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M.Z. – Aí é bom porque... Você sabe que a gente tem que fazer um balanço. Esse tal de 
memorial é um balanço [risos] que o camarada tem que fazer da própria carreira. 
 
D.M. – É verdade. 
 
M.Z. – É, fazer um levantamento, etc. Bom, então, acho que é o momento oportuno, 
esse momento. [risos] 
 
C.C. – Se você quiser já aproveita a transcrição [risos]. A gente te envia, você já tem... 
 
M.Z. – Fazer a indulgência consigo mesmo, não é? Acho que é Camões que fala “errei 
os versos da minha vida inteira”, em um famoso texto. [risos] 
 
C.C. – Bom, então vamos começar? Vou fazer um cabeçalho só para gravar a data aqui 
e a gente começa.  
M.Z. – Eu acho que é Camões que fala: “Errei os versos da minha vida...” [inaudível] 
“Errei os versos da minha vida [inteira].” [risos]  
 
C.C. – Bom, então vamos começar? Eu vou só fazer um cabeçalho, só para gravar a data 
aqui e a gente começa. Hoje é dia primeiro de setembro de 2014. Vamos entrevistar o 
professor Michel Zaidan Filho, em Recife. Celso Castro e Dirceu Marques Marroquim 
entrevistando. Priscila Bittencourt filmando. Bom, professor, em primeiro lugar 
obrigado por ter aceito o nosso convite, não é, para participar desse projeto e 
gostaríamos de começar perguntando um pouco sobre sua origem familiar. De onde o 
senhor é, sua família? 
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M.Z. – Eu sou por parte de pai neto de sírio-libaneses. Meus avós paternos eram de 
Beirute, [inaudível] de muitos e muitos anos, vieram para uma lua de mel no Rio de 
Janeiro e não voltaram nunca. O fato é que os meus pais, sobretudo meu pai, nasceu no 
Maranhão, em uma colônia de  libaneses no Maranhão, chamada... em Caxias, 
inclusive, [inaudível] cheio de libaneses. Meu pai era comerciante, como todo bom 
árabe, não é? Ele gostava muito de ler. Tanto quanto meu avô, como se afastou da terra 
dele, ele tinha notícias pelo rádio e jornal, pelas revistas. Sempre lia muito. Meu pai 
também herdou essa característica, e eu terminei herdando deles também porque li 
muitos jornais na minha adolescência, muitos jornais e revistas, cinema, uma grande 
estimulação, é o cinema, televisão também. E terminei me tornando uma pessoa do 
ensino, da pesquisa. Acho que os grêmios escolares ajudaram muito também, nessa 
época. Hoje não tem mais grêmios como tinha antigamente. Mas antigamente as escolas 
tinham muitos grêmios e esses grêmios estimulavam muito a participação dos alunos 
em jornais rurais, júris simulados, peças de teatro, etc. Isso tudo concorreu muito para 
que a gente terminasse enveredando por esse caminho, por essa carreira. Aos 13, 14 
anos eu me lembro de uma frase [dita a uma tia] que eu nunca me esqueci. Eu queria 
uma carreira que eu pudesse falar para as pessoas. Eu não sabia direito bem o que seria, 
não é? Mas algo assim que eu pudesse falar para as pessoas e terminei me tornando um 
professor. Depois... Eu ia fazer uma pós-graduação em Filosofia na Bélgica. Era o meu 
objetivo. Estudar o monismo neutro, mas fui desencaminhado, no bom sentido da 
palavra, por um historiador belga, padre, hoje deixou a batina, chamado Eduardo 
[inaudível o sobrenome], que escreve a história da igreja na perspectiva dos oprimidos. 
A perspectiva dele, não é? [inaudível], era o grupo da [inaudível]. E este professor 
nosso terminou nos encaminhando para o campo da História Social Brasileira, deixando 
a Filosofia de lado e indo para a História Social Brasileira. Foi a época em que a 
Unicamp estava se montando. Não tinha nem curso de graduação de História, mas eles 
fizeram a pós-graduação antes da graduação. Chamava-se “Conjunto de História”. Era 
um barracão, uma lama danada ali na Unicamp, vermelha, quando chovia era uma 
tragédia, a gente se sujava todo de lama. Eram uns barracões improvisados que a gente 
ia estudar lá na Unicamp. 
 
C.C. – Deixa eu só lhe perguntar, um pouco antes desse..., o seu pai que era 
comerciante, é do Maranhão? 
 
M.Z. – Ele era maranhense. Ele veio de lá para Pernambuco, para Garanhuns que é uma 
cidade fria, muito fria, onde tinha uma colônia também de libaneses lá, árabes, não é, 
comerciantes árabes, lá nessa cidade. 
 
C.C. – O senhor nasceu? 
 
M.Z. – Nasci em Garanhuns.  
 
C.C. – Em Garanhuns. 
 
M.Z. – Que é aqui em Pernambuco. 
 
C.C. – Sim. Em que ano o senhor nasceu? 
 
M.Z. – 1951. Hoje eu tenho 63 anos completados no mês de junho. Mas ele veio de lá 
com meus avós paternos e se instalaram nessa cidade. Era muito frio, clima de serra. 
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Tem quase mil metros acima do nível do mar. Então ficaram lá durante muito tempo, 
desenvolveram a atividade comercial, meu avô, meu pai e depois meus tios também e 
etc. 
 
C.C. – O senhor estudava em colégio? 
 
M.Z. – Estudei em vários colégios religiosos. Minha formação é muito ligada a colégios 
religiosos. Colégio... 
 
C.C. – Católicos. 
 
M.Z. – Da diocese e presbiteriano. Tem um excelente colégio presbiteriano, e parte do 
secundário e do científico foi feito nesse colégio presbiteriano, chamado 15 de 
Novembro. Foi outro ambiente também propício para estudar, debater, ler, fazer essa 
carreira. Também concorreu muito. Professores livres pensadores, sobretudo no colégio 
evangélico, diga-se de passagem, eram livres pensadores, permitiam muito que a gente 
discutisse, debatesse em sala de aula. Ajudou muito essa formação, muito mesmo, 
porque se fosse uma formação mais dogmática, catequética, digamos assim, a gente 
sairia tudo assim, limitado. Mas não. Eles eram livres pensadores, e a gente terminou 
tendo a possibilidade de conhecer muitas coisas, ler muitos autores também, se 
interessar por muita coisa e isso foi vital, eu acho que na formação da minha geração, 
digamos assim. 
 
C.C. – Que autores o senhor lembra, ou livros? 
 
M.Z. – Na adolescência ainda cheguei a ler Sartre. As Moscas de Sartre, por exemplo, e 
um livro sobre Marx. Não era dele, era a proposta... Marxismo e a religião. Lia muitos 
autores católicos por conta da formação também, ligados à sexualidade, família. E meu 
pai tinha uma coisa que era muito obsessiva que era ler tratados de Medicina. E eu lia 
também esses livros todos, com muita curiosidade, diga-se de passagem, tanto quanto 
dicionários. Tinha uma curiosidade enorme de ler dicionário para conhecer as palavras, 
sinônimos, aquelas coisas todas também. Foi muito interessante, não é, porque 
dicionário aumenta, termina aumentando seu universo vocabular, não é? Mesmo quando 
você não sabe o que significam bem as palavras, mas você termina se interessando por 
elas independentemente de qualquer coisa e depois usando as palavras, não é? 
 
C.C. – O senhor mencionou os grêmios. O senhor tinha alguma atuação nos grêmios? 
 
M.Z. – Participei muito, muito. Ou escrevendo, ou representando, ou fazendo júris 
simulados. Tive uma boa participação nesses grêmios. Onde eles foram organizados, eu 
participei muito e credito a eles uma influência muito grande na minha formação. Coisa 
que eu sinto muito que não tem nos colégios de hoje. Não tem mais isso. Nem na 
faculdade quanto mais nos colégios. Faz muita falta essa socialização para o debate. 
Uma coisa muito importante para o início dessas vocações, dessas carreiras, digamos 
assim, literárias.  
 
C.C. – E o senhor quando terminou o colégio, o ensino médio, não é, que seria hoje lá 
em Garanhuns ainda? 
 
M.Z. – Garanhuns. 
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C.C. – E aí... 
 
M.Z. – Vim para fazer a faculdade. 
 
C.C. – E Filosofia? O senhor já estava decidido a fazer Filosofia? 
 
M.Z. – Já. Porque essas crises da adolescência terminam levando você a perder a fé, a 
questionar muito a fé, e aí, claro, que você tem essa enorme vontade de buscar outras 
explicações para a vida. Aí terminei desembarcando na Filosofia. Minha família era 
contra. Eu tinha um tio que era promotor e disse: “Ou vai ser boêmio, provavelmente, 
ou um filósofo e gênio. Eu não acredito que ele vai ser um filósofo e gênio, então vai 
um ser boêmio. Vai partir para boemia mesmo. Não vai dar em nada isso aí. Vai ser um 
prejuízo muito grande para a família como um todo.” Mas nem uma coisa, nem outra. 
[risos]. Nem gênio nem boêmio, não é? A Filosofia nos preparou para a História, a 
Política, a História, etc. Mas é uma formação que eu nunca abandonei na minha vida. 
Eu sou professor de Teoria da História. Então nunca abandonei a Filosofia. Nunca. 
Nunca, nunca, nunca. Ainda hoje leio muito Filosofia e incentivo os alunos a lerem 
muito Filosofia. Nietzsche, Hegel, Marx, Ludwig Feuerbach, todos eles, diga-se de 
passagem, mas sempre a Filosofia. Leio Benjamin, por exemplo. Sempre a Filosofia 
está comigo, sempre. E ainda quis voltar a ensinar Filosofia. Aliás, eu cheguei a ensinar 
na pós-graduação de Filosofia, aqui na Universidade Federal, uma época – Pensamento 
Social Moderno e Contemporâneo. E gostaria de voltar. Gostaria de abandonar tudo e 
voltar a ensinar Filosofia. Estudar e ensinar Filosofia. 
  
C.C. – O senhor fez a sua graduação entre 70 e 74? 
 
M.Z. – Foi, entre 71 e 74. Comecei em 71. 
 
C.C. – O contexto político da época era grande. 
 
M.Z. – Era um contexto muito problemático, muito problemático. Nós tínhamos o IV 
Exército, em 1971, tínhamos o IV Exército, aqui, em Recife. Tínhamos muitas espias e 
estudantes profissionais que viviam nas salas de aula, ou como aluno, outros como 
professor,  alguns eram de direita mesmo. Havia muita restrição à liberdade de 
associação dentro da Universidade e fora da Universidade, digamos assim, não é? Muita 
censura, diga-se de passagem. E havia, no nosso caso, um problema mais específico que 
era uma disputa interna na Universidade entre tomistas, professores tomistas e 
professores que tinham uma linha filosófica mais contemporânea, ligada ao 
personalismo cristão, ao existencialismo. E eram estrangeiros. Estes professores eram 
estrangeiros – canadenses, espanhóis. Os daqui se sentiram ameaçados em perder o 
lugar e enredaram ao IV Exército de que eram comunistas, qualquer coisa assim, e 
houve uma devassa no nosso Departamento. Uma verdadeira devassa mesmo, que 
expulsou uns, levou uns para inquérito. Eles destruíram o projeto pedagógico de ensino 
do Departamento e nós ficamos, fomos muito prejudicados por conta dessa devassa, 
digamos assim. Mas ainda fomos bastante beneficiados pelos professores que ficaram, 
aqui, conosco. E eles foram muito importantes na nossa formação. Professores de 
ordens religiosas, mas eram estrangeiros, não eram nossos aqui de Pernambuco. Eram 
canadenses, espanhóis, tinha esse belga. Tinha uma freira norte-americana também. 
Esse pessoal foi muito importante na nossa formação, porque os da casa eram tomistas 
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arraigados pelo emprego. Não tinham nenhuma qualificação profissional. Nunca tinham 
feito nem mestrado, nem doutorado, nem nada. Eram desses autodidatas que liam 
Jacques Maritain e outros autores e achavam que estavam preparados para dar 
disciplinas da Filosofia. Por isso que eles se sentiram muito ameaçados com esse grupo 
de jesuítas, ex-jesuítas que vieram da Europa e provocaram essa confusão enorme. 
 
C.C. – Aqui, no Recife, o senhor tinha família também ou morava? 
 
M.Z. – Tinha, tinha. Os meus avós paternos vieram para o Recife, tios também. E eu 
vim, não para ficar com eles, mas de certa maneira estava ali ligado a uma família, 
frequentava, tinha reuniões, encontros. Mas se eu não tivesse me desligado da minha 
família, aqui, no Recife, eu não teria realmente evoluído muito como pessoa. Fui morar 
só, morar em república com outros... E foi muito importante também essa vivência, não 
é, comunitária com outros da minha geração. E foi muito importante. Se eu tivesse 
ficado realmente preso na saia, agarrado lá, não teria conseguido aprender outras coisas, 
ter uma visão de mundo, uma iniciação política, sindical, etc., como depois. Isso só veio 
em função desse afastamento com a família. Como diz Sérgio Buarque de Holanda: tem 
que cortar mesmo os laços com a família, porque ou você corta ou, então, você não 
cresce como pessoa.  
 
