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Entrevista: 27/04/2015  

 

A.M. –Samuel, satisfação estar aqui com você nesse projeto. Começando a sua história, um 

pouco, você nasceu em 1957, no interior do Rio Grande do Sul? 

S.S. – Exatamente. Eu também agradeço a vocês pela oportunidade de conversarmos a respeito 

de, imagino, vários temas que a todos nós, imagino, interesse bastante. Eu nasci em uma 

pequena cidade do Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul, no ano que você já citou. Uma 

cidade, até então, com um razoável porte, mas a cidade hoje, ela praticamente paralisou no 

tempo. É uma cidade bastante simpática, por outro lado. Baseada em uma economia do arroz 

e em uma agroindústria que dava suporte a essa produção de arroz. 

A.M.– E estudou lá em Cachoeira? 

S.S. – Eu estudei lá o ensino que hoje seria o fundamental e o primeiro ano do ensino médio 

em um colégio marista, em um primeiro momento, a maior parte do tempo, depois, por um ano, 

também em um colégio religioso, mas, aí sim, um colégio luterano. Fiz o primeiro ano do 

ensino médio nesse colégio. 

A.M. – Seus pais, sua família, vinha de que... Como era a formação? 

S.S. – Uma família de classe média baixa, classe média, no máximo. Meu pai do Exército. Um 

suboficial, na época, do Exército. Uma família bastante numerosa. Nada, assim, a mais, 

especial, em respeito disso. Uma família que permanece ainda bastante unida até hoje. 

A.M. – Seu pai era sargento? Como é que ele ingressou nisso? 

S.S. – Ele era sargento, depois foi até o posto de capitão, no quadro complementar. Quadro... 

Não sei o nome exatamente, mas fez a carreira assim, se aposentou. Quando foi para a reserva, 

era capitão. 

A.M.  – E vocês foram viver... Sua família foi viver nessa cidade por conta da profissão do seu 

pai? 

S.S. – Não, não, não. Na verdade, tanto meu pai, quanto minha mãe, são dessa cidade. 

Nasceram lá. A família não se movimentou em nenhum instante. 

A.M.  – Seu pai serviu sempre nessa... 

S.S. – Sim, sempre ali. Um ou outro momento que ele saiu, a família, a maior parte da família 

permaneceu nesse local. 

A.M.  – E depois dos seus estudos iniciais na cidade, você falou que fez até o primeiro ano do 

ensino médio... 
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S.S. – Aí, entre outras alternativas, que se apresentavam a esse seguimento social, 

evidentemente não exclusiva, mas uma das possibilidades, e, certamente, influenciado pelo 

meu pai, - não determinado, mas influenciado, por ver a vida dele, - eu prestei concurso à 

Escola Preparatória de Cadetes do Exército e ingressei em 1974 e aí refiz o primeiro ano do 

ensino médio. Eram três anos, naquela ocasião, a escola. Então, eu tive que refazer, 

obrigatoriamente, o primeiro ano. 

A.M.  – E aí você foi para a preparatória em Campinas. 

S.S. – Em Campinas. 

A.M.  – E como é que foi esse período lá? 

S.S. – Esse período, eu penso que há duas maneiras de enxergá-lo. Enxergar a partir de lá, o 

que é um pouco distante, e a partir do olhar que eu tenho hoje. Eu acho que eu falo muito mais 

do que eu vejo hoje. Na Escola de Cadetes havia um ambiente até que bastante confortável, 

não havia muita pressão, nada disso. Mas depois eu soube que ali se acobertava, inclusive, 

oficiais torturadores, o que me parece, principalmente, inadmissível que pudesse ter acontecido 

isso. E essa escola, que do ponto de vista do olhar, ela é bastante simpática, não sei se vocês já 

conheceram, é uma casa rosa, muito ampla, com muros muito baixos. Esses muros são muito 

baixos. Mas, ao mesmo tempo, esse muro era um muro protetor, que protegia de uma forma, 

talvez, excessiva, os alunos do mundo que estava acontecendo fora dela. Em 1974 ainda um 

período que estava finalizando aquele período mais duro do regime autoritário. 

A.M.  – [Dentro] do governo Geisel. 

S.S. – É, exatamente. Esteve na escola, ainda, eu vi à distância, evidentemente, o Médici. Ele 

esteve lá, ou seja, era final daquele período. Ele esteve em visita à escola logo aí nesse período 

que eu estava ingressando. Depois começou o governo Geisel, imagino ali por março, abril 

daquele ano. 

A.M.  – Entre seus estudos no colégio religioso... Estudou em colégio público e depois em 

colégio luterano. 

S.S. – Não, dois colégios religiosos. Não estudei em colégio público. Um colégio marista, onde 

eu fiquei desde o início do ensino fundamental. Porque eu ainda fiz primário e ginásio. Foi o 

último ano que havia primário e ginásio, então eu fiz nove anos. Nove anos foram nesse colégio 

marista. 

A.M.  – E aí essa passagem do colégio religioso para uma escola militar? 
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S.S. – É importante destacar que o colégio marista, olhando hoje com esse distanciamento no 

tempo, não dava tanta relevância ao ensino religioso. Os irmãos maristas – uma ordem religiosa 

ligada, exclusivamente, ao ensino – se dedicavam mais, ou priorizavam mais, as artes e o 

esporte. E, claro, o ensino era considerado um bom ensino. Era um colégio privado, colégio 

particular, era considerado um bom ensino. Nós somos sete irmãos e os sete fizeram a escola. 

Houve algum momento em que seis de nós estávamos na escola, nesse mesmo colégio. Então, 

era uma família bem conhecida. Portanto, não eram muito exigentes, não era uma vida, assim, 

tão fechada. Eles eram, até que olhando hoje, bastante flexíveis. Mais ainda no colégio luterano. 

Esse colégio luterano era caracterizado por ser uma escola muito exigente do ponto de vista 

dos estudos e assim por diante. Na cidade, evidentemente. Mas era um período, como eu estava 

me preparando para o exame da Escola de Cadetes, o processo de seleção, era uma época que 

eu me dedicava muito aos estudos, então eu não tive muita dificuldade em passar. Esse ano aí 

foi bastante interessante também. 

A.M.  – Foi uma opção da família, ou, enfim, por algum motivo, você não foi para o colégio 

militar, que era muito comum também. 

S.S. – É, não se aventou, em nenhum momento, pelo o que eu me recordo, se aventou essa 

possibilidade, não. Essa alternativa. 

S.B. – Mas outros irmãos seus seguiram carreira militar, também? 

S.S. – Não, não. Nenhum. Eu fui o único caso. Nenhum mais seguiu. Sim, meus pais se 

preocupavam que nós tivéssemos um bom ensino. Porque era pesado manter seis filhos, em 

algum momento, em um colégio privado. Não era nada barato. Ainda que tivéssemos bolsa, 

alguns de nós, alguma coisa assim. Então, tiramos muito proveito desse período. Foi muito 

interessante, foi muito bom. Agora, a sua pergunta, na verdade, remetia, me parece, o que é 

passar daquela situação para uma outra. A Escola de Cadetes, de maneira geral, havia um 

ensino muito bom na área de exatas. Professores ligados à rede pública de ensino do estado de 

São Paulo – os professores civis – e, de maneira geral, eram professores muito bons. Isso na 

área de exatas. Na área de humanidades, hoje eu reconheço, era bastante frágil. Bastante frágil. 

E, penso, não se aproveitava o potencial desses alunos – que era um título que tínhamos, 

“alunos” – porque era um processo seletivo que envolvia aí 16, 17 mil candidatos para 200 

vagas. Não era tão fácil entrar nessa escola. E eu penso que não se aproveitava exatamente esse 

potencial, que poderia ter aproveitado de forma mais interessante. A única exceção nesse 

ensino de humanidades que me chama atenção até hoje, porque, surpreendentemente, estava 
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em uma vanguarda, era o ensino de Português. De Redação, de Português. Talvez, em boa 

medida, devido ao professor, que ele era bastante heterodoxo. Foi um período, realmente, que 

eu gostei muito, porque eu, quando cheguei à escola e conheci a biblioteca, eu encontrei lá uma 

coletânea dos prêmios Nobel de literatura. E eu me impus a tarefa... Não a cumpri toda, não 

tinha ideia da determinação, mas eu li, certamente, a maior parte desses livros. E, às vezes, 

durante as aulas mesmo. A aula estava acontecendo e eu continuava lendo. Então, eu me 

interessava muito pela literatura, pelo português e eu gostei bastante das aulas desse professor. 

Agora, as outras disciplinas como História, Geografia, realmente eram muito frágeis. 

A.M.  – Eram frágeis em que sentido? Eram dogmáticas? 

S.S. – Não chegavam a ser dogmáticas. Não eram. De fato, não eram dogmáticas. Mas eram, 

de maneira geral, professores militares, que se apresentavam como historiadores, mas 

apresentavam uma história, evidentemente, a partir de uma certa perspectiva factual, 

extremamente positivista, mas interessante. Não havia, no currículo, História do Brasil. Havia 

uma História da América do Sul e era uma carga horária, inclusive, de História, muito reduzida. 

Então nós estudamos, por exemplo, o processo de constituição do Estado argentino. Mas em 

longas e modorrentas explicações. A minha sensação é que não provocava um debate, uma 

reflexão entre os alunos. Isso do ponto de vista do ensino, vamos chamar assim, do que seria o 

ensino médio, que afinal de contas, isso que a escola se apresentava, como um dos seus 

objetivos, preparar exatamente nessa fase de ensino. No caso da vida militar em si – e aí a 

comparação não pode deixar de ser feita com o que veio depois, que é a academia militar, – 

eram oficiais jovens, de maneira geral, oficiais, assim, bastante cordatos, educados. Não eram 

agressivos. Porque isso pode, talvez, para muitas pessoas, considerar que sempre existe um 

estereótipo militar de oficiais mais truculentos, quem sabe. E não era o caso. Talvez com uma 

ou outra exceção, mas a relação era muito boa. Havia o trote, amenizado. Mas uma figura foi 

chave nesse período: o primeiro comandante que eu tive na Escola de Cadetes. E hoje, passado 

tanto tempo, eu reconheço, era um oficial exemplar. Exemplar. Corretíssimo, sereno. E ele fez 

uma série de mudanças, de transformações, em vários aspectos – de uniforme, de corte de 

cabelo, enfim – para aproximar mais a vida daquele aluno, conhecido em Campinas por cadete 

– a sociedade campineira se referia aos alunos como cadetes. Permitiu uma aproximação maior. 

E uma das suas características é que ele chegou a fazer preleção a esse respeito, de que ele não 

admitiria o trote. E depois, no momento que for adequado, eu falarei do trote na Aman, que era 

uma situação inteiramente diversa. Então, sempre me chamou muito a atenção, pela correção 
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de atitudes dele. Realmente, de fato, hoje, eu tenho convicção de que foi um oficial que me 

marcou muito. Embora distante na vida de um aluno, era o comandante, mas tem uma memória 

muito favorável, muito positiva em relação a ele. 

A.M.  – Você disse que não estudava história do Brasil. Como é que vocês se relacionavam 

com o período político? Porque não se estudava a história do Brasil, mas os militares ocupavam 

a presidência da República. 

S.S. – Aqueles muros baixos, muros rosas, era um muro protetor e ali se vivia uma redoma. Eu 

não posso generalizar, mas eu, por exemplo, não tinha ideia do que acontecia nos porões da 

ditadura naquele momento. A mínima ideia. Isso não era tratado, não era discutido, não era 

falado. O que havia era exaltação, por exemplo, no 31 de março, das conquistas que o regime 

teria conquistado. Mas eu penso que não era tão incisivo. Eu tinha 16 anos nessa ocasião. Eu 

tinha colegas com 14 anos. E mesmo os oficiais, no cotidiano, não se portavam no sentido de 

defender ardorosamente o que estava acontecendo. Então hoje eu reconheço que era um mundo 

bastante à parte, me parece. 

A.M.  – Do ponto de vista da tua experiência pessoal confirma um pouco o que o [Alfred] 

Stepan dizia sobre aquele período político? Que havia o Exército enquanto governo e o Exército 

enquanto instituição. Ali era a instituição funcionando? 

S.S. – Ali era a instituição e uma instituição bastante moderada, eu diria. Na Escola de Cadetes. 

Eu não sei como que eles escolhiam, selecionavam esses oficiais, que estavam aí na faixa. Os 

que tinham contato direto com os alunos tinham 26, 27 anos. Oficiais jovens. Primeiros 

tenentes, nesse caso. A minha memória, se não me falha tanto, já são aí 40 e poucos anos, é 

que não havia, realmente, um esforço dogmático de “vamos proteger...” Havia essa exaltação, 

em alguns momentos específicos, mas também não havia uma corrente contrária. Isso está 

totalmente fora de qualquer possibilidade, até porque grupos que eram dissonantes foram 

alijados já a partir de 1964. Então, não havia nenhuma voz que pudesse romper com essa 

perspectiva. 

A.M.  – E a passagem da escola preparatória para o ingresso na Aman? 

