mudaram a cara do Brasil para melhor, eu diria, 

e o governo do Lula, e o PT nisso também. 

 

C.C. - Durante o governo do Fernando Henrique, o relacionamento com a universidade foi 

muito difícil. 

 

M.H. - Foi difícil. Eu acho que aí foi errado. Eu acho que... É curioso, o Paulo Renato foi 

reitor da Unicamp, foi um bom reitor da Unicamp, mas eu acho que ele tinha, não sei se 

pouca sensibilidade para lidar com universidade. Eu acho que foi a pior parte da gestão do 

Paulo, que foi muito inovadora, foi a relação com as universidades federais. Tinha um 

discurso errado, a meu juízo, que tendia a homogeneizar tudo, todo mundo, não reconheceu 

muitas áreas de excelência na Federal. E eu acho que havia possibilidade de expandir o 

sistema público, não necessariamente multiplicando universidades, que eu acho que foi um 

pouco o que o PT fez. Talvez porque seja difícil fazer de outro jeito, não é? Mas seria possível 

criar... – o Simon sempre falou isso, eu acho que ele tem razão – seria possível criar um 

sistema público mais diferenciado, com faculdades que não são universidades no sentido de 
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universidade de pesquisa etc., e teria sido bom. E a opção foi por não expandir o setor 

público, além de não expandir, por conter a expansão do que já existia e por deixar que 

continuasse uma expansão privada grande etc. Acho que isso foi uma decisão, com relação 

ao setor privado tudo bem, acho que tem que ter mesmo, não tenho nenhum problema com 

relação a isso, ao contrário. Mas eu acho que o setor público foi muito maltratado pelo 

governo Fernando Henrique, muito mal tratado. E, obviamente, teve uma oposição grande 

aí, por essas razões. Enquanto que ao resto da política educacional, eu acho que foi muito 

bem-sucedida, muito inovadora, que continuou no governo Lula, sobretudo quando o Haddad 

assumiu o ministério. Ele fez todas essas coisas que são muito boas, o Pró-Uni. Fies não é da 

época dele, é anterior, mas teve um crescimento grande. 

 

C.C. - Não sei se a gente [induz] no tema, você está na Ciência Política, mas, desde 2000 

está engajada na criação da área de Relações Internacionais na USP. Como foi esse 

reaproveitamento? A graduação foi criada em 2001, mas imagino que antes já tivesse... 

 

M.H. - Teve duas histórias: teve uma história de fracasso outra de sucesso. Quando eu fui 

para a USP, o Guilherme O’Donnell também foi, daí ele pegou o Zé Augusto, outras pessoas, 

e disse: “Olha, é absurdo a USP não ter uma coisa de Relações Internacionais, vocês têm que 

fazer alguma coisa”. Daí nós sentamos, conversamos. Eu tinha aquela coisa da experiência 

do núcleo, a USP estava abrindo essa possibilidade também e eu disse: “Vamos fazer um 

núcleo”. Então organizamos um negócio chamado Núcleo de Pesquisa em Relações 

Internacionais, em política comparada, o Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais 

existe até hoje. 

 

C.C. – Isso era ligado ao departamento? 

 

M.H. - Não. Era ligado a reitoria. A reitoria nada, a Pró-reitoria de pesquisa. E foi aí que o 

Núcleo da Violência virou núcleo, que se criaram vários núcleos na USP também. Era só 

para pesquisa e a ideia era que, de alguma maneira, se começasse a reverter, a criar um 

espaço, uma área dentro da Ciência Política. Nós começamos a fazer isso, conseguimos um 

financiamento da Fundação Ford, com o Christopher Welna. Foi muito receptivo, deu muito 

apoio etc., e o núcleo teve um financiamento da Ford durante muitos anos. Institucional 
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mesmo, para fazer coisas, seminários etc. O Moisés, que estava trabalhando com coisas mais 

comparadas, foi  para Oxford passar dois anos. E daí eu e o José Augusto tínhamos estilos 

de trabalho diferentes e acabamos não acertando o passo. Ele ficou no Núcleo de Relações 

Internacionais, logo depois eu virei chefe do Departamento de Ciência Política, e saí, então. 

No meu ponto de vista, o núcleo está lá, fez coisas, fez pesquisas, algumas bem interessantes 

e formou gente. Tem muita gente que está por aí que começou lá, com o Zé Augusto no 

núcleo. Aí eu estava no departamento, era chefe do departamento. A reitoria, na gestão do 

Jacques Marcovitch, fez uma consulta a alguns departamentos sobre o interesse em fazer 

uma graduação em Relações Internacionais. Eu era chefe do departamento, eu tinha três 

pessoas que tinham alguma relação com os temas internacionais, elas não falavam entre si – 

uma delas não falava comigo – então fui eu para a comissão. Não era nada óbvio que eu 

fosse. Eu fui e daí eu me envolvi na discussão, tinha gente do Departamento de Economia, 

da Faculdade de Direito. Na verdade, a ideia tinha sido do prof. Guido Soares da Silva, que 