C.C. – O senhor, perdão, o senhor trabalhava também enquanto fazia faculdade? 
 
M.Z. – Dei aulas. 
 
C.C. – Aulas particulares? 
 
M.Z. – Dei aulas em colégios. 
 
C.C. – Ah, em colégios. 
 
M.Z. – Nos colégios particulares. 
 
C.C. – Aulas de Filosofia? De História? 
 
M.Z. – Não, essa época a gente... Não tinha nem Filosofia mais. Já tinham tirado 
Filosofia como Sociologia também. E aí o que é que acontece? Tinha que dar aulas do 
que tinha: História, Geografia. Acho que ainda tinha organização política... 
 
C.C. – Educação Moral e Cívica. 
 
M.Z. – Moral e Cívica. E tinham essas coisas, não é? 
 
C.C. – OSPB é na faculdade já, não é? 
 
M.Z. – E nós dávamos essas aulas. Era muito importante porque era um dinheiro para 
comprar os livros. O dinheiro dos livros vinha daí, dessas aulas que a gente dava. Não 
tinha como comprar os livros. Tinha que ler e li muito nas bibliotecas, li bastante nas 
bibliotecas. Aproveitei muito das bibliotecas, muito, muito mesmo. E inclusive depois,  
fui para a pós, com a pós-graduação, as bibliotecas foram fundamentais, da UnB, da 
USP. Da Unicamp não. A biblioteca da Unicamp era muito precária, mas a biblioteca da 
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USP é muito boa. Da UnB extraordinária, da UnB é um mundo. Passava até quase 
meia-noite, porque eu morava dentro da Universidade. Meia-noite, já estava para fechar, 
eu ia para o alojamento que era interno dentro da UnB. Mas era muito bom! Bom 
demais. Quando eu digo aos alunos hoje: “Procurem as bibliotecas. Leiam nas 
bibliotecas. É muito importante ler nas bibliotecas.” Porque esse pessoal que comprar 
livros, quando compra, ou então xerox. Não sabe ler nas bibliotecas, aproveitar as 
bibliotecas. 
 
D.M. – Professor, como era o ambiente dentro..., por que o senhor estudou em 
Universidade Católica?  
 
M.Z. – Estudei. 
 
C.C. – E como era o ambiente universitário? Porque tinham alguns comícios na época 
da ditadura, alguns eventos nas universidades...  
 
M.Z. – Tinha, mas lá não. Na faculdade de Direito, sim, na Federal. Lá, não. Havia [os 
jesuítas] eram... E, inclusive, tinha um monsenhor que era o reitor, que eu acho tinha 
sido posto ali... Não, antes dele já tinha um camarada que tinha sido fascista, quer dizer, 
integralista...  
 
C.C. – Integralista. 
 
M.Z. – Na... antes, anteriormente, chamado Potiguar Matos. Foi editorialista no Diário 
de Pernambuco. [risos]. Foi meu colega depois no Departamento de História. Na 
mesma disciplina, Teoria da História, diga-se de passagem. Ele tinha sido integralista e 
ele tinha sido posto, provavelmente, de acordo com os militares [risos] para ser o reitor 
da Universidade Católica. Uma pessoa muito conservadora e tal, de forma que o que se 
tinha na Universidade Católica era o teatro da Universidade Católica que ainda tinha um 
pouco de liberdade para montar algumas peças ali. Os jovens que queriam se dedicar a 
essa atividade. Mas atividade política propriamente dita era muito escassa pela ausência 
de resistência da Universidade Católica. 
  
C.C. – O senhor mencionou sua iniciação político-sindical. Foi nessa época? Como é 
que ela ocorreu? 
 
M.Z. –Não. Não foi. Eu acho que ela começou na Universidade de Brasília em 1976, 
como professor de pós... como aluno de pós-graduação. Aí, sim, a coisa pegou fogo. 
Pegou fogo, mesmo. [risos]. Porque nessa época quem era o presidente, eu acho que era 
ainda o Geisel. 
 
C.C. – Era Geisel. 
 
M.Z. – E o reitor da UnB era um capitão de Marinha da linha duríssima – José Carlos 
Azevedo. Era um físico. Esse cara era duríssimo mesmo. Houve nessa época muitas 
manifestações nacionais contra a prisão e tortura de estudantes. E a UnB seguiu o 
mesmo caminho. Os estudantes lá eram danados também. E nós nos envolvemos com 
essas manifestações lá. Paramos a UnB. Fomos punidos pela reitoria. Depois houve uma 
outra grande manifestação na UnB, parou a UnB, e a polícia terminou sendo chamada 
para invadir a Universidade. Isso foi uma guerra na UnB. Eu fui preso nessa época. 



Transcrição                                                                                  
 
 

 8 

Respondi a inquéritos. Fiquei 30 dias na Polícia Federal de Brasília. Eles queriam saber 
se havia alguma infiltração política de alguma organização de esquerda no movimento, 
não é? Tinha... Eu não sabia porque não estava organizado nessa época, mas que eu não 
vou negar que participei ativamente desse movimento nas manifestações, nos piquetes, 
assembleias. Era... Olha a surpresa que quando eu fui interrogado pelo delegado tinha as 
fotos imensas [risos]. E não tinha, não podia nem negar, porque estava documentado. E 
o delegado ainda brincou. Disse: “Olha como você estava bonito aqui, alinhado, barba 
feita direitinho aqui. Está vendo? E tal.” Brincando já, não é? Mas, foi muito importante 
essa participação, nesse movimento. Foram dois estudantes de pós-graduação presos 
junto com os outros. Tidos como sendo mentores porque eram da pós-graduação. 
Mentores do movimento, não é? Eu e mais um outro da Sociologia.  
 
C.C. – Essa pós-graduação, o senhor quando se formou em... 
 
M.Z. – Filosofia. 
 
C.C. – 74. 
 
M.Z. – Foi.  
 
C.C. – Em Filosofia. 
 
M.Z. – Em 76 eu fui para a UnB, para Brasília, fazer essa pós-graduação. Eu me tornei 
professor da Católica depois de ter concluído. Naquela época podia, hoje não pode 
mais, não. [risos] Mas naquela época podia e eu acabei em 74, faltava um professor para 
Introdução aos Estudos Históricos e me indicaram, pessoas amigas e etc., e eu fui ser o 
professor lá de Introdução aos Estudos Históricos. Mas rapidamente eu percebi que não 
poderia continuar a ser professor sem estudar mais, pelo menos um pouco, e pedi para 
fazer a pós-graduação. Então na época me deram um auxílio de 500 reais. Nunca me 
esqueço. Foi muito importante esse dinheiro. E não tinha ainda a política de bolsas na 
Católica. Mas eles deram esse auxílio de 500 reais, quase igual ao meu salário da época 
de professor. Quase. Um pouco menos. E guardaram a vaga, não é? Só que com a greve 
da Universidade de Brasília eu perdi tudo, não é? Perdi... Cancelaram tudo e me 
convidaram a deixar a Católica, porque isso saiu nas revistas. Saiu... Naquela época, é 
uma época dura, não é? As pessoas tinham muito medo de tudo o que acontecia. Polícia 
federal, não sei o quê, não sei o quê, e achavam que era coisa muito séria. 
 
C.C. – Atestado ideológico. 
 
M.Z. – Isso, rapaz. Então quando essas notícias chegaram aqui, não é, eles disseram: 
“Você está liberado do compromisso. Não precisa nem mais voltar, nem devolver 
nada.” Perdi o emprego, literalmente. Mas não achei ruim não porque o que eu queria 
mesmo era ir para Unicamp. Não queria... Fui para Brasília, mas não queria ir para 
Brasília, eu queria ir para a Unicamp. E terminei indo para a Unicamp. 
 
C.C. – Mas lá a pós-graduação em Brasília que o senhor começou era... 
 
M.Z. – Pós...  
 
C.C. – Era em? 
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M.Z. – História. 
 
C.C. – História. 
 
M.Z. – História do Brasil. Aí fui para a Unicamp feliz da vida, muito feliz. Porque 
quando eu saí da prisão, primeiro, o delegado disse logo: “Você se afaste de toda e 
qualquer assembleia porque se vocês forem pegos outra vez em assembleia, aí, a coisa 
muda de figura. Você se afaste.” Mas nem precisou seguir porque dois dias saiu o 
decreto de expulsão nos jornais do Brasil. Nem precisou seguir muito. Fomos expulsos. 
Fomos expulsos não podia mesmo entrar na Universidade. Eu não achei ruim não, viu? 
Eu confesso que não, porque eu não estava gostando muito mesmo, dali, de Brasília. Aí 
peguei meus livros, minhas coisas e fui embora para a Unicamp, viver com colegas que 
estavam estudando na Unicamp, ali, na cidade universitária, Antonio Montenegro, 
Antonio Paulo Rezende e outros. Estavam em uma república e eu fui para lá. Fiquei 
estudando como aluno especial em algumas disciplinas, me permitiam fazer isso. 
Fazendo pesquisas no arquivo do Leuenroth, me franquearam um arquivo para 
pesquisar. Para mim foi proveitoso, muito proveitoso, ter saído de Brasília e ter ido 
morar na Unicamp. Aí voltei para o Recife para casar no final desse ano, 76, 77. E 
depois fui para Campinas para ser aluno regular da pós-graduação em 78. No ônibus da 
Itapemirim com galinha, com farinha e com um dinheiro que meu pai me deu nessa 
época. Eu acho que era mil. Não sei se era mil ou 500 reais, era algum dinheiro qualquer 
para chegar lá em Campinas e ponto, mas estava cheio de esperança, cheio de 
entusiasmo. Era isso o que eu queria, estudar lá na Unicamp. Fui-me embora para lá, me 
instalar na Unicamp e depois consegui bolsa. Eles conseguiram, para mim, uma bolsa. E 
eu fui fazer meu curso, lá, na Unicamp [risos], que era o que eu queria, era ir para 
Unicamp. Estudar lá. Ficar lá. A formação da classe operária, os partidos, o anarquismo, 
aquela coisa toda, não é? Mas encontrei na Unicamp um anticomunismo de lascar.  
 
C.C. – É mesmo? 
 
M.Z. – Tudo era os comunistas. Tudo o que não prestava tinha sido os comunistas. O 
golpe, o atrelamento do movimento sindical... Era um ambiente que tinha um 
anticomunismo triste. Porque havia um pessoal que já estava nessa linha do 
autonomismo. Foucault, depois. Então era um problema. Marxismo-leninismo e nada 
eram a mesma coisa. Ou era uma coisa muito ruim, diga-se de passagem, era muito 
criticado. Mas, aí, eu terminei me juntando com uns camaradas lá, que ainda eram 
ligados ao Partido Comunista e etc. E aí, tomei posição. Terminei tomando uma posição 
nessa discussão. E aí fui fazer os trabalhos para recuperar um pouco essas histórias 
todas, não é, de que o PC era o responsável por tudo o que não prestava na história do 
movimento operário brasileiro. Porque tinha essa história, não é? Enquanto o 
anarquismo hegemonizou o movimento, era tudo bom. Depois que os comunistas 
tiraram os anarquistas, aí, começou a não prestar mais. Eu disse: “Espera aí. Essa visão 
está muito deturpada.” Aí fui estudar. Fiz um trabalho sobre a origem do sindicalismo 
amarelo no Rio de Janeiro. Minha dissertação é sobre o Rio de Janeiro. Um trabalho 
muito interessante, ligado à questão da origem da legislação trabalhista. Tem um 
capítulo que é dedicado à origem da legislação trabalhista, na década de 20. Como é que 
surgiram essas leis, o Conselho Nacional do Trabalho, não é, e como que os sindicatos 
amarelos, porque já havia muitos no Rio de Janeiro, eles estavam ligados com o 
governo já naquela altura do campeonato. 
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C.C. – Os estudos sobre sindicalismo nessa época se concentravam muito em São 
Paulo, não é? Movimento operário... 
 
M.Z. – É. Mas eu não quis estudar São Paulo. Eu nunca tive nenhuma vontade de 
estudar São Paulo. É... Eu tenho... Eu tive uma colega, nessa época, que era ligada ao 
Partido Comunista, chamada Maria Alice Rezende, Maria Alice de Carvalho Rezende. 
Ligada lá... Trabalhou da Fundação Rui Barbosa... Não sei nem onde ela tá. Acho que 
está na PUC. 
 
C.C. – Está na PUC, Rio de janeiro.  
 