S.S. – Essa passagem foi uma passagem brusca e o mundo da Escola de Cadetes para o mundo 

da Academia Militar, a diferença era gritante. O primeiro ano da Aman, não que tenha sido 

insuportável, não é esse sentido e não que tenha sido extremamente difícil, porque eu penso 

que existe um certo exagero em apresentar a vida militar como algo somente permitido ou 

superável por aqueles que têm algo a mais do que a grande maioria. Não é verdade. Não é. Não 
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está ali um mundo que seja um mundo tão superior assim a qualquer outra situação. De forma 

alguma. Eu não consigo, passado tanto tempo, eu não consigo identificar essa superioridade, 

ou essa excepcionalidade daqueles que estão ali. Mas, esse primeiro ano que eu passei, eu não 

encontrava, – não encontro até hoje –, sentido. Ou seja, era uma repetição de algumas coisas, 

algumas instruções, alguns conhecimentos que já conhecíamos, porque a grande maioria tinha 

vindo da Escola de Cadetes. Naquele momento, eu não era exclusivo. Alguns vinham de 

colégios militares e alguns poucos vinham de escolas fora do meio, da estrutura de ensino 

militar. Não me recordo exatamente, mas eu imagino alguma coisa como 60% da Escola de 

Cadetes, 30% dos colégios militares e 10% que provinham fora dessa estrutura. Penso eu, mas 

eu não tenho muita certeza desses números. Então, era uma repetição, só que o nível dos 

oficiais, comparativamente, era muito mais baixo. Eu tenho que dizer exatamente assim, porque 

eram, na sua maioria, truculentos, não me parecia que tinham uma clareza de onde eles queriam 

chegar e o tratamento era um tratamento muito pesado, muito agressivo. Excessivamente 

agressivo. E ainda, paralelamente, havia o trote. O trote era descabido. Tanto que houve uma 

situação que eu me insurgi contra o trote. Eu disse: “Eu não vou aceitar mais.” O que não era 

permitido, porque o funcionamento da gramática na Academia Militar passava por esse 

processo do trote, que seria, pretensamente, uma afirmação de uma hierarquia, mas era uma 

brutalidade absolutamente sem sentido. Então, foi um ano muito ruim. Péssimo. 

A.M.  – E quando você tomou essa atitude de dizer que não aceitaria mais? 

S.S. – Bom, sofri bastante. Porque aí o tempo todo me pressionavam para ver se eu ia ceder. E 

eu adotei uma postura de... eu não falava mais nada e ficava, praticamente, inerte. Mas também 

não cumpria o que me obrigavam a fazer. Porque o trote, todo modo, ele feria as normas. Ele 

acontecia, evidentemente, com o conhecimento da hierarquia, mas ele acontecia no 

underground. Nós estávamos nos porões. Essa faceta é, para mim, uma lembrança muito 

amarga. Extremamente amarga. Eu não consigo identificar nenhuma razão para existir um trote 

naquela... Não é o caso de entrar em detalhes, mas realmente não concordava. O que mudou 

foi do meu primeiro ano para o segundo ano. Naquela ocasião – isso me referindo a 1977 – o 

período em uma arma à escolha eram três anos. Depois passou a ser dois. Eu não sei como que 

está hoje, mas eu imagino que sejam dois e dois. Naquela ocasião, era um ano só no período 

básico e três anos na arma. E eu escolhi a cavalaria. Cavalaria exigia, naquela circunstância, 

uma classificação muito boa, porque foi a primeira arma que se usava o termo “fechou a arma”. 
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Ela foi a primeira a fechar. Por exemplo, se eu tivesse ido para uma outra arma, teria uma 

classificação melhor. 

A.M.  – Você lembra sua classificação, evidentemente. A vida do cadete é muito... 

S.S. – Eu tinha uma boa classificação. Estava, assim, no primeiro terço superior de notas. Eu 

era melhor na Escola de Cadetes. As minhas notas eram melhores. Daqueles 17 mil, por 

exemplo, eu fui aprovado em 11º lugar. É uma classificação... E fui bem durante a Escola de 

Cadetes. Quando eu cheguei na Aman, eu caí bastante. Eu caí. Talvez até por essa situação aí 

do primeiro ano. Agora, o ingresso na cavalaria, por outro lado, foi um sossego, porque o 

primeiro aspecto – já que eu me referi bastante – do trote, é que havia uma tradição, por força 

de um acontecimento terrível em um passado distante, aí na escola do Realengo, que em um 

trote um cadete faleceu. Então havia uma tradição na cavalaria de que não havia trote. A 

cavalaria, por exemplo, não se manifestava a partir dessa gramática do trote. Ao contrário, o 

lugar que ficávamos muitas vezes era um ciclo de proteção aos cadetes do primeiro ano. E a 

cavalaria, diferentemente, o relacionamento era muito mais ameno, muito mais próximo, 

inclusive, na relação dos cadetes com os oficiais. Então, esses três anos posteriores foram bem 

mais confortáveis e bem melhores. Isso não quer dizer que não tenham ocorrido problemas. 

Depois, se for o caso, eu cito aqui. 

A.M.  – Por que você escolheu a cavalaria? 

S.S. – Eu penso que o cadete fica atento ao espírito, ao que se chama espírito das armas. E há 

também uma questão de uma convivência. Como sendo gaúcho, participando muito do grupo 

de quem veio do Rio Grande do Sul... Na Escola de Cadetes, então, já tínhamos um grupo de 

danças gaúchas. Eu participava desse grupo, participei. Esse grupo era muito unido e a maior 

parte desse grupo, 80%, escolheu a cavalaria. Então, eu estava dentro de um ambiente que 

favoreceu essa escolha. A escolha foi, eu não tenho dúvida, a mais acertada. Eles faziam, no 

primeiro ano, uma avaliação psicotécnica, psicológica, no sentido de orientar os cadetes. 

Quando houve uma entrevista, no meu caso, ele disse: “Olha, pelo seu perfil, em todos os 

cursos eu acho que não haverá dificuldade de você se adaptar.” Na verdade, não iria alterar, eu 

penso, a minha decisão. Mas reforçou que, para a cavalaria, não haveria nenhum problema. A 

cavalaria, então, foi uma mudança importante, porque ficou um ambiente bem mais... Um 

ambiente mais acolhedor, menos agressivo. Eu, até por perfil, eu não tenho um perfil de ser 

muito agressivo, ao contrário. Então não me fazia bem esse primeiro ano básico, realmente, 
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não me fazia bem. Eu não tinha muita consciência disso, mas depois eu percebi pela 

comparação. 

A.M. – Desse período da cavalaria, é interessante porque você fala que havia um ambiente 

muito tranquilo e ameno na Escola Preparatória em Campinas e que era um clima muito 

diferente do que se encontrava na Aman. Do ponto de vista da história política do país, a gente 

está em um processo de abertura e você falou que conheceu o Médici. Em 1977, o presidente 

já era Geisel. Tinha um discurso e uma política prática de enfrentar a repressão. Aí, novamente, 

como é que tem essa questão dos militares enquanto governo e militares enquanto instituição 

ali na Aman? Por que as coisas eram tão diferentes? 

S.S. – Perfeito. Eu penso que, diferentemente da Escola de Cadetes, na Academia Militar havia, 

nitidamente, o esforço... Não era só um esforço deliberado, mas um esforço sistemático, 

estruturado, de doutrinação em relação ao regime autoritário. Então, era uma situação muito 

distinta daquela anterior. Os tempos que corriam fora, me parece que não havia sincronismo 

com os tempos internos. Porque o ambiente da academia... Porque quando eu me referi a 

cavalaria no sentido do cotidiano, a academia, como um todo... – é difícil dizer isso, porque eu 

não posso comparar com outro período – mas ela não refletia esses ares da transição. Eu não 

consigo identificar. Talvez seja algo que eu tenha que pensar um pouco melhor. Sua pergunta 

me é muito instigante, mas eu não consigo identificar que essa sincronia entre uma transição, 

ou período da chamada abertura, ou liberalização do regime, a partir do governo Geisel, e uma 

situação similar interna à Aman. O discurso, a doutrina, era bastante forte. Se acentuavam os 

elementos que confirmavam o regime como uma revolução redentora democrática, enfim, 

aquilo que já é bastante conhecido. Agora, foi no curso de cavalaria que se deu uma primeira 

fissura em um período da vida que, talvez, se seja mais ou menos idealista. Mas ocorreu uma 

fissura, que ela jamais foi ultrapassada. No terceiro ano da Aman, no curso de cavalaria, naquilo 

que se chamava de ensino profissional – depois eu falarei do ensino universitário – mas ali 

houve uma descrição de uma tortura. Pela primeira vez, 1979, eu soube que havia tortura em 

unidades militares. E houve uma descrição pormenorizada de uma mulher torturada em uma 

mesa e seviciada, inclusive, com lagartixa, lagarta, alguma coisa assim. Aquilo me horrorizou 

de tal forma, que eu me levantei e saí da sala, o que, do ponto de vista dos procedimentos do 

regulamento militar, não se pode agir dessa maneira. Mas eu não consegui, sequer, 

acompanhar, porque eu fiquei muito chocado. Extremamente chocado. Depois, no intervalo, 

um colega de turma me disse: “Mas o que você fez? Não pode.” Eu falei: “Você ouviu? Você 
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percebeu do que nós estamos tratando?” E eu notei que a maioria, aparentemente, ou inerte, 

ou, enfim, não se chocaram com aquilo. Para mim, foi uma fissura irrecuperável. 

A.M.  – Era uma instrução de...? 

S.S. – Eu não sei por que veio à tona essa questão. 

A.M.  – Era alguma questão... Vocês estudavam muito a contra insurgência? 

S.S. – Havia exercícios em uma seção específica da Aman, durante uma semana no ano, muito 

duros do ponto de vista físico, psicológico, muita pressão, que era, na maior parte dos casos, 

guerra contrarrevolucionária. Eram, inclusive – isso é importante você registrar –, em um dos 

anos, eu não me recordo, não tenho certeza, talvez segundo ano, o foco era tortura. Ou seja, se 

ensinava os mecanismos de tortura. Quais os aparelhos, como... Inclusive, nós tínhamos que, 

de alguma maneira, testar os aparelhos. Pau de arara, esse tipo de coisa, nós tivemos que passar. 

Mas entender como é que funcionava, como é que montava, como é que organizava. Essa 

semana era alguma coisa um pouco à parte do restante, mas vale registrar isso. Ou seja, em 

1978, ou 1979, uma semana inteira com técnicas de contraguerrilha em que se aprendia como 

torturar. Com fios, dar choque com o telefone de campanha, tudo isso. Mas não que alguém 

tenha descrito: “Olha, fizemos assim.” Mas isso é parte daquele contexto do que se apresentava.  

A.M.  – E aí, nessa aula do terceiro ano, a pessoa descreveu. 

S.S. – Houve o relato. Agora, porque... Na verdade, a temática não estava atrelada a isso. Eu 

não lembro exatamente como iniciou. Algo assim que não era do conteúdo, mas o oficial se 

sentiu [inaudível] a tratar do tema. Não sei exatamente as razões. Mas essa foi uma fissura 

incurável. Eu não consigo esquecer até hoje. 

A.M.  – Além dessa questão de contraguerrilha, o currículo profissional, o que mais...? 

S.S. – O currículo profissional era um currículo... Eu não tinha evidente visão disso, hoje que 

eu reconheço. Era um currículo cuja doutrina de emprego das Forças, enfim, ela ainda refletia, 

na melhor das hipóteses, a Guerra da Coreia. Então, havia aí um retardo, pelo menos, de 25 

anos. Ou seja, todo o emprego, por exemplo, da cavalaria... Eu fui da ultima turma ainda 

hipomóvel. Fiz exercício militar a cavalo. Isso é um capitulo à parte, porque tenho, até hoje, 

uma paixão por cavalos. Fazia equitação, fazia hipismo, fui da equipe da Aman de equitação, 

então, isso eu gostava bastante. Agora, fazer um exercício hipomóvel é um pouco fora do 

contexto. Mas mesmo o emprego das forças mecanizadas ou blindadas refletia muito ainda a 

Guerra da Coreia. Raramente havia instrutores que ultrapassavam esse período. Aconteceu, 

mais de uma vez. Não sei se é o caso, depois, de citar nomes. 
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A.M.  – Fica à vontade. Pode colocar agora. 

S.S. – Um oficial que, nitidamente, rompia com essa perspectiva era o, hoje, general Heleno. 

Ele era capitão, era comandante. Havia um comandante imediatamente acima dos cadetes e ele 

era capitão, comandava um ano inteiro. Então, quando eu estava no quarto ano, ele era o 

comandante, vamos dizer, do quarto ano da Aman. Ele era um oficial que estava na vanguarda, 

nesse sentido do emprego. Porque ele tratava operações de blindados, ou mecanizados, por 

exemplo, que voltavam à Guerra do Yom Kippur, à Guerra dos Seis Dias, então era alguma 

coisa de dez anos antes. Isso estava bem up to date, eu diria. Então, os exercícios que ele 

pensava eram bastante interessantes por essa razão. E uma liderança, sem sombra de dúvidas, 

extremamente forte. Um oficial, esse sim, um líder militar. Um certo tipo de liderança, mas 

bastante importante. Mas esse era um caso um pouco à parte. Na cavalaria os oficiais, de 

maneira geral, o relacionamento com os cadetes era muito bom. Para mim, muito bom significa 

dizer: não havia um distanciamento excessivo, o relacionamento era mais... orientado por uma 

gramática de respeito mútuo. Não havia agressividade, nenhuma violência. Ao contrário do 

que acontecia no primeiro ano. Mas isso, eu diria, era uma situação muito particular da arma 

de cavalaria. 

A.M.  – Por que as outras armas você conseguia diferenciar? 

S.S. – Ah, nitidamente. Nitidamente. O distanciamento, inclusive, entre os cadetes era muito 

forte. A hierarquia entre quem estava no segundo, terceiro e quarto ano era bem demarcada. 

Com os oficiais, então, era visível a separação e o distanciamento. Na cavalaria não ocorria 

dessa maneira. Era um grupo... O grupo todo, cavalaria, era um grupo mais coeso, então, isso 

favoreceu bastante, eu diria hoje, eu ter permanecido lá. Sem dúvida a cavalaria foi importante 

nesse aspecto. 

A.M. – E os outros conteúdos que não os conteúdos profissionais, de formação universitária, 

propriamente dito? 

S.S. – Aí, novamente, repete um pouco da Escola de Cadetes. Ainda que lá eu não me recorde 

de nenhum professor civil. Não, não me recordo. Nas chamadas Ciências Exatas era um ensino 

muito bom. Nitidamente, os professores conheciam aquilo que tratavam. Na área de 

humanidades, com pouquíssimas exceções, era muito fraco. Extremamente fraco. Salvo, claro, 

dentro daquele contexto, as aulas de Filosofia e de Psicologia, que me chamavam mais atenção 

em relação a tudo que acontecia, eu me dedicava bastante. Mas um ensino muito voltado, muito 

ligado a apostilamentos, sem debate, sem algo que chamasse atenção. Eu diria, era um ensino 
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muito burocratizado. Não acendia, me parece, nos cadetes, um esforço de reflexão mais crítico, 

nada. Ao contrário. Um conjunto que conteúdos que era, simplesmente... Tinha que ser 

reproduzido, posteriormente, nas provas. Então, realmente não me chamava, assim, tanta 

atenção, não me exigia muito. Esse aspecto não foi favorável. Era muito frágil. 

A.M.  – E você se formou na Aman em 1980. 

S.S. – 1980. Isso. 

A.M.  – E da Aman foi...? 

S.S. – Da Aman... Eu só queria relatar a segunda fissura, se é o caso. Eu serei breve. A segunda 

fissura foi no quarto ano. Uma palestra para todo o corpo de cadetes, então, significa dizer 

alguma coisa de 1.000 e tantas pessoas, em um espaço muito amplo, em que um coronel narrou 

como o Exército havia se comportado, quais relações que tinham sido desenvolvidas no que se 

chamava internamente de Guerrilha do Xambioá, que é a Guerrilha do Araguaia. E, nesse caso, 

foi descrito que como... Vamos recordar que houve o emprego em torno aí de 3.000 soldados 

contra um conjunto de guerrilheiros de 70 e poucos. Essa palestra foi muito clara e eu vou dizer 

isso com todas as letras: os guerrilheiros foram assassinados. Assassinados. E como não era 

possível transportá-los pela selva, os polegares eram arrancados para que se comprovasse que 

aquele x guerrilheiro, ele realmente tinha perecido. O que se entendia como uma guerra, afinal, 

essa era a visão oficial, se tratava de uma guerra. Isso também, para mim, foi um choque. 

Primeiro pela desproporcionalidade. Segundo pelo grau de violência. E eu comecei a notar... 

Eu não tinha muita clareza naquele momento, mas eu me recordo bem do dia que, como eu 

fiquei bastante chocado, da mesma maneira... Eu não me ausentei, não me retirei, mas ouvi 

com muita atenção e me violentou bastante imaginar que, de alguma forma, eu me via em um 

ambiente em que esse tipo de atitude não era criticado. Na verdade, muitas vezes elogiado. 

A.M.  – Em que contexto aconteceu essa palestra? 

S.S. – Porque havia essas palestras, com uma certa frequência, de alguma temática e esse 

coronel veio tratar desse assunto. Ou seja, nós estamos em 1980... Então, se voltarmos à sua 

questão anterior, a dissincronia é ainda mais visível. Já é governo Figueiredo nessa altura. E 

foi apresentado em um tom de exaltação. Não era um tom, assim, de “vamos rever esse passado, 

vamos ponderar a respeito disso.” Não. Sopesar minimamente o que estava acontecendo já no 

país com aquela circunstância anterior, que se referia ao início dos anos 1970. Esse coronel 

havia participado dessas operações, então ele veio relatar o que havia acontecido. Mas o tom 

era claramente de exaltação ao que havia sido... Era um feito! Era apresentado como um feito 
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heroico. Isso nos anos 1980. Então, é algo que já estava, para mim, criando uma situação que 

começava a me incomodar bastante do ponto de vista pessoal, até mesmo emocional. 

Terminada a Aman, eu vim aqui para o Rio de Janeiro. Era uma unidade que não existe mais 

naquele local. Eu não conheço a nova unidade, eu sei que ela está na Vila Militar, mas ficava 

em Campinho, Cascadura. Era um regimento de cavalaria mecanizado. E por razões... Não há 

controle disso, mas eu fui comandar um pelotão que, anos antes, quem havia comandado era 

exatamente o general Heleno. O mesmo pelotão. E ali também ele era como uma figura bastante 

conhecida. Mas, quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu já começava a sentir ganas de 

conhecer outra perspectiva. E, no final desse ano, de 1981, eu prestei vestibular para Ciências 

Sociais na UERJ e na federal do Rio de Janeiro. E aí, em 1982 eu comecei a cursar o curso na 

Uerj. Eu fui aprovado nos dois. Me preparei, como vestibular, eu estava indo com um pouco 

daquela..., que tinha acontecido anteriormente, uma certa disciplina de trabalho, então eu 

consegui me preparar em um prazo de tempo até curto e fui aprovado em primeiro lugar nos 

dois vestibulares, inclusive. 

A.M.  – Em Ciências Sociais. 

S.S. – Em Ciências Sociais. Mas optei pela Uerj pela distância de Campinho. Era mais fácil vir 

de Campinho. Agora, um caso interessante, do ponto de vista político do país, é que em 1981 

houve o atentado ao Riocentro. E houve aquele inquérito policial militar e quando ele foi 

concluído – isso eu me recordo bem – os comandantes apresentaram o resultado aos oficiais e 

aos sargentos. Então vimos com ilustrações, com o que tinha ocorrido, enfim, e a pessoa que, 

minimamente, conhece alguma coisa de explosivos, já estava percebendo que não podia ser 

daquela forma. Quando terminou essa exposição, um sargento do meu pelotão me disse o 

seguinte. Eu era aspirante: “Aspirante, não teria sido melhor o coronel nos dizer: ‘Aconteceu 

dessa forma, mas a versão que nós vamos passar para fora é essa que eu apresentei aqui.’” 

Porque disse o sargento: “Não dá para engolir essa história.” Ela não fazia sentido. Aquilo era 

uma peça de ficção. Isso que era duro, porque talvez... É claro que essa atitude não teria sido 

tomada. O coronel não ia assumir essa responsabilidade institucional de dizer: “Não foi assim, 

mas vamos contar que sim.” Mas o que foi apresentado é absolutamente risível. Não era 

possível imaginar que tivesse acontecido daquela maneira. Então, isso era mais um ponto que 

eu preciso conhecer uma outra perspectiva, porque tem alguma coisa aqui, que não está 

funcionando bem. E aí, em 1982, eu comecei a fazer o curso na Uerj. 



   

 13 

A.M.  – E como é que era essa passagem, uma nova passagem, uma nova transição? Agora de 

uma escola militar para a universidade. Início da década de 1980. 

S.S. – Eu penso que o que mais gostei, de fato, na Uerj, no curso de Ciências Sociais, foi o 

ambiente político. Isso me chamou mais atenção do que propriamente os conteúdos que nós 

estávamos tratando e conversando. Era muito introdutório, o curso me parece, hoje, estava em 

uma fase inicial, de se estruturar. Mas o ambiente político – a expressão acho que é essa, mesmo 

– eu me apaixonei pelo ambiente político. Porque em 1982 foram as eleições para governo do 

estado e a Uerj refletia esse ambiente político muito fortemente. Inclusive, todos os candidatos 

a governador estiveram na Uerj, fizeram as suas apresentações, as suas propostas e esse 

ambiente me empolgou bastante. Ali já ficava, já começava a se configurar uma certa 

perspectiva, e aonde eu comecei a me posicionar politicamente. Visivelmente, claramente, 

como até hoje, à esquerda. Então a Uerj contribuiu para isso, para que esse debate mais político 

tivesse me aproximado bastante, eu me senti muito próximo de uma certa leitura. Ainda não 

muito sistemática, não muito clara, mas essa ambiência foi muito importante para mim. 

S.B. – E como é que era esse seu duplo pertencimento como militar estudante de Ciências 

Sociais? 

S.S. – Essa é uma pergunta chave, eu penso. Porque em 1982 eu comecei a perceber e a viver 

uma dubiedade muito forte, uma cisão muito forte. Eu era, eu posso dizer isso com muita 

tranquilidade, eu era um oficial muito aplicado, muito responsável pelo o que eu fazia. Mas do 

ponto de vista político-ideológico, nitidamente, eu me afastava tanto que, quando havia 

instruções que havia um conteúdo chamado guerra revolucionária, eu não ministrava aquilo. 

Eu pedia para outro colega, porque eu não conseguia falar sobre aquilo. Isso já em 1971. Não 

precisou entrar na Uerj, não. Eu não conseguia transmitir aquele tipo de conteúdo, porque eu 

não acreditava naquilo de modo algum, mas eu não sabia bem por quê. Ou seja, eu percebia 

que havia algo ali que não se resolvia e exatamente isso me levou a procurar uma outra área 

para entender um pouco melhor, afinal de contas, que país era aquele que me foi apresentado 

durante sete anos – em particular nos últimos quatro anteriores – e o país que eu estava 

começando a enxergar com outros olhos. Começando a ver e entender que havia alguma 

questão que não... Quer dizer, realmente não havia uma confluência entre uma perspectiva e a 

outra. Isso depende, eu diria, muito de um comandante. Mas o comandante desse regimento, 

ele não enfatizava muito as questões do regime, ele não dava essa toada. Ele era mais 

preocupado com as questões, vamos chamar assim, profissionais. Inclusive, com algo que é 
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importante registrar, para mim vale: era muito comum que os oficiais empregassem uma vareta, 

alguma coisa, quando usavam [inaudível] e vinha, inclusive, de uma tradição da cavalaria, que 

os oficiais usavam pinguelim quando montavam. E esse coronel proibiu que se usasse. Ele 

falou: “Proibi porque, por vezes, a pessoa, no entusiasmo, ela pode tocar alguém com aquilo. 

Está proibido qualquer uso de qualquer ferramenta, ou utensílio, que deixe antever qualquer 

possibilidade de...” Vamos dizer de outra maneira, claro que não era o caso, mas de tortura. 

Isso era importante. Era uma atitude bastante importante. Eu reconheço que era uma 

manifestação. Porque eu ouvia histórias, de anos anteriores, terríveis, em relação, inclusive, a 

oficiais que, talvez, se empolgassem com aquela visão de mundo... Porque um dos aspectos da 

ditadura é que ela se capilariza e aí há pequenos ditadores. Em várias frentes há pequenos 

ditadores. Sargentos, inclusive. Então, havia, muitas vezes, uma atitude muito degradante e 

exatamente esse coronel estava tentando coibir esse tipo de postura. Porque há uma diferença 

entre a exigência e a violência. E não há nenhuma razão para que haja esse tipo de 

comportamento. Mas aí refletia também o ambiente que era da cavalaria. Na cavalaria, eu ainda 

insisto nisso, esse relacionamento tende a ser mais amigável. Faz diferença esses espíritos das 

armas. 

A.M.  – Em 1982 você ingressou no curso de Ciências Sociais, mas não concluiu na Uerj... 

S.S. – Não, não concluí. Eu gostei bastante, eu ia praticamente a todas as aulas, salvo naquelas 

circunstâncias que a função militar não me permitia. Mas aí, em 1983 eu assumi uma função 

nova e que me ocupava muito tempo. E eu reduzi muito o ritmo da minha presença, minha 

participação no curso de Ciências Sociais na Uerj. O que, na verdade, eu retomei – e aí é um 

outro capítulo –, é que em 1984 eu fui para São Paulo ser instrutor do CPOR (Centro de 

Preparação dos Oficiais da Reserva). E quando eu fui para São Paulo, eu ingressei na USP. E 

aí fui fazer o curso de ciências sociais na USP. Aí é um outro capítulo. Porque aí não era 

somente a questão do ambiente político. Já nas primeiras semanas do curso de Ciências Sociais 

na USP, eu me apaixonei. Literalmente. Aí eu mergulhei, assim, com muito entusiasmo nas 

leituras, nas análises. Em particular, o que era da Ciência Política, porque a USP era um 

universo muito amplo de possibilidades de realizar disciplinas optativas. Eu, claramente, fui 

para o lado da Ciência Política, um pouco da Sociologia e bem menos na Antropologia. Me 

chamava atenção, então, o pensamento político. Entre eles o pensamento marxista. Realmente, 

me chamou muita atenção e eu quis saber cada vez mais. E os chamados intérpretes do Brasil. 

E aí eu acho que esse é o momento em que, do ponto de vista intelectual, eu comecei a conhecer 
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um outro país. Foi em 1984. O ano das diretas, inclusive. O interessante das diretas, uma petite 

histoire, é que na véspera do ato, que ocorreu em São Paulo no dia 26 de janeiro de 1984, eu 

participei de um reconhecimento daquela área, porque eu estaria, dois dias depois, em um 

regime de... Nossa, me falta o termo agora. Mas que ficava lá em uma situação de reserva. 

A.M.  – Prontidão? 

S.S. – De prontidão. Bem lembrado. Eu não lembrava mais disso, desse termo. E desse 

reconhecimento, um coronel do então Segundo Exército... Vejam bem, nós estamos em 1984, 

eu quero registrar isso aqui. Eu não tenho prova, nem sei o nome da pessoa, mas esse coronel, 

em tom de brincadeira, chegou a sugerir que se colocássemos algumas bombas ali na Praça da 

Sé, que isso podia ser bastante interessante. Bom, nesse momento, a minha cabeça, do ponto 

de vista intelectual e mesmo afetivo, o rompimento já tinha acontecido. Eu fiquei escandalizado 

mais uma vez. E quando eu fiquei de prontidão, eu não disse a ninguém, mas eu assumi um 

compromisso interno, que se houvesse uma chamada, eu não atenderia. Mas isso era uma coisa 

só eu e a minha consciência. Porque eu participei do ato pelas diretas em 1984. E eu gostei 

muito de ter participado. Mas gostei, também, porque um comandante do CPOR que estava 

saindo, alguns dias antes deste momento – eu cheguei ali em meados de janeiro de 1984 – o 

comandante disse: “Está na hora de nós elegermos um presidente da República.” Então havia 

aquele que em tom... Com aquele tom que empregou, apresentou esse absurdo e o outro 

dizendo: “É o momento que o país precisa, de fato, eleger o seu presidente.” Ele falou: “Eu 

quero votar para presidente.” O comandante do CPOR disse isso. Só que ele estava saindo do 

comando, mas me chamou muita atenção, porque era a primeira vez que eu ouvia um oficial, 

em uma situação até formal, em uma reunião com oficiais, se apresentar com essa perspectiva. 

Então, a partir desse momento, na USP, realmente, eu mergulhei. Aconteceu uma situação que 

a fortuna me ajudou, porque eu teria que ficar nessa escola militar dois anos. Aí me 

perguntaram se eu tinha interesse de ficar um terceiro. Eu fiquei um terceiro. Aí havia, quando 

eu estava terminando o terceiro ano, em caráter excepcional, me perguntaram se eu gostaria de 

ficar o quarto. Para mim, era bastante conveniente, porque eu estava fazendo o curso ainda na 

USP. Eu fiquei o quarto ano. E depois, eu não sei aonde encontraram uma brecha legal, eu 

fiquei um quinto ano. Então, eu ter ficado cinco anos em São Paulo me permitiu concluir o 

curso da USP, o curso de Ciências Sociais na USP, que eu fiz praticamente inteiro, porque eu 

comecei em 1984 e concluí em 1987. Embora eu tenha colado grau em 1988, eu terminei em 

1987. Então, fiz os quatro anos. Uma ou outra disciplina, eu acabei não fazendo. Pedi uma 
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convalidação de créditos, mas uma ou outra. E aí começou um embate interno, porque eu já 

havia decidido, naquele momento... Comecei a ter uma militância à esquerda, movimentos de 

esquerda, enfim. Naquele momento eu já tinha decidido que eu não ia continuar. E, 

possivelmente, esse ano teria sido 1988, mas aí, para minha surpresa, eu fui transferido para 

uma unidade na cidade de São Paulo, então isso protelou o que acabou acontecendo em 1990, 

que eu pedi demissão do Exército. 

[FINAL DO ARQUIVO I] 

 

A.M. –Como era o ambiente político na USP no período? 

S.S. – Ah, na USP era... Eu, no primeiro momento, fiquei um pouco preocupado com como eu 

seria recebido, porque no curso de Ciências Sociais na USP, alguns professores tinham sumido, 

tinham se exilado, ou forçadamente, ou se auto exilado por razões bastante conhecidas. Esse 

curso, ele refletia, nitidamente, uma posição da esquerda para mais à esquerda, tanto entre 

estudantes, quanto entre docentes. Tanto que era muito forte a perspectiva de análise marxista. 

O curso era visivelmente marcado, ou demarcado por essa leitura, por essa interpretação. O 

que, para mim, foi muito bom, foi ótimo. E se sabia que havia olheiros, havia pessoal do DOI, 

havia pessoal da Polícia Civil, que estavam ali coletando informações e tal. Então, ao mesmo 

tempo em que se falava, por exemplo, nas aulas sobre certa perspectiva, existia um certo clima 

de temor ainda. Havia um certo temor do que poderia ainda acontecer. Ainda mesmo que fosse 

1984. Havia dores muito fortes, havia aqueles que tinham sido marcados fisicamente por essa 

dor, que não necessariamente se manifestavam em público, mas as histórias acabavam sendo 

de conhecimento de todos nós. Então, foi um período, no país, muito importante, se vivia a 

possibilidade, inclusive, das diretas. O término desse período terrível para esse país. Então eu 

vivia esse momento político de criação, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, que eu 

comecei a me aproximar do PT. Não me filiar, mas me aproximei bastante. Esse momento está 

acontecendo no país e eu estou conhecendo, no curso de Ciências Sociais, toda uma perspectiva 

que dava algum tipo de suporte, ou de leitura analítica desse momento. Então, há uma 

confluência importante aí entre esses dois aspectos. O momento do país e o momento mesmo 

pessoal, de conhecer. Mas isso foi se tornando uma situação muito difícil do ponto de vista 

afetivo, intelectual afetivo. Porque cada vez ficava mais demarcada essa distinção. Mas, por 

outro lado, é importante, talvez, que se registre... – claro que esse comentário que eu farei agora 

é bastante subjetivo – internamente, não tanto no CPOR, mas internamente, havia um 
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ressentimento, eu diria, e um desafio, afinal de contas, depois de tanto tempo, 21 anos, o que 

seriam das Forças Armadas? Então havia, eu diria, um certo apego ainda, um certo reforço ao 

passado para demarcar-se muito bem: “A nossa identidade é essa e o que nós fizemos tínhamos 

que ter feito, e fizemos corretamente.” Então, ao invés de ser ultrapassado o período ditatorial 

e do regime autoritário, havia um enaltecimento, porque isso era as marcas que poderiam 

sustentar uma identidade naquele instante. Eu sei que essa leitura, ela se faz agora e ela está 

contaminada por uma..., vamos dizer assim, como eu vejo isso. Mas é um pouco a sensação e 

o sentimento que eu tenho pensando naquele período. 

A.M. – Você foi transferido de unidade em São Paulo e ficou nessa unidade até 1990? 

S.S. – Até 1990. 

A.M. – E como foi essa decisão de sair do Exército? 

S.S. – Essa decisão, como eu disse, já havia sido tomada anteriormente. Em 1990 eu teria que 

ter vindo para o Rio fazer um curso de aperfeiçoamento... 

A.M. – Ah, que era a EsAO? 

S.S. – A EsAO. Aí eu pedi... Havia uma possibilidade de pedir que não acontecesse em 1990. 

Eu não me recordo o termo que era usado. Por questões até familiares, inclusive, eu usei isso 

para justificar o meu pedido. Minha esposa estava viajando muito, trabalhava em uma empresa 

multinacional, então eu justifiquei também por essa perspectiva. E eu consegui, me deram esse 

direito, de protelar esse curso para o ano seguinte. Mas, na verdade, era, de fato, uma tentativa 

de jogando para frente, o que depois se mostrou que não havia outra alternativa. Os anos de 

1989, 1990, desse aspecto foi... Não havia mais como resolver internamente. No CPOR, 

inclusive, ainda, anteriormente, um oficial que tinha sido da Segunda Seção do então Segundo 

Exército, me disse o seguinte, que eu já estava fichado. Que eles já sabiam dos meus passos, 

que eu andava falando muito... Porque eu falava para os oficiais. Para os alunos eu não dizia 

nada sobre política, mas para os oficiais do meu nível eu falava cada vez mais. Então não 

entrou em detalhes, só me disse o seguinte: que eu tomasse mais cuidado, porque estavam 

acompanhando. Agora, como estavam acompanhando, em que medida, eu não sei. Eu era um 

capitão, jovem capitão e era um major, esse que me falou. E ele me disse: “Olha, já conhecemos 

você aqui, eu me sinto à vontade para dizer que é preciso que você tome cuidado.” Quando eu 

fui para essa outra unidade, no Exército, começou a ter uma outra leitura. A leitura que havia 

uma nova esquerda, que iria assumir o poder – em uma perspectiva gramsciana, não é? – que 

iria assumir o poder outras vias, então era importante um cuidado ainda muito maior, uma 
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vigilância ainda redobrada. Isso acho que vale as pessoas se ocuparem bastante desse período. 

Porque esse era o discurso dominante. Nós tínhamos, com frequência, palestras no comando 

militar, que o hoje é o Comando Militar do Sudeste, os oficiais tinham palestras a esse respeito: 

“Olha, fiquemos atentos.” Mas não era no âmbito das unidades. Reuniam todos lá e era o 

comandante que iniciava. Depois vinha algum palestrante, não me recordo, mas para alertar-

nos, nos alertar que havia essa nova perspectiva. 

A.M. – Uma infiltração indireta... 

S.S. – E que seria então essa a nova esquerda. Eu já havia concluído o curso de graduação, já 

em 1990. No outro ano eu teria que vir para o Rio fazer esse curso. Evidentemente, não havia 

mais... Houve um momento que, por uma situação específica, que o comandante – era uma 

subunidade isolada – o comandante se acidentou. Ele ficou afastado um bom período e eu tive 

que assumir o comando. E uma vez por mês era necessário se fazer a leitura de um tipo de 

documento precioso e que nós na universidade temos que nos dedicar a ele, se conseguirmos 

cópias: os chamados Relatórios Periódicos de Informações. Obrigatoriamente têm que ser lidos 

e comentados mensalmente aos oficiais e aos sargentos. Relatório periódico de informações. 

Ele era organizado a partir daqueles quatro eixos que a ESG havia definido já muito 

anteriormente. Campo militar, campo psicológico, social, político. E era um relato, o que tinha 

acontecido no país naquele período de tempo. Organizado pelo Exército. Isso tinha que ser lido 

e comentado. Acontece que alguns dos relatos, evidentemente, alguns casos muito pontuais, 

eram relatos de situações que eu estava presente. “Houve uma reunião assim, assim, discutiram 

isso.” Eu estava lá na reunião. No outro lado. E, para mim, esse período que eu fiquei no 

comando, era só lido. Eu não comentava nada. Só leitura me violentava profundamente. Porque 

ainda eram... As amarras, do ponto de vista do discurso, do período autoritário. As mesmas 

amarras, do ponto de vista discursivo, coisa que nós vamos conversar depois, elas estavam 

muito presentes e isso, para mim, era inviável. Aí já meados de julho, agosto de 1990, eu pedi 

demissão. 

A.M. – Samuel, duas questões ainda sobre esse período. Como é que os seus colegas na USP e 

os seus colegas nos movimentos sociais e no partido viam o seu duplo pertencimento, como 

disse a Silvia? E, também, você falou um pouco sobre esse alerta que você recebeu de que você 

estava fichado. Mas havia algum comentário explícito? Como é que os seus comandantes viam 

a sua vida de estudante de Ciências Sociais na USP?  
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S.S. – Nesse período que eu fiz o curso, nenhum comandante me alertou sobre nada. Ou seja, 

não impediu, não criou nenhuma dificuldade. Eu também não ficava comentando, talvez, tanto 

assim. Eu imaginava que... Certamente sabiam, não há dúvida. Eu penso que tanto na USP, 

quanto um ou outro tipo de militância, eu diria que havia duas posturas. Já em 1987 eu cheguei 

a conversar com alguns professores e disse a eles: “Olha, eu pretendo sair.” Isso em 1986, 1987, 

eu já tinha tido essa conversa com mais de um deles. O que eu recebi, de maneira geral, foi o 

seguinte: “Não, não faça isso. Nós precisamos de pessoas assim lá dentro.” Esse era um tipo 

de postura. A outra era, não clara, mas eu penso que existe uma perspectiva bem mais à 

esquerda, vamos chamar assim, de que uma revolução passa pelas Forças Armadas e que ter 

alguém com esse tipo de perspectiva era fundamental para, quem sabe, algum outro tipo de 

revolução, evidente aí agora, sobre outro prisma. Talvez um ou outro tivesse essa expectativa. 

Mas eu não passei por esse teste histórico de ter que fazer esse tipo de opção, mas eu penso 

que eu não teria tomado qualquer posição desse tipo, dessa natureza. Pegar em armas contra 

isso, eu penso que eu não teria feito. Embora reconheça e respeite profundamente quem fez. 

Eu penso que quem tomou essa atitude contra a ditadura foram heróis. Eu não tenho dúvidas 

em relação a essa visão, mas eu, possivelmente, não teria feito por ter outras perspectivas 

políticas de como os processos devem ocorrer. Mais em uma relação pessoal, eu acho que, com 

o passar do tempo, as pessoas foram me conhecendo e não foram... Talvez eu tenha passado 

uma imagem que eu era minimamente confiável, ou seja, eu não era um olheiro, não era um 

espião. 

A.M. – Porque, de fato, tinham olheiros. Nos relatórios que você lia, evidentemente, tinha 

pessoas que estavam ali para... 

S.S. – Certamente. Mas esses casos, por exemplo, que eram relatados, foram eventos mais 

públicos, mais amplos. Eu tinha, também, uma aproximação muito forte com a Igreja católica, 

com a teologia da libertação. E, às vezes, eram eventos também com essa natureza. Mas o que 

era relatado? Era apresentado como parte desse processo da chamada nova esquerda. Muito 

mais do que tomar o poder pelas armas, conquistar as mentes e os corações, traduzindo de outra 

forma. 

A.M. – Uma outra questão. Você falou que nesse período que você pediu para adiar seu curso, 

para não ir à EsAO, você usou como justificativa o fato de que a sua esposa, que é a Celina, na 

época trabalhava muito. Isso também não era uma coisa muito... – sobre família militar, que é 

um interesse – Já se vislumbrava, nesse período, questões que hoje são muito frequentes de, a 
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partir de um determinado momento, na carreira do oficial, ter que equacionar essa questão 

familiar com a carreira. Nesse período que você relata, começo dos anos 1980, era frequente 

isso? Que as esposas de oficiais tivessem uma carreira profissional e que isso, de certa forma, 

interferisse na própria dinâmica da carreira do marido? Ou esse era um caso isolado? Ou talvez 

você usou essa... Como isso...? 

S.S. – Eu penso que eu usei como justificativa, mas era, claramente, um caso isolado. Algumas 

características aqui: eu não morava – isso já era uma diferença – na Vila Militar. Nós tínhamos 

já um apartamento em São Paulo, nosso. A convivência era nas festividades e tal. Não tínhamos 

aquela convivência da chamada família militar, nós não tínhamos esse tipo de vivência. Até 

porque eu me apartava muito disso. Eu tinha um relacionamento muito bom com os oficiais. 

Era uma subunidade isolada, eram poucos oficiais. O relacionamento era muito bom. Mais ou 

menos naquela partitura que eu havia comentado previamente da cavalaria. Tanto que no dia 

que pedi a demissão, eu chamei os tenentes e disse a eles: “Olha, eu pedi demissão.” A reação 

foi, para minha surpresa, até... Alguns falaram: “Mas não pode!” Talvez eu passasse um outro 

tipo de imagem a eles. Eu era muito cuidadoso, em relação a eles, de não tocar nesse assunto. 

Nunca toquei. Nunca falei absolutamente nada. Era uma coisa interna, mas o que era interno 

era muito duro, era muito difícil. Então usei também como justificativa, mas eu tinha muito 

claro que eu não iria continuar. Então, a carreira dela era importante também por essa razão. 

Calhou, porque como eu fiquei em São Paulo muito tempo, para ela também foi importante, 

foi interessante ter feito a carreira que ela fez, pelo menos, um período da vida profissional. 

A.M. – Essa questão da carreira dela. Como é que se conectava a carreira dela com a sua 

decisão? Você consegue... 

S.S. – Primeiro que eu tive um apoio total e absoluto dela quando eu... Porque eu ia tomar a 

atitude de sair no final daquele ano. Já estava decidido. Mas essa questão interna, emocional, 

afetiva, me afetou muito e eu disse a ela: “Não dá mais. Está sendo insuportável.” E ela disse: 

“Então saia agora. Já! Dou todo o apoio.” Então, a vida dela profissional também era importante 

até para nossa vida familiar, porque, afinal de contas, eu fiquei sem emprego. É bom registrar 

que eu acabei me inserindo na chamada reserva não remunerada. Oficial R2, reserva não 

remunerada. Eu não recebi nada. Portanto, alguma coisa tinha que acontecer para nós nos 

mantermos e aí dependia dela. Era o que nós vislumbrávamos em um primeiro momento. 

A.M. – E depois que você pediu demissão, profissionalmente, você começou a... 
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S.S. – Imediatamente, no ano seguinte, eu ingressei no mestrado em Ciência Política na USP 

em 1991. Aí também, é evidente, é um outro capítulo. Aí se iniciava, ainda que de uma maneira 

não tão clara, uma outra fase da vida, uma fase da vida acadêmica. Eu estava... O mestrado em 

Ciência Política na USP, a pós-graduação, felizmente, o grau de exigência era muito elevado e 

ainda naquele período que os mestrados eram longos. Nós entramos em seis no mestrado. Eu 

terminei o mestrado em quatro anos e meio e fui o segundo a concluir. Então era um mestrado 

longo. Tinha todo um período de créditos, depois pesquisa. 

A.M. – Você teve bolsa de estudos? 

S.S. – Tive bolsa. Comecei a dar aula em faculdades privadas em São Paulo. Dei aula, inclusive 

– pouco tempo, foi um ano e pouco, na rede de ensino público. Fui professor de ensino médio. 

Professor substituto da rede. Gostei bastante, era uma carga horária muito pequena, em uma 

escola muito perto de onde eu morava. Gostei muito de ter passado por essa experiência. Porque 

quando eu ingressei no mestrado, paralelamente, eu ingressei na licenciatura em Ciências 

Sociais. Porque eram separadas. Era uma outra faculdade na USP. Aí eu fiz durante dois anos 

os créditos do mestrado e mais as disciplinas da licenciatura. Ficou um pouco pesado, mas eu 

gostei também muito de ter feito a licenciatura. E aí começou, então, essa nova fase. 

A.M. – Do ponto de vista intelectual, esse período, quando você ingressou no mestrado... Você 

falou muito dessa influência forte do marxismo na faculdade de Ciências Sociais. Mas no 

mestrado em Ciência Política você percebia... Quais eram os ventos ali? Teóricos, 

metodológicos... 

S.S. – Ali havia um momento que, talvez, hoje esteja bem avançado ou, quem sabe, 

concretizado, mas ali viviam duas correntes, eu diria. Uma mais clássica, que ela reverberava 

o início da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, ainda no período da Maria 

Antônia, dos professores que vieram da Europa e que se dava, concedia, muito peso ao 

pensamento político clássico, por exemplo, de todas as vertentes. Isso era algo muito forte no 

curso de mestrado, e começava a aparecer ali uma outra corrente, que era essa perspectiva mais 

quantitativista, mais Escola de Chicago. Isso começava a aparecer. Os métodos quantitativos, 

uma ou outra disciplina começava a dar importância, conceder importância. Por exemplo, nós 

tivemos uma disciplina de teoria dos jogos. Isso era algo um pouco novo, pelo menos no caso 

da USP. Era bastante novo. Na graduação não se tratava dessas perspectivas ainda. Então, nesse 

sentido, o que começou a ficar visível, posteriormente, é que essas duas correntes começavam 

a, de alguma maneira, até entrar em um certo choque. Mas o que predominava era uma leitura 
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mais clássica, vamos chamar assim. Não era exclusivamente marxista. Era bastante bem 

equilibrado, eu diria. 

A.M. – E como foi essa questão da escolha do seu tema? Não existe mais o duplo 

pertencimento, mas existe o analista começando a estudar a instituição. 

S.S. – É, aí fica visível que, claro, a trajetória pessoal, ela pesou muito. Quando eu manifestei 

ao meu orientador... No primeiro momento, na USP, não havia a figura do orientador logo de... 

Havia um tutor. O tutor apenas dizia: “Olha, você entrou com tal projeto, vá se dedicando às 

leituras.” Porque o foco ali era as disciplinas no mestrado, no primeiro momento, já que havia 

tempo à frente. E, como eu disse, o grau de exigência era muito elevado, a carga de leituras era 

bastante forte, não sobrava assim tanto tempo para me dedicar ao tema de pesquisa. Quando 

foi definido, então, por fim, o orientador, o Leonel Itaussu Almeida Mello, e eu disse a ele do 

que se tratava, ele, de pronto, acolheu muito bem essa perspectiva de estudar um pouco a 

mentalidade militar. É claro que ela respondia questões intimas, internas, mas que, no contexto 

que se vivia no Brasil, vinha meio a calhar, porque havia um grupo muito forte de analistas, de 

pesquisadores se dedicando às relações civis-militares. Era um dos temas do momento: relações 

civis-militares. A questão das transições, então toda essa literatura era intensamente debatida, 

Stepan, O’Donnell, enfim, todos esses que estavam fazendo esse tipo de debate, essa discussão 

era muito forte. E no programa se valorizava. Eu era o único que tinha essa temática desses 

seis que eu me referi, mas no programa, nitidamente, havia sim um apoio que eu me dedicasse 

à essas questões. 

A.M. – Quando você tomou contato pela primeira vez com essa literatura sobre relações civis-

militares, os clássicos da sociologia militar? 

S.S. – Já na graduação eu já havia lido alguns textos a respeito. Já na graduação. Quando eu 

fui preparar o projeto para o mestrado, que naquela ocasião era um pouco mais uma carta de 

intenções, eu diria hoje, eu tive que recuperar essa bibliografia para, minimamente, sustentar o 

que eu estava propondo. Claro que aquilo que eu apresentei e o que efetivamente fiz vai uma 

distinção enorme. Não sei se faz bem para as pessoas... Faz bem no sentido de quem é o 

orientador, ler os seus primeiros projetos. Eu acho que isso nos ajuda a entender aquilo que o 

Paulo Freire chamou de “paciência pedagógica”. As pessoas não têm como estarem prontas 

como nós estamos imaginando. Elas estão em processo e continuamos vivendo um processo. 

Eu acho que isso nos ajuda a entender um pouco melhor, a ser um pouco mais cuidadosos. E 

eu também não era tão jovem. Eu era quase que 10 anos mais velho que a média dos meus 
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colegas de mestrado, que tinham terminado a graduação no ano anterior, dois anos antes. Então 

aí já é quase uma defasagem de 10 anos. Mas me senti bastante apoiado e, claro, tentei 

aprofundar esse debate, essa discussão.  

A.M. – Como era vista a figura do professor Oliveiros Ferreira? 

S.S. – Ah, o Oliveiros é uma figura chave. Oliveiros, inclusive, participou da minha banca de 

qualificação de mestrado. Exatamente por força da proximidade que ele tinha com o tema. Era 

uma referência obrigatória, já que meu tema era tratar da mentalidade militar, do pensamento 

militar. Ele foi uma figura extremamente importante. Eu fiz a disciplina dele. Basicamente uma 

teoria da hegemonia. Então, o Oliveiros era uma figura realmente muito importante aí. Também 

nesse período, por força da temática, eu não posso precisar exatamente o ano, mas eu comecei 

a me aproximar do Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp. Exatamente aí no início dos 

anos 1990, porque era uma referência. E o Leonel, meu orientador, tinha uma atitude muito 

importante, muito generosa, e que eu penso que foi uma lição que eu carrego de, não era um 

orientador que buscava o exclusivismo. Ao contrário, ele me incentivava a procurar outros 

canais, outras interlocuções. E me apoiou muito, me encorajou muito na aproximação com o 

Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp. 

A.M. – Foi a partir desse primeiro incentivo do seu orientador que você passou a frequentar o 

Núcleo de Estudos Estratégicos? 

S.S. – Ele fez um encorajamento geral, amplo, mas eu já conhecia uma colega, minha preciosa 

amiga até hoje, Suzeley Kalil Mathias, porque ela já havia, em 1989, eu não me recordo bem 

como nos aproximamos, mas ela leu, inclusive, uma versão desse projeto que eu apresentei e 

fez sugestões bastante importantes, bastante interessantes. Porque ela era do programa de pós-

graduação, só que um ano antes. Ela havia entrado em 1989. Então, eu a conheci e ela fez 

uma... Na verdade, eu penso que o elo que me levou ao Núcleo tenha sido ela, na verdade. 

Tenha sido a Suzeley. 

A.M. – E qual a influência dessa participação no Núcleo de Estudos Estratégicos com o 

momento da elaboração da sua dissertação? 

S.S. – A influência foi fundamental. Porque eu acabei me aproximando de pessoas cuja reflexão 

era exatamente na temática. Então eu tive um suporte extremamente importante, do ponto de 

vista do debate. Comecei a participar de uma forma eventual, de algum evento, de algum 

debate. Comecei a me aproximar... O que depois se transformou em uma aproximação bastante 

concreta, mas isso um pouco mais ao final dos anos 1990, quando eu já estava no doutorado. 
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Essa aproximação foi extremamente importante. O núcleo era uma referência no país, não 

apenas do ponto de vista estadual, mas do ponto de vista nacional, mesmo internacional. Eu 

não tinha muita clareza disso na época, mas, certamente, era uma referência obrigatória. Então, 

a convivência com pessoas que tratavam dessa temática foi extremamente oportuna e, eu diria, 

fundamental para esse processo. 

A.M. – Ainda sobre o seu mestrado, do ponto de vista da temática, você falou sobre a questão 

da mentalidade militar, que era o interesse. Você usa bastante essa questão da análise de 

discurso, mas no seu texto, ainda isso... Não era muito comum que se tratasse esse tipo de 

análise – voltando para a questão de como funcionava o departamento de Ciência Política da 

USP – esse tipo de abordagem não era muito comum. Aliás, não era nada comum, imagino, na 

época. Se nós analisarmos, assim, as dissertações e teses dos seus colegas na época, dos seus 

contemporâneos na USP, eu acho que não tem, salvo engano, não tinha mais ninguém 

trabalhando com essa perspectiva teórica no momento em que você decidiu adotá-la. E como 

foi? Porque do ponto de vista dessa... Havia uma comunidade nascente, que estudava relações 

civis-militares e que, de certa forma, se reunia, em São Paulo, em torno do Núcleo de Estudos 

Estratégicos. Mas do ponto de vista da perspectiva teórica que você decidiu adotar, era um 

empreendimento muito solitário? Como é que...? 

S.S. – Eu acho que se deve, basicamente, a três fatores. O primeiro deles eu já fiz referência. 

A postura do orientador, de me encorajar a novas possibilidades, a novas perspectivas. A 

segunda é porque eu comecei a perceber que o que eu gostaria de fazer, o que se apresentava 

então como um menu de opções metodológicas, que naquele momento a questão era mais de 

natureza metodológica, eu não encontrava naquilo que nós, costumeiramente, trabalhávamos. 

Agora, o terceiro fator é que, não a muitos metros dali, havia um curso de Letras e com o 

pessoal envolvido fortemente com a linguística. Então, eu pensei: “Quem sabe ali exista algo 

similar?” E comecei a fazer as leituras de algumas obras de professores do departamento de 

Letras. Quando eu comecei a fazer esse tipo de leitura, eu, pelo menos identifiquei, eu falei: 

“Eu penso que aqui é uma saída bastante conveniente.” Ainda assim, no próprio departamento, 

depois da qualificação, o que eu vi foi o seguinte: “Será que eu não teria chegado a conclusões 

similares sem empregar a semiótica?” E eu diria, Ddisse à época, mas sem muita certeza, estava 

começando, tateando tudo isso, hoje eu tenho um pouco mais de certeza. Não tenho certezas 

absolutas sobre essas questões, mas houve sim um ganho. A análise de discurso permite um 

salto, permite se chegar a certas perspectivas que talvez um outro tipo de análise não permita 
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uma profundidade tão conveniente, eu diria, tão instigante, por outro lado. Então essa 

proximidade me ajudou bastante, porque era forte na USP – como é até hoje – um grupo de... 

– veja, nós estamos falando de alguma coisa que já vai se aproximar aí dos 25 anos, esse grupo 

permanece forte na USP, embora tenham mudado os nomes, muitos se aposentaram –, de 

dedicar-se à análise de discurso na perspectiva da semiótica greimasiana. Eu percebia que a 

semiótica greimasiana atendia adequadamente, porque a semiótica greimasiana trabalha tanto 

a perspectiva estrutural do discurso, quanto o contexto histórico que o discurso é produzido. 

Aquilo me pareceu uma resposta bastante conveniente e adequada ao que eu buscava fazer, 

porque eu acabei resolvendo analisar monografias da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército no período imediatamente posterior ao término do regime autoritário. Então, aquele 

contexto me parecia pertinente. Algumas questões que eu formulei anteriormente decorrem 

dessa análise que eu fiz naquele momento. Tive uma condição mais favorável, já que os 

mestrados eram mais longos, de me aprofundar um pouco mais. Por exemplo, os textos que 

nós vamos discutir hoje à tarde é um texto muito por alto, mas na dissertação há um capítulo 

exclusivo... Acho que cabe aqui, para entendermos a postura, não só generosa, mas uma atitude 

intelectual muito madura do Leonel, porque ele dizia mais de uma vez... Ele falou: “Olha, eu 

já tentei ler o seu capítulo teórico, não entendo nada, então podemos combinar que eu vou saltar 

o capítulo?” Eu falei: “Tudo bem. Está combinado.” [risos] O que é também uma atitude de 

muita confiança. Eu fui o primeiro orientando do Leonel, mas é uma atitude de muita confiança. 

Eu até hoje sou muito grato a ele ter tomado... Porque se ele ficasse muito preso a um certo 

tipo de perspectiva, eu talvez não tivesse tido esse ganho. Podia até ter outros ganhos, é 

inegável. Não estou dizendo que tenha sido necessariamente a melhor alternativa, mas ela foi 

muito importante. E no departamento eu não senti nenhum ato de... Salvo essas... Apenas 

comentários. “Será que você precisa de tudo isso? Esse arcabouço que nós não costumamos 

trabalhar aqui para dar conta.” Mas isso foi apenas uma... Não foi nem sequer uma advertência. 

Foi apenas uma sugestão. 

A.M. – A passagem do mestrado para o doutorado. Você continuou na mesma universidade, 

no mesmo departamento, com o mesmo orientador, mas mudou um pouco a temática e mudou 

um pouco a maneira de fazer análise. 

S.S. – É, por aí, não que isso tivesse sido resolvido na questão do pensamento militar, mas eu 

fiquei bastante atraído, e aqui o Núcleo, mais uma vez, tem um peso muito importante, porque 

o debate estava caminhando exatamente para essa questão da autonomia militar. E aí, de posse 
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do que eu havia discutido, debatido, refletido na graduação, em particular no mestrado, sobre 

a questão da autonomia, da soberania... Porque o mestrado, o que me permitiu calcar, 

fundamentar o pensamento militar foi o pensamento do Carl Schmitt. Então, aquela 

perspectiva, encorajada, inclusive, pelo Leonel, ou seja, em nenhum momento ele colocou 

obstáculos a que eu me orientasse a partir de uma ótica da Ciência Política que é, no mínimo, 

conservadora – que é. Mas para sustentar o que eu considerava do pensamento militar, eu 

entendo até hoje que se ajustou muito bem. Então, eu quis tratar dessa questão, do que estava 

acontecendo no país. Mas aí eu voltei ao governo Geisel para tratar o sistema político brasileiro, 

entender o sistema político em uma perspectiva mais ampla, como se inseria nas questões das 

relações civis-militares e na questão da direção, ou na condução política, no sentido mais 

amplo, no país. Aí eu me dediquei mais ao doutorado sobre essa... O doutorado tem, do ponto 

de vista metodológico, eu diria que há um certo ecletismo. Um ecletismo que hoje eu tomaria 

um pouco mais de cuidado para adotar. Amparei em uma perspectiva mais eclética e que ela 

traz algumas dificuldades, trouxe algumas dificuldades, que eu não reconheci de pronto, mas 

hoje eu identifico. 

A.M. – Mas no que você, hoje, olhando, no que você fundamenta esse ecletismo? Porque você 

foi rígido... Rígido no sentido de adotar uma determinada perspectiva no mestrado. 

S.S. – Eu penso que, em boa medida, reflete as circunstâncias daquele momento. Porque a 

bibliografia que trata das transições e das relações civis-militares, evidentemente, não toda ela, 

mas uma parcela considerável, é uma perspectiva liberal. Em particular a do Huntington. Daí 

deriva um certo ecletismo, que eu busquei configurar sistema político em uma perspectiva que, 

de alguma forma, reflete um certo culturalismo, vamos dizer assim, com muitas aspas, mas, 

por outro lado, tratando as relações civis-militares por uma perspectiva, por uma ótica, que foi 

produzida alhures sobre um outro tipo de contexto. E, de alguma maneira, ela me incomodava 

um pouco. Então quando eu busquei traduzir para o chamado sistema político brasileiro, que é 

um sistema político que eu entendo que não busca o fracionamento, não busca o afrontamento, 

não busca rupturas significativas, mas ele tenta uma composição. Então, para sustentar que a 

transição, ela se devia, evidente, muito ao peso dos militares na transição, mas ela também 

decorria das características da transição política. Por isso que eu me dediquei, por exemplo, a 

tratar como do ponto de vista normativo foi estabelecida a função das Forças Armadas no 

processo constituinte, em que as alternativas que se apresentavam à ocasião ficavam claramente 

à margem do debate. Na verdade, havia uma única proposta que rompia com a perspectiva da 
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lei e da ordem, na manutenção da lei e da ordem, que é a do então deputado José Genuíno. Eu 

busquei analisar com profundidade todo esse material que foi produzido na Constituinte. A 

proposta dele, eu chamaria, hoje, um pouco argentinizada. Ou seja, a proposta do Genuíno era 

deixar muito clara uma separação da função militar exclusivamente voltada para o âmbito 

externo e não permitindo que houvesse nenhuma rebarba, nenhum resquício de emprego militar 

para dentro. Então era, de fato, uma ruptura. E no Brasil, na verdade, houve uma composição, 

isso chegou a uma combinação que mantinha uma tradição republicana, das constituições 

republicanas, de um papel, no caso ainda não era um papel, de uma função das Forças Armadas, 

mas que reflete um papel, do ponto de vista sociológico, uma função que atendia tanto o âmbito 

externo, quanto interno. 

A.M. – Do ponto de vista dos autores, você citou muito no mestrado a importância do Carl 

Schmitt, da leitura do Carl Schmitt. Alguns outros autores? 

S.S. – No caso do doutorado, me voltei para essa biografia bastante conhecida das relações 

civis-militares. Eu citei já alguns autores aqui. Claramente voltaria o Oliveiros, ao Stepan, o 

Janowitz, ou seja, toda uma bibliografia que trata... – o [inaudível], por exemplo, –trata do 

profissionalismo e da profissionalização militar. A tese repercute um pouco a questão do 

pensamento militar, mas não de uma maneira tão exclusiva, talvez. E essa amplitude... Porque 

a ideia, por exemplo, que já estava presente lá na dissertação, há ali um esboço muito tímido 

de uma crítica ao Carl Schmitt, por exemplo, da Mouffe. A Mouffe é uma pensadora marxista, 

mas isso não avancei tanto assim porque ocupou-me um tempo muito largo a análise do 

discurso dessas monografias. Um tempo muito largo mesmo. Então, na tese, se amplia. Há 

autores brasileiros, o Eliézer Rizzo de Oliveira; há autores latino-americanos, ou sul-

americanos como Ernesto Lopez. Eu retomei essa bibliografia com muito gosto, inclusive. 

A.M. – Por um lado, essas pessoas eram a bibliografia, por outro lado, eram pessoas com as 

quais você convivia, no caso do professor Oliveiros Ferreira, no caso do professor Eliézer Rizzo 

de Oliveira, no caso do professor Ernesto Lopes. E aí, como era o peso dessa convivência com 

a literatura, com a bibliografia? 

S.S. – Com o Oliveiros não era uma relação tão próxima, salvo o momento da disciplina, que 

eu fiz no mestrado e a participação dele na qualificação de mestrado. Na chamada segunda 

qualificação, porque havia, de alguma maneira, uma primeira qualificação, não com esse nome, 

mas havia uma primeira fase. Esses autores me ajudaram muito a entender, ou buscar entender 

que havia escolhas, que depois eu fui começar a perceber melhor, de natureza epistemológica 
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e antológica, que, na verdade, afetavam definitivamente, se não mesmo determinavam, as 

escolhas metodológicas. Eu não estava tão atento a isso no mestrado. Então certas escolhas nos 

levariam a certos caminhos. Esse é um momento importante porque leva uma certa maturidade. 

Não uma maturidade no sentido que se podia entender depois de um passado um tempo, mas 

um esclarecimento, vamos chamar assim: “Olha, é importante tomar esses cuidados, porque 

eles vão levar sobre aquela ou outra perspectiva.” Exemplo disso está em considerarmos... Nós 

estamos tratando de condução política, de direção política. São termos que, evidentemente, não 

são sinônimos. Guardam matrizes muitas vezes até que se distanciam. Mesmo a proposta de 

conceituar o sistema político brasileiro, que eu optei por algo um pouco mais amplo e não tratar 

o sistema político como exclusivamente relações políticas do âmbito da chamada – vou usar o 

termo agora –, da sociedade política, mas incluir aí também a sociedade civil é também uma 

posição que alarga as perspectivas e ela não fica tão presa ao olhar, por exemplo, liberal do 

Huntington, que é um liberalismo, é uma concepção liberal bastante conservadora. A mim, me 

parece que o Huntington, o ideal dele de sociedade, está no último capítulo, “O Soldado e o 

Estado”. E o último capítulo é a descrição de uma vila militar. É o mundo da ordem, é o mundo 

da previsibilidade da política. Então, é uma visão bastante conservadora. Eu tentei, então, aliar 

um pouco isso, inclusive para considerar, na tese, de que essa permanência de uma função das 

Forças Armadas para dentro reforçaria o seu papel do que no mestrado eu havia chamado o ato 

da soberania, não de distinguir amigos ou inimigos, mas o ato da soberania do Carl Schmitt, 

que é definir o momento da excepcionalidade na política. Então que, por exemplo, essa 

manutenção trazia esse legado. Há um lado, uma perspectiva normativa na tese, mais do que 

no mestrado, de indicar, quase ao final da tese, que legado que estava sendo deixado com essa 

perspectiva, ou essa característica do sistema político brasileiro de não romper, de não provocar 

rupturas espetaculares, ou algo que aprofunde, que pudesse distinguir o período da transição 

brasileira de outros momentos no caso brasileiro, por exemplo. 

A.M. – Essa questão da mediação. Havia uma bibliografia internacional. Havia o caso 

brasileiro e havia uma comunidade pequena de intelectuais que se dedicavam ao tema sem que 

isso fosse acompanhado de escolas teóricas e metodológicas. É um pouco esse processo. 

S.S. – Essa é uma questão de extrema relevância, mas eu entendo que não havia muita clareza 

a respeito disso. Porque, entre as abordagens, havia aquelas ou marxistas ou gramscianas, que 

é a questão de se estabelecer a direção, por exemplo, um sentido de produzir uma nova 

hegemonia. Mas eu acho que faltava um pouco esse debate. Havia também, por outro lado, o 
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momento, um contexto – e agora estou me referindo aos anos 1995 até 1998, 1999 – de que se 

davam passos, que hoje se mostram extremamente importantes, do ponto de vista de se alterar 

mecanismos, até eu diria, do próprio sistema político, que pudessem, com o tempo, levar a um 

outro patamar essa relação civil militar e a possibilidade da condução política, ou da direção 

política. Citemos, por exemplo, a criação do próprio Ministério da Defesa naquele contexto. 

Então, eu diria que, por exemplo, no caso do Núcleo de Estudos Estratégicos na Unicamp, 

então coordenado pelo professor Eliézer Rizzo de Oliveira, as pesquisas em curso, elas 

denotavam claramente esse momento do país. Ou seja, se encontrar e se propor, inclusive, 

alternativas, possibilidades. Um dos projetos mais relevantes daquele período eram projetos 

sobre Forças Armadas e Poder Legislativo, que a Adriana [Aparecida Marques] participou 

efetivamente, concretamente, daquele projeto. O projeto me ajudou, inclusive, na própria tese, 

porque uma boa parte do material eu consegui indo à Brasília por força do projeto, resgatando 

esse material da Constituinte, por exemplo. Eu não reconheço até hoje, não identifico uma 

tensão entre essas abordagens que poderiam se constituir em escolas. Eu não vejo uma tensão 

muito clara. Eu não identifico, mesmo hoje, claramente, como é que essa questão estava 

acontecendo. O Núcleo de Estudos Estratégicos se envolvia muito com essa perspectiva de 

tratar as relações civis-militares ou por essa abordagem mais sociológica do Janowitz, mais 

organizacional e que refletia, inclusive, uma literatura brasileira a esse respeito. O caso do 

Huntington. O que não era tão comum foi uma bibliografia que eu empreguei para tratar de 

profissionalização e profissionalismo. Essa não me parece que era tão corriqueira assim, mas 

foi me levando a discutir para entender as Forças Armadas, evidentemente, como parte desse 

sistema político e não afastada dele. Muito pelo contrário. Extremamente envolvida com esse 

próprio sistema político. 

A.M. – E você, depois do doutorado, iniciou sua carreira profissional como professor na 

Universidade Estadual de São Paulo. 

S.S. – Alguns anos depois, muito tempo depois, eu ingressei na Unesp. Claro que é um outro 

ponto importante demarcatório da trajetória intelectual, porque eu ingressei como professor 

para um curso de Relações Internacionais, fui aprovado em um concurso para Teoria das 

Relações Internacionais e isso me ajudou... Isso já estava presente anteriormente, porque o 

Leonel era ligado à área de Relações Internacionais. Então, em longas conversas com o Leonel, 

a chamada esfera, ou dimensão internacional, estava sempre muito presente nessas nossas 

conversas. Mas aí me levou a não abandonar inteiramente, mas a focar mais no campo da defesa 
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e da segurança internacional. Porque agora havia uma outra ontologia que, de certa maneira, 

me levava a tratar essa dimensão, vamos dizer aqui, externa ou internacional. Foi extremamente 

importante ter acontecido essa passagem, porque, muitas vezes, quem se dedica à área de 

segurança internacional não conhece muito sobre relações civis-militares. Não estou dizendo 

que seja indispensável, que seja imprescindível que conheça, mas ajuda muito estar envolvido 

nesse tipo de debate. Então ali começa, eu diria, uma certa inflexão a dedicar-me mais às 

questões de defesa e de segurança internacional. Então isso é desde 2003. 

A.M. – Mas aí mais no âmbito das relações internacionais. 

S.S. – Mais das relações internacionais. Sim. 

A.M. – Houve também na Unesp, você falou bastante do Núcleo de Estudos Estratégicos e 

vocês criaram um grupo de estudo na Unesp, o Gedes [Grupo de Estudos Defesa e Segurança 

Internacional]. 

S.S. – É, esse grupo, o Gedes, ele deve muito ao Núcleo de Estudos Estratégicos, porque ali 

estão presentes, hoje, eu já citei aqui Suzeley, o coordenador do nosso grupo e quem criou o 

grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o professor Hector Saint-Pierre, que 

era do Núcleo anteriormente; professor Eduardo Mei e, mais recentemente, Luís Alexandre 

Fuccille. O Gedes é uma peça absolutamente chave em todo esse trabalho. Porque o Gedes é 

um grupo que produz muito, que há muito debate. Nós nos ocupamos muito da formação, desde 

a graduação até a pós-graduação e o grupo hoje já tem uma trajetória bastante rica e, eu diria, 

muito respeitosa. E o grupo foi tomando certas posições, inclusive. O grupo, ele é tributário de 

uma perspectiva, de uma maneira de condução dos nossos trabalhos, que é pouco formal, eu 

diria. É um grupo mais informal e um grupo bastante autônomo. Ele é um grupo que não tem 

vinculações com essa perspectiva, ou com aquela perspectiva. E eu diria, sim, que também é 

um grupo com uma perspectiva... Claro, cada um tem um olhar, mas o grupo como um todo 

tem um olhar bastante crítico sobre uma série de questões. Isso nos faz bem, essa autonomia e 

essa criticidade. É uma característica importante do Gedes. E o Gedes hoje já... Há doutores 

que passaram pelo Gedes, já estão formados. 

[FINAL DO ARQUIVO II] 

 

A.M. –você falou um pouco sobre o projeto de pesquisa importante no Núcleo de Estudos 

Estratégicos e, no caso do Gedes, vocês também tiveram vários projetos de pesquisa em 

cooperação com a Argentina. 
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S.S. – Sim. É, nós temos... Isso decorre de um período até anterior ao meu ingresso na Unesp, 

mas ele é um legado também do Núcleo de Estudos Estratégicos, porque as relações com o 

Ernesto Lopes, Marcelo Sain, nos permitiram... Eu participei de um projeto chamado Novas 

ameaças, final dos anos 1990. Depois foi publicado um livro aqui e na Argentina, em que 

estavam pesquisadores da Argentina e pesquisadores do Brasil. Então, esse projeto já nos 

aproximou mais ainda do que já estávamos próximos. Nos obrigou, com uma certa frequência, 

a nos encontrarmos, a workshops, a debatermos, a discutirmos. É importante esse período 

porque, entre outros aspectos, havia uma proposição oriunda do governo norte-americano, do 

governo Clinton, resgatando uma doutrina, se é que podemos chamar assim, McNamara dos 

anos 1960, o auge, portanto, ainda da Guerra Fria, de que as Forças Armadas do hemisfério, 

salvo as Forças Armadas norte-americanas, deveriam se ocupar das questões intestinas e a 

segurança, ou a defesa do hemisfério, seria provida pelos Estados Unidos. Por que eu faço esse 

resgate? Porque exatamente ali no final dos anos 1990 essa questão era muito forte e ela passa 

via OEA, inclusive. E houve, na América do Sul, uma resistência, inclusive das próprias Forças 

Armadas, sobre essa perspectiva. Isso está inserido no debate das chamadas novas ameaças. 

Ameaça de crimes transfronteiriços, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, enfim, essa 

era uma temática que foi apresentada. Hoje, eu diria, ela é uma temática que não é 

necessariamente uma novidade, mas em certa medida, ela foi imposta pelos Estados Unidos 

como uma agenda. E a nossa pesquisa reagiu um pouco a isso. Tratando dessa questão, 

entendendo esse contexto, essa nova agenda, mas também tomando cuidado de não a acatar 

inteiramente, sem nenhuma criticidade. Então, o nosso trabalho, ele reflete um pouco, ele tem 

alguns capítulos bastante teóricos, conceituais. Eu chamaria a atenção para o capitulo de Hector 

Saint-Pierre sobre a conceituação de ameaças. Era, eu diria, uma contribuição extremamente 

importante, relevante. É um debate novo, então nós tratamos disso nesse período. Depois 

continuamos a discutir... Eu mesmo já coordenei projetos menores, financiados pelo CNPq, 

dessas relações Brasil-Argentina. Porque nos chamava atenção um pouco os moldes em que a 

transição ocorreu em um e em outro país e como as questões das relações civil-militares foram 

trabalhadas em um país e no outro e, também agora, acrescidas das questões de defesa e de 

segurança internacional. Nos chamava bastante atenção, então o grupo permaneceu, de alguma 

forma, ligado a essa perspectiva. Obviamente, o Gedes depois foi ampliando o seu leque. Hoje 

nós temos pessoas dedicadas a missões de paz, à indústria de defesa, orçamento de defesa, ou 

economia de defesa; há outros que se ocupam com a temática da segurança internacional em 
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outras áreas, outras regiões do mundo, então não ficamos circunscrito. Mas o foco ainda reflete 

muito o esforço para entender, compreender a América do Sul. Ou o contexto, esse entorno 

estratégico. É o que nós estamos discutindo agora em um projeto chamado “Pró-Defesa 3”, que 

eu coordeno com vários outros programas de pós-graduação, que diz respeito a esse entorno 

estratégico brasileiro. Portanto, envolve Atlântico Sul, Antártica, África. Há também uma 

amplitude do ponto de vista da região. 

A.M. – A tua experiência em pós-doutorado, você esteve duas vezes no exterior. Nos Estados 

Unidos e na Espanha, no Instituto General Gutierrez Mellado. 

S.S. – De fato, a experiência, assim, um pouco mais longa foi nos Estados Unidos, na 

Georgetown. Naquela ocasião, eu tinha um problema geral de pesquisa em mente e que eu 

pretendia, dali, elaborar um texto para a livre docência. A razão maior, devido, depois, à ABED, 

eu acabei não tratando disso na oportunidade. Eu queria entender um pouco mais como... A 

grande questão talvez seja a seguinte: o que leva a que países possam ou não transformar os 

seus mecanismos identitários no campo da defesa e da segurança internacional? Queria ter uma 

visão, pelo menos, um pouco mais abrangente. E eu fui para os Estados Unidos com essa 

questão como um foco, por isso eu entrevistei, eu tive a condição de entrevistar, fazer mais de 

30 entrevistas com militares diplomatas e que, no final das contas, fechou todos os países que 

hoje pertencem à Unasul. Isso deliberadamente. Eu tinha também uma terceira vertente, que é 

trabalhar um pouco com jornalistas. Isso para entender um pouco as comunidades epistêmicas 

que tratam as questões de defesa e segurança. Ou seja, elas tratam a partir de que perspectiva? 

O que pesa mais? O que caracteriza esses mecanismos identitários? Eu, depois, publiquei 

algumas coisas relativas a isso, mas não cheguei aonde eu queria ter chegado naquela ocasião, 

pelo menos. Não explorei ainda, até hoje, as entrevistas que eu fiz, que foram bastante 

interessantes. Então entrevistei adidos militares, entrevistei diplomatas. Diplomatas que nas 

embaixadas de países na América do Sul estavam na área, ou no campo, que envolvia, de 

alguma maneira, a defesa e segurança internacional. Também entrevistei alguns membros da 

Junta Interamericana de Defesa. Foi uma experiência bastante rica nesse aspecto, porque o 

leque me permitiu chegar a algumas conclusões bastante provisórias ainda, mas para entender 

que nos mecanismos identitários há um peso muito forte daquilo que podemos chamar – porque 

já foi empregado o termo, ele não é original – a sombra do passado. Ou seja, em que medida a 

sombra do passado se revela ainda no presente. Não importa se esse passado seja mais distante, 

ou menos distante, mas também para apontar que as identidades não se traduzem em uma 
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perspectiva isolada e fixa. Não há uma fixidez nessas identidades, ou seja, elas podem caminhar 

para uma outra possibilidade, por exemplo, de entender em que medida, na América do Sul, há 

ou não uma comunidade de segurança, ou um complexo regional de segurança. Então, esse 

material, que eu depois não tratei tão a fundo quanto eu gostaria de ter tratado... – o material 

que eu digo das entrevistas – mas me apontam que existe essa mudança e que ela está em curso. 

E foi bastante interessante entender como cada um dos países enxerga essas possibilidades. 

Então há um peso ainda desse passado, de busca de equilíbrio de poder, enfim, mas também já 

há uma tradução de uma identidade que está aí em processo, que é difícil de, exatamente agora, 

definir, caracterizar de uma maneira completa. 

A.M. – É interessante, você foi traçando um panorama. Você começou falando no começo dos 

anos 2000, dessa questão da agenda norte-americana para a América Latina, questões de 

segurança e defesa. E você fez um curso nos Estados Unidos, em 1998, no CHDS, o centro que 

é ligado à Universidade de Defesa Nacional Americana. E depois você voltou novamente aos 

Estados Unidos ao final da década, mas já com uma outra agenda de pesquisa. Quer dizer, essa 

experiência, essas duas experiências... 

S.S. – A primeira foi uma experiência muito breve. A segunda tem um formato um pouco 

distinto, porque foi um período um pouco mais largo. Esse curso, ele refletia um pouco esse 

novo papel que os Estados Unidos estavam, a mim me parece, ocupado em estabelecer com 

mais clareza. Ou seja, fincar pé no hemisfério, garantir que o hemisfério se mantivesse nessa 

estabilidade, do ponto de vista da defesa e da segurança internacional e, por outro lado, que 

refletisse as tensões decorrentes das chamadas novas ameaças. São duas questões que nós 

justapomos, trazemos aí questões muito ricas, me parece. Essa foi a primeira turma do CHDS. 

Esse curso foi o primeiro. O CHDS foi criado em setembro de 1997 e o curso aconteceu em 

março de 1998. É a primeira turma. O curso, eu disse isso à época para a então diretora, a 

Margaret Hayes, o curso era muito mal formulado, muito mal estruturado. Havia uma 

tendência, um peso excessivo em aulas expositivas e era no sentido de capacitar pessoas de 

vários ramos, de várias atividades, no sentido de planejarem a defesa. Esse, por outro lado, é 

uma questão interessante, boa, porque ali, me parece, olhando hoje, que havia um objetivo de 

– vou usar essa expressão, ela é pouco precisa, mas vamos lá, entre comillas – civilianizar os 

Ministérios da Defesa, ou seja, garantir que não só os ministérios, mas também, por exemplo, 

a universidade, se ocupasse de tratar das questões de defesa, e não exclusivamente sob uma 

ótica da Guerra Fria, agora ampliando um pouco esse leque. Mas o olhar não era um olhar no 
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sentido de fazer uma reflexão crítica a esse respeito. Era um curso voltado para preparar esses, 

quem sabe no futuro, funcionários do Ministério da Defesa. Então as disciplinas estavam todas 

ligadas ao planejamento da defesa, à gestão da própria defesa. Esse é um contexto. Mas que 

depois o centro passa por um período, que eu diria, de fechamento. O período da Margareth, 

que promoveu, inclusive, outros eventos, chamavam-se Redes. Eu hoje tenho convicção de que 

as três edições desse congresso chamado Redes era o que nós tínhamos de melhor na América 

do Sul, ou até no hemisfério para tratar dessas temáticas. Porque eram extremamente amplos, 

abertos, não havia nenhuma limitação desses temas, ou daquele tema, ou de uma certa leitura. 

Isso se deve a essa condução muito madura e muito clara, do ponto de vista que a academia 

tinha que ocupar um espaço. Isso deve a diretoria então do centro, à Margaret Hayes. 

A.M. – Que depois foi sua supervisora? 

S.S. – Depois ela me aceitou como sponsor, de me aceitar na Georgetown. O segundo curso já 

havia uma outra... Era um outro momento. O centro já estava, eu diria, mais fechado, 

visivelmente mais doutrinário do que... Pode parecer contraditório, mas no primeiro momento, 

o universo dos docentes, enfim, era bem mesclado, era bem diverso. 

A.M. – Era pré 11 de setembro. 

S.S. – Era pré 11 de setembro. Exatamente. Tanto que o Redes foi feito em Washington, às 

vésperas da Lasa [Latin American Studies Association] de 2001 e, no dia 8 de setembro de 

2001, esse grupo que estava Hector, Ernesto Lopes, enfim, nós estávamos apresentando... – 

oito de setembro foi um sábado – falando de novas ameaças. E na terça-feira ocorreu lá o 

ataque. Esse segundo curso, ele buscava... Era um curso que era precedido por uma fase de 

preparação, leitura de alguns textos. Uma predominância mais realista, neorrealista, mas com 

alguns textos que fugiam um pouco. Era uma preparação prévia. Não recordo exatamente 

quantas semanas, mandávamos sínteses, comentários a respeito dessa leitura e depois houve 

uma fase presencial e depois uma outra fase à distância de produção de um texto, de um paper, 

alguma coisa assim. A tentativa era válida, me parece, mas não houve aprofundamento. Mas o 

CHDS, então, já me parecia muito mais um centro de doutrina do que um centro de reflexão. 

Acho que perdeu muito, talvez, das suas origens, o viço era produzir algo mais interessante, 

me parecia. Ele se reduziu bastante.  

A.M. – Samuel, e a sua experiência na criação da Associação Brasileira de Estudos de Defesa? 

S.S. – Ah, esse é um capitulo extremamente importante e contagiante. 

A.M. – Essa comunidade pequena que começa, [vai se reunindo] ... 
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S.S. – Em certa medida, ela reflete um pouco, – não só, evidentemente –, mas o grupo de forças 

armadas e sociedade da Anpocs. Tanto que ali que foi... A Adriana é membro criadora da 

ABED, que sugeriu criar uma associação. Deve se creditar isso ao Manuel Domingos Neto. 

Ele foi o propositor dessa associação. Em 2005 ela é, de fato, criada. Eu fui secretário executivo 

na primeira diretoria. Era uma diretoria provisória, sob a presidência de João Roberto Martins 

Filho. Era aquela fase ainda, inclusive, de definição jurídica dos marcos e como que se organiza 

uma associação. Durante um ano houve, então, essa diretoria provisória, depois ela foi eleita. 

Então, essa primeira diretoria foram três anos. A ABED reflete um quadro importante, é uma 

comunidade ainda restrita, mas ela reflete como se amadureceram as questões de defesa, 

relações civis-militares, enfim, no Brasil. E a ABED, eu não tenho dúvida, é uma referência 

chave. Não apenas porque ela permitiu que os pesquisadores se aproximassem e fomos 

percebendo como nós temos, no final das contas, – vale aí, quem sabe, buscar uma radiografia 

– temos várias linhas. Não temos escolas no sentido formal do termo, mas temos varias 

concepções a respeito de defesa e segurança internacional. O que nos faz muito bem. Eu acho 

que essa pluralidade, essa diversidade nos ajuda muito e, de fato, a mim me parece, que a 

ABED não foi criada para buscar uma confluência, ao contrário, me parece que é uma 

associação acadêmica existe exatamente para produzir o debate e quanto mais ela se ampliar, 

eu penso que mais ela cumpre adequadamente o seu papel. Então, foi um período de muita 

dedicação, porque a ABED é uma amante bastante exigente. Então ela nos ocupa muito, muito 

tempo, muito a nossa energia, mas eu penso que isso, realmente, produziu resultados muito 

satisfatórios. E hoje, felizmente, nós já estamos com uma diretoria que é uma outra geração, já 

é uma nova geração e que está conduzindo muito bem essa nossa sucessão. Eu tenho, claro, um 

carinho muito forte pela ABED. Isso sem dúvida nenhuma. E quando eu saí do pós-doutorado 

nos Estados Unidos, eu assumi a presidência. Não estou justificando, mas me absorveu, 

felizmente, de tal forma, que eu não pude aproveitar esse material que eu colhi como eu gostaria 

de ter aproveitado. Então, isso me fez, por força de participar da ABED, me fez participar de 

debates sobre a estratégia nacional de defesa, grupo de trabalho que discutiu a política de 

defesa, o livro branco de defesa nacional, enfim, foi e tem sido um período muito importante, 

porque a universidade está se ocupando de uma dimensão que é chave. Tanto do ponto de vista 

político, quanto do ponto de vista mesmo acadêmico, intelectual. Nós temos que nos 

compromissar cada vez mais com essa temática. Então, a ABED é um capítulo realmente muito 

importante, uma trajetória de inúmeras pessoas e eu acho que a minha avaliação é que quem 
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vem como Eliézer Rizzo, Manuel Domingos, Eurico, todas as pessoas que vão se somando 

posteriormente, eu acho que hoje sentem orgulho de ver que tem valido à pena esse esforço. 

A.M. – E saindo da presidência da ABED você foi para a assessoria, não é?, da Comissão 

Nacional da Verdade. 

S.S. – Sim. 

A.M. – E como é que foi essa experiência? 

S.S. – Essa experiência foi... Houve um convite de um colega da Unesp, Paulo Ribeiro Cunha, 

que tem uma produção muito interessante, muito relevante, sobre a esquerda militar. O Paulo 

Cunha, como já vinha fazendo muita pesquisa a respeito desse tema, ele foi realmente assessor 

no sentido estrito do termo. Ele foi liberado pela Unesp, ficou à disposição da Comissão 

Nacional da Verdade, para tratar também da questão das lutas camponesas e como que o regime 

autoritário tratava essas questões das ligas camponesas, mas também com relação aos militares. 

E aí ele nos fez um convite. A João Roberto Martins Filho, o Sued Lima e a mim para que 

constituíssemos um grupo que analisasse a questão dos militares e a política, em um sentido 

bem amplo. E, em parte, o nosso trabalho também foi desenvolvido ao longo de dois anos, mais 

ou menos. Nós desenvolvemos um trabalho também de retomar como ocorreu o processo de 

depuração das Forças Armadas em 1964. Porque de todos os grupos que foram agredidos, que 

foram torturados, desaparecidos, enfim, o grupo mais significativo foi o dos militares. Os 

números ainda não são muito precisos, mas são mais de 7.000. Então houve, de fato, uma 

depuração daqueles que eram democratas, nacionalistas, os mais de esquerda, eles foram... Ou 

sofreram revezes no interior da carreira e não conseguiram progredir, ou foram, de fato, presos, 

inclusive, torturados em 1964, que é algo que falam: “Ah, tortura começou posteriormente.” 

Ela não começou, não. Em 1964 houve tortura em relação a militares. E nós chamamos o grupo 

de Grupo Jaguariúna, porque nós reuníamos em uma chácara de um desses colegas, próximo 

ali a Campinas, e boa parte de nossas reuniões de avaliação, de debate, de reflexão, ocorreu 

nesse espaço. Produzimos um relatório na Comissão da Verdade, apresentamos nove propostas 

à Comissão da Verdade. Podemos, talvez, certamente nos diferenciarmos do ponto de vista da 

forma, mas o grupo é confluente no seguinte aspecto: o grupo se coloca contrário à anistia a 

torturadores. Essa é uma posição que assumimos de público. E o grupo propôs que seria 

importante para o país, para a sociedade brasileira, que os comandantes militares viessem a 

público e manifestassem o que aconteceu durante os 21 anos e pedissem desculpas ao país. 

Então, nós deixamos como uma marca lá. Outra questão que eu gostaria de chamar atenção 
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dessas contribuições é que entendemos que a educação militar, ela é uma peça chave em todo 

esse processo e sugerimos – reforçamos, na verdade, porque a sugestão vem de vários grupos 

e vários ambientes – de que sejam repensados certos atributos ou pilares da educação militar, 

para que não se caia no risco de enaltecer aquilo que não pode ser enaltecido. Então foi uma 

contribuição, foi um período também importante. A nossa contribuição foi modesta nesse 

trabalho, que ainda está em curso. 

A.M. – Você se reencontrou um pouco com as fissuras do passado? 

S.S. – Eu penso que essas fissuras, elas demarcam também um posicionamento. Mas hoje, 

passado tanto tempo, isso é história agora, não é uma coisa que carregue no presente mais. Mas 

ficam cicatrizes. Eu não digo que não ficam marcas. As marcas permanecem, mas isso não quer 

dizer, não tem nenhum significado de desconsideração, desrespeito. São questões bastante 

distintas e, tentando sempre deixar isso muito claro, nesse próprio grupo que assessorou a 

Comissão da Verdade. Fizemos uma exposição, o grupo apresentou os participantes efetivos, 

ou sete participantes da Comissão da Verdade, apresentamos um relatório final e uma síntese 

desse relatório final deve ser publicada no próximo livro da ABED. É uma pequena síntese, 

um texto muito curto, mas ele reflete um pouco esse tipo de preocupação e é importante 

destacar essa distinção. Não significa desconsiderar o campo da defesa, o campo da segurança, 

como absolutamente fundamental e o papel fundamental das Forças Armadas nesse processo. 

Não há uma relação... Ao contrário, entendemos que o avanço nesse campo político fortalece 

o campo democrático e fortalece o campo da estratégia de defesa. 

A.M. – Obrigada, Samuel. 

S.B. – Tem alguma coisa que você queira falar, que ficou de fora? 

S.S. – Não, exagerei o suficiente. 

A.M. – Exagerar é a profissão do sociólogo, então... [riso] Acho que a gente pode... 

 S.S. – Ok. Obrigado. 

[FIM DO DEPOIMENTO] 
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