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Entrevista: 24/08/2012 

 H.B. –A gente gostaria de começar com você falando um pouco da sua família, de onde 

você vem, aonde estudou, lembranças que você tem desse momento. 

W.V – Eu sou resultado de um desequilíbrio de status, como se praticava na sociologia 

dos anos 50, muito característica. De avô para cima, minhas origens estão nas raízes das elites 

brasileiras. No café do Vale do Paraíba. 

H.B – Avô paterno? 

W.V – Werneck. Não. Vianna, da Bahia, na linhagem de advogados e bacharéis e depois 

se estabeleceram no Rio. E por parte de mãe de quem eu não tenho nome – Freitas – o avô dela 

foi Almirante do Império. E as gerações seguintes, não fizeram alguma coisa senão “descer a 

ladeira”, não é? [Risos]. E eu nasci já em uma família de classe média, de recursos não 

abundantes, também não muito escassos, mas enfim...  Mas com essas referências que vinham 

de toda parte... Dos avós... E, ao mesmo tempo, de uma origem onde o mercado não era 

percebido. A única percepção que havia era o Estado. O mercado foi algo que eu só aprendi a 

existência nos livros. Esteve sempre forte nos meus sentimentos e... Eu estudei em bons 

colégios. 

H.B – Santo Inácio... 

W.V – São colégios de elite: Santo Inácio, Andrews, Pedro II. Não fui bom aluno em 

nenhum deles. 

K.K – Pois é, eu ia até te perguntar isso, porque, em geral, todos eles são colégios da vida 

inteira, não é? E você passa por quatro grandes colégios. 

W.V – É, é. Inclusive, de um deles eu fui expulso em função das minhas convicções, 

digamos, políticas. Os pais dos meus colegas se reuniram com o meu diretor e disseram que eu 

estava exercendo uma má influência sobre eles e não gostariam que eu fosse matriculado outra 

vez. Minha mãe volta em casa aos prantos dizendo que eu estava desgraçando a vida dela, 

coitada dela. E eu fui ao diretor e fiz uma entrevista com ele. 

K.K – Isso no Santo Inácio? 

W.V – Não, não. O Santo Inácio foi anterior, isso foi no Anglo Americano, em um 

colégio que não está mencionado. 
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K.K – Está aqui. 

W.V – E lá ele me perguntou se eu era comunista. Eu disse: “Sou”. E não era, eu era de 

adesão simpática. 

H.B – Você já sabia o que isso significava? 

W.V – Sabia, claro. Mas disse que era, sem nunca ter visto um comunista concreto na 

minha vida. [risos] Mas eu era comunista. Aliás, o comunista [inaudível] era eu, porque eu 

vivia em um mundo imaginário, em um mundo da fabulação. 

K.K – Que ano era isso? Você lembra? 

W.V – Olha, isso deve ter sido... Bom, 53... Não sei se foi em 53 ou em 54, coincidindo 

com o ano que mudou as nossas vidas, nós que nascemos por volta do final dos anos 30, começo 

dos anos 40, que foi o suicídio de Vargas. 

A.F – Hoje? 

W.V – Hoje. Que foi o ano da virada da minha geração, não é? Porque nós passamos... 

Eu pessoalmente passei, mas grande parte dos colegas com quem eu troquei ideias depois, a 

mesma experiência, o dia inteiro ouvindo as leituras das rádios da carta testamento. Aquilo foi 

um acontecimento extraordinário e importou uma mobilização, a essa altura, fática, para o 

mundo da fabulação em que eu vivia. Nessa recusa ao mundo material que eu trago de berço, 

não é? Os romances, a literatura que eu consumia... Eu era um consumidor inveterado de 

literatura, de boa literatura, mas a nossa literatura a essa época era toda informada por temas 

libertários e isso tudo me... Eu sempre menciono, e vou mencionar aqui, outro dia eu vi que 

existe uma nova edição de um livro que eu imaginei que ninguém mais lesse do Roger Martin 

du Gard – Os Thibault – que é um romance imenso em cujo herói eu me identifiquei muito, 

chamado Jacques, que morreu sobrevoando as trincheiras da guerra, jogando panfletos pela 

paz. Então, essa era o clima Chapliniano em que, digamos assim, eu vivia. E de repente isso 

que era fabulação, uma coisa romanesca e ideias vagas, se assume uma radicação no mundo 

das coisas reais, com o suicídio de Vargas. A política passa a fazer parte da nossa vida. Fomos 

condenados à política. E aquilo que era uma visão romanesca vai se convertendo em uma 

vocação. Esse é o momento em que está se... Pouco mais à frente – 1 ano, 2 – vai se criar o 

ISEB – o Instituto Superior de Estudos Brasileiros. 
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K.K – Você estava contando, desculpa te interromper, a conversa com o diretor. O diretor 

pergunta se você era comunista e você diz que sim. 

W.V – Sim. E daí ”tchau”, então, quer dizer... [risos] 

K.K – Só para fechar a história. 

W.V – Então é que não há o que discutir. 

H.B – Eu queria voltar uma coisinha também por isso. Você disse que a ideia de mercado 

é uma ideia completamente estranha à sua família, eu estou imaginando que seja um ambiente 

familiar onde se cultivava outro tipo de conversa. 

W.V – É, sei lá, são umas coisas anacrônicas. As minhas tias, que foram pessoas muito 

presentes na minha vida, elas conversavam com a mãe e entre si em francês para que a gente 

não... 

K.K – É. 

W.V – A minha avó, além de Werneck, por parte do pai dela, ela era Avelar. Então, quem 

tinha dinheiro mesmo era Avelar. O Werneck casou com a mãe dela porque ela era Avelar. E 

isso tudo foi lá nas ruínas do café e ela ficou com essa dor porque o pai dela... A mãe morreu 

– (poxa, que coisa contar isso, meu deus do céu!) 

M.G – Sim, é interessante. 

W.V – A mãe dela morreu, deixou dois filhos: ela e a irmã muito moças – meninas. Ele 

se casou outra vez e teve filhos e tal na época. E quando ele morre, ele deixa tudo para essa 

segunda filiação. A lenda doméstica dizia que o advogado da minha avó contra a família lá do 

pai era o Rui Barbosa de quem nós éramos aparentados – Agora você vê, você vai me desculpar, 

não é? [Risos]. Por via da mulher do Rui, que era uma baiana, prima, eu não sei em quê grau 

do meu avô, Vianna – eu esqueci o nome da mulher do Rui, mas é famosa, tem as cartas dele: 

Cartas à noiva, não é? Bom, e meu avô – Arthur Luiz Vianna – quando se falava em Rui ele 

se levantava, tirava chapéu, era um clima assim, de inteira reverência, e a única coisa que me 

é lendário nisso é que Rui foi padrinho de batismo de uma dessas minhas tias. Então tinha... 

H.B – Ele existia. [riso] 

W.V – Tinha todo esse clima. Relação com o mundo real não tinha. Elas estão lá em uma 

relação com a fazenda perdida, história perdida, não é? E a minha mãe não tinha nada a ver 
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com isso. A minha mãe, por sua vez, vinha também de uma história de perdas: O pai dela morre 

cedo e... Mas a minha mãe era uma americana, ela era de gosto americano. E vocês estão 

provocando, então vou contar um pouco da história da minha mãe, já que vocês querem saber 

[risos].  

H.B – Queremos. 

A.F – Claro. 

K.K – Claro.  

[Risos] 

W.V – A minha mãe não tinha... Como as mulheres daquela época... Casou, desgostou-

se do casamento, separou-se, a turma de adolescência dela forte, ficou para sempre era a turma 

dos Bouças, as filhas do Valentim, Ministro da Fazenda de Vargas. Eu mesmo fui à casa do 

Valentim algumas vezes e, pelo menos, em uma vez, eu vi o Getúlio lá. O Getúlio ia jogar tênis 

com o Valentim. E uma das filhas, a Marina – Aliás, eu tenho uma filha chamada Marina por 

causa dela –era muito amiga da minha mãe. A minha mãe se separa, não tem profissão, foi um 

inferno entrar na vida, acaba entrando, sempre pela atuação da Marina. Primeiro, ela foi 

trabalhar no Hollerith, tem registro do Hollerith – Hollerith era uma empresa do Valentim 

Bouças que foi vendida para IBM. O Valentim é o homem de ligação do Getúlio com os 

americanos... 

K.K – Você tinha que idade quando ela se separou? 

W.V – Acho que não tinha quatro. 

K.K – Você é filho... 

W.V – Não, tenho uma irmã e depois eu tenho dois irmãos de outros casamentos do meu 

pai. 

K.K – Eram duas crianças? 

W.V – Eram duas crianças. Com uma mãe americana, trabalhando, não é isso? Com uma 

avó, filha de um Almirante que estava com uma única expectativa de vida: a pensão que deveria 

receber da guerra do Paraguai, então... [Risos] Eu estava solto no mundo! A partir dos quatro 

anos, eu sou inteiramente solto e me entreguei a... Logo que fui ficando em pé, me entreguei 

aos romances, à literatura: Monteiro Lobato foi o primeiro, que eu lia compulsivamente... 