é um internacionalista da Faculdade de Direito, que sempre achou que tinha que ter uma 

coisa de relações internacionais mais forte na USP, e nós criamos o bacharelado. O 

bacharelado era ligado à Pró-reitoria de graduação, porque era um bacharelado 

interdisciplinar. Nesse processo então entravam a Ciência Política, o Direito, a História e a 

Economia. A Ciência Política, o Direito e a Economia estavam desde o começo na comissão, 

e nós conversamos e achamos que tinha que ter alguma coisa de História. ALaura de Mello 

e Souza era chefe do departamento na época, fomos conversar com ela História entrou. O 

modelo que é um modelo que no papel é muito bonito, mas não funciona na prática, era que 

as pessoas ficariam alocadas aos seus respectivos departamentos, então as contratações eram 

feitas nos departamentos e os professores atuariam no bacharelado. O bacharelado começou; 

no primeiro ano tinha uma carga de relações internacionais baixa, as pessoas, algumas não 

eram formadas na área – eu, inclusive. Aquilo foi aumentando, foi um enorme sucesso de 

público. A demanda foi enorme, o curso de RI foi lá para cima entre os cursos de maior nota 

de corte do vestibular. A nota de corte é uma relação entre vaga e número de aluno, então 

não quer dizer que seja o curso mais procurado. Direito é muito mais procurado, tanto é que 

tem muito mais vaga. Era Medicina, Cinema e Relações Internacionais ficou nesses quatro 

aí durante muito tempo, acho que continua ainda. Então os alunos eram de grande qualidade, 

eles eram melhores do que o curso. A primeira e a segunda turma muito bons, aliás tem gente 

aqui da segunda turma aqui com você, não é? 
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O.S. – Sim, sim. 

 

M.H. – Então era gente muito boa. E quando chegou na segunda, terceira turma um grupo de 

professores e mais o Jacques Marcovitch, que já não era mais reitor, chegamos a conclusão 

que não dava para ficar aquele curso pendurado ali, que tinha que ter alguma coisa... A Pró-

reitora de graduação quis entregar para a FEA, a FEA não quis, e daí se formou uma comissão 

que se propôs a criação do Instituto de Relações Internacionais, como uma categoria que na 

USP chama de Instituto Especializado e que é uma forma que tem mais flexibilidade de 

organização, mas ao mesmo tempo tem menos poder. Os institutos têm um representante no 

conselho universitário, coisas assim. E foi aí que a gente começou: se criou o instituto, já na 

administração do professor Melfi... 

 

C.C. – 2004, não é? 

 

M.H. – 2004, e aí as contratações começaram a ser feitas para o instituto e não para os 

departamentos. As contratações dos departamentos quase todas desapareceram. 

 

C.C. - Mas houve migração de pessoas dos departamentos para [inaudível]? 

 

M.H. - Não. No Departamento de Ciência Política as pessoas ficaram o tempo inteiro nos 

dois lugares e na História também. Foi o que deu mais certo. Mas Economia tem uma lógica 

diferente, a profissão é muito mais forte etc.. E com relação ao Direito, no Direito o único 

que sobrou foi o Pedro Dallari, que hoje é diretor e agora passou para o IRI mesmo, 

propriamente dito. Nós começamos a contratar para o instituto. Eu acho que aquilo foi 

criando mais densidade de pesquisa em RI, uma marca, a ideia de que ali tem uma, vamos 

dizer assim, o estudo da formação está ancorado em uma formação empírica forte, um 

treinamento, vamos dizer assim, para pesquisa empírica forte. Agora, foi uma aventura, eu 

não imaginava fazer uma coisa tão interessante no final da carreira. No final de carreira você 

está fazendo mais ou menos do mesmo. Eu tive que estudar, eu comecei a dar cursos, tive 

que preparar cursos, tive que entender como isso funcionava, e foi muito bom participar da 

montagem do instituto. Desde a montagem do curso até conseguir um prédio, local, coisa 
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que é muito recente. Foi a última coisa que eu fiz na USP e foi muito bom. 

 

C.C. - Você foi diretora em 2010 a 2013? 

 

M.H. – Eu fui diretora. É. Mas eu, vamos dizer assim, por razões que tem que ver com a 

lógica da universidade, o primeiro diretor não era uma pessoa sequer da área de humanas, 

professor Walter Coli. Daí quando o Coli foi convidado, ele me procurou, ele falou: “Eu só 

vou se você for minha vice e se você fizer a parte acadêmica da coisa. Eu vou ficar fazendo 

a parte institucional”, conseguiu o prédio, a relação com a reitoria. E assim foi. Na verdade, 

eu de fato, fui semidiretora por mais tempo do que... Isso é comum, por mais de quatro anos, 

foram quase que oito. Um pouco menos porque ele se aposentou. Uns seis anos mais ou 

menos. 

 

C.C. - Ao mesmo tempo você continuava também na Ciência Política, presidente da ABCP, 

2004-2008. 

 

M.H. – Ah, é. Exatamente. Foi muito bom. 

 

C.C. - Comitê da Ipsa, executiva. 2006-2009 

 

M.H. - Depois eu fui presidente da Lasa. Exatamente. A ABCP foi o seguinte. Também tem 

uma história de momento de fracasso e um momento de sucesso. Depois que a gente fez a 

Anpocs, em algum momento, um grupo, do qual fazia parte o Olavo, disse: “Agora nós temos 

que fazer a associação de Ciência Política, porque todo mundo tem associação, os sociólogos 

têm, a Antropologia tem, a Ciência Política não tem.” Tinha uma associação nominal, 

registrada em cartório que era propriedade do prof. Cândido Mendes de Almeida, não é isso? 

O prof. Cândido que tinha criado essa associação, na verdade controlava este lobby. Daí nós 

fizemos uma reunião, criamos a Associação de Ciência Política, nem me lembro mais como 

e quando, viu? Mas foi em algum momento nos anos 80, com o Olavo como presidente. 

Agora o Olavo já estava muito assoberbado, depois ele ficou doente, então a associação não 

decolou, não funcionou. Ela teve duas reuniões e depois, na verdade, ficou também mais uma 

vez no papel. Até que a Lourdes Sola disse: “Não, tem que ter uma associação”. A Lourdes, 
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não sei se ela já estava na Ipsa, ou estava empenhada em participar da Ipsa, e ela reconstruiu 

a associação. Ela foi presidente durante dois mandatos, instituindo esse procedimento da 

ABCP, que você fica dois mandatos de dois anos, e aí a ABCP decolou efetivamente. Foi 

obra da Lourdes. Quando chegou na passagem, quem é que foi? Foi a Lourdes, o Gláucio e 

depois eu, nessa ordem. E foi muito interessante. Na ABCP eu criei uma revista em inglês, 

essa revista eletrônica. Criei os prêmios, que não tinha, e calculei que revistas impressas já 

tinha a Dados, revista em português, a Dados cobria bem essa área e a área não é tão grande 

assim que comporte tanta revista; na área internacional tem duas revistas, a de Brasília e a 

Contexto Internacional, e que só tinha sentido a gente fazer alguma coisa que abrisse mais 

espaço para a Ciência Política fora, que é fazer uma revista em inglês. Ela também custou 

para se firmar, mas agora na gestão da Marta Arretche e da Gianine ela está de pé mesmo, 

está funcionando. E foi uma experiência interessante. A Ipsa é um clube. Muito agradável. 

As pessoas são muito inteligentes. Os locais de reuniões são muito agradáveis. 

 

C.C. - A próxima vai ser em Istambul? 

 

M.H. - É. 

 

O.S. – Sim, sim. 

 

M.H. – As pessoas eram muito, muito interessantes e agradáveis, então aí você faz redes, faz 

relações. Eu ia me candidatar a um novo mandato, quando eu fui consultada pelo comitê 

eleitoral da Lasa, com relação à presidência. 

 

C.C. - Você já participava da Lasa há muito tempo? 

 

M.H. - Eu já tinha sido do comitê... 

 

C.C. – Executivo... 

 

M.H. – Anteriormente, acabou, e a Lasa você não se candidata para presidente, você se 

candidata para vice-presidente, você entra como vice-presidente, vira presidente, depois vira 
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best president. Então você fica um tempão lá com um mandato longo. Sabe o que eu achei? 

“Tudo bem, porque eu não vou ser eleita mesmo”, Até o Morlino me perguntou se eu ia 

continuar, porque aí você tem o vice-presidente... 

 

C.C. - O Morlino que...? 

 

M.H. - O Morlino que foi eleito presidente da Ipsa, depois do Max Kaase, e depois da 

Lourdes Sola, ele me consultou, ele disse: “Você vai se recandidatar porque tem vice-

presidências, eu preciso pensar um pouco o que eu vou fazer etc.” Eu disse: “Olha, eu fui 

consultada para me candidatar para presidente da Lasa, não vai dar nada, mas você espera 

até a eleição, mas eu acho que não tem problema nenhum, sim, eu fico aqui”. E eu fui eleita. 

Foi uma surpresa. Eu acho tem um pouco que ver com o fato de que o congresso era no Rio 

de Janeiro, as pessoas estavam animadas de vir para o Brasil [risos]; e aí foi uma experiência 

muito interessante, porque a Lasa é muito complexa, é uma associação pluridisciplinar 

mesmo, e tem áreas que o diálogo é muito distante. Então tem a Ciência Política – os 

economistas saíram praticamente, os economistas que têm lá são muito poucos – mas tem a 

ciência política que é forte, depois tem Cultural Studies, toda uma coisa... 

 

C.C. - Tem Literatura, arte, música... 

 

M.H. - Tem Literatura. É algo que você tem que zelar por preservar assim. Toda vez que 

alguém tenta impor a sua linha lá, não dá certo. Então foi uma experiência boa, de diálogo, 

de como é que você mantém, como é que no boletim você faz. O presidente da Lasa não faz 

muita coisa. A Lasa tem uma gestão profissional. Ela tem uma diretora executiva que é 

profissional, que fica lá em Pittsburgh. O presidente da Lasa indica o chair do Congresso, e 

faz cinco painéis e indica as comissões todas que têm. Então é interessante porque você tem 

que ponderar, tem que equilibrar. Quando foi para indicar o presidente do chair da reunião 

de São Francisco, eu conversei com várias pessoas e daí convidei o Timothy Power, que é 

uma pessoa de quem eu gosto muito. Uma única sugestão, eu digo, um único pedido: “Olha, 

você faz do jeito que você quiser, você me arrume um co-chair do outro lado, do Cultural 

Studies, para equilibrar”, e ele arrumou. Ele acabou convidando uma professora de Princeton 

que faz um negócio que eu não consigo nem explicar o que é, com fotografia, com linguagem, 
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não consigo nem explicar o objeto de trabalho dela de tão distante que é do que eu conheço, 

do que eu sei. E foi um sucesso, porque a Laura também estava voltando para os Estados 

Unidos depois de muito tempo, por causa da questão dos cubanos e tal. E São Francisco é 

adorável, estava todo mundo feliz, foi muito bom. 

 

C.C. - Agora, na Lasa sempre teve um espaço para Brasil, mas meio limitado. Tanto quanto 

a Brasa (Brazilian Sudies Association) foi criada – e depois eu fui eleito no comitê executivo, 

não sei por que lá, fiquei quatro anos – mas tinha um pouco essa duplicidade. Porque eles 

mantêm os brasilianistas, que não tem espaço na Lasa, mas a maioria achou que tinha que 

criar uma associação de estudos sobre Brasil para dar mais visibilidade, que na Lasa acabava 

meio perdido. Não sei se você teve essa impressão. 

 

M.H. - Eu acho o seguinte: Tem muito brasileiro lá, viu? O problema é o seguinte: isso tem 

que ver com uma estrutura de competição muito forte nos Estados Unidos, não é, a criação 

da Brasa. Eu acho muito bom, eu acho que inclusive na época, o Rubens Barbosa que era 

embaixador nos Estados Unidos deu enorme força, porque ele disse da visibilidade do país e 

o Rubens é sensível a esse tipo de coisa. Então eu acho que tem uma dimensão de política 

que é importante. Agora, tem que ver com política acadêmica lá. Os brasilianistas criando a 

associação ficaram mais visíveis dentro do mundo acadêmico americano, muito mais do que 

dentro do nosso mundo acadêmico. E por outro lado, ninguém... A Lasa é uma coisa curiosa, 

que eu acho talvez a gente devesse aprender aqui no Brasil. Aqui as pessoas vão ficando mais 

sênior, elas acham que elas não precisam participar das associações etc. Na Lasa, vai todo 

mundo, vai todo mundo. Vão pessoas, da mesma forma que na Ipsa, vão pessoas muito 

sênior. Quando teve o congresso em Berlim, faz muitos anos, em 94, eu fui ao congresso da 

Ipsa em Berlim, e daí estava o Sartori e o [Dylan Balch-]Lindsay, e estava o [Philippe] 

Schmitter, que é um grande amigo meu. E o Sartori e o Lindsay participavam de tudo quanto 

era coisa. Diz que os lugares que eles falavam e os lugares que eles não falavam. Os lugares 

que eles não falavam, eles estavam na plateia. O Schmitter perguntou para o Lindsay: “Por 

que você faz isso?”, ele disse: “Para que eles não falem muitas besteiras”. [risos] Não deixar 

que as pessoas falem muitas besteiras. Quando tiver que trazer a discussão para o terreno 

mais sólido... 
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C.C. - Mas porque você acha que aqui no Brasil...? 

 

M.H. - Eu acho que no Brasil, não sei, não vão. Não é verdade? Elas tendem a não ir. Quando 

eu estava na ABCP eu fiz o seguinte, tinha proposta de mesa etc., que não tinha nenhuma 

participação das mesas em geral, dos grupos de trabalho etc. Digo: “Agora, vou fazer a lista 

dos que não estão, que deveriam estar”. Então ia um por um, e aí mantenho nas mesas para 

as pessoas estarem, para convidar, tem que convidar, tem que trazer. Porque eu acho que essa 

relação intergeracional é importante para os que estão se formando etc...  Encontrar 

bibliografia ou ver bibliografia, essas coisas eu acho que são importantes. Eu acho que às 

vezes, sei lá, as nossas associações, pelo menos as que eu conheço, não tem este cuidado de 

dizer: “Vamos olhar se tem gente que seria importante ouvir de uma forma ou de outra”, e 

que não está em mesa nenhuma. Então cria uma conferência, faz uma mesa de debates etc., 

que é isso que eu acho que faz a força das associações que são fortes lá fora. American 

Political Science Association é assim, a ISA é assim também. Eu tinha um painel na ISA 

agora em New Orleans, o resto eu só fui ver a bibliografia. 

 

C.C. - ISA é International Studies Association? Porque tem a International Sociological 

Aassociation. 

 

M.H. - Sim. Lá encontrava o Viola que estava fazendo a mesma coisa. Eu digo: “A gente 

veio aqui ouvir a bibliografia.” Pessoas que a gente acha que são importantes, que a gente 

quer ouvir o que eles estão falando. E acho que as associações nossas tem que criar um pouco 

isso. Algumas têm mais outras têm menos. 

 

C.C. – Bom. Você se aposentou na USP em... 

 

M.H. - Final de 2013. 

 

C.C. – Final de 2013. No final do seu mandato como diretora do núcleo. 

 

M.H. - Isso. Na verdade, eu consigui uma coisa, eu fiquei um ano a mais. Eu tinha que ter me 

aposentado em final de 2012. E como eu tinha mandato, tinha uma interpretação ali, uma 
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interpretação da consultoria jurídica, não sei se ela é verdadeira, e que permitiu que eu ficasse 

e o diretor da escola de Lorena também ficasse. Então eu sempre disse que aquela era uma 

interpretação para mim e para ele, porque mais ninguém se beneficiava disso. Daí eu resolvi 

fazer o círculo completo, eu voltei para o Cebrap. 

 

O.S. – E só assim, antes... Realmente passou um bom tempo na USP e acompanhou por um 

bom tempo o desenvolvimento. Como avalia a trajetória da USP nessa área ao longo das 

últimas décadas? Quais foram as coisas que deram certo, no seu ponto de vista, e olhando 

um pouco para o futuro? Qual foi a sua visão dos principais potenciais, dos erros que foram 

cometidos? 

 

M.H. - No ano passado foram os 40 anos do Programa de Pós-Graduação... Daí eles 

convidaram todo mundo para falar, eu estava numa mesa dos mais velhos, segundos mais 

velhos. E eu acho que na pós-graduação a USP caminhou de uma maneira muito significativa; 

no tempo que eu fiz era um programa tutorial, no qual as pessoas entravam em função das 

suas redes, e ele foi virando, o eu acho que hoje na Ciência Política é o programa mais 

importante de Ciência Política no Brasil. Não tenho nenhuma dúvida. É um programa que é 

diversificado, é um programa onde se fizeram coisas importantes, eu acho que toda discussão 

da ciência política, toda discussão de natureza mais institucional, passa pelas pessoas que 

estão no Departamento de Ciência Política hoje. Então eu acho que é um departamento bem-

sucedido e é um programa de pós-graduação muito bem sucedido. Quando falei lá na mesa, 

eu digo: “Tudo bem, chegamos lá, somos programa sete, agora tem que balançar a árvore, não 

pode ficar sentado na árvore só porque conseguiu chegar aí”. Um pouco uma provocação com 

relação à Capes, que eu, pessoalmente, acho que está um pouco na hora de balançar um pouco 

aquela árvore, mantendo tudo que se ganhou como avaliação, com critérios etc. Deixa eu ver 

como é que eu digo isso. Então essa é uma experiência. A experiência das Relações 

Internacionais, eu acho que é uma experiência de uma área em formação, não é verdade? Vai 

ficar bom daqui há uns dez anos. Por enquanto é uma coisa ainda muito menos madura, eu 

diria, que a Ciência Política. Sei lá, a ciência política brasileira tem uma contribuição que eu 

acho que é mais universal para discussão do presidencialismo, para discussão do federalismo, 

para discussão da transição. Estou escrevendo com o Fernando Limongi um texto para um 

livro que a ABCP está fazendo de balanço. E a contribuição do Bolivar Lamounier para a 
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teoria da transição é inegável. Então eu acho que a ciência política brasileira tem contribuições 

que são mais universais. A área de Relações Internacionais ainda tem que construir a sua 

especificidade, aquilo que ela é forte, o que que ela vai... Não é só uma questão de dimensão, 

mas onde ela se situa num debate que é mais amplo do que o debate acadêmico nacional. Isso 

não está claro. Então eu acho que daqui uns dez anos, 15 anos etc., isso vai amadurecer e a 

gente vai saber por onde vai. É muito promissor, tem muita gente boa trabalhando etc., mas 

ainda é uma coisa mais imatura. 

 

C.C. - Umas dúvidas em relação à consolidação nessa área de RI. A primeira é óbvia, de 

quadros, de conseguir pessoas que tem perfil de construir a área e tal. Agora, a segunda, é 

que a ciência social brasileira, a associação é geral, é história, em geral sempre foram muito 

voltadas para as questões nacionais, quase majoritariamente. Raramente você tem um 

trabalho de antropólogo estudando na Ásia ou coisas do gênero, ou, enfim, várias dimensões. 

Nas Relações Internacionais corre o risco de ficar ou uma coisa muito de política externa 

brasileira, história das relações internacionais do Brasil, e a dificuldade... Quer dizer, por um 

lado trazer quadros internacionais que é uma dificuldade geral no Brasil, por várias razões, 

ou de ter pessoas no Brasil que tenham e sejam internacionais mesmo. Não sei se esse 

diagnóstico... 

 

M.H. - Eu acho que você tem toda razão. Acho que as condições são mais favoráveis hoje 

do que eram no passado porque tudo é mais internacionalizado, mas eu acho que a área ainda 

é muito nacional, ou muito pouco internacionalizada. Se publicar em línguas universais, se 

publicar em inglês é uma necessidade para a Sociologia, para a Ciência Política, para 

Relações Internacionais... 

 

O.S. – É essencial. 

 

M.H. – É essencial. Você tem que conseguir publicar lá fora. É muito pouco o que se publica 

lá fora, muito pouco o que se publica em revistas importantes, não é? 

 

C.C. - Conseguir se inserir num debate internacional. 
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M.H. - Conseguir se inserir num debate internacional. Pode ser com os problemas que você 

está trazendo, não é esse o problema. Mas tem um jeito, mas tem que estar inserido no debate. 

Não pode ser simplesmente uma coisa fechada. Então eu acho que tem um chão grande aí 

pela frente. Eu tenho pensado – e eu não sei como dizer isso de uma maneira... eu não quero 

ser taxativa – eu acho que a expansão da pós-graduação, a consolidação dos programas, o 

amadurecimento dos programas, é inegável. Quem é que estava falando comigo? Leandro 

Piquet Carneiro estava falando outro dia. Quando eu entrei no Comitê da Opinião Pública, 

eu conhecia as pessoas que mandavam artigos para a gente distribuir os pareceres. Hoje eu 

não sei quem são. Ou seja, teve uma multiplicação muito grande dos pesquisadores que você 

não conhece. Outro dia eu quis fazer uma pesquisa sobre... eu vou falar, sobre quem escreveu 

sobre o PMDB, eu conheço um dos pesquisadores, os outros eu não sei quem são, e estão 

escrevendo, estão fazendo. Então, isso é inegável. Na área de Ciência Política – e acho que 

na área de Relações Internacionais menos, mas ainda porque as coisas não amadureceram – 

eu acho que há uma certa tendência a extrema especialização, que vem junto com um 

domínio maior e uma proficiência maior, um rigor maior na pesquisa – que isso tem que ser 

reconhecido. Mas eu acho que os temas estão ficando um pouco pequenos. Uma coisa é você 

discutir o presidencialismo, outra coisa é você discutir o veto do presidente. Então eu acho 

que como você tem uma pressão para publicar que está muito enquadrada ali, para publicar 

em revista, está muito enquadrada pelos critérios da Capes, e as pessoas estão ficando 

presentemente proficientes, muito técnicas, com análise etc., eu acho que é mais fácil você 

definir uma problemática muito pequena e fazer bem feito aquilo que você está fazendo bem 

feito e a chance que você tem de publicar [inaudível] é maior. 

 

C.C. – O chamado Homo lattes. 

 

M.H. - Homo lattes. Então o homo lattes não tem interesse em discutir temas mais gerais. 

Isso é inevitável? Não sei, porque se você olha nos sistemas acadêmicos mais maduros, você 

tem as duas coisas acontecendo, não é? Você tem as pessoas que continuam tendo uma 

capacidade muito grande de pensar problemas relevantes, importantes etc., e que, portanto, 

tem uma certa generalidade, e aqueles que estão ali, discutindo como é a votação na ONU, 

como é não sei o quê. Mas isso tem que juntar de alguma maneira, porque você ficar só como 

vota o senador, como é que é o veto, como é que é o recrutamento do Partido dos 



   

 82 

Trabalhadores, fica pequeno demais. Eu acho que o nosso sistema... Por isso que eu falei no 

seminário do CNPq: eu acho que tem que balançar o galho. Eu acho que nós demos um passo 

grande demais nos critérios da Capes. Eu assumo a responsabilidade porque eu estava lá. 

Umas das coisas que não apareceu aí [risos]: eu estive na Capes durante todo governo 

Fernando Henrique, eu fui do comitê, depois eu fui do CTA, depois fui do Conselho Superior. 

Naquele momento foi um momento que se mudou os critérios de avaliação, que se criou o 

Qualis, se criou toda aquela divisão de estatística para medir o que você está produzindo, 

então sou tão responsável quanto as pessoas que estavam lá, por isso. Mas eu acho que, 

talvez, agora você tenha que introduzir outras maneiras de avaliar também, outras agências 

que avaliem. Está certo? Então a Capes avalia desse jeito, outro avalia de um jeito um pouco 

diferente, porque se não o incentivo é muito forte para as pessoas se especializarem 

precocemente e de uma forma, talvez, menos interessante. Isso, provavelmente, é algo que 

acontece mais fortemente na Ciência Política, acontece também em Relações Internacionais 

em menos... Isso faz com que, por exemplo, você monte um seminário na universidade e os 

alunos não vão, porque não é uma coisa que eles estão estudando, aluno de pós, porque não 

é coisa que eles estão estudando, eles estão estudando, ali, compliance, normas internacionais 

de meio ambiente, então: “Por que eu vou assistir um negócio sobre os Brics? Que não tem 

nada que ver...”. Então eu acho que todos os incentivos a universidade estão montados, junto 

com a Capes, para especializar, para especializar talvez de uma maneira um pouco estreita 

demais, eu diria, para o meu gosto. 

 

C.C. – Como é que se mudaria isso? Um pouco difícil. 

 

M.H. – Não tenho a menor ideia. Sei lá, se você tiver um outro incentivo, tiver uma outra 

forma de avaliar. 

 

O.S. - Bom, por meio de... que isso tenha um impacto fora. 

 

M.H. – Impacto fora. 

 

O.S. – Um estudo sobre compliances na área de meio ambiente obviamente não 

necessariamente gera uma massa de pessoas que consomem isso fora do mundo acadêmico, 
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por exemplo. 

 

M.H. - Projetos mais amplos que juntem essas pessoas. 

 

C.C. - Por outro lado, quem tem um bom desempenho nessa superespecialização, vai tender 

a ser reativo a qualquer coisa... 

 

M.H. - Eu não sei o que você acha, não sei como é que é na área de História, mas eu confesso 

que de repente eu digo: “Mas o que nós fizemos?” E daí as pessoas também tem menos 

compromisso com a cultura, com a informação que é uma informação... Podemos terminar 

aqui, não é? 

 

[FINAL DO ARQUIVO II] 

 

O.S. - Justamente falando dessa especialização, isso, obviamente, também tem a ver com o 

fato da gente ter um número muito maior de gente que está estudando o assunto, não é. Ou 

seja, eu ouvindo, eu tenho uma certa inveja dessa época quando fez a tua área, quando tinha 

pouca gente. O desafio era decifrar o país, ou seja, explicar o país, teve um impacto, tinha 

gente entrando na política, ou seja, uma revista assim, uma iniciativa assim levaria a 

pergunta... 

 

M.H. - Quem vai ler? 

 

O.S. - Não só isso, mas como é avaliada, não sei que. Ou seja, essa motivação dessa entrevista 

claramente era de balançar a árvore, ou seja, ter um impacto, envolver gente que vai depois 

fazer política. Nesse sentido o tamanho menor e a falta de institucionalização ela traz um 

mundo de oportunidades. Nesse sentido, eu ouvindo, às vezes eu queria muito voltar para 

um tempo assim. Não voltar, porque não estive lá, mas realmente de ter uma visibilidade, ter 

uma capacidade de impactar muito mais do que hoje. Ou seja, tem um número tão grande 

assim que muitas pesquisas jovens acabam se especializando, que é um dos poucos nichos 

ainda não estudados. Então é muito mais difícil hoje fazer no início de carreira uma coisa tão 

ampla, é mal visto, não é. Isso é uma coisa mais para depois, quando já escreveu uns dez 
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livros sobre algo muito específico. Mas isso é interessante para ver como isso mudou. Eu 

acho que em função da institucionalização, mas também em função da expansão da área, que 

hoje é muito maior. Eu queria saber, de todos esses tempos aqui fora, na University of 

London, na Stanford, enfim, vários lugares, no Canadá, na Alemanha: o que que essa 

experiência toda traz em relação, de maneira comparativa, qual é o desafio aqui, da área, 

quais são outras experiências de outros países que podem conter lições, enfim, para trazer? 

Como o Brasil se compara em relação a todas essas áreas e qual foi a sua experiência indo 

para todos esses lugares ao longo do tempo? 

 

M.H. - É difícil falar assim, porque são experiências muito diferentes. Você vai, sei lá, você 

vai para os Estados Unidos, ali tem uma dimensão, tem um mercado acadêmico e nem adianta 

a gente comparar porque tem de tudo. Você pega as universidades maiores, os departamentos 

têm de “a” a “z”, pessoa que é muito radical, o outro que não sei que, então... 

 

C.C. - E têm muitas universidades boas. 

 

M.H. - Muitas universidades boas, têm redes, é uma coisa. Experimenta... – eu tenho mania 

de ler os agradecimentos –  cada livro importante que você lê, a quantidade de 

agradecimentos que tem, a pessoa passou por aqui, fez por ali. Então eu acho que essa 

circulação é uma coisa importante, tem que pensar como monta isso num lugar que é menor, 

que o mundo acadêmico é menor. A última coisa que eu fiz foi ir lá para o WZB, o 

Wissenschaft Zentrum Berlin, agora no ano passado. Lá é um centro só de pesquisa, são 

grupos de pesquisa em torno de uma pessoa mais sênior. Eu fiquei num deles que é o do 

[inaudível] sobre globalização, etc. E eu fiquei impressionada com duas coisas, um, que é 

um projeto, quer dizer, tem uma pergunta maior lá, que está muito impulsionada pelo 

[inaudível], que é um pouco... Existem, quer dizer, alternativas, existem forças que estão 

empurrando em formas alternativas de estruturar a ordem internacional? Então a pergunta é 

grande. Em torno disso tem um monte de pós-doc fazendo. Muito bons, muito bem treinados, 

muito competentes, com muita capacidade de lidar com teoria e depois transformar isso em 

pergunta empírica, que tem temas menores, mas que se encaixam naquilo de alguma forma. 

Talvez, uma possibilidade seja essa: seja, que essas pessoas, na verdade, que os jovens que 

estão se formando se estruturem em torno de projetos que são maiores, onde as perguntas 
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são maiores. Você tem toda razão, não dá mais para uma pessoa ou um grupo muito pequeno 

de pessoas se preocupar com isso, com problemas, vamos dizer assim, mais universais. Você 

pode ter projetos importantes onde você vai estruturando distintas formas de participação, de 

ingresso etc. Isso eu acho que é uma coisa importante.  

 

M.H. – Porque está muito estreito demais, e os incentivos são todos para ficar estreito. Não 

tem nenhum incentivo para você...Você passa quatro anos, cinco anos fazendo um livro 

importante. Um livro importante você não vai fazer em menos de cinco anos. O que vai 

acontecer com você? A tua produção? Está certo? Ou você tem um jeito de ir soltando isso. 

Então tem que ter um bom senso. Eu entendo que é difícil. Porque como o sistema ficou 

muito grande, você tem que ter indicadores objetivos. Quando eram cinco problemas em 

Ciência Política, você conhecia todo mundo. Então inclusive quando começou essa coisa das 

estatísticas, a gente deixava um pouco de lado porque a gente dizia, eu conheço, conheço o 

Oliver, conheço o não sei o que... Consigo fazer uma avaliação mais qualitativa. Mas ao 

mesmo tempo eu acho que o sistema está dando incentivos perversos que também, enfim, é 

difícil você convencer os alunos que eles têm ser mais informados, que tem que ter uma 

formação um pouco mais ampla, tem que ler bons livros de literatura. 

 

C.C. - Talvez esses alunos que já nascem profissionais superespecializados, vão ser 

professores superespecializados. 

 

M.H. - Eles vão ensinar muito bem a fazer uma regressão quantílica, que é importante. Mas 

é isso, basicamente. 

 

C.C. – Bom. Para encerrar, perguntar... Agora você está livre desse ciclo da avaliação, do 

peso do lattes. Mas agora, já pós a aposentadoria como funcional, mas não intelectual, mas 

também muito reconhecida, enfim, consagrada como intelectual, como construtora de 

instituições e tal, quais são agora seus interesses, planos, desejos? O que você gostaria de 

continuar fazendo? 

 

M.H. - Eu continuo, na verdade, eu trouxe uma parte de um projeto que eu tinha levado para 

o IRI sobre opinião pública e temas internacionais, e daí nós começamos a olhar os dados e 



   

 86 

apareceu uma coisa bem interessante, é que pessoas que não tem opinião, tem opinião. 

Pessoas que não tem informação, não tem interesse, de alguma forma tem opinião e as 

opiniões são mais coerentes do que a gente imaginava. Essa é uma discussão que existe fora, 

tem uma literatura interessantíssima sobre isso. Então, um pouco, como é que se formam 

representações sobre o lugar do Brasil no mundo, mesmo entre grupos que tem baixa 

informação e baixo interesse. Então nós estamos trabalhando: eu, o Leandro, Piquet Carneiro, 

Angelino Muque e Feliciano Guimarães estamos trabalhando nesse survey. Eu to me dando... 

 

C.C. - Pelo Cebrap? 

 

M.H. - Não. Eu levei para o Cebrap, uma parte de acompanhamento da imprensa, dos 

formadores de opinião na imprensa, tem um banquinho razoável já lá, interessante. E com 

isso também... Esse é um survey que a gente aplica... É um projeto que surgiu no México, é 

um survey que se aplica em outros lugares da América Latina, um projeto cooperativo, então 

também tem uma dimensão comparada interessante, sobretudo uma dimensão comparada 

com o México. Esse eu trouxe, agora o que eu vou fazer para frente, não tenho muita ideia. 

Tenho que me dar um tempo ainda para... Se é que eu tenho tempo, não é? [risos] Não sei, 

tem que... Então aos poucos estou começando a ler umas coisas, mas ainda não está nada 

muito claro. Eu fui para o Cebrap, o Cebrap que é completamente diferente do Cebrap onde 

eu me formei, e que também é uma historia bonita porque já está na terceira ou quarta geração 

de pessoas. Agora acabou de assumir um grupo de pessoas, deve ter seus 40 e poucos anos. 

Onde a interação, eu acho que essa é uma parte da minha experiência que foi importante que 

eu gostaria de manter, porque eu passei por muitos lugares onde tinha uma conversa 

interdisciplinar. E o Cebrap hoje continua sendo isso e por isso é interessante. Então tem 

comecei a ler coisas de antropólogos, ler um pouco mais de História, sempre faz falta, mas 

eu não sei. Nem creio que tenha muito tempo para fazer mais coisas, mas eu acho que já fiz 

bastante. 

 

C.C. – Bom. Tem uma última pergunta que a gente costuma fazer: se você tivesse que 

destacar um livro, uma leitura, alguma coisa que te marcou na tua trajetória toda, o que que 

te vem à mente? Um livro de impacto. 
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M.H. - Ichi, não sei. Tanta coisa interessante que eu li na vida... Não sei te dizer, assim. 

 

O.S. - Eu também não saberia, na verdade, eu até estava pensando. Não sei o que 

eu responderia. 

 

M.H. - Eu tenho coisas que... 

 

C.C. - Algumas pessoas falam de imediato, tal livro ou tal autor foi fundamental. Alguns 

falam dois, três. Outros não sabem. 

 

M.H. - Eu realmente não sei. Eu li muitas coisas interessantes, mas não... 

 

O.S. - Eu também não poderia dizer, assim, algo muito específico, teria que pensar um pouco. 

 

M.H. - Você tem que pensar no [inaudível] 

 

C.C. - Muitíssimo obrigado, um prazer, essa entrevista em dois tempos. 

 

[FIM DO DEPOIMENTO] 

 

 

 

 

 

 

 