M.Z. – Também. Maria Alice nessa época era ligada ao PC. E Maria Alice fez uma 
dissertação, que demorou muito, essa dissertação, mas muito. A Marisa Saens Peña  já 
tinha... Fez antes dela o trabalho sobre os industriais e tal etc.. Mas o trabalho de Maria 
Alice era muito interessante, ela contrapunha dois paradigmas – fábrica e política –, 
dizendo que a organização do trabalho e da própria sociedade paulista estava muito 
fincada na fábrica. No Rio de Janeiro, não. A política era mais importante do que a 
fábrica. Então, havia uma coisa no Rio que sempre me apaixonou que era o tal do 
jacobinismo. A questão do jacobinismo, da pequena burguesia jacobinista, da relação 
dela com o movimento sindical, com o movimento operário, coisa que não tinha em São 
Paulo. Não tinha. Ali era o anarquismo, o anarco-sindicalismo, era aquele conflito de 
trabalhadores. Não tinha, como ela dizia, não tinha política. Tinha movimento sindical, 
mas não tinha perspectiva política no movimento sindical, inclusive, porque eles eram 
contra também a política, contra os partidos, como eram internacionalistas, não é? Mas 
isso me ajudou muito. E eu fui para o Rio de Janeiro várias, várias oportunidades. 
Conheci uma pessoa extraordinária. Eu vou dizer isso aqui, mas não tem nada demais 
não. Conheci uma pessoa extraordinária no Rio de Janeiro, que é... Foi ser... Depois não 
é mais. Foi ser a mulher do José Murilo de Carvalho. Você sabe que o José Murilo de 
Carvalho é conhecido demais. A... Uma pesquisadora também do... Cecília Velasco. 
Cecília, o primeiro nome dela foi Cecília Velasco e Cruz por conta do... Não. Cecília 
Baeta Neves, que é... Por conta do marido dela, do primeiro marido, o tal do Felipe 
Baeta Neves. Depois ela separou-se e voltou para o nome de solteira Velasco e Cruz que 
é da família, não é? E nessa época ela estava junto com o José Murilo de Carvalho e 
morava em uma excelente casa no bairro de Santa Teresa, tinha uma visão 
extraordinária, uma visão gostosa. O José Murilo é uma pessoa que vocês conhecem 
mais do que eu. Ele é um gentleman, uma pessoa muito educada, fino. Não sei se ele foi 
padre, mas ele tem uma atitude, um comportamento de uma pessoa muito polida. 
Extremamente educado, muito cavalheiresco, diga-se de passagem, sempre me tratou 
muito bem o José Murilo, muito bem mesmo. E a Maria Cecília que era pesquisadora da 
Fundação, nessa época. Ela era pesquisadora da Fundação. E estava desenvolvendo 
também uma tese, uma dissertação, na época, sobre, chama-se: Matizes do 
comportamento operário. O verde... O vermelho e o amarelo. O vermelho e o amarelo. 
Eram os anarquistas e os reformistas, lá, do Rio de Janeiro. Essa criatura me ajudou 
muitíssimo, mas muito, muito, muito mesmo. Inclusive me arranjou uma assistente de 
pesquisa, lá, na Biblioteca. Como eu não podia estar no Rio... Essa pessoa chamava-se 
Helena [Lerner], era uma judia provavelmente. Foi quem fez muita pesquisa para mim 
na Biblioteca Nacional, por indicação da Maria Cecília Velasco e Cruz. Uma pessoa 
extraordinária, a Cecília. Depois foi-se embora, foi para Londres. Depois ela casou-se 
com um físico baiano. Está na Bahia. Trabalha relações de trabalho entre os marítimos, 
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etc. O Rio, para mim, sempre foi meu campo de trabalho e de amizades, também, e de 
política porque os camaradas todos estavam no Rio de Janeiro. Todos eles, não é? Não 
só o pessoal do Partido Comunista, mas depois da Revista Presença. A sede era no 
Catete, um sobradinho do Catete, e nós íamos para lá às vezes, tinha uma reunião lá e 
etc. Então o Rio de Janeiro realmente sempre foi o campo, o meu campo. 
 
C.C. – O senhor se filiou ao Partido Comunista em Campinas? 
 
M.Z. – Não. Em Campinas comecei a minha iniciação, não é, por conta desse debate 
que tinha lá dentro, não é? Mas onde eu me organizei já foi na Universidade da Paraíba, 
em Campina Grande. Quando chegamos, lá, a esquerda estava vendendo o jornal A 
Hora do Povo. Eu nunca me esqueço disso. Tinham vergonha de vender o jornal do 
Partido Comunista que era na época era o [inaudível]. Nós é que chegamos e dissemos: 
“Não, espera aí. Vamos ajeitar as coisas direitinho e distribuir os jornais.” Na época o 
terrorismo estava tocando fogo nas bancas que vendiam jornais do Partido Comunista. 
Aí a gente chegou, distribuindo o jornal, reunindo os camaradas. Havia um foco 
prestista muito grande, daqueles que foram com Prestes. Deixaram o Comitê Central e 
foram se embora com Prestes. Havia um foco forte lá, inclusive de ex-camaradas, 
prestistas. Quando nós chegamos e começamos a trabalhar, a fazer, aí eles foram 
voltando aos poucos. Aí, sim, eu posso dizer que foi mesmo a minha grande 
aprendizagem, escola do movimento sindical, porque eu fui militante do movimento 
sindical da minha categoria. Fui mesmo. E, claro, militante partidário também. Foi aí 
que eu comecei a pesquisar e escrever sobre o Partido Comunista, também, nesse 
período. 
 
C.C. – Mas o senhor foi para Campina Grande foi antes de acabar o mestrado ou... 
 
M.Z. – Foi antes. É porque essa época era assim: acabava a bolsa, mas não acabava a 
pesquisa. O sujeito se lascava [risos]. Não tinha... Eu fui trabalhar, dar aula para poder 
sobreviver. Era casado inclusive, nessa época, também, e tinha que sobreviver, não é? E 
não tinha mais bolsa. Havia uns projetos de pesquisa da Fundação Ford, mas que 
atrasava muito. Não dava para depender desses dinheiros eventuais. E, aí, foi quando 
surgiu esse concurso na Universidade da Paraíba, e eu fui para lá. 
 
C.C. – Em que ano o senhor entrou? 
 
M.Z. – 1980. 
 
C.C. – 80. 
 
M.Z. – É. Criaram o curso de História. E para mim foi fundamental. Essa vivência dos 
80 a 86 foi uma coisa de muita aprendizagem, mas muita, muita aprendizagem, mesmo. 
 
C.C. – Lá em Campina Grande, na Universidade Federal da Paraíba, o senhor ficou 
sempre no Departamento de História? 
 
M.Z. – Não havia nem departamento. Era Departamento de Antropologia e Sociologia, 
e tinha o curso de História. 
 
C.C. – O curso de História. 
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M.Z. – É. Não havia ainda nem... Hoje já tem até pós-graduação. Na época não tinha 
não. Só tinha o curso de História, não é? Quer dizer, a gente montando esse curso de 
História. Mas havia um campo mais amplo de atuação que era o próprio departamento 
de Antropologia e Sociologia, que era muito amplo, e tinha uma peculiaridade que se 
perdeu depois – estrangeiros, cosmopolitas. Pense em um corpo docente cosmopolita. 
Italianos, franceses, belgas, havia argentino, indiano, uma comunidade indiana forte, por 
conta da Física também. Era um corpo docente muito cosmopolita e de muitos ex-
exilados que voltaram. Povo muito experiente. Ninguém sabia quem era, mas era um 
povo que vinha do exílio, voltando do exílio. Gente que tinha pertencido às 
organizações de esquerda armada e tal. Foram bater na Alemanha, outros não sei onde, 
na França. Gente que se espalhou por aí afora e que depois voltaram e foram para 
trabalhar lá. Mas foi uma oportunidade rara, extraordinária de conhecer pessoas, 
aprender muito com elas também. 
  
C.C. – E o senhor na Paraíba continuava ligado ao PC? 
 
M.Z. – Foi. Durante o período da Paraíba, eu continuei ligado ao Partido Comunista até 
a grande... Houve uma grande cisão, acho que 84, a partir da cisão do grupo lá de São 
Paulo, que eram chamados Reformadores,  que é esse camarada que está hoje aí, é... 
Eles estão ligados ao PPS e ao PSDB também. Marco Aurélio Nogueira, o Gildo... eu 
não sei se vocês conhecem de nome, Gildo Marçal Brandão, que morreu do coração. É 
esse pessoal, essa turma daí. 
 
C.C. – Esse período do fim do regime militar, da transição, o debate político 
principalmente em São Paulo, no Rio, era muito polarizado se frente ou se criava, o 
partido PT estava surgindo... 
 
M.Z. –Verdade. 
 
C.C. – Eu me lembro muito. Eu era estudante de Ciências Sociais, ou criava um partido 
diferente do resto, não é, e o resto era tudo antigo, velho. 
 
M.Z. – Antigo. 
 
C.C. – Ou se fazia frente para derrubar... 
 
M.Z. – Mas a turma do Rio sempre foi muito coerente em manter a frente. Foi até o 
último momento não largar o PMDB. Isso foi muito importante. 
 
C.C. – Mas e aqui? E aqui, quer dizer, e aqui na Paraíba como é que esse debate 
chegava? Era a mesma... 
 
M.Z. – Também. Atuar na frente política. Era a ideia da aliança, não é? E que se isolar 
seria a pior coisa do mundo. Até quando o Partido Comunista foi legalizado 
oficialmente, e ele tinha que se apresentar com sua própria cara, não é? Mas mesmo 
assim a discussão era uma política de frente, de alianças, nunca atuar sozinho. Porque 
era um erro se isolar, não é? Era a situação do PT. O PT foi exatamente para esse 
caminho de criar uma faixa própria, uma identidade própria, e era muito isolado. Não 
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queria fazer alianças com ninguém na época, não é? E o PC não. O PC sempre se 
preocupou em atuar na frente de massas. Sempre.  
 
C.C. – Na Paraíba também o PT estava surgindo? 
 
M.Z. – Estava. Nós tivemos muitas brigas com o PT dentro da Paraíba lá no movimento 
docente. Porque eles eram muito sectários. Esse pessoal era muito sectário, antes, eram 
muitos sectários. Tinham muitos sectários. Só eles eram puros, bons. 
 
C.C. – O PT expulsou vários deputados federais. 
 
M.Z. – Inclusive agora há pouco. Há pouco tempo houve um processo de expulsão... 
 
C.C. – Mas na época, não é? O Airton Soares, a Bete Mendes. 
 
M.Z. – Bete Mendes, Airton Soares... Exatamente, não é? Era um partido muito 
sectário, o PT. Muito. Mudou muito, não é, mas era muito sectário. E às vezes a gente 
entrava muito em conflito com eles, porque nós também atuávamos no movimento 
sindical também, e eles queriam hegemonizar o movimento. Claro que queriam, não é? 
Mas não conseguiam, não. A gente tinha muito mais habilidade política do que eles. 
Porque envolvia muita gente. Tinha conversa com o povo mais da direita, mais 
tradicional da cidade, mesmo. Não excluía, não rejeitava, não discriminava. Habilidade 
política. Isso os comunistas tinham, uma habilidade política extraordinária para agregar. 
A influência do PC sempre foi muito maior do que o seu tamanho. O seu tamanho 
mesmo. Por conta da política, da maneira de fazer política. Menos sectária do que a do 
PT, não é? Hoje o PT se alia com gato, com tudo que você possa imaginar. Com a Igreja 
Universal, com Sarney, com Renan Calheiros. Tudo o que você possa imaginar, o PT se 
alia hoje. É um pragmatismo fora do comum [risos]. Mas naquela época não era assim 
não. Era muito sectário e brigavam muito com a gente. Muito. Uma briga desgraçada e 
tinha os prestistas também que brigavam conosco. Cada um querendo puxar a brasa para 
a sua sardinha. Mas tudo isso foi aprendizagem. Nós aprendemos muito com eles todos. 
Hoje são amigos, são camaradas. Hoje passou mais essa fase de briga, já passou. 
 
C.C. – O seu mestrado, lá, o senhor já falou que estudou... O senhor foi orientado pelo 
Italo Tronca, não é? 
 
M.Z. – [risos]. Pró-forma, formalmente. Porque esse Ítalo Tronca era um playboy. 
Vivia... Eu estive na casa dele em São Paulo. Vista Alegre, um bairro bonito. Uma casa 
boa, enorme, muito gostosa. Uma pessoa que eu vi duas vezes na Unicamp. Duas. Boa 
gente e tal. Não era de muito trabalho não. E nem era uma pessoa muito 
intelectualmente, muito, muito forte. Eu li o trabalho do doutorado dele. Aquele papel 
dos militares durante o Estado Novo, em relação à questão da industrialização. Ele 
questionava o papel dos militares. Nunca achei ele uma pessoa com muito valor 
intelectual. Pelo contrário, ele me causou muitas surpresas desagradáveis, inclusive na 
defesa. Quem montou a banca da defesa fui eu. De pessoas a quem eu devo muito favor. 
Porque não tinha a obrigação de ir para essa defesa. A Maria Hermínia, o nosso 
sociólogo lá da USP é o... alto. Qual é o nome dele? Foi da OIT [Organização 
Internacional do Trabalho], foi trabalhar na OIT. Ele é muito conhecido. Trabalhou com 
Fernando Henrique Cardoso. 
 



Transcrição                                                                                  
 
 

 14 

C.C. – Paulo Sérgio? 
 
M.Z. – Paulo Sérgio não. É um outro. Meu Deus! O outro da USP, da USP. É um que 
trabalhou no movimento sindical no início. Um dos primeiros livros sobre o movimento 
sindical, publicado pela editora Difel: José Leôncio Martins Rodrigues. 
 
C.C. –Leôncio Martins Rodrigues. 
 
M.Z. – Uma pessoa a quem eu devo muitos favores, o Leôncio. Embora eu não 
concorde com ele, com a política dele. Ele é do PSDB, não é? Mas uma pessoa 
extraordinária. Foi quem me acolheu. Nós fomos para essa banca. Parecia uma banca 
contra o orientador, contra o orientador. Porque quem me questionou na banca não 
foram nem eles. O orientador foi querer me questionar na banca. Eles ficaram tudo 
estranhando: “Ele não é orientador? Mas por que é que ele está agindo dessa maneira?” 
Estava agindo em função das críticas que eram feitas, no trabalho, ao grupo dele, que 
era o grupo de Kazumi Munakata, de Edgar Salvadori De Decca. Eram eles. Então eu 
acho que ele tomou as dores e resolveu defendê-los na banca. Uma coisa muito chata. 
Eles que eram os convidados acharam tudo aquilo muito estranho. 
 
C.C. – Mas não havia outra opção de orientação, na época, que o senhor tenha pensado? 
Outra opção de... 
 
M.Z. – Outra? Não. Tinha o Michael Hall. Esse sim. 
 
C.C. – Que orientou muita gente. 
 
M.Z. – Esse americano era uma maravilha, Michael Hall. Uma pessoa desprendida, 
generosa, conhecia muito, mas muito, muito, muito do movimento operário brasileiro. 
Tinha feito uma tese de doutorado sobre isso. Nunca traduzida para o português. As 
origens do Brasil de março de 64. Lia em alemão, lia em italiano, lia em francês. 
Quando os camaradas diziam que tinham dificuldade ele dizia: “Eu não acredito. Eu que 
sou americano, leio, eu li esse arquivo de cabo a rabo. Por que é que vocês não podem 
fazer a pesquisa ali? Que dificuldade é essa que vocês estão arrumando?” Preguiça, não 
é. Má vontade de fazer as coisas. 
 
C.C. – Você não pensou em estudar com ele? Ele tinha aquela tradição inglesa? 
 
M.Z. – Ele me ajudou muito. Ele me ajudou bastante.  
 
C.C. – Formação. 
 
M.Z. – É porque, Michael, foi obrigado... Ele fez um... Ele saiu do Brasil um período. 
Foi para a Universidade Livre de Berlim e passou uma temporada na Alemanha. Nessa 
época que eu mais precisei dele para concluir a dissertação e ele estava fora do Brasil. 
Foi quando saiu a tal da lei dos estrangeiros, que praticamente criminalizava qualquer 
estrangeiro no Brasil. E era uma dificuldade enorme para entrar no Brasil. E ele foi 
atingido pela lei do...  Ficou lá na Alemanha mais tempo do que deveria por conta da lei 
do [inaudível]. Uma lei fascista que a ditadura criou, aqui. Por conta desses problemas 
todos que tinha, não é, políticos. E aí na época em que eu mais precisei dele, do apoio 
dele, ele não estava aqui, estava na Alemanha. Eu tive que fazer tudo sozinho. E fiz 
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mesmo sozinho. E me submeti à banca e me saí bem. Com exceção do meu orientador, 
que foi contra mim na banca, me ajudou muito, e o Leôncio me levou de volta para São 
Paulo e ainda fez uma coisa inesquecível. Disse: “Eu preparei uma coisinha para você 
na minha casa.” Me levou, fez uma pequena, uma pequena confraternização na casa 
dele. Coisa que ele não tinha obrigação. Ele não era orientador nem nada, ele era uma 
pessoa convidada. E não receberam nem um tostão por essa coisa da banca. Não ganhou 
nada. Só o trabalho de ir e voltar no carro dele para São Paulo. Mas uma pessoa 
extraordinária. Também recomendou a publicação da dissertação para a Paz e Terra. Ele 
conhecia o editor da Paz e Terra – Fernando Gasparian. E uma pessoa a quem eu devo 
muito. Tem pessoas que independentemente de posição política, a pessoa deve muitos 
favores. E esse é um a quem eu devo muitos favores, o Leôncio. Uma pessoa 
extraordinária. Eu não tenho uma boa lembrança dos professores da Unicamp, não. Não 
tenho. Eu sofri muito, lá. Fui muito perseguido. Eles não gostavam muito de mim, 
porque eu era muito crítico. Eles não gostavam. Havia alunos mais bem comportados, 
pessoas que se encaixavam mais no perfil do aluno ideal. Antonio Montenegro que 
chegou a ser representante dos alunos, mas representava mais os professores do que os 
alunos. Era o bom moço. Não tem aquela questão do bom-mocismo? O bom moço. 
Casou-se com a filha de um professor na Unicamp, professor de matemática. O bom 
moço, aquele dali, mas eu não era. Eu era o mau moço. Não era uma pessoa que eles 
gostassem muito não. Muito rebelde. [risos]. Aluno rebelde. 
 
D.M. –O senhor comentou que houve parte de influência na sua formação. Como foi 
esse percurso para a... 
 
M.Z. – História. 
 
D.M. – Como foi esse percurso para a História Social, sobretudo? 
 
C.C. – É, graças a ele. Eu e a minha geração ia para a Filosofia. Ia estudar, fazer a pós-
graduação na área da Filosofia, mesmo. Estava se preparando para isso. Mas ele me 
desencaminhou. Ele foi professor da História da Filosofia no Brasil. E aí os textos 
começaram a fazer a nossa cabeça. Caio Prado, Sérgio Buarque, Faoro, não sei quem, 
quer dizer, Nelson Werneck, etc. e tal. E isso foi fazendo a nossa cabeça e ele chamando 
atenção de que era mais importante estudar o Brasil do que Filosofia Ocidental. Enfim, 
muito importante por causa do Brasil. Quando a Unicamp se formou, foi a Unicamp que 
surgiu na Revista Veja, nessa época, como sendo um centro novo. O ex-reitor da 
Universidade de Brasília, que foi para lá (eu esqueci do nome dele, agora), estava 
criando aquele centro de pós-graduação que tinha esse arquivo do Edgard Leuenroth, 
comprado pela Unicamp. Tudo isso chamou a nossa atenção, não é, para a gente ir para 
lá, para a Unicamp. Estudar lá na Unicamp. Não ficar por aqui, não. Foi a melhor coisa 
que nós fizemos, foi ter ido para lá, estudar na Unicamp, porque lá era um mundo, lá 
tinha muitas coisas. Só aquele arquivo, aquele arquivo da imprensa operária brasileira, 
aquilo é uma riqueza fora do comum. Tinha muita coisa ali para se estudar. Muita coisa. 
Eu ainda organizei umas coletâneas a partir da documentação de lá do arquivo. Porque 
tinha lá coleções inteiras de periódicos do início do século, dos anos 20, do partido... 
Publicações do Partido Comunista Brasileiro. Ave Maria! Aquilo dali, para quem gosta, 
aquilo é uma maravilha extraordinária. E fiz amizades pessoais também, o pessoal lá 
do... Eles facilitavam tudo, tudo. Uma época em que eu fiquei umas férias em 
Campinas, sozinho, e eles me deixavam levar para casa as coisas para eu datilografar, 
copiar, etc. Isso tudo ajuda muito na vida de uma pessoa. Inclusive, lá, no Rio de 
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Janeiro, eu também tive ajuda, muita ajuda no Rio de Janeiro. Porque quando eu bati na 
Biblioteca Nacional a primeira vez para pesquisar, tudo não podia. Era quase um 
carimbo: “Não pode, está fechado, está reformando, está trancado, não sei o quê, está 
microfilmando.” Eu ia voltar de mãos vazias para casa. Mas aí um cidadão, que eu 
esqueci o nome dele, estava “filmogravando”. Ele disse: “Não, vamos dar um jeito. 
Marque aí, sim, os números que você quer e tal, que a gente vai dar um jeito. Você não 
pode, talvez, fazer essa pesquisa assim, mas a gente vai fazer para você com o 
microfilme.  Você paga e vai-se embora para casa.” Foi uma maravilha! Já pensou? 
Levar para a minha casa os microfilmes dos jornais que eu queria, dos números que eu 
precisava. Baratíssimo o custo da microfilmagem era o... Agora, a gratificação era 
melhor, melhor do que o preço da microfilmagem, um pouco mais. Mas valia a pena, 
porque senão você não pesquisava nada, porque é difícil pesquisar no Rio de Janeiro. 
Difícil. Mas, conseguimos, não é? Se eu disser isso a um pesquisador americano, ele 
não acredita. Pra eles é sim, sim. Não, não. Pão, pão. Queijo, queijo. Mas se você disser 
assim: “Talvez. Quem sabe. Vamos ver...” 
 
C.C. – O jeitinho brasileiro. [risos] 
 
M.Z. – É, Ih, essa parte eles não sabem, não. Eles não entendem disso, não. 
 
C.C. – Agora, o senhor vai fazer o doutorado na USP? 
 
M.Z. – Foi na USP. 
 
C.C. – Ainda trabalhando na Paraíba? 
 
M.Z. – Na Paraíba. 
 
C.C. – Mas porque a opção pela USP? 
 
M.Z. – E não pela Unicamp?  
 
C.C. – E não pela Unicamp. 
 
M.Z. – Na Unicamp eles não me queriam, não. Não me queriam mais na Unicamp. De 
jeito nenhum. A experiência com eles tinha sido muito difícil, muito dura, muita briga, 
muita confusão, sobretudo com uma das professoras que era uma das mais queridas lá, 
que era a Deia [inaudível]. Morreu de câncer. A Deia era uma espécie, assim, de uma 
matriarca daquele curso. Ela era marxista-leninista. Era uma pessoa que fazia uma 
leitura de O Capital, era uma leitura quase que exegética, não é, e quase que exemplar. 
Todos tínhamos que fazer essa leitura. E aplicar O Capital no estudo da escravidão 
brasileira. Escravo para operário. E o que eles faziam era mercadoria, era mais-valia, era 
aquela coisa toda, e tal. Havia uma briga muito grande na Unicamp por aqueles que 
tinham uma leitura de O Capital circulacionista e os que tinham uma leitura diferente, 
althusseriana, ligada ao conceito de modo de produção, que era o grupo de José Amaral 
Lapa. Que foi tanta briga que ele saiu de lá para não morrer do coração. Chegou ao 
ponto que ele disse: “Se vocês querem mesmo... Se estão pensando que vocês vão me 
expulsar daqui assim, não vão, não. Vamos para briga.” Era ele, Héctor Bruit que era 
um chileno, eu tenho impressão, e havia um outro que de tanta briga abandonou mesmo 
a História, Ademir Gebara, que fez uma tese na Inglaterra sobre a formação do mercado 



Transcrição                                                                                  
 
 

 17 

de trabalho no Brasil. Foi para a Inglaterra estudar. Foi tanta briga no mundo que ele 
desistiu e foi para a Educação Física. Ele era, originalmente, de Educação Física. Hoje 
ele é professor de educação física, não sei se ainda é. Depois de ter feito uma tese sobre 
a formação do mercado de trabalho no Brasil [risos]. Mas era muita briga na Unicamp. 
Tanta briga que aquele Arnaldo Daraya Contier que estava no início, ele próprio se 
sentiu questionado pelos colegas, lá. Ele disse: “Sabe de uma coisa? Eu não venho mais 
aqui. Eu vou ficar na USP, mesmo. Prefiro ficar lá, na USP, porque aqui tá difícil de 
trabalhar. Muito difícil de trabalhar.” E a Deia era uma espécie, assim, de uma matriarca 
e tal. Eu tive muitos conflitos com a Deia, muitos conflitos. Muitos. E isso, de certa 
maneira, fazia os outros tomarem posição, os professores tomarem uma posição. 
 
C.C. – Nessa época estava muito forte, também, quando começou a chamada “história 
dos vencidos”, não é? 
 
M.Z. – E não era? Claro. 
 
C.C. – Aquele livro do De Decca, O silêncio dos vencidos.   
 
M.Z. – É, do De Decca. 
 
C.C. – Foi um livro importante. 
 
M.Z. – É verdade. Quando conheci o De Decca, ele não era nem professor ainda da 
Unicamp. Ele era casado com uma aluna da primeira turma, chamada Maria Emília, a 
gente chamava ela de Maria Emília, que escreveu A vida fora das fábricas. A 
dissertação dela se chamava A vida fora das fábricas. Ele era casado com essa moça. 
Ele não era ainda professor nem tinha acabado a tese, também. Primeira vez que o De 
Decca se apresentou com aquele trabalho dele foi na Sbpc de 1976 na UnB, eu era aluno 
da UnB, junto com um outro, eram dois. E esse trabalho foi publicado na Revista 
Parafuso, uma revista que tinha lá. Chamava-se A Revolução do Vencedor, o nome do 
trabalho. Depois de muito tempo essa tese saiu. Ele ganhou uma introdução, prefácio da 
Marilena Chauí.Curiosamente, tinha uma epígrafe do Benjamin, “escrever a história a 
contrapelo”, uma das teses. Mas não tinha nada de benjaminiano, naquele trabalho não 
tinha. Tinha mais de foucaultiano do que benjaminiano. Tinha não. Era uma concepção 
de memória, contramemória e tal, que não tinha nada da visão benjaminiana, apesar do 
prefácio da Marilena. O De Decca também não gosta muito, não. Mas ele tem razão, 
porque ele foi criticado no livro. Esses camaradas não gostam de ser criticados, não. 
Não tem abertura para crítica. Acham que aluno, ex-aluno, sei lá o quê, não pode 
criticar o professor. Ou então a bola da vez, a estrela da vez. E ele era a estrela do 
Almirante nessa época, por conta do livro dos vencidos publicado pela Editora 
Brasiliense. E não gostou de receber críticas. Nem ele nem o outro, lá, no caso o 
Kazumi Munakata. E dos livros que foram publicados sobre o PC, todos eles tem 
referências profundamente críticas às teses que eu, ironicamente, chamava a Escola de 
Campinas. A Escola Histórico-Filosófica de Campinas. Só por ironia, mesmo. Tem 
críticas a Kazumi, tem críticas a De Decca. Aí pelo menos que ele não tem nada de 
original. Ele chupou muitos trabalhos de Kazumi e de De Decca. Fez um livrozinho 
chamado Revolução do Vencedor pela Coleção Brasiliense, que é cópia dos trabalhos 
dos dois: de Kazumi e de De Decca. De Decca nunca quis se mexer, não é? Ele ficou 
naquela posição Olímpica de quem era o historiador. Ele sequer respondeu a Boris 
Fausto, que tinha tido antes dele, o homem que tinha revolucionado a Revolução de 30, 
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com aquele livrinho. O Boris faz muitas críticas a ele, inclusive no posfácio de uma das 
reedições do livro.  E De Decca nunca se mexeu. Nunca. Ficou naquela posição 
olímpica. Nunca se mexeu, nunca disse nada. O livro foi sendo reeditado, mas ele nunca 
quis responder a ninguém. Sempre se manteve naquela posição dele. Estava dando lucro 
e ninguém ia abrir mão dela. Ficou nessa posição e nunca escreveu mais nada. Escreveu 
com outra pessoa um livro na fronteira, no limite, que é uma discussão interdisciplinar 
entre Literatura e História, mas fora disso, obra não veio mais. Secou. 
 

[FINAL DO ARQUIVO 01] 
 
 
C.C. – Bom, aí o senhor vai para São Paulo ser orientado por Edgard Carone. O senhor 
já o conhecia antes? 
 
M.Z. – Conhecia antes. Conheci de encontros de História, que ele veio [interrupção] e 
tal. E ele me perguntou sobre o que é que eu estudava, etc. E eu falei para ele que estava 
na Unicamp, estava acabando a dissertação de mestrado, etc. e tal. Ele até disse assim: 
“Você não prefere ir para a USP, já levar isso para a USP e fazer lá na USP como um 
doutorado e não com essa dissertação de mestrado?” Eu avaliei o custo benefício e achei 
melhor acabar lá na Unicamp mesmo, em 1982. Achei que era mais importante. E se 
fosse para fazer, fazia uma outra, mesmo, tese de doutorado, que foi sobre o Partido 
Comunista. O Partido Comunista Brasileiro e a Internacional Comunista. Foi uma 
dureza, como se diz. Porque nunca você procure uma pessoa para lhe orientar que se 
autoatribua o papel de ser o historiador daquele movimento, daquela instituição. E ele se 
achava o tal. Era, ele era o dono, dono do assunto. Menino! Foi difícil trabalhar com 
esse camarada. Muito difícil. Avarento, egoísta, não socializava nada. Ele tem uma 
excelente, uma extraordinária... Foi vendida a biblioteca dele. Ele empenhou as 
fazendas para poder comprar as bibliotecas. Ele era desse tipo mesmo, fundos 
documentais. Tinha um livreiro em São Paulo, chamado Calil, que foi quem comprou 
parte da biblioteca de Astrojildo Pereira da viúva Inês. E o Carone fez isso, não é, o 
Carone, empenhou, hipotecou as fazendas que tinha e comprou todo esse material ao 
Calil. Só que ele não deixava ninguém, ninguém chegar perto. Quem diga é o Leôncio. 
O Leôncio uma vez se atreveu a pedir a ele um artigo da Revista Continental, ele disse: 
“Vou dar tanto a você. Pode esperar. Eu vou dar ao concorrente nada. [risos] Mas não 
vou mesmo. [risos] Pode ficar esperando.” O Leôncio que me contou essa história. Mas 
ele era assim, ele era muito avarento, não é? Olhe, levar adiante esse projeto dessa tese 
me custou muito, muito, muito, muito, muito. Primeiro, Carone obrigava seus 
orientandos a serem seus alunos, lá ,no seminário dele da pós-graduação. Era obrigação 
do orientando fazer a disciplina do orientador. Só que era uma disciplina que, 
sinceramente, não tinha muito que ver. Ele juntava todos os pensadores modernos em 
uma aula só [risos] e mandava cada um escolher um para apresentar. Era Spencer, 
Haeckel, Marx, Darwin, era desse jeito. Era uma coisa que não tinha muita 
organicidade, mas era obrigado a fazer. O pior é que não tinha muita alternativa. No 
semestre que eu fui procurar disciplinas, eu tinha que fazer umas duas. Não tinha muito 
o que fazer. Para mim, não tinha. Terminei caindo em um curso do Victor Knoll, na 
Filosofia. Sobre Filosofia da Arte. Aí é que eu me arrependi amargamente [risos], 
porque o professor não dava aula. Aquela turma é boa. Professor da USP não dava aula, 
não. Mandou cada um falar do que quisesse, do seu assunto, do seu projeto de tese. Aí o 
curso foi esse, o curso do Victor Knoll. E mais nada. Ele mesmo não dava as aulas, não. 
O curso de Estética era um pouco sobre Filosofia da Arte, na verdade. Ele escreveu 
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sobre Mário de Andrade. Sobre o arlequim não sei como, assim, assado. Eu sei que foi 
uma perda de tempo essa disciplina com Victor Knoll. E eu doido para explorar o 
programa, mas os programas são de fantasia. Não corresponde à realidade, não. É um 
álibi. Não tem nada que ver com o que se passa na sala de aula. Perda de tempo. Quase 
que eu posso dizer que esses dois cursos, esses semestres que eu fiz foi perdido na USP. 
Não me aproveitou de nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. E eu precisava de 
estudar, precisava de debater. A USP... Se fosse na Unicamp tinha sido melhor do que 
lá, na USP. 
 
C.C. – O senhor morou em São Paulo quanto tempo? 
 
M.Z. – Eu morei em São Paulo duas vezes. Eu morei em São Paulo no primeiro 
semestre de dois mil e... Mil... Não. Mil novecentos e oitenta e... 
 
C.C. – 83? 
 
M.Z. – E três. Foi 83. Por um semestre eu morei lá e morei um outro semestre acho que 
em oitenta e... 84, quando fui defender. Não. 84, quando já fui para ultimar o trabalho e 
procurar defender, já, não é? Duas vezes eu morei em São Paulo. Mas as pessoas que 
estudam na USP não frequentam muito a Universidade, nem os próprios professores 
frequentam. Eles não vão com muita frequência à Universidade. Eu me lembro que o 
senhor Carlos Guilherme Mota, que era um dos membros da minha banca de 
qualificação, sequer se lembrava que era. E ele não foi. Prejudicou, inclusive. “Não 
estou sabendo. Ninguém me disse nada sobre isso.” Era desse jeito, ali, na... Muito 
ruim. Assim, não é, nessa questão da ordem. A gente era atendido na casa dos 
professores. Eu fui uma ou duas vezes na casa do Carone. Perdizes. Uma ou duas vezes, 
lá ,para conversar com ele. Porque na USP as pessoas quase que não iam mesmo não 
porque era muito longe. O Braudel tem uma frase interessante, porque o Braudel foi 
professor da USP, onde ele escreveu a tese dele. Ele disse: “Eu pude escrever porque 
ninguém vinha. Quando chovia ninguém vinha para a USP.” Está nas memórias dele. 
Nas reflexões sobre... “Quando chovia, quando tinha uma coisa qualquer, ninguém 
vinha na universidade. Eu aproveitei e fiz a minha tese. Escrevi a tese lá na USP como 
professor lá da USP, não é, mas isso é verdade. É muito sem vida interna. Porque a USP 
é muito descentralizada. Muito sem vida interna, aquela universidade. Muito, muito. 
Ninguém vai ali assim com frequência, não é? E eu não tive esse contato muito. Eu 
aproveitei para ir ao cinema, ir ver os filmes de Belas Artes. Eu assisti muito filme. Ia 
ao teatro, debate, e a questão política porque meus companheiros também estavam em 
São Paulo. Tinha uma camaradagem boa, lá, em São Paulo. E ia para reuniões, ia para 
os debates e para um amigo meu, que foi o meu primeiro editor. Acho que ele está vivo, 
ainda – Raul Mateos Castell. Mateos Castell da Editora Livraria de Ciências Humanas, 
na Rua Sete de Abril, uma livrariazinha no subsolo. Tinha um escritoriozinho, e a gente 
se reunia lá, conversava muito lá. Eu morei até com ele. Seis... Seis, não, uns quatro 
meses eu morei na casa dele. Dormia no sofá da sala, porque é onde estava a biblioteca 
dele. E como ele era uma pessoa ligada mesmo ao Partido Comunista, lá, em São Paulo, 
era uma maravilha. Porque todos os eventos, os debates, as publicações, etc. E ele 
mesmo tinha uma revista chamada Temas de Ciências Humanas, onde todo mundo 
escrevia. Eu cheguei a escrever pelo menos um artigo nessa revista. E era muito bom 
aquela convivência, era muito melhor do que estar na USP, muito melhor do que estar 
na USP era estar na livraria com ele, lá, na casa, nas reuniões. São Paulo é bom por isso, 
porque tem uma vida cultural, política, extraordinária. Melhor estar na rua do que estar 
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dentro da universidade. Mil vezes melhor. Eu gosto muito de São Paulo. Tem gente que 
não gosta. Eu gosto muito de São Paulo por conta dessas coisas, não é? Eu teria ficado 
lá o resto da vida se não precisasse trabalhar, não é? 
 
D.M. – Professor qual foi o impacto da sua formação em Filosofia na sua carreira de 
historiador?  
 
M.Z. – Boa pergunta a sua pergunta, viu? Primeiro eu me tornei um professor de Teoria 
da História, mesmo, e escrevi sobre Teoria da História, estudei muito, ainda hoje estudo 
sobre Teoria da História e a Filosofia foi fundamental. Aí foi. Que eu me lembro que 
nos últimos meses do meu curso de graduação, eu lia sobre Filosofia da História – 
Hegel, Marx. Ia para a praça em um domingo, em um sábado à tarde, sentava e lia sobre 
Filosofia da História. Li muito sobre Filosofia. Então, havia um elo de continuidade da 
formação que não se perdeu de jeito nenhum. Quando eu me tornei professor de Teoria 
da História, a Filosofia foi um instrumento extraordinário para mim. Ainda é, não é? 
Extraordinário mesmo. Você não sabe o que é se deleitar lendo um livro de História. 
Não tanto de História, mas Filosofia da História, de Filosofia Política, por exemplo. 
Comprar não é nem para usar não, é para ler, se deleitar com aquilo dali. Uma vez eu 
trouxe para casa um livro, assim, grossão, chamado Passagens, que é a edição brasileira 
dos textos do Benjamim.  
 
C.C. – Do Benjamim... 
 
M.Z. – O livro é um bichão, assim. Aí a empregada disse: “Você é doido?” A moça que 
trabalha para mim. “Você não vai se aposentar? Para que é que diabo você comprou 
esse livro? Você vai ler esse livro?” [risos]. Eu disse: “Eu vou. Por quê? Tem alguma, 
alguma objeção?” “Você não precisa. Você não já vai se aposentar.” Eu disse: “Mas eu 
gosto. Eu quero ler o livro. Eu comprei para ler, não foi para nada, não. Só foi para ler.” 
Porque o livro tem muita repetição. O pessoal pensa que aquele dali é uma coisa assim 
fora do comum. Não é nada. Os ensaios que tem ali já estão publicados no Brasil há não 
sei quanto tempo. Uns dois ou três ensaios benjaminianos. O resto é um dicionário de 
notas. Notas de leitura organizado alfabeticamente, em ordem alfabética, pelos 
organizadores daquele volume. Acho que é um alemão... Rolf Tiedemann foi o 
organizador desses manuscritos benjaminianos. Mas não tem, não tem uma história ali.   
 
C.C. – São fragmentos. 
 
M.Z. – É, são só fragmentos. Agora é um bichão. Quem vê, pensa: “Eita, que livro 
danado!” É um livro para lascar, não é? Mas é isso, é uma cachaça, não é? Tem coisas 
que são cachaça na vida da gente. Ópio. Dizem que o ópio dos intelectuais é o próprio 
livro. É a leitura que eles fazem, não é? [risos] 
 
C.C. – O senhor em 86 defende a tese, na USP, e também se muda da Paraíba para 
Pernambuco? 
  
M.Z. – Pernambuco. É, foi a coisa mais errada da minha vida.  
 
C.C. – É? 
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M.Z. – É. Se a pessoa pode fazer uma avaliação, assim como eu estou fazendo para 
vocês: foi o passo mais errado da minha vida.  
 
C.C. – Por quê? 
 
M.Z. – Porque eu deixei uma Universidade nova, aberta, florescente, onde tudo se 
poderia fazer para uma Universidade oligárquica, familiar, os Departamentos cheios de 
famílias, e mandavam e desmandavam. Ainda hoje, não é? Mandam e desmandam no 
Departamento. E com uma reitoria que não tinha nada que ver com isso. Porque a 
reitoria tinha a cara moderna, sendo que o resto era antigo, era atrasado. Muito atrasado. 
Sofri muito, aqui, na UFPE. Ainda sofro. [risos] 
  
C.C. – Mas as sua decisão de vir para cá tinha a ver... 
 
M.Z. – Razões familiares, extra-acadêmicas, eu sempre disse isso. Não foram razões 
acadêmicas, foram extra-acadêmicas. Eu tinha me separado quando eu fui para Campina 
Grande, porque nem sempre a pessoa quer acompanhar o outro, não é? Até por razões 
acadêmicas. Não acha motivação para estar indo junto com o outro e isso provocou a 
minha separação e depois, muitos anos, houve uma tentativa de reaproximação e isso 
deu na minha saída de Campina Grande e um concurso feito aqui na universidade de 
Pernambuco, que esse concurso está descrito no livro de Antonio Paulo, Ruídos do 
Efêmero.  Não é que ele relatou as cenas do concurso que ele perdeu. Esse concurso ele 
ficou em segundo lugar, chorou. Ele não botou que chorou. Podia ter escrito, não é? 
Chorou, no corredor, quando foi reprovado, não é? E eu abri mão da minha vaga para 
ele entrar. Eu disse a ele: “Não chore não. Eu deixo... Você entra no meu lugar. Eu 
renuncio, você entra no meu lugar. E eu entro como professor visitante, depois eu 
espero um concurso para fazer.” Mas isso ele não botou, lá, não. Quando os alunos vêm 
me contar isso, eu digo: “A história a completa é essa.” Ele não contou tudo. Contou só 
um pedaço, não é? Mas, foram razões extra-acadêmicas, não é, não foram razões 
acadêmicas, não. Porque este Departamento que nós temos está bem mudado. O 
Departamento que eu encontrei era muito ruim.  
 
C.C. – O Departamento de História? 
 
M.Z. – História. Residual, de professores antigos, sem capacitação, que estavam ou se 
aposentando e outros que ainda iam se capacitar. Entrados por clientelismo, que era 
amigo de fulano, de beltrano. Pessoas sinceramente sem... Olha, o que eu comi fogo 
nesse Departamento. Eu fui para uma banca de tese, de dissertação, de História, não 
sabia que havia brigas, assim, de compadre, de comadre, mas eu fui para aquela banca e 
reprovei. Disse: “Esse trabalho não tem condição de ser aprovado porque é uma 
colagem de artigos do Diário de Pernambuco sobre a Segunda Guerra Mundial.” A 
moça era editora do Diário, entendeu? Mas era amante de um dos professores, que 
entrou através desse meio. E eu não sabia de nada das encrencas, das brigas. E eu disse: 
“Mas esse trabalho não tem condição de ser aprovado. Ele é uma colagem de artigos do 
Diário de Pernambuco. Dois volumes. Era um negócio imenso, mas só transcrição. Mas 
para que eu fui fazer isso? Comi o pão que o diabo amassou. E eu nessa época escrevia 
para o Diário, a parte “Do viver”. E a mulher era editora “Do viver”, não é? Era 
exatamente a editora “Do viver”. Primeiro eu perdi logo o acesso. Primeira 
consequência. Segundo, o dito cujo, que era o patrocinador, não é, o tal lá, fez um 
editorial, ele era editorialista do Diário de Pernambuco. Ah, rapaz! Falando da minha 
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família. Não foi de mim, não, foi da minha família. [risos] Estava, lá, no Diário de 
Pernambuco. Eu disse: Mas quer dizer que a coisa é assim aqui? Nesse estado? É uma 
capitania hereditária, mesmo? De famílias? Que ninguém pode fazer nada. Nem discutir 
nem debater nada? E tem que beijar a mão dos poderosos se quiser conseguir alguma 
coisa. Que canto é esse que eu vim me enfiar aqui dentro? Isso não tem condição 
acadêmica, não é? Não tem excelência acadêmica nenhuma aqui. Aqui não tem. Você 
não tem liberdade para fazer debates aqui. Não tem. O que pode acontecer com você é 
você aparecer no jornal do outro dia. Como assim? Como assado? O outro foi uma coisa 
pior ainda, viu? Uma dissertação de mestrado orientada por uma americano que 
aposentou-se. Era patrimônio do curso de História já. Aposentou-se. Trabalho ruim, sem 
perspectiva nenhuma para ser aprovado, o outro companheiro da banca disse: “Esse 
trabalho não tem condição de ser aprovado. Não tem.” Foi uma situação muito ruim, 
porque a família toda estava lá. E quem é que ia dizer lá que o trabalho não ia ser 
aprovado? E o próprio orientador foi o primeiro a dizer: “Não pode. Não existe essa 
condição de reprovação aqui não. Ele tem que ser aprovado, nem que seja com a nota 
mínima.” Mas não tem condição. Pensa que eles respeitaram a posição da banca? Não. 
Ele era o vice-coordenador do Programa e simplesmente desconsiderou o que tinha dito, 
e deram a moça o certificado de aprovada. E sumiram as nossas observações, que a 
gente tinha feito por escrito. Tudo desapareceu. É um departamento infame, esse 
departamento. Muito ruim. Ruim. Sobre todos os aspectos. Atualmente é chefiado por 
uma filha de uma professora, que se julgava ela também dona, ou lugar tenente da dona, 
qualquer coisa assim. Essa foi minha aluna. Péssima aluna. Uma moça, péssima aluna. 
Absenteísta, não vinha nas aulas. Mas você sabe, não é? Quem é protegido dos donos da 
casa, não é? Mas enfim, é... Sofri muito nesse departamento de História. Mas muito, 
muito, muito, muito mesmo. Porque encontrei um meio oligárquico e familiar. 
Profundamente oligárquico, não é? Briguei muito, sempre lutei muito porque tinha a 
minha própria visão das coisas, de como seriam as pesquisas e não devia nada a eles, 
não é? Não tinha rabo preso com eles. Não devia nada a eles para ter entrado aqui. Não 
entrei por transferência. Entrei por concurso público, disputado por sinal, não é? Não 
tinha nada. Não devia nada para eles. Nada, nada, nada, nada. Então começou um 
despeito, uma inveja, uma disputa muito grande, não é? E eu tive que administrar isso. 
Até houve uma crise muito grande no mestrado de História e eu fui retirado do curso. E 
na ausência. Eu estava em uma banca. São tão desleais, que esperaram eu ir para o Rio 
Grande do Norte para uma banca, para fazerem isso. Foi feito na ausência.  
 
C.C. – Votado pelo programa da pós em História? 
 
M.Z. – Do próprio programa de História. Na minha ausência. Eu não podia nem me 
defender. Não sabia nem que estava em pauta essa questão. [risos] 
 
C.C. – Mas alegando o quê? 
 
M.Z. – Que brigava com as pessoas, não sei o quê. Mas eu... O que é que eu podia 
fazer? A coordenadora, que era uma arqueóloga, se julgava dona do programa. Ela 
dizia: “Está vendo esses quadros? Fui eu que dei. Está vendo essas cortinas? Fui eu que 
comprei. Está vendo a biblioteca que tem aqui? Foi tudo doação, então é tudo meu. 
Ninguém tira, ninguém mexe sem a minha permissão.” Um dia ela chegou e 
praticamente proibiu um menino de fazer a dissertação, orientando meu. Disse: “Você 
não vai fazer essa dissertação. Porque ela não presta. Ela é...” Ele veio se queixar a 
mim. Eu disse: “Como foi? A coordenadora proibiu você de fazer a dissertação. Ela não 
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pode fazer isso, não. Só o orientador que vai dizer se é viável ou não é viável. E ainda 
tem a defesa onde vai ser julgada.” Aí fui procurá-la. Disse: “A senhora proibiu fulano 
de tal de fazer a dissertação?” “Mentira. Ele quer me jogar contra você.” Eu disse: 
“Pois, vamos fazer uma acareação.” Aí a coisa não prestou mesmo. Pegou fogo. E a 
dissertação foi concluída. Foi feita, foi proibida de qualquer arqueólogo participar dessa 
banca porque era sobre a Arqueologia. O método da Arqueologia. Era uma crítica ao 
positivismo do método, não é? Nenhum arqueólogo esteve nessa banca. Nenhum. Eu 
tive que chamar outros colegas para participar, senão não tinha defesa, não é? Essas 
coisas mesquinhas que ninguém acredita que ocorra dentro da Universidade. Mas tinha 
tudo isso. Uma coisa muito feia. Patrimonialismo típico.  
 
D.M. – O senhor passou a dar aulas na Ciência Política?   
 
M.Z. – Foi. Eu já era concomitantemente... 
 
C.C. – Aula na pós? Na graduação continuou... 
 
M.Z. – Não tinha, não. Assim, História na graduação continuei como professor de 
Teoria da História. Continuei, mesmo. Fiz questão de ir até o fim. Essa época dessa 
crise o reitor tinha dito: “Era bom você talvez deixar esse Departamento que vai ficar 
um pouco inviável você continuar nesse Departamento, não é?” Eu disse... Ele era 
médico, cardiologista. Eu disse: “E o senhor pode trocar a sua especialidade para ser 
dermatologista, não, não é? Eu também não posso. Eu sou professor de Teoria da 
História, por concurso público. Tenho livros publicados sobre Teoria da História. Tenho 
um longo, um longo período de professor. Por que é que eu vou deixar por conta de A, 
de B e de C? Se os alunos tivessem se queixado de mim? Está certo. Mas A, B e C? De 
jeito, mas não tem possibilidade, de jeito nenhum. E fiquei e permaneci até o fim como 
professor de Teoria da História, dando aulas, orientando, publicando, fazendo 
seminários e tal, etc. Nunca deixei de fazer isso não, porque a gente não ensina aos 
professores, ensina aos alunos. Outro dia [inaudível] disse isso brincando: “Nossa sorte 
é que não damos aulas aos colegas, que não vão querer, não é? Damos aos alunos, então 
nosso objetivo aqui é ser bons professores, sermos bons professores para os alunos. Não 
é agradar aos colegas.”  Sobretudo esses colegas que não valem nada. São pessoas 
muito conservadoras. Toda vez que tem um problema político, eles ficam tudo com 
medo de se solidarizar. A polícia invadiu a Universidade, a nossa Universidade, a 
pedido do reitor, em um protesto contra a privatização dos hospitais universitários. 
Você pensa que eles se mexeram com medo, medo de soltar uma nota? Porque houve 
um... Houve um tumulto na reitoria, mesmo. Eles ocuparam a reitoria e não queriam sair 
da reitoria. E eles se... Ficaram tudo com medo de soltar nota, nota de apo... Nota 
simples, boba de apoio, de solidariedade aos alunos. A mesma coisa com as 
manifestações de rua que ocorreram aqui, em junho, em Pernambuco. Quem é que 
precisa desses colegas? Para nada, não é? É um povo que não vale nada, mesmo. [risos] 
É o povo do Currículo Lattes, como se costuma dizer, não é? “Lattes e não morde”, 
dizia um professor antigo da faculdade de Direito: “Esse Currículo ‘Lattes’, mas não 
morde.” São pessoas cartoriais, a carreira cartorial. Preocupada em conseguir 
certificados para poder engordar o Currículo Lattes todos os anos. Mas qual é a 
importância disso para a sociedade, não é? Qual é a relação que isso tem com a vida 
social? Não tem nenhuma. Professores que viajam. Professores que fazem isso que 
fazem aquilo, mas e daí? Não é nada, não é? [risos] 
 



Transcrição                                                                                  
 
 

 24 

C.C. – Mas na Ciência Política, o senhor se tornou professor da pós? 
 
M.Z. – Foi. Na Ciência Política eu... É... Desde 1980, quase que quando cheguei, 88, me 
chamaram para integrar lá, não é? Depois eu fui tornado vice-coordenador, pelo antigo 
coordenador. E depois com a saída desse coordenador, eu me tornei coordenador da 
pós-graduação durante longos oito anos. Nessa época podia, hoje não pode mais. Hoje 
só se pode a uma recondução e mais não. Na minha época você podia ficar o tempo que 
você quisesse ficar. E eu fiquei lá, durante longos oito anos. Dei a alma, dei o sangue, 
dei tudo, eu morava lá. Só chegava em casa de noite. Reergui esse curso das cinzas. Ele 
ia ser acabado, ia ser acoplado à Sociologia. Já tinham nomeado um gestor da massa 
falida já, para fazer a integração. Levantei, convidei professores, consegui bolsas, 
melhorei o nível do curso. Cada aluno tinha um computador para trabalhar, assim, já 
separado. Tinha cota de xerox para os alunos nessa época. Isso foi uma maravilha. 
Porque nessa época tinha um tal de taxas de bancada.  
 
C.C. – Sim. 
 
M.Z. – Correspondia ao número de bolsas. Então o curso tinha dinheiro para fazer 
publicação, para convidar pessoas, para financiar trabalho de campo dos alunos, foi uma 
maravilha. Ser gestor nessa época foi muito bom, porque você podia ali criar uma 
situação muito propícia para o trabalho acadêmico. Maravilhoso! 
 
C.C. – Mas e os outros professores, o ambiente, era melhor? 
 
M.Z. – É porque muitos eu chamei, não é? Eu que trouxe para o curso, porque não 
tinha. Estava definhando. E eu chamei muitos professores para lá, participei de banca de 
concurso. O curso mudou, porque o curso não tinha cientistas políticos. Tinha gente de 
outras áreas, mas não tinha gente de Ciência Política. E eu fui então agregando, gente do 
exterior que me mandava carta querendo... Uma carta dizendo assim: “Eu gostaria de 
aproveitar fulano quando voltasse.” E essas pessoas vieram e se agregaram ao 
programa. O programa mudou. Ganhou uma cara de Ciência Política mesmo. Com uma 
publicação própria, uma revista própria... Bolsas, com um nível muito bom da Capes. 
Com boa estrutura física também. É, o curso mudou bastante. Chegou um ponto, depois 
de oito anos, que eu achei que não era bom continuar, porque era um momento de dar 
um salto do mestrado para o doutorado. Era preciso ir além. Só o mestrado não 
adiantava. Eu achava que estava muito cansado para continuar a fazer isso. Estar à 
frente de um projeto. Então, passei adiante para outros colegas assumirem a tarefa de 
implantar o doutorado e foi implantado o doutorado lá de Ciência Política. Aí eles 
tocaram lá. Continuam tocando lá. O curso está bem. O curso de Ciência Política está 
muito bem. Bem mesmo, não é? Eu passei 20 anos em Ciência Política. Eu acho que é 
um bom pedaço da minha vida – 20 anos! Dediquei a minha vida aquele curso. Acho 
que eu fiz um trabalho bom. 
 
C.C. – O senhor se atribui uma dupla identidade de historiador... 
 
M.Z. – Terminei. 
 
C.C. – E cientista político? 
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M.Z. – Terminei sendo. Terminei. Porque o que eu queria mesmo era ser um bom 
professor de Teoria da História. Estudar Filosofia, escrever artigos de Filosofia e tal. Eu 
só queria isso, não queria mais nada, não. Mas por conta dessa minha ida para Ciência 
Política, eu virei outra coisa bem diferente. Porque há também uma particularidade, não 
é? Eu não sou um professor de sala de aula e nem de gabinete. Eu tenho uma vida 
pública, aqui, em Pernambuco, não é? Você sabia que eu... Há uma repórter de uma 
revista do Rio de Janeiro, chamada Daniela Pinheiro, da revista Piauí, uma revista 
grande assim. Ela chegou aqui e disse [risos]: “Professor o senhor é o único que eu 
conheço que faz críticas ao ex-governador do estado. Todo mundo que eu entrevisto 
aqui não vejo quem queira realmente fazer uma crítica.” Eu disse: “Pois é. E olha que eu 
conheço, porque eu participei bem perto de um bocado de coisas desse ex-governador, 
não é?” Então terminei assumindo um papel que nunca me passou pela cabeça querer 
fazer isso. Eu escrevi muito para os jornais, para todos os jornais daqui, do Recife. 
Houve uma época que eu escrevia para todos os três ou quatro que tinha aqui. Escrevia 
muito. Às vezes duplicava com os mesmo artigos. Mas não porque queria ser analista 
político. Não queria ser. Escrevia porque gostava de escrever mesmo, colaborar, 
contribuir para fazer resenhas, comentários. Mas terminei enveredando por conta desse 
mestrado de Ciência Política dentro de um campo que, sinceramente, não estava muito 
previsto, não. Essa coisa de ser cientista político. Nem me considero porque eu não 
tenho formação em Ciência Política. Não tenho. Sempre disse isso, não é? E nem faço 
questão de ter também não. Mas em função das coisas em que eu me meti aqui, em 
Pernambuco, sempre muito criticando os governadores aqui. Eu peguei dois processos 
do outro governador, Jarbas Vasconcelos. Um em cada gestão para ficar bem... Um em 
uma gestão, o outro, na outra gestão. Mas é... Terminei me envolvendo tanto com isso 
que hoje eles pensam que eu sou cientista político. Eu não sou. Sou professor de Teoria 
da História. Se eu for explicar isso eles não vão entender nunca. 
 
C.C. – O senhor tem uma atuação muito grande escrevendo para a imprensa, não é? E o 
senhor devia escrever muito sobre conjuntura também, não é?  
 
M.Z. – Muito.  
 
C.C. – Que é diferente do trabalho de historiador. 
 
M.Z. – Que é o que eu mais prezo, viu? Deixar registrado que o que eu mais prezo é ser 
professor de Teoria da História. 
 
C.C. – Sim. 
 
M.Z. – É o que eu levo a sério. 
 
C.C. – E como é que... Como é que funciona isso? É um... Vamos dizer, é uma 
atividade à parte, diferente, ou senhor carrega alguma coisa dessa... 
 
M.Z. – Mistura muito porque os próprios alunos do curso de História me pedem para 
fazer essas coisas, para fazer essas... Ver essas análises, etc. Sempre estão me pedindo 
para fazer. Eles entendem que talvez seja a pessoa do Departamento que mais se 
interesse realmente por essas questões e que toma posição. Porque também tem essa 
questão de tomar posição, publicamente, e ninguém quer isso. Tomar posição, aqui, 
ninguém quer. Porque sofre as consequências e sofre mesmo. Vira um leproso, uma 
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pessoa assim que já é visada. “Fulano? Fulano, a gente tem que tomar cuidado com 
fulano.” Então eu acho que eles têm essa visão. E eles então me pedem para fazer essas 
coisas. Agora, também, eu acho que tenho responsabilidades. [risos] Eu não posso me 
omitir de dizer, não. Essa questão do governo de Pernambuco... A morte do governo de 
Pernambuco. Você conhece um trabalho de João José Reis, famoso, quando a morte se 
transforma na festa? Pronto. Alguém tinha que dizer isso no enterro de Eduardo 
Campos aqui, em Pernambuco, não é? Porque aquilo virou uma megaespetáculo 
patrocinado pelo Governo do Estado e pela mídia. Alguém tinha que dizer que aquilo 
era uma festa, uma grande festa como são os velórios do interior nosso do Nordeste. E 
com o objetivo eleitoral – o pior de tudo –, com um objetivo eleitoral, mesmo, não é? 
Tinha que falar essas coisas. Porque senão... E o camarada só publicou com a permissão 
da família. O sujeito só publicou, antes, dizendo assim: “Esse artigo foi recebido a dois 
dias de antecedência, mas em respeito ao luto da família nós não publicamos, deixamos 
para publicar dois dias depois, etc. Mas como a própria viúva admitiu que não queria 
tristeza no funeral, que ia ser um momento de luta, então, eu achei que podia deixar sair 
esse artigo pedindo licença. O que me obrigou a fazer uma carta para ele dizendo que a 
Constituição do Brasil já prevê o direito de crítica do contraditório. Que não precisa se 
desculpar, não. Porque esse é um direito que assiste a todo brasileiro de ser contra, de 
ter críticas para fazer, inclusive aos mortos. Porque o morto está vivo. Estive no 
Maranhão, semana passada, duas semanas atrás, e o morto estava vivo. No guia do 
PSBD, falando, gesticulando, dizendo: “Vote nesse.” Eu digo: “É. Esse morto está vivo 
que só, hein. Está vivíssimo, fazendo política. Cabo eleitoral.” Eu disse: “Mas é 
engraçada a vida, não é?” Aí quando cheguei em Pernambuco o retrato do morto está 
em todas as esquinas aqui, no Recife. Todas as esquinas tem um retrato do morto. Tudo. 
E o morto está no guia eleitoral fazendo propaganda. Eu disse: “Mas é engraçado.” E aí 
fica falando de luto. Fica falando de sentimento. Pura hipocrisia. Pura hipocrisia. Por 
essas e outras aí, a gente tem que fazer isso. Tem que dar essa contribuição. Não pode se 
omitir. Não deve se omitir, acho. Não deve. Eu tenho uma atuação sindical também. 
Alguns sindicatos me procuram para dar palestras, análises, etc. Eu colaboro muito com 
o Sindicato dos Servidores Públicos Federais, nosso, aqui. Nunca me neguei. Pelo 
contrário, eu sempre vou. Porque acho que é parte da minha profissão fazer isso, não é? 
Eu tenho condições de fazer, não vou me negar a fazer. Eu vou fazer sim. Ou, então, 
quando se trata desse genocídio da Faixa de Gaza, eu sou neto de sírio-libaneses. Eu 
sempre que posso me junto com os palestinos,  à comunidade palestina, à comunidade 
árabe para fazer alguma palestra, alguma coisa. Fiz na faculdade [inaudível] semana 
passada. O sujeito dizendo: “É uma guerra assimétrica, não sei o quê.” Esse pessoal que 
doura a pílula. Eu disse: “Que guerra? Isso é um genocídio. Para que usar essas 
expressões eufemistas? Isso é um genocídio. Não tem... Isso é um crime de guerra. Tem 
que ser julgado como crime de guerra. Enfim, eu acho que a gente tem que participar, 
não é? Não pode se omitir e dizer que não vai fazer as coisas. Tem que participar 
mesmo. E tem um ônus. Isso sempre tem um ônus, tem uma ação de retorno. Tem gente 
que me xinga, que diz isso, que diz aquilo. Eu não escondo que sou ateu, eu sempre 
digo. Nunca escondi. Sou ateu. Sou materialista. Sou de índole socialista. Ou mesmo 
comunista. Nunca escondi isso. Nunca. Aí as pessoas não gostam, não é? Acham ruim e 
dizem: “Isso é um...” Como é que se diz: “Um herege. Esse homem vem destruir aqui, a 
pernambucaneidade.” Essa perna... Parece até uma cocada, não é, um bolo de Souza 
Leão. Eu fiz um livro chamado O Fim do Nordeste e Outros Mitos. O alvo é Gilberto 
Freire, Ariano Suassuna, essa turma boa, não é? Gente fina. Rachel de Queiroz, esse 
povo que fica dourando, não é, querendo transformar necessidade em virtude. Por isso é 
que eles têm raiva. Muita raiva. Esse camarada, realmente, é uma pedra no sapato. 
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C.C. – Você estava mencionando, na conversa inicial, que está pensando em se 
aposentar em breve. 
 
M.Z. – Estou pensando no que é que eu vou fazer da minha vida, não é? Eu tenho 63 
anos. Já completei o meu tempo de serviço. Eu estou no que se chama de abono de 
permanência. Abriu-se essa possibilidade de acesso à titularidade no ano que vem, não 
é? E eu estou preparando as coisas para ver se é possível fazer. Depois disso é que eu 
vou tomar uma decisão na minha vida. Não é porque eu não goste de ensinar, não.  Eu 
gosto muito de ensinar. Muito mesmo. Eu, às vezes, aos sábados, dou aula também. 
Mas é a perseguição que começa a pesar. Quando você é mais novo, mais jovem, mais 
afoito, você aguenta. Vai chegando em um certo ponto que você não aguenta mais 
perseguição, entendeu? Dentro da instituição. Não aguenta. E olha que eu durmo. Eu 
boto a cabeça no meu travesseiro, eu durmo. Não tomo remédio. Eu conheço muitos 
colegas que tomam remédio para dormir. Eu não tomo remédio para dormir. Nunca 
tomei remédio para dormir. Aliás, não tomo remédio nenhum. Mas não tomo remédio 
para dormir.  Eu consigo dormir mesmo. E eu já respondi a muitos inquéritos na minha 
vida, a muitos interrogatórios, não é? Então quando vai chegando a um certo ponto da 
vida da pessoa, a gente fica cansado de responder a inquérito. Cansado, não é? Eu não 
sei se eu aguento mais responder. Eu tive um grande problema nos últimos dois, três 
anos, que é um sujeito que eu hospedei no meu núcleo. Eu tenho um núcleo de trabalho 
chamado Núcleo de Estudos Eleitorais Partidários e da Democracia. Eu hospedei esse 
sujeito no meu núcleo para ele trabalhar. Ele não era daqui não. Ele era de fora e esse 
camarada eu acho que ele cresceu os olhos. Ele começou a achar que era o tal dentro do 
núcleo. Já falava em nome do núcleo. Escrevia em nome do núcleo, não é? Se 
intitulando coordenador ou vice-coordenador, etc. E eu comecei a ficar inquieto com 
aquilo dali, porque as pessoas estavam pedindo satisfação a mim. “Quem é fulano de 
tal? Por que fulano de tal faz isso? Por que fulano de tal faz aquilo?” E eu na minha 
ingenuidade de achar que a gente tem que ajudar mesmo. Precisa ajudar as pessoas. 
Tudo é público, a gente tem que ajudar. Não é da gente. Mas esse camarada foi longe 
demais. Roubou os equipamentos do núcleo, dois computadores, máquina de filmar, 
câmera fotográfica. Falsificou minha assinatura. Pediu bolsa em meu nome ao CNPq. 
Esse camarada pintou o sete. Pintou o sete mesmo. E eu disse a ele: “Você vai ter que... 
Nosso casamento vai se acabar.” Eu disse: “Eu já me descasei mais de uma vez. Não 
vejo porque esse casamento não vá se acabar. Todo casamento pode se acabar um dia e 
esse aqui tem que se acabar.” E o camarada não gostou. Ele se revoltou porque achava 
que estava dando uma grande contribuição ao núcleo e que ele não podia simplesmente 
sair, assim, de mãos vazias. Ele não tinha nenhuma vinculação com a Universidade. 
Nenhuma. Nem como aluno, porque ele tentou ser doutorando, e não aceitaram ele, mas 
ele não saiu, não quis sair de mãos abanando. Então esse sujeito infernizou a minha 
vida, viu? Escreveu até para a presidente Dilma. Para a Dilma, para o Ministério de 
Direitos Humanos, Ministério da Justiça, escreveu para a Câmara dos Deputados, para a 
Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, para a OAB, para não sei 
quem. Olha, esse cara infernizou a minha vida, mesmo. Achou pouco e ainda encheu 
um blog que tinha de fotos minhas e dos meus alunos cheio de infâmias, de calúnia e de 
difamação. Isso me custou muito, muito, muito, muito. Porque eu tenho, como servidor 
público, que responder tudo, não é? Não pode não responder. Tem que responder, não 
é? Olhe, isso tudo me custou muito. Três, são três anos já tendo que explicar essas 
coisas todas. Porque esse sujeito saiu, porque não pode ficar, porque fez isso, porque fez 
aquilo. Foi para a imprensa, foi... A televisão veio saber o que tinha acontecido e etc. E 
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eu querendo minimizar porque isso não é uma questão acadêmica é uma questão 
policial, não é? Mas não adiantou. Os blogs todos da vida e tal. Só os jornais é que não 
publicaram nada. Porque ele gostaria era que os jornais publicassem. Claro, não é? Não 
publicaram. Os blogs publicaram, a televisão ainda foi perguntar o que era e tal. Mas 
fora disso... Mas mesmo assim me causou muitos problemas profissionais. Muitos e 
muitos problemas. Isso tudo me cansa, vem me cansando. Agora pouco... Eu sou... Já 
era, não é? Mas continuo como professor da pós-graduação de Direito, sou professor de 
Teoria Política, lá. É... Da Faculdade nossa, aqui. Veio um pedido de informações eu 
não sei nem como, do MEC, saber qual a minha contribuição ao programa de Direito. 
Só pode ser coisa desse sujeito. Porque tem uma lei de acesso à informação que 
qualquer pessoa pode acessar. Só pode ser coisa desse camarada, que deve ter se 
dirigido ao MEC, e o MEC resolveu interpelar a Universidade sobre qual é a minha 
contribuição [risos] para a pós-graduação de Direito. Eu nunca vi isso. Nenhum 
professor que tem daqueles ali jamais foi perguntado qual é a contribuição que eles têm 
para a pós-graduação de Direito. Nenhum. Inclusive os que foram desligados pelo 
coordenador agora há pouco, foram vários por conta da nota do curso. Eu digo: mas até 
isso eu vou ter que responder? Qual é a minha... Meu Deus do céu! Vou pegar meu 
Currículo Lattes e anexar e disse: Quer ver? Leia. Que é um documento público, de fé 
pública. Leia!  Quer saber? Está tudo aí, no Currículo Lattes. Mas que coisa! Isso é uma 
atividade de polícia. Essa é coisa policial. Isso não é acadêmico. Qualquer pessoa que 
quer saber a vida de um docente acessa o Currículo Lattes. Bota lá o CPF e tal, sai o 
Currículo Lattes. E lá tem as informações. O que fez, as bancas, as orientações... Como 
é que o Ministério da Educação mandou... [risos] um pedido de informação para saber 
qual é a contribuição do professor para o programa? E precisa? Basta consultar o 
Currículo Lattes. Lá ele vai ver se ele faz alguma coisa ou não faz, não é? Lá vai eu 
dizer, entrei tal ano a convite de fulano de tal, fiz isso, fiz aquilo. Cansa. Essas coisas 
me cansam muito. Coisas que não precisariam fazer, não tem necessidade de fazer, mas 
me cansam bastante. Isso é o que me faz realmente pensar muito. Sobretudo a saúde, 
porque vai chegando um ponto que você tem que se cuidar... da saúde. Você precisa 
cuidar da saúde, não é? Eu vejo as pessoas morrendo aos 60 anos – 65, 66. Esse ator 
americano morreu com 63 anos, a minha idade. 63 anos! 
 
D.M. – Robin Williams. 
 
M.Z. – Foi. O Wilker morreu com quanto? 65, 66. Ele tinha um pouco mais. As pessoas 
vão morrendo. Vão morrendo. E você diz: Isso deve ser uma vida mal vivida. Só pode 
ser, não é? Porque ela repercute sobre o corpo, sobre o organismo. Eu acho que a gente 
precisa viver bem, gozar a vida. Eu digo que eu vou ser maloqueiro. Eu vivo dizendo. A 
minha profissão seguinte vai ser isso. Vou ser maloqueiro profissional. 
 
C.C. – Maloqueiro? 
 
M.Z. – É. Malandro. Não vou fazer mais nada. Não quero saber de nada nem de 
ninguém. Quem vier me perguntar sobre isso e sobre aquilo eu digo: Olha, não sei. Não 
sei de nada disso não. Só sei de comer, beber, namorar, passear e etc. Não quero saber 
de nada. [risos]. Eu digo isso por dizer. Porque é difícil a pessoa parar de fazer essas 
coisas. Mas às vezes dá vontade, viu? Porque chega um ponto que cansa ser sério. Eu 
não sei se isso acontece com vocês. Mas eu sou muito sério, sério demais. Levo muito 
as coisas a sério. Estava na hora de começar a ser mais esculhambado mesmo, mais 
largado. Cuidar de outras coisas, não é? Não só da política, da democracia, do Partido 
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Comunista, de Marina e de não sei de quem... Porque essas coisas parecem que faz mal 
a pessoa, não fazem bem a pessoa. Eu me lembro de uma declaração de um político 
daqui de Pernambuco que disse que o poder é afrodisíaco. Eu nunca me esqueço dessa 
frase. Eu disse: Pode até ser, mas também mata. Conheço muitos que morreram por 
conta da política e do poder também, não é? Não é para todo mundo que o poder é 
afrodisíaco não. Precisa a pessoa [risos] saber lidar com essas... O outro morreu por 
causa da ambição, viu? No raio do avião. Muito ambicioso, queria ser presidente da 
República, morreu por conta da ambição. Muita gente criticou ele, até a Rede Globo, na 
noite anterior, tinha pego ele e tinha dito: “O senhor é muito ambicioso, não é? Porque 
esteve com Lula até pouco tempo, com Dilma até pouco tempo e de uma hora para outra 
virou-se contra ela?” Ele disse: “Não, mas eu tenho direito de pleitear algo mais para 
mim. Eu tenho todo direito de querer mais. Eu não quero ser só isso. Eu quero ser mais. 
Não é proibido, não é?” Aí chamaram ele de ambicioso, não é? [risos] Mas é isso, não 
é? De toda maneira não me arrependi da carreira que eu segui. Eu gosto muito, muito, 
muito do que eu escolhi para fazer na minha vida. Não me arrependo. Me casei com 
várias ex-alunas, é verdade. Também tem esse aspecto. Tive muitos filhos desses 
casamentos. Não posso dizer que o magistério não me deu nada. Seria de uma hipocrisia 
fora do comum. Eu acho que ele me deu quase tudo, além dos dissabores, mas ele me 
deu também muita alegria, muita satisfação, muito prazer. Outro dia alguém disse: “Mas 
você está muito esculhambado. Por que você não procura se ajeitar mais e tal etc.?” Eu 
disse: Porque meu orgulho é outro. Meu orgulho é um orgulho intelectual. É mais um 
reconhecimento do que eu... Da minha contribuição. Eu não tenho mais preocupação 
nenhuma em relação a minha aparência, não é? Meu menino é muito vaidoso, meu 
filho. Eu tenho um filho de 27 anos muito vaidoso. Eu só compro as roupas no Hiper, 
um supermercado que tem aqui. Em uma grife que deve ser de importação chinesa. Os 
chineses compram muita roupa e distribuem por aí, não é? E eles compram essas coisas. 
Ele não, ele só roupa de marca, sapato de marca, relógio de marca, carro tem que ser um 
carro que chame atenção e etc. e tal, não é? Eu disse: Não, mas eu não me preocupo 
mais com isso. Essa questão da vaidade. Eu já fui muito vaidoso quando era jovem. Há 
um episódio na minha vida juvenil, que pouca gente sabe, muito pouca gente sabe. 
Renato e seus Blue Caps foram fazer um show no fim de semana, na minha cidade. E 
Renato estava no auge naquela época, não é como hoje que toca nesses bailes por aí 
afora. Ele estava no auge mesmo, traduzindo as músicas dos Beatles tudinho, mandando 
brasa, não é? E Renato foi se apresentar todo de vermelho, para chamar muita atenção, 
naquela época tinha que chocar, não é? Por acaso só tinha duas pessoas totalmente de 
vermelho nesse baile. Ele e eu. [risos] Todo de vermelho. [risos] E o pessoal dizia: 
“Mas que roupa é essa? Isso é uma roupa muito chamativa, não é? Todo de vermelho.” 
Ele é artista pode, não é? Ele é o Renato e tal. Mas você de vermelho? E não era por 
conta por causa do Partido Comunista, que eu podia até ter alegado que eu era meu 
partido, mas não era não. Era para chamar atenção mesmo. Eu disse: Mas essa fase já 
passou. Está sepultada, não é? A gente vai mudando e vai dando valor a outras coisas. 
Eu não tenho coragem de pegar 200, 300 reais e comprar uma roupa, mas com livro é 
diferente. Eu estive na livraria Cultura e vi dois livros que eu não comprei porque o 
primeiro eu namoro muito, depois me caso. É um livro de Heidegger comentando sobre 
Nietzsche. Fazendo, analisando Nietzsche, não é? O niilismo de Nietzsche, a vontade de 
poder... 190 reais o livro, uma maçaroca assim, ó. Esse livro meus olhos chega 
faiscaram assim. Mas aí eu botei a mão no bolso e disse: Eu acho que o dinheiro não dá 
pra comprar esse livro. Aí comprei um mais baratinho. Um livro do Habermas chamado 
Teoria e Práxis que há muito tempo eu estava atrás desse livro. Foi traduzido agora pela 
Unesp. Aí eu digo: Epa! Esse é mais barato. É 90 reais. Aí comprei o de 90 reais. Livro, 
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eu não tenho problema de comprar, eu gosto muito de comprar. Agora, outras coisas, eu 
não acho muito importante, não. Carro, sapato, telefone, nada disso, eu acho importante. 
E tenho a impressão que daqui para frente vai piorar mais ainda. Aí é que eu não vou 
dar mesmo valor a isso mesmo. [risos]. Vou parecer um mendigo por aí afora. [risos] Os 
camaradas dizem: “Professor, nós profissionais liberais, advogados, médicos, nós não 
podemos andar assim. De calça jeans, de camiseta, de sandália. Nós não podemos andar 
assim. Porque aí ninguém acredita na gente. Um médico, um advogado, sem carro ou 
com carro vagabundo. O senhor pode ser dar ao luxo de andar desse jeito. Aí de calça 
jeans, de ‘sapatênis’, mas nós não.” Eu outro dia, fui em um fórum, fórum, um cartório, 
ver um processo e o camarada disse: “O senhor é quem? O senhor é parte? O senhor é o 
advogado? Quem é o senhor? Porque o senhor está querendo ver o processo.” Eu disse: 
Eu sou o professor dos advogados. Só que os camaradas ficaram assim, ó. Como eu sou 
professor da pós-graduação de Direito, eu disse: Olha, eu sou professor de juízes, de 
promotores e dos advogados de uma maneira... Está bom? [risos] Só por brincadeira, 
porque a aparência é uma coisa muito séria, não é? O sujeito que não tiver uma boa 
aparência está destinado a ser tratado com uma ralé. Vai ser a ralé brasileira, não é? Mas 
isso é bobagem, não é? Dizia Maquiavel, quando estava afastado de tudo, que a grande 
compensação dele era se trancar na biblioteca e ler os autores da Antiguidade, porque 
ele achava que estava na companhia deles. Era a compensação de Maquiavel nessa 
época. 
   
C.C. – Bom, está bem. Tem mais alguma pergunta, Dirceu? Está ótimo. A gente cobriu 
aí sua trajetória. 
M.Z. – Está bom? Espero que... Eu disse coisas aqui que são impublicáveis [risos], não 
é, que se esse povo daqui desse departamento souber, vai ser uma tristeza. Mas que 
fique registrado para posteridade.  
 
C.C. – A gente, bom, agradece a sua disponibilidade. 
 

[FIM DO DEPOIMENTO] 
 
 