   

 5 

H.B – Mas quem gostava de ler? 

W.V – Na minha casa? 

H.B – É. 

W.V – Ninguém. 

H.B – Quer dizer, é uma coisa sua, mesmo? 

W.V – Mas tinha referências... Tinha estímulos... 

K.K – Tinha uma biblioteca? 

W.V – Não, não tinha. Tinha estímulos. 

M.G – De quem? 

W.V – De todos.  E, de qualquer forma... Parece que estou na psicanálise! [Risos] 

K.K – São muitas mulheres e você é um homem querido! [Risos] 

W.V – Nesse quadro de derrotas sucessivas de todos, eu era o herói providencial que 

estava nascendo e que ia libertar a todos. Eu estava tangido para, enfim, ocupar posições fortes 

nesse mundo de Deus. Bom, eu aceitava isso em certo modo, mas, na prática, recusava porque 

eu estava... Logo em que eu me torno um adolescente, eu começo a pensar por mim mesmo, 

eu estava interessado em fazer a minha trajetória e a minha trajetória tinha a ver com essas 

vocações que a política tinha despertado em mim. Eu me concebia como um libertador, um 

revolucionário, um emancipador, uma coisa assim... 

H.B – Mas aonde isso te tocou a primeira vez? Você tem ideia, Werneck? 

W.V – Talvez Monteiro Lobato, não sei. Talvez Monteiro Lobato. Algumas pessoas da 

minha geração escreveram sobre as suas experiências de leitura com Monteiro Lobato. Um 

deles, foi até aluno lá do IUPERJ – estou esquecendo , estou com o livro dele aqui na cabeça, 

mas o título não vai sair – Vocês não têm essa referência? 

H.B – Não é o André não? 

W.V – Não, não. 

K.K – Depois a gente procura e completa. Não tem problema. 
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W.V – É um trabalho interessante o dele, deve ser dos anos 70/80. Uma reminiscência lá 

dele...  

K.K – Ele é da sua geração? 

W.V - Os filhos de Lobato, se eu não me engano. 

K.K – Ah, tá... 

W.V – Os filhos de Lobato, eu acho que é esse o título do livro. Mas não estou certo.. 

Que Reinações de Narizinho não tinha mercado e o que tinha era um mundo da liberdade, um 

mundo de valores muito fortes da igualdade, da solidariedade... Bom, atenção, senhoras e 

senhores, naquela época não havia televisão!  

[Riso]  

W.V - Eça de Queiroz também foi um autor muito importante para mim. Muito mais que 

Machado. Aliás, digo isso com tristeza: Eu ainda gosto mais de Eça do que de Machado. 

H.B – Que tristeza! Dois bons gostos. 

K.K – Então são muitos aqui nessa mesa [riso]. 

W.V – Eu gosto de Machado, mas referência forte mesmo foi Eça, não é? Eça era mais à 

esquerda que Machado, está certo? Bom, enfim, deixa para lá, isso é provocação. [Riso]. E... 

Bom, sei lá. 

K.K – Você estava contando que foi convidado a se retirar do Anglo Americano, acusado 

de comunista, e você resolve dizer que era comunista e aí vai para o Pedro II, como é que é 

isso? 

W.V – Hein? 

H.B – Vai para o colégio Pedro II? 

W.V – Aí eu fui para o Pedro II. 

H.B - E você sentiu diferença entre a escola pública e essas outras que são mais...? 

W.V – Chegou lá, era a elite. A minha sala era a elite: [Lúcio] de Abranches, o Amado, 

lá dos Amados... Havia mistura: pessoas com origem de setores mais rebaixados e tal, mas a 

mesma elite que... Aliás, até mais. 
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H.B – Até mais competitiva. 

W.V – Essa do Pedro II era mais aristocrática. 

H.B – É. 

W.V – Pedro II foi uma experiência interessante, não é? Tive bons professores... Falando 

do Paulo Rónai, que foi o professor de Latim. Era um homem muito simpático, muito amável, 

mas com quem eu até podia ter sido mais influenciado por ele do que fui. Meus colegas foram 

mais do que eu, mas quando dá invasão da Hungria, ele foi a sala de aula e protestou de forma 

muito forte contra aquele processo. E eu protestei contra ele, que ele não podia fazer isso e tal. 

Eu já era um comunista solto, não é? [Riso] Mas solidário com as posições da minha tribo ainda 

imaginária, enfim... Eu não conhecia o partido comunista, não é? Depois, estabelecendo os 

nexos, eu fui ver que havia um partido comunista na minha rua, que eles se reuniam na casa de 

um barbeiro. 

K.K – Você morava aonde? 

W.V – Eu morava na Rua Barão da Torre, no coração de Ipanema. Eu sou, sobretudo, 

nascido e criado em Ipanema. Só não sou nascido em Ipanema, eu fui para lá com quatro anos. 

Saí de lá com 23, uma coisa assim... Nas ruas soltas de Ipanema, porque Ipanema passava um 

ônibus na Rua Barão da Torre aqui e ia passar outro só 10, 15min depois. Então, nós jogamos 

bola na rua e o nosso ponto de encontro era a Praça Nossa Senhora da Paz, que era um lugar 

que não tinha essas grandes... Não tinha nada! Era outra coisa, nós jogávamos futebol na Nossa 

Senhora da Paz e era o nosso lugar de encontro, turma, gang, não é? Enfim... 

H.B – Eram mais de rua ou mais da escola os que se reuniam? 

W.V – Muitos poderiam ter sido até de escola. Vários passaram pelo Santo Inácio, mas 

nenhum aguentou o tranco do Santo Inácio. Ficavam um, dois, três anos e depois saíam, porque 

as demandas do colégio eram muito fortes e nós éramos uma raça de vagabundos de rua, então 

não tinha muito que... 

M.G – Então foi por isso também que o senhor saiu do Santo Inácio, quando o senhor 

falou do Anglo Americano... 

W.V – Saí do Santo Inácio mais novinho... 

M.G – Sim. 
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W.V – Mas também não dei conta dos estudos. Para dar conta dos estudos naquela época 

era preciso pai e mãe em cima. 

H.B – O São Bento hoje talvez... Quer dizer, o Santo Inácio, o Andrews... O Andrews 

não era mais aberto ou não? 

W.V – O Andrews era. 

H.B – E você não foi expulso do Andrews. 

W.V – Não, não. O Andrews eu saí porque saí. Inclusive porque eu consegui uma bolsa 

no Anglo Americano.  

H.B - E bolsista comunista não é possível. 

W.V – Não. Aí não era possível. Mas eles não sabiam que eu era comunista, nem eu 

sabia. 

H.B - Sabiam só que era do mal e que era preciso combater. 

W.V – Mas eu passava o tempo todo lá fabulando com os meus colegas e... Em suma. 

K.K – E essa opção para fazer o Direito vinha...? Foi uma opção para... 

W.V – Foi apenas porque eu pertencia ao gênero masculino, porque não era o que eu 

queria fazer. Eu, por gosto, ia fazer Letras. Mas não dava, porque era uma profissão feminina 

e eu precisava ter uma posição forte na vida e o Direito me dava isso e Letras não dava, então, 

por isso, eu fui estudar Direito. Com essa percepção de que também aquilo era manipulável, 

podia ir para lá ou para cá, não era nada que fosse me comprometer muito. Eu podia continuar 

pelo meu interesse por letras, por isso, por aquilo. Agora, eu fui trabalhar na advocacia muito 

cedo, eu entro na faculdade em... 

H.B – 58 

W.V – E no mesmo momento, entro em um escritório de advocacia. Trabalhei nesse 

escritório cinco anos. 

H.B- Quer dizer, durante o período universitário, praticamente. 

W.V – É. Todo. E, ao mesmo tempo, eu fazia CPOR. A minha vida... Olha, eu não sei 

como eu aguentava fazer tantas coisas!  



   

 9 

M.G – Que idade você tinha a essa altura em que terminou a advocacia? 

W.V – Quando eu terminei? Em que ano? 

M.G – Que idade tinha? 

K.K – Quantos anos? 

W.V – Ah, sei lá, 22 anos. E fazia uma advocacia esquisita porque este escritório para 

quem eu fui trabalhar, que era de um ex-colega de turma do meu pai, de Pedro II – meu pai 

estudou no Pedro II, em um internato do Pedro II lá em São Cristóvão – ele era criminalista e 

eu me interessei por essa coisa do crime também e os advogados criminalistas daquela época 

tinham um ethos muito particular: Eles tangenciavam com o mundo das artes, com a boemia, 

não é? Havia um comportamento muito poético, lembro-me de alguns, o Humberto Teles foi 

um famoso criminalista aqui, o Augusto Thompson Flores, que foi muito importante, inclusive 

na reformulação do sistema penitenciário aqui do Estado. Esses eram os meus colegas, eram 

mais velhos esses, mas era com quem a gente andava... Eram, inclusive, referências, para nós, 

de vida e na prática profissional. 

H.B – Quer dizer, isso é o que me impressiona: Você, em um curso de Direito, está bem 

que não é o que você gostaria de fazer, mas com uma experiência simultânea de trabalho com 

um grupo tão interessante, você não conseguiu tomar gosto com aquilo? Você vai fazer outra 

graduação, não é? 

W.V – Não. Porque o meu interesse era política e em tudo o que estava envolvido nisso. 

E eu começo a me interessar... Quer dizer, eu começo não, eu sempre fui interessado, começo 

a gastar todo o meu tempo em leituras que não tinham nada a ver com a profissão. Eu para o 

escritório, me trancava e ficava estudando.  

[Risos]  

W.V – Eu tinha um escritório. Eu cheguei a ter um escritório sozinho em um lugar bom! 

Na Rua da Quitanda, com outros colegas. Cada um dava um pouquinho e tal. Mas quando 

íamos... Eu fiz muito júri, mas o júri, para nós, era também um lugar de denúncia para essa 

tribo, essa tribo particular, era um momento em que nós denunciávamos a sociedade, enfim, 

que júris eram esses que nós fazíamos? Nós íamos até ao presídio, localizávamos os réus da 

defensoria pública, chamávamos cada um e propúnhamos a defesa deles. Aí se eles aceitassem, 
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eles nos davam a procuração e então com isso... Eu fiz muito júri. Muito júri. Tinha mês em 

que eu pegava sei lá quantos anos de cadeia, 40, 60, porque eram os crimes mais complicados, 

não é? Eram os crimes sem... As pessoas não tinham advogados, não tinham recursos, enfim. 

K.K – Se faz isso ainda hoje no Direito?  

W.V – Não, acho que não. 

K.K – Não, não é? 

W.V – Esses são tempos, digamos heroicos, não é? 

H.B – Heroicos. 

[Risos] 

W.V – E com isso você ganhava experiência, traquejo e... 

M.G – E o que era o meio de vida a essa altura para um adulto?  

W.V – O que sobrava disso aí, não sei, sobrava um dinheirinho aqui, outro ali. Só para 

você ter uma ideia, eu estava no quarto ou quinto ano de Direito, mas nesse escritório aonde eu 

trabalhava, a mulher do advogado estava lá: “Werneck, vamos lá embaixo tomar um café?”. 

Eu disse: “Vamos”. Se eu pagasse o café, eu não tinha dinheiro para voltar, está certo? Morto 

de vergonha, eu falei assim: “Olha, eu não tenho dinheiro para pagar o café”. Eu comecei com 

uma camisa, depois duas, lavadas assim... Um terno... Mas isso não era o problema, não é? 

Esse não era o problema. Só para vocês terem uma ideia, transcorre como as coisas eram... 

Logo que vocês converterem isso aqui em uma sessão de psicanálise, por culpa de vocês, hein?! 

[Risos] Porque tem outra coisa aí mais interessante... 

M.G – Isso está muito interessante. 

W.V – A Marina Bouças casou com Oyama Teixeira, por segundas núpcias , ela se 

separou. Ela casou com o Dolabella, teve aquele filho Carlos Eduardo Dolabella, teve outros 

filhos e tal, depois separou, que nem a minha mãe. Era uma outra americana, inclusive, porque 

o pai era um americano – Valentim Bouças – e ela casou com Oyama Teixeira, que era um 

homem de Minas – de Barbacena - Tancredo, roxo. Tancredo vai ser Ministro, acho que quando 

ele foi primeiro ministro, não lembro. Leva o Oyama. Marina Bouças, mulher do Oyama, 

telefona para a minha mãe e diz: “Olha, manda o seu filho lá porque ele vai trabalhar com o 

Tancredo”. Eu não quis. Não quis. Eu não queria nenhuma relação com aquele Estado que 
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estava lá. Eu era um homem da sociedade. Eu só queria a ver com a sociedade, cavalgando em 

um movimento qualquer da sociedade. 

K.K – Quantos anos você tinha a essa altura? 

W.V – 22, 23 anos. 

H.B – Mas, Werneck, você disse que 54 foi um ano que marcou e reorientou a sua vida. 

Dez anos depois, em 64, tem outro novo episódio e é a data em que você entra para as Ciências 

Sociais.   

W.V – É. Quer dizer, entro formalmente, porque eu estava dentro. 

H.B – Pois é. Já estava. Então, do curso. 

W.V – Estava dentro... 

H.B – Como é que te pegou 64? 

W.V – Pegou... Eu não previ, não consegui antecipar. A minha situação pessoal estava 

muito difícil porque o meu filho estava nascendo. O meu filho nasceu três dias antes do golpe. 

H.B – Você já era casado? E já tinha filho... 

W.V – É. Meu filho nasceu três dias antes do golpe. Quando vem o golpe, eu saio com a 

Maria Lúcia, minha mulher na época, e o menino, para nos esconder e tal... Com ele miudinho, 

recém-nascido. 

H.B – Então 64 te pegou em militância? 

W.V – Pegou, pegou... É, mas estava [uma unha] no CPC, que foi o movimento mais 

interessante, do ponto de vista cultural, da geração, não é? Mudaram as referências: Você não 

entende Cinema Novo sem o CPC. Você não entende Chico, Caetano, Glauber... Você não 

entende sem esse movimento, que foi um movimento geracional, que era uma ida ao povo. Foi 

uma geração que tentou... Que se desancorou da tradição e tentou fundar um mundo novo. Lá 

se foi Eduardo Coutinho para o sertão fazer o João Pedro Cabra Marcado para Morrer.  Enfim, 

era o Cinco vezes favela, não é isso? Com essa ida direta lá ao povo. Teatro de Rua. Vianinha, 

João das Neves, Vereza, tantos... Esquetes de rua, íamos para rua e fazíamos esquetes. Criamos 

um caminhão, que se desdobrava e virava um palco e fazíamos espetáculo na rua, pensando o 

subdesenvolvido e a partir daí, como nós estávamos na UNE – União Nacional dos Estudantes 
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– esse foi um momento estratégico nisso, meio acidental, mas o fato é que a UNE tinha a sua 

articulação com o mundo exterior, a política... Na época, o CPC – o Centro Popular de Cultura 

da UNE – independente, autônomo, da UNE, mas enfim, sediado lá, instalado lá, com um belo 

lugar dentro da UNE, dali dava para se interpelar a sociedade e a intelectualidade. Inclusive, 

os intelectuais da geração passada, mas que eram afins e amigos daquele movimento, tipo 

Vinícius de Moraes, Alex Vianni, Paulo Francis – que teve uma importância muito grande 

nesse momento, no sentido de estimular aquele tipo de estética, de atividade que nós 

formulávamos ali. E o CPC era um movimento aberto e tinha, inclusive, a ideia de levar 

educação às favelas. Eu cheguei a lecionar em favelas na Rocinha. Tínhamos uma escola lá. 

Mas esse mundo das favelas também era diverso, porque havia política nas favelas, havia 

partido comunista nas favelas, de modo que quando nós íamos para a favela, nós não 

chegávamos lá como invasores, não era uma externalidade. Chegávamos conduzidos pelo 

partido local, o que facilitava bastante. Eu cheguei a ter em casa, centenas e centenas de um 

aparelhinho bolado na Polônia que era para ajudar nas nossas aulas e na época do Golpe de 64, 

eu tive que me ver livre disso. 

H.B – Se desfazer. 

W.V – É.  

K.K – Como é que era o aparelhinho? 

W.V – Era um projetor de slide, porque nós usávamos o método do Paulo Freire.   

H.B – Pedagogia do oprimido.  

W.V – Pedagogia do oprimido. E trabalhávamos em frente com a AP – Ação Popular –, 

que era um movimento de esquerda católico e era basicamente feminino, então eram as moças 

da AP e nós do Partido Comunista. O Israel Beloch, que eu não sei se ainda está aqui. 

K.K – Não. 

W.V – Ele era da AP e fez parte desse movimento de educação popular, de alfabetização, 

em que eu estou rememorando aqui, embora ele fosse um pouco mais jovem que a gente, mas 

enfim...  

H.B – E o congresso Ibiúna? 

W.V – Não, o congresso de Ibiúna é depois. 
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H.B – Sessenta e... 

W.V – É depois de 64. 

H.B – Então, Ibiúna é em 67. 

W.V – Então, isso é depois do golpe. 

K.K – Não, mas antes, só para... Acho que nós não pegamos isso: a filiação ao partido 

comunista. Essa filiação formal se dá...? 

W.V – Se dá em 60. 

H.B – Ah, já em 60. 

K.K – Ah, depois que você sai do Anglo Americano, assume... 

W.V – É, aí já na faculdade, não é? E eu fiquei muito frustrado com a minha entrada ao 

partido comunista porque a minha pretensão é que eles me remetessem a um movimento de 

massa, a um movimento operário. E eles me instalaram em uma organização universitária e eu 

tinha horror a isso. Eu não queria... Me dei mal nessa... Eu só vou estabelecer relações vivas, 

de entusiasmo com o partido comunista a partir do CPC, quando então a gente estabelece a 

comunicação direta com a rua, com os setores subalternos, enfim... 

K.K – Você estava dizendo que seu filho nasceu três dias antes do golpe, aí vocês tiveram 

que se esconder? 

W.V – Se esconder. Um pouco.  

K.K – Chegaram a ser procurados? 

W.V – Chegamos a? 

K.K – A serem procurados? 

W.V – Eu respondia a cinco IPM’s (Inquérito Policial Militar). A maior parte deles, eu 

só tinha notícias pelo jornal porque soltava editais. Eu só fui depor em um. 

H.B – Em que ano, Werneck? 

W.V – Não lembro, mas deve ter sido em 65, 66. E o sujeito me faz algumas perguntas, 

pede o meu endereço, eu dou o endereço errado. Ele fala: “Olha, você não mora aí, se você 

continuar assim, vai ficar preso”. 
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[Risos] 

W.V – Daí eu corrigi, dei o endereço certo e saí. Porque o regime militar foram ciclos, 

não é? Foram ciclos. Olha, eu voltei à advocacia... A minha ideia era largar... Eu larguei, de 

fato, a advocacia. Eu volto depois do golpe. 

H.B – Mas continua na graduação lá de Ciências Sociais...? 

W.V – Continuo. E volto a advogar com o José Quarto de Oliveira Borges e Antônio 

Modesto da Silveira, na Rua Álvaro Alvim, 24, 9º andar. Em frente ao Teatro Rival, mais ou 

menos. Onde me tornei advogado de presos políticos. O que a gente fazia era... Conheci Rosa 

aí, essa Rosa Cardoso que está na comissão da verdade? O primeiro processo dela foi comigo. 

Nós fazíamos defesa dos sindicalistas e tal. Até que não deu mais. O último processo em que 

eu participei, o AI-5 eu acho que já tinha sido promulgado, a Rosa participou, aliás, teve um 

belo desempenho como advogada. Foi a estreia dela. Dos sindicalistas, a pena menor foi de 

cinco anos por atividades sindicais, então, não era mais possível. Bom, enfim, aí eu me tornei 

eu mesmo um perseguido, nós estamos em 68, 69 e os meus companheiros começam a serem 

presos e torturados. A minha organização é toda denunciada, enfim, eles me localizam e 

começam a procura sistemática da minha pessoa e aí eu escondi, me exilei: Fui para o Chile, 

passando por São Paulo uma temporada. 

H.B – Quer dizer, aqui você já pulou o mestrado no IUPERJ e tudo... 

W.V – É. Eles andaram me procurando no IUPERJ. Fui salvo pela secretária. Eu estava 

em uma aula sobre Locke, quando batem na porta, era a moça da secretaria que disse: “Olha, 

tem uns rapazes te procurando lá embaixo”. Eu disse: “Qual a idade deles?” Ela diz: “Uns trinta 

e tantos”. Eu falei: “Olha, diz que eu não estou”. Ela disse isso, eles foram embora. Aí eu fui a 

PUC avisar, porque eu dava aula na PUC. Fui avisar o que estava se passando e quando eles 

chegam lá também, invadem as salas com metralhadoras e eu fui tirado de lá pela Helena Lewin 

e pelo José Nilo Tavares através de uma câmara que havia na biblioteca que dava acesso a um 

treco lá embaixo, nem me lembro. Só sei que, quando eu olhei, eu estava em Sepetiba, com 

José Nilo Tavares. Aí em Sepetiba, começou uma trajetória: Fui para São Paulo, de São Paulo 

para o Chile. 

H.B – Mas aí, à essa altura você já tinha mais de um filho, não é? 

W.V – Tinha. Tinha três. 
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H.B – Três filhos já, não é? 

W.V – Aí você foi. Maria Lúcia foi com as crianças... 

W.V – Não, não. Eu e Maria Lucia estávamos separados. 

H.B – Já estavam? 

W.V – Já. 

K.K – Voltando um pouquinho para a graduação. Você se forma na antiga Faculdade 

Nacional de Filosofia, em Ciências Sociais? 

W.V – Primeiro, em Direito. 

K.K – Não, sim. Na UERJ, não é? 

W.V – É. 

K.K – E depois? 

W.V – Nas Ciências Sociais. 

K.K – Você podia falar um pouquinho para a gente dessa experiência da graduação? 

W.V – Foi a época mais difícil das Ciências Sociais no Rio de Janeiro. Os principais 

professores tinham sido proscritos, caçados... 

K.K – Você se lembra dos colegas também? 

W.V – Lembro, os meus colegas... Esse é outro movimento geracional. A geração que 

chega critica a nossa como responsável pela derrota e adere às concepções foquistas que 

estavam em voga, às concepções militaristas da política e começam a se preparar para a luta 

armada, para os combates de guerrilha urbana e eles queriam e entendiam que era a forma de 

luta adequada. Então, eu, apesar de muito jovem, eu era... Bom, tinha filhos, advogava – 

advogava preso político, só! – e o nosso escritório era mantido com o dinheiro da – digamos, 

para que se entenda – socorro vermelho, para pagar as despesas... 

H.B – Das defesas. 

W.V – É. E o que mais, meu deus, o que estava falando? 

K.K – Da graduação em Ciências Sociais. 

W.V – Ah, bom, sim.  
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K.K - Que ali os professores, ainda que poucos, mas que, enfim, tinha uma... E dos 

colegas que estavam... 

W.V – Os colegas foram para essa orientação. Lincoln Bicalho Roque é um dos 

desaparecidos aí. Esse era o meu colega de turma, era um jovem inteligente, mas obstinado por 

essa coisa de luta armada e denúncia da esquerda anterior como... 

K.K – Pessoas como... Também a PUC tinha a sociologia, quer dizer, Otávio Velho, 

Moacir Palmeiras, Gilberto Velho, a própria Mariza estava entrando. 

W.V – Não, isso é outra tribo. 

K.K – Não se misturavam com..? 

W.V – Não, é outra tribo. Quando eu entro, essa gente está saindo, está certo? Esses que 

você mencionou. Otávio, em particular. Otávio eu vou encontrar no Partido Comunista. 

K.K – Não, mas a graduação coincide um pouco. Eles se formam em 66, 67, por aí. 

W.V – O Otávio eu fui reencontrar no partido comunista. O irmão dele era bastante 

adverso às nossas posições, à do irmão, à minha, enfim. Esse foi um... Foi mais ou menos em 

branco a minha experiência acadêmica nas Ciências Sociais. 

H.B – Como estudante. 

W.V – De Ciências Sociais, foi em branco. Quer dizer, em branco nunca é, mas os 

professores fortes tinham saído. 

K.K – Como foi a preparação para o mestrado, por exemplo? Você era autodidata? 

W.V – É, autodidata. Fui lá e fiz.  

[Risos]. 

H.B – E por que você achava que era interessante fazer o mestrado? 

W.V – É, porque à essa altura, a geração que tinha chegado tinha tomado o seu caminho 

que, não era o meu. O caminho da luta armada... A minha era de influenciar a política nas 

instituições, no debate de ideias. Era mergulhar a mão no pântano mesmo. Como dizia o Sartre, 

era meter a mão na merda, tá certo? A expressão é textual, é dele! Eu não tenho nada com isso! 

 [Risos] 
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M.G – Não se recorda do tema que preparou para o mestrado? 

 W.V – Não, quando eu vou... Quando termina os meus cursos, chega a época de preparar 

a dissertação, eu me exilei. Aí eu fui para o Chile. Eu fiz os cursos em 69 e 70 e me exilei em 

seguida. 

K.K – Quem era o seu orientador? 

W.V – Era para ser o Simon, embora nós fossemos muito diferentes. Mas o Simon deu 

um curso que marcou muito a turma e a ele também. Tanto é que ele criou uma revista especial 

com os textos dos alunos, com a introdução dele, que era, basicamente, sobre a interpretação 

do Faoro sobre o Brasil, Entre esses estudantes, estava a Celina, estava a Vera Pereira, enfim, 

e outros que não estou me lembrando agora. 

H.B – A turma do início mesmo do IUPERJ. 

W.V – Foi a primeira turma. O Wanderley não estava lá, César não estava lá, Amaury 

não estava lá. Quem estavam presentes eram Simon e Bolivar. E aí era também uma coisa 

difícil, porque eles eram liberais doutrinários e eu estava na outra ponta, então era uma relação 

difícil, muito difícil. Embora eles tenham vindo, se vocês pesquisarem direito, tenham vindo 

todos da extrema esquerda. 

H.B – Sim, sim. 

W.V – Tornaram-se liberais ali, com o golpe de 64. 

K.K – O Simon deu entrevista aqui para o projeto também. 

W.V – Mas ele não disse que era um liberal doutrinário não, disse? 

[Risos] 

K.K – Não me lembro. 

W.V – Não, não disse. Eu é que estou dizendo. 

H.B – Mas, Werneck, então entre o mestrado e a ida para USP, você não chegou a 

completar a dissertação? 

W.V – Não, não, não. Eu apresentei um esboço para o Simon, ele não gostou. Era um 

estudo comparado sobre Brasil, Chile e Colômbia, com base em indicadores que eu tinha 

recolhido lá no CELAD – Centro Latino Americano de Demografia –, que funcionava lá no 
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Chile. Mas ele não gostou, disse para mudar e aí eu vi que aquilo não ia dar em nada... Minha 

relação com ele era muito difícil, era uma relação muito difícil. E com outros era absolutamente 

impossível, não é? Aí eu fui para São Paulo, onde fui aceito direto no doutoramento. 

A.F – Como é que você chegou a São Paulo? Como foi essa aproximação? 

W.V – Aí, sim, também, uma... Em São Paulo se respirava, se pensava e se respirava. E 

o Rio respirava por canudinho e não pensava nada! 

[Risos] 

W.V – Se eu estivesse no Rio, eu estava morto! Em São Paulo, se pensava, havia uma 

vida intelectual ativa e foi a primeira vez, em São Paulo, que eu estabeleci relações com as 

elites locais. Porque no Rio de Janeiro, esses mundos... Esse – ainda é assim! – Esses mundos 

não são devassáveis. São ilhas fechadas, conventículas. Em São Paulo, isso tudo estava 

esparramado, aberto, em comunicação. Então, sei lá, um mês, dois meses em São Paulo, estou 

reunido com grandes empresários de São Paulo, na casa de um grande empresário, que era o 

Severo Gomes. E eu perplexo com aquela coisa, que coisa interessante... 

[INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO] 

 

W.V – Juntou-se lá pela passagem dos anos 50, 60, um conjunto de intelectuais muito 

animosos e com muito talento e procurando um caminho novo, fazer as coisas de formas 

diversas. Então, se eu olhar no teatro, por exemplo, a recusa ao TBC dessa dramaturgia jovem 

brasileira, era total frontal. 

H.B – Teatro Brasileiro de Comédia. 

W.V – Que era um belo teatro. Mas, enfim, era um teatro burguês. Então a busca por 

lugares alternativos... Teatro de Arena, tudo... E a própria dramaturgia muda. A favela passa a 

ser um elemento dramatúrgico. É bem verdade que um dos piores filmes feitos na história do 

cinema foi feito aí no Cinco vezes favela, do Cacá Diegues, que é o Escola de Samba, Alegria 

de Viver. Mas tem o belo filme de Leon Hirszman, a Pedreira de São Diogo que era um filme 

calcado em quê mesmo, hein? Eisenstein,O Encouraçado Potemkin. Você conhece o 

Encouraçado? 

K.K – Sim.  
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A.F – Claro. 

W.V – Aquele tema do relógio batendo e tal e na Pedreira de São Diogo é uma pedreira 

em uma favela que vai ser dinamitado, os favelados estão ameaçados de perder as suas casas, 

de perder a sua vida no limite e também tem o tal relógio: pá, pá, pá. Eram outras referências. 

Que referências? Em teatro: Brecht. Em cinema: Eisenstein. Eram essas as referências.  

H.B – Tem um sentido muito forte de que pela cultura você faria política... Libertação, 

não é? 

W.V – Isso, isso. 

H.B – Quando você tem um cruzamento de cultura com política que é vital. 

M.G – Que é muito interessante. 

W.V – A mudança na estética, é uma mudança na ética, é uma mudança na política. Foi 

um tournant assim que contaminou uma geração ao mesmo tempo. Capinam em Salvador, na 

Bahia. Capinam era a turminha de Caetano. Os gurus do jovem Caetano. 

K.K – E você? O que você estava buscando no doutorado? Mudou alguma coisa? 

W.V – Não, estava buscando isso mesmo, não é? Fazer isso... 

K.K – A tua pesquisa tinha...? 

W.V – Era trabalho. Era sindicato.  

K.K – E você foi para o campo? Porque nós estávamos lembrando a conversa com o 

Leôncio. Ele contando que foi para Fábrica, mas aí ele traz os dados do campo e o Florestan 

[não gosta] 

W.V – Eu fui para política. Eu fui para o DIEESE. Eu conheci Lula aí, como secretário 

geral do sindicato dos metalúrgicos. E quando eu comecei a trabalhar com a minha tese de 

doutorado, eu procurei o Walter Barelli, o diretor do DIEESE, um católico de esquerda, e estava 

o Almir Pazzianotto, que foi ministro do Superior Tribunal do Trabalho, que era um advogado 

simpático aos trabalhadores. Ambos sem compromissos com partidos políticos. E eles me 

receberam. 

H.B – Você já foi como aluno da USP? 
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W.V – Fui como aluno da USP. Como eles acharam que o meu tema era muito 

interessante, eles começaram a me levar para as atividades deles. E uma atividade marcante 

para mim foi a do encontro dos Delegados Sindicais em São Bernardo, em 1974, quando eu 

conheci o Lula. Mas o Lula não era o grande nome do sindicato. O grande nome do sindicato 

era o Paulo Vidal. Mas depois desse encontro fomos até um restaurante imenso e eu fiquei 

espantado porque os garçons eram todos operários e eles serviam como se estivessem em uma 

bancada [riso] de uma grande oficina.  

[Risos] 

W.V – Aqueles movimentos mecanizados eram muito engraçados. 

[Risos] 

M.G – Estava a dizer também, que quando foi a São Paulo, teve a possibilidade de 

contatar com outros universos da política e também empresários. Como foi essa dinâmica mais 

em detalhe? 

W.V – Olha, eu tinha um amigo, que era aqui do CPC, gente de 64, com o golpe, ele 

acabou, depois de idas e vindas, acabou se radicando em São Paulo e se vinculou a esse grupo 

que o Fernando Henrique tinha instituído: o Cebrap: O Carlos Estevam Martins, que era muito 

meu amigo e que me chamou à casa dele, eu fui, aí ele viu que eu tinha recém saído da cadeia. 

Ele viu que eu estava meio perdido. Ele pegou o carro e fomos até a casa de Fernando Henrique. 

H.B – Você não conhecia o Fernando Henrique? 

W.V – Eu não. O que me espanta é que eu não imaginava que os professores em São 

Paulo vivessem tão bem.  

[Risos] 

W.V – E olha que para os padrões de hoje, do Fernando Henrique, aquilo devia ser 

modestíssimo, mas para nós, do Rio... Aliás, essa observação o Simon fez também lá por volta 

dos anos 70, quando ele falou: “Poxa, Werneck” eu estava andando com Simon na rua, ele 

tinha feito apresentação da tese dele lá... 

H.B – São Paulo, Estado Nacional. 
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W.V – São Paulo, Estado Nacional. Ele disse: “Impressionante essa esquerda paulista 

aqui, vive como alta burguesia e tal”. O Juarez Brandão tinha piscina em casa, está certo? 

Morava em casa! Aqui no Rio de Janeiro, morando em cubículos... [Risos] 

H.B- Até hoje... 

W.V – Até hoje é um pouco assim, não é? Agora, primeiro, havia uma resistência, de 

fato, de São Paulo contra o Regime Militar. Sendo pelos liberais, pelos intelectuais... O 

Fernando, nisso, era um tipo muito singular porque esse é um contexto em que a esquerda toda 

olha para trás com um olhar de acusação: “Foram vocês os culpados, “Traíram os interesses da 

classe operária. Fizeram uma política de conciliação de classes”, então... Isso contaminou o 

Fernando, mas o Fernando tinha uma diferença específica, individual: Ele era filho de um 

militar, que tinha tido ligações muito fortes com o partido comunista. Então ele não rejeitava 

preliminarmente os comunistas, as suas práticas... Ele tinha até certo entendimento empático 

com isso. E foi a forma com que ele se relacionou comigo.  

H.B – Você foi apresentado a ele... ? 

W.V – Fui apresentado por Carlos Estevam e ele me disse: “Olha, está bem, vai ter 

emprego sim”, Olhou para a minha cara e disse: “Mas não é bem isso que você está querendo, 

não é?” Porque era um emprego em empresa e tal. Uma coisa... Aí ele me botou em uma 

pesquisa sobre a história da religião com o Cândido Procópio. E eu fiz durante um ano, 

fascículo sobre a história da religião para a Editora Abril. Eu tinha que apresentar um texto de 

40 laudas por mês, ganhava o suficiente para alugar um apartamento, enfim, dava para viver. 

H.B – Onde você morava em São Paulo, você se lembra? 

W.V – Lembro, no Brooklin novo, é um lugar bem classe média baixa, que hoje está... 

Explodiu. 

H.B – É. 

W.V – Eu não tinha telefone, eu não tinha carro, enfim... Esse é um momento que as 

ideias são... São Paulo começa a... De São Paulo começam a aparecer concepções intelectuais 

que efetivamente serviam como contraponto ao regime militar. Um desses momentos está para 

se comemorar agora 40 anos é a Crítica à Razão Dualista, do Francisco de Oliveira. 

Chamaram-me até para essa comemoração, eu vou. Que foi no Cebrap. Estou contando isso 
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porque eu acho que como o Fernando veio à baila, eu não quero continuar sem fazer remissão 

ao Fernando. A audiência crítica desse texto do Francisco de Oliveira foi muito severa por parte 

de alguns membros do Cebrap e tal, até a hora do Fernando Henrique falar. Ele valorizou o 

trabalho, foi uma das coisas mais importantes que tinham ocorrido ali e tal, uma novidade, um 

divisor de águas, Fernando praticamente não era citado pelo trabalho do Chico, o trabalho do 

Chico vinha de uma outra vertente e tal. Aí eu fiquei impressionado com a altivez intelectual 

do Fernando. 

H.B – Durante o mestrado, você trabalhou no Cebrap nessas pesquisas? 

W.V – Não, Doutorado. 

A.F – Doutorado. 

H.B – Doutorado, sim. Durante o período todo do doutorado, você trabalhava com essas 

pesquisas? 

W.V – É. E fiz um concurso para Campinas, fui ser professor da UNICAMP. 

K.K – Fundador, não é?  

W.V – Hein? 

K.K – Fundador, não é? Setenta e cinco, não é? Está criando... 

W.V – Não, da UNICAMP já havia. 

K.K – É 70, 71... 

W.V – É antes. Estava lá o Carlos Estevam. Foi o Carlos Estevam que me levou para 

fazer o concurso lá. Eu fui professor lá em 74, 75, sei lá.  

H.B – Em 75, você entra. 

M.G – Enquanto estava ainda a fazer o doutorado? 

W.V – É. Na Unicamp, essa ligação... Bom, mas havia uma fissura em São Paulo, nesse 

grupo. Eram o Fernando e o Weffort. E que acaba dando fragmentando com a criação do 

CEDEC, o Weffort chama os seus estudantes para o CEDEC e tal, faz uma reunião na casa 

dele, eles resistiram, eles queriam continuar no CEBRAP. A Madalena, mulher do Weffort 

dizia para ele, lembro-me bem: “Deixa, eles não querem, deixa eles livres”. Weffort insistia. E 

eu disse: “Eu vou”. Eu me senti na obrigação da gratidão ao Weffort de ter me recebido no 
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doutoramento. Aí fui comunicar ao Fernando: “Olha, Fernando, vou sair”. Fernando estava 

doido para que todos saíssem menos eu. 

[Risos] 

W.V – Por uma razão muito simples: Todos os demais eram da ultraesquerda, que 

pressionava por dentro o Fernando lá. Quem era o anteparo era eu. Olha, para ter uma ideia, 

Maria Hermínia era ultraesquerda naquela época, tá certo? Maria Hermínia Tavares de 

Almeida. Isso para é para vocês terem uma odeia de como estava o mundo! 

[Risos] 

W.V – Apenas por esse motivo, não por outro. É que o Fernando achava que eu era 

importante lá para fazer um contraponto, outro discurso, outra... Agora, nisso, o mundo exterior 

descobre o Cebrap. O Fernando tinha votado, em 1970, nulo. Toda esquerda intelectual anula 

o voto. Nós nos aproximávamos de 1974. Esse era o momento fundamental, inclusive tinha a 

ver com todas as concepções que nós comunistas formulávamos à época, de que o regime tinha 

que ser combatido, inclusive, eleitoralmente. E aí ocorre a iniciativa do Ulisses Guimarães em 

procurar o Cebrap. Procurou o Fernando. Não foi o Fernando que descobriu o MDB, o Ulisses... 

Conversa, não é? Conversa. Estava lá nas posições tradicionais dele, compondo, mas mais à 

esquerda. Aí o Ulisses vai lá, joga essa carta, o Fernando topa e eles combinam um... O que 

arremataria essa combinação seria a elaboração de um programa. Então o Fernando fica 

responsável por montar essa equipe. Nessa equipe, ele vai participar claro, Weffort, Chico de 

Oliveira, Maria Hermínia, eu, não lembro mais quem. Tem mais gente aí, um ou dois, no 

máximo. Fizemos esse programa, que foi editado um livrinho vermelho, era o programa do 

MDB de 74 e fomos a uma reunião em Brasília na casa do Amaral Peixoto, que nos recebeu 

com uma alta feijoada e lá estava também o Nelson Carneiro, senador aqui do Rio, Tancredo 

Neves, Ulisses e mais um ou dois que eu não me recordo agora. Aí o Tancredo pegou o 

programa, dado em mãos a ele, abriu: “Está ótimo, está aprovado”. Não precisava programa 

nenhum, eles queriam era o apoio político... 

A.F – Claro. 

W.V - Dos intelectuais, que se celebra. E em 74, pela primeira vez, a resistência 

democrática impõem derrotas ao regime militar, especialmente em São Paulo, com a vitória de 

Quércia ao senado, derrotando um candidato da elite paulista, Carvalho Pinto, que tinha sido 
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governador do Estado. O que sinalizou que um novo mundo vinha aí. Um novo mundo estava 

vindo aí. 

K.K – Lysâneas, aqui no Rio. 

W.V – Para você ver... Olha a proporção! 

K.K – Não, porque você tem feito esse contraponto com o Rio, não é? 

W.V – Mas olha a proporção! Olha! Lysâneas é fechado, estreito, está certo? E esse 

movimento largo, que vai se realizar lá. 

K.K – A história do canudinho. [Riso] 

W.V – É. Bom, nisso, estão evidentes os sinais de que vão ventar em outra direção, 

quando a repressão em relação ao partido comunista brasileiro se intensifica, já que ia haver 

abertura sem eles. Então, boa parte das lideranças são liquidadas, fisicamente liquidadas e foi 

um... Bom, nesse movimento, vai o Herzog em São Paulo, vai o Manoel Fiel Filho, em São 

Paulo. São esses anos de 74, 75 de liquidação do partido comunista. “Vocês não vão poder 

operar.” Eu escapei, mas entendi perfeitamente o que ia me acontecer se eles me pegassem. 

Então eu vim pro Rio. 

H.B – Era mais forte em São Paulo? 

W.V – Essa repressão? 

H.B – É. 

W.V – Foi lá. É lá que estava o Ednardo [D’Ávila Mello], é lá que estava o segundo 

exército. É lá que a reação a Geisel estava mais forte. Bibliografia essencial. Aí eu fui para a 

casa do Armando Costa, um companheiro do CPC, dos mais talentosos artistas da sua geração, 

que morava com... tinha uma garçonnière com uma moça e que no lugar da pia da cozinha, 

tinha plantas, vasos de plantas [risos]. Era... Não dava para ficar ali, não é? [Risos]. Aí ele 

disse: “Olha, vou ter que tirar você daqui, rapaz.” [Risos] O Paulo Pontes, que era outro 

companheiro nosso de CPC, que à essa altura tinha ficado rico, tinha casado com a Bibi 

Ferreira, era um dramaturgo de sucesso, mas era lá da nossa história, lá junto e tal, foi me 

buscar, mandou o motorista ir me buscar, o Dodge Dart, sabe o Dodge Dart? Era esse mesmo! 

E me levou pra casa dele. Nessa casa, o Paulinho, Paulo Pontes, tinha, na biblioteca dele, uma 

parede falsa que abria e dava em um apartamentinho com banheiro, com tudo direitinho, que 



   

 25 

vinha sendo usado a tempos por militantes que eram procurados pela polícia, saía um, entrava 

outro. Eu tive que esperar uns dias, para sair um pra  entrar. O Paulo, nesse momento, estava 

escrevendo a Gota d´água com o Chico e eu comecei a escrever a minha tese, de verdade, lá. 

E nós passávamos, depois que trabalhávamos, de madrugada, passávamos horas a fio, 

conversando e eu seguramente digo sem... Que na armação do argumento, estou eu. Ele disse: 

“Werneck, você vai fazer a apresentação”. Eu disse: “Está bem”. Na hora, não dava, era 1965, 

eu não podia fazer aquela apresentação.  

K.K – 75 

W.V – 75. Eu estava começando a colocar a cara na rua. Aí o Paulinho fez a apresentação, 

que é maravilhosa, era o melhor documento político da época. Não sei se vocês já leram. 

Experimentem ler. É o melhor documento de análise política da época. E digo isso assim, azar 

o meu, vocês colocar isso aí, era a súmula das nossas conversas. 

K.K – A apresentação da sua tese foi escrita pelo Paulo? 

W.V – Foi. Eu não me lembro... Foi?  

K.K – O que você está dizendo? 

W.V – Ah não! Apresentação do Gota d´Água. 

H.B – Da Gota D´Água. 

K.K – Ah, está bem. 

W.V – Não quem assina é... Não, Paulo é quem fez! Estou dizendo, mas aquilo é a súmula 

das nossas conversas. A primeira vez que eu falei de computação ao Paulinho, ele disse: 

“Werneck, daqui a pouco” – Ele não sabia o que era – “todo mundo vai falar em computação 

nesse país.” O Paulinho tina essa coisa de Midas, tudo o que ele botava a mão, virava dinheiro, 

ficava famoso. E era verdade. Ele morreu com 35 anos. O ideal dele era se tornar um herói da 

Broadway no Brasil. Ele ia conseguir, ele estava conseguindo. Esse era o objetivo declarado. 

Uma Broadway de esquerda, uma Broadway... De modo que quando Chico vai fazer a Ópera 

do Malandro, ele me pede para ler, para conversar com ele. Eu acho que foi o único dia em 

que meus filhos me olharam com admiração, quando Chico tocou a companhia, entrou na 

minha casa, para falar comigo. [Risos] Eles ficaram assim... E eu fiz a apresentação da Ópera 

do Malandro. Da pirataria à modernização autoritária. Só encontra em sebo porque as edições 
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seguintes da Ópera do Malandro, essa minha introdução sumiu. Sumiu porque tinha que sumir 

mesmo, só tinha valor porque estava datado. 

H.B – Na Estante Virtual é capaz. Então você fica no Rio e tem que sair desse quartinho 

para Minas? 

W.V – Desse quartinho? Eu não entendi. 

H.B – Desse lugar protegido que você ficou? 

W.V – Que o Paulinho arrumou para mim? 

H.B – É. 

W.V – Eu fiz a minha tese lá. 

H.B – Então, mas você depois vai para universidade em Minas? 

W.V – Ah, não. Aí morre o Herzog.? Morre o Fiel Filho. Quando morre o Herzog, ficou 

claro na manifestação da Igreja da Sé que 10 mil pessoas ali, que a coisa realmente ia mudar. 

Eu apressei, me comuniquei com o Weffort: “Olha, Weffort, a minha tese está terminada, o 

que eu faço?” Ele falou: “Traz aqui, me entrega e vamos montar a banca que dê para te 

assegurar a defesa”. Não era assegurar a defesa enquanto tal, era assegurar a minha presença 

defendendo a tese. Então ele montou a banca com Celso Lafer, que era um liberal empresário, 

virou uma grande figura da universidade, da política brasileira depois, mas, enfim, ele não 

podia esconder a animosidade por mim, pela a minha tese e tudo o mais. Eunice Ribeiro 

Durham. Era uma banca que eu tive que gemer, não é? [Risos] Porque a minha tese era uma 

tese endurecida do ponto de vista político, enfim, uma tese marxista. E teve que aturar. Aí foi 

tudo bem... 

K.K – Está aqui o Guilhon de Albuquerque, Braz José de Araújo.  

W.V – E Braz José de Araujo. Qual foi o outro? Ah, o Guilhon! 

H.B – Guilhon. 

W.V – Que era outro liberal também, não é?  

H.B – Quer dizer, tem um título e [la banca]. 

W.V – É. 
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[Risos] 

H.B – Liberalismo e Sindicato. 

W.V - Aí foi viver de quê? Eu estou no Rio, não dava mais para voltar para São Paulo 

porque meus filhos estavam aqui. A UNICAMP me chama para voltar mais tarde. A 

UNICAMP me chama para voltar exatamente na semana em que o IUPERJ me admitiu. Então, 

eu passei a trabalhar no IUPERJ e na UNICAMP, ao mesmo tempo, cumulativamente. Olha, 

não me pergunta como isso era possível. Que não era! Não era possível fazer isso! Não era. Eu 

viajava o tempo todo, ainda parava em São Paulo, porque em São Paulo estava lá o jornal A 

Voz da Unidade, que era o jornal da resistência comunista que a gente tocava. Foram tempos 

de muitas emergências, muitas urgências e... Enfim. 

H.B – Interessante a entrada no IUPERJ, foi tranquilo para você? Porque o IUPERJ tinha 

essa... 

W.V – Não, foi sei lá. Eles é que armaram esse circo. Eles tinham me convidado, em 79, 

para dar um curso...  

H.B - Avulso. 

W.V – Avulso. 

H.B – Professor convidado.   

W.V – É, Professor convidado. Aí eu fui, dei... 

K.K – Eles quem? 

W.V – Foi a Direção lá quem chamou, não me lembro quem. 

H.B – Wanderley já está. 

W.V – Porque esse foi um momento para mim em que os alunos tinham alguma 

organização lá, sabe? Eu acho que foram os alunos que... Enfim, eu só sei que eu dei o curso e 

o curso foi bem e tal. Um dia eles me convidam. Aí o IUPERJ mesmo me convida para dar 

uma palestra. Aí eu fui lá e dei uma palestra, nem sabendo o que era o que não era. Falei o que 

eu achava. O que não achava. E quando terminou, eles... Aquela palestra, na verdade, era um... 

K.K – Concurso. 
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W.V – Um concurso, um vestibular, uma coisa assim. Aí eles me convidaram para dar 

aula lá. Houve muita confusão entre eles, porque não sabiam aonde iam me botar: em 

Sociologia ou Política. Acabaram me botando em Sociologia sob protesto do Edmundo, porque 

ele dizia que eu não era sociólogo, mas enfim.  

H.B – Eu me lembro de uma certa época que uma das evidências de que o IUPERJ era 

uma instituição liberal diversificada era que tinha Werneck Vianna. 

W.V – Mas esse também foi um cálculo do IUPERJ ao me incluir. 

H.B –Sim, por isso que estou falando. 

W.V – Eles calcularam isso também. Tudo bem, eu fiquei lá 30 anos, não é isso? Saí 

porque acabou. Agora esse eixo São Paulo – Rio, eu não consegui mais manter. Esses laços 

todos se esgarçaram... Também as pessoas se aposentaram, morreram, mudaram também... 

Para pior, eu acho, muitos. Para melhor outros tantos. Mas mudou.  

H.B – Werneck, você é um exemplo sempre lembrado, e com toda razão – e eu acho que 

essa conversa é evidência disso – de que se moveu politicamente a vida inteira como vocação, 

como orientação de vida, como sentido, tudo isso. Boa parte sob o regime autoritário, então 

com uma razão muito forte para pensar a mudança da sociedade, uma alternativa à sociedade 

brasileira e quem sabe você nos conta um pouco como esse mesmo espírito sobreviveu à 

redemocratização e essa alteração profunda que a sociedade brasileira tem, sobretudo... 

W.V – É, porque tem coisas que não apareceram aí, porque não dá. A vida de uma pessoa 

não cabe em uma folha de papel. A minha história no partido comunista não é uma história 

comum. É uma história de luta, a história da minha geração no partido comunista é uma história 

de luta, procurando alternativas, novidades de crítica, mas essa crítica não podia passar do 

ponto porque se passa do ponto você perde o lugar e se você perde o lugar a tua fala está 

eliminada. Você se torna um ausente do processo da discussão. Bom, nós tínhamos um grupo 

com uma identidade muito próxima no partido comunista, nós nos encontrávamos quase que 

como uma facção e acabamos adotando uma identidade particular nisso, especialmente na 

época do exílio, em torno do que hoje se convencionou chamar o grupo da democracia como 

caminho universal para o socialismo. Isso passou pela Itália, passou pela França, passou por 

nós, aqui, passou pela fundação da Voz da Unidade, esse jornal que foi um jornal criado pela 

resistência e que depois a direção encampou e matou. E também pela... Talvez a herança maior 
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que essa herança deixou, que foi o pensamento gramsciano no Brasil. As edições dos trabalhos 

de Gramsci a partir de 68. 

K.K –Você diz que vem ao Rio com a tal sacola de feira, já estou visualizando porque 

antes a gente usava muito, não é? Umas sacolas prensadas de palha, com sete páginas da tese 

e a bibliografia essencial. 

W.V – Essencial. 

K.K – Se você tivesse que escolher dentre essas obras para colocar, você lembra? 

W.V – Florestan Fernandes: A Revolução Burguesa no Brasil; Raimundo Faoro: Os 

Donos do Poder; 

K.K – Gramsci? 

H.B – Gramsci, não? 

W.V – Gramsci. Mas o Gramsci a essa altura já estava na cabeça. 

K.K – Já processado 

M.G – Já tinha sido incorporado. 

W.V – Já estava incorporado. Eu, quando cheguei a São Paulo, para o doutorado, o 

Gramsci era um desconhecido. 

H.B – Mas é uma referência fundamental sua desde sempre. 

W.V – Sei lá, eu só sei que na grei do Weffort, Gramsci não existia. Agora, diga-se o 

seguinte: apresentado a Gramsci, Weffort aderiu de pronto. 

K.K – E como é que está o Florestan. Porque o Florestan está em atividade na USP 

nesse... 

W.V – Não, não está não. Em 74, 75 não... 

K.K – Ah não, aí não, mas nos anos 60 ainda, não é? Ele está saindo ali... 

W.V – O Florestan... A revolução burguesa é a súmula da experiência intelectual dele. E 

há um Gramsci escondido lá, aliás, presente em uma citação, que é toda aquela construção 

inicial da revolução burguesa quando ele fala da revolução silenciosa do liberalismo no Brasil. 
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K.K – E você acha que essas obras contribuíram justamente te atrair para esse lugar? Para 

vir para academia, não ir para aquela opção, que era a opção de pegar em armas...? 

W.V – Não, não! Nunca, nunca! A luta era política. 

K.K – Então, mas essas obras contribuíram para isso, para esse caminho...? 

W.V – Mas isso eu sabia independentemente delas. Eu sabia independente delas. 

H.B – Talvez a afinidade com as obras venha dessa conversa...  

M.G – Venha depois. 

K.K – Vem do Lobato, a gente tem que retornar ao Lobato. 

[Risos] 

W.V – Eu sou um filho de Lobato. [Risos] 

K.K – Eu li Lobato nos anos 70 e não via nada disso, porque era outra geração. Eu só 

estou brincando, desculpa a comparação. 

[Risos] 

W.V – Você podia até ver Lobato na televisão nos anos 70. 

K.K – Mas não via, eu lia. Era literatura obrigatória, mas é interessante ver esse papel... 

São várias leituras, não é? São várias camadas. 

H.B – Como faz um impacto diferente. 

W.V – Vocês vão encontrar isso em outros depoimentos, a presença de Lobato, não? É a 

primeira vez que Lobato aparece aqui nesse registro?  

K.K – Não lembro. 

H.B – Talvez, de uma maneira viva assim, sim. 

K.K – De uma maneira tão forte, sim. Para a gente, sim. 

H.B – Interessante isso. 

K.K. – Mas a gente estava na redemocratização. 

W.V – Mas tem que pensar em Lobato também na questão nacional, está certo? 

H.B – Exatamente. 
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W.V – A questão do aço, do petróleo... 

H.B – É muito forte, do aço, tudo isso. E Werneck, a motivação sua para ir a Itália tem 

que ver com essa...  

W.V – Tem, já. Ah, não, eu quis. 

H.B – 84... 

W.V – Não, eu que... 

K.K – Deixa-me fazer um parêntese: O Lobato na sua formação, e o Jorge Amado nesse 

caldinho, não entra? 

W.V – Para mim, não. 

K.K – Porque ele é ativíssimo no partido comunista. Ele entra no exílio também. 

W.V – É, para essa minha geração, ele já era uma folha passada. 

K.K – Só uma curiosidade. Voltamos para Itália, desculpa Helena. 

W.V – Jorge Amado é um autor em que eu só fui me afeiçoar às obras de maturidade 

dele: Os Velhos Marinheiros; Gabriela, Cravo e Canela; A partir daí. Os trabalhos iniciais que 

o lançaram, eu lia, mas não me cativavam. Eu achava... Enfim, não vou usar algum qualificativo 

não, mas, enfim, não gostava.  

K.K – E ele não se relacionava com esse mundo, do CPC, dessa cultura ligada ao 

comunismo. 

W.V – Não, não. Os intelectuais de projeção que estão vinculados a nós são: Dias Gomes, 

Alex Viani, esses dois eram irmãos. Paulo Francis, eu não tinha nada a ver com eles, mas 

também. que nos ensinava a ler Brecht. Vinícius. 

K.K. - Amir Hadad era uma figura forte? 

W.V – Quem? 

K.K – Amir Hadad? 

W.V – Não. 

K.K – Do Tá na Rua, grupo de teatro. Veio depois... 
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W.V – Esse era outra tribo. Aí você tem a tribo dos marxistas brabos, [a minha, na 

realidade, é] anarco-sindicalista, é outra coisa. 

M.G – Vamos voltar... 

H.B – Receio, estava mesmo nessa história interna sua com o PC... 

W.V – É, foi uma história de luta. 

K.K – Você estava na Itália, você chegou à Itália. 

W.V – Eu não sei qual foi a maluquice que deu em nossa cabeça, a gente imaginou que 

podia ganhar, entendeu? Era uma impossibilidade absoluta, mas, enfim, o partido comunista 

era um espaço natural à nós. Nós não queríamos abdicar desse espaço. Foi muito difícil quando 

ele sai de nós. Foi muito difícil. Bom, saí com ele perempto aqui no Brasil. Outros foram mais 

sábios do que eu e saíram antes. Eu ainda criei uma revista, A Presença, que, na verdade, era 

um instrumento de tentativa de organizar um movimento democrático no interior do partido 

comunista. A Presença é uma bela revista. 

H.B – Bela revista. 

W.V – Se você olhar. Mas, evidentemente, os objetivos não foram atingidos, mas a 

intenção era essa: Como um núcleo de reordenação do plano das ideias da resistência comunista 

no Brasil. Ou da ideia do comunismo no Brasil e tal. Daí, inclusive, à deriva italiana ter se 

tornado uma deriva importante. 

K.K – Você está falando dessa história, a gente pulou da viagem a Moscou, não é? Você 

podia falar um pouquinho, como é que...? 

W.V – Olha, por incrível que pareça, essa viagem a Moscou faz parte desse movimento 

de mudança, de resistência... 

K.K – Estou pensando já em 89, como é que isso repercute, sei lá... 

W.V – Nós fomos a Moscou em 74. 

K.K – Quando você diz “nós”? 

W.V – Foi um grupo. 

K.K - Um grupo. 
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W.V – Nós tínhamos um grupo de leitura d´O Capital, que passou um ano, dois, se 

reunindo entre o Rio e São Paulo. 

K.K – O mesmo do Fernando Henrique? 

W.V – Não, não. Esse era só de comunistas, intelectuais comunistas. 

[Risos] 

H.B – Tinha que mostrar a carteira? 

W.V – Olha, o negócio era tão engraçado que a gente se reunia com nome falso, com 

codinome, está certo? Discutindo teoria com codinome!  

[Risos] 

K.K – Qual era o seu codinome, você lembra? 

W.V – Ah, não lembro... Talvez Sérgio, não lembro. Talvez Sérgio porque eu tinha um 

amigo exilado de quem eu gostava muito chamado Sérgio. Eu acho que era isso. Mas esse 

estudo d´O Capital era um campo de luta também entre nós. Foram quase dois anos. 

H.B – E se encontravam com que periodicidade? 

W.V – No Rio e em São Paulo. E, de vez em quando, os dois grupos se reuniam. 

K.K – Foi com uma parte dessas pessoas que você foi a Moscou? 

W.V – É. Um de nós era um jovem que tinha feito política conosco no movimento 

estudantil, que era o Delfim, no partido comunista. Era aquele que se pensava como sucessor 

do Prestes. Ele fez um curso pleno em Moscou, dois ou três anos, não lembro. E desde esse 

curso, ele passou a ser compreendido pelos soviéticos como o quadro que devia suceder a 

Prestes. Era um rapaz... É um rapaz, tem a minha idade, notável por tudo. É um estudante do 

ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Foi expulso por atividades políticas dele. 

K.K – Qual o nome dele? 

W.V – Será? Não. 

H.B – Melhor não. 

K.K – Está bom. 
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W.V – Quando a escola de quadros da União Soviética fez aniversário de 10 anos ou 20, 

eu não lembro. Chamou-se esse rapaz para ser orador. Saiu do Brasil, clandestino, para fazer 

esse discurso, tal era o prestígio dele. Ele era muito moço. Bom, ele fazia parte desse grupo de 

leitura d´O Capital. E ele estava disputando nesse momento já, de fato, a chefia do partido 

comunista com Prestes. E era importante para ele chegar à União Soviética com um grupo de 

jovens intelectuais que significasse o novo trabalho que se fazia aqui no Brasil. Exatamente no 

momento em que, em 1974, a resistência democrática derrota o regime militar nas urnas. Bom, 

tudo isso deu em nada. O rapaz, o Delfim, foi derrubado, tá certo? Enfim, as últimas 

expectativas nossas de mudanças por dentro se perderam e o velho grupo dirigente se 

reproduziu. E ao se reproduzir, abafou o movimento que nos tempos da resistência, tinha criado 

raízes aqui no Brasil. E no exílio. Quem são as pessoas? Leandro Konder, Carlos Nelson 

Coutinho, nós aqui, Davi Capistrano, em São Paulo. Pessoal de dentro e pessoal de fora que se 

agruparam e forma unidade. Isso também deixa de existir e a partir daí, os velhos grupos tomam 

conta e levam o que havia de sobre do partido ao fim. Acabou. O partido se extinguiu. E pronto, 

ficou uma página virada no nosso boletim. Essa luta toda em que nós nos envolvemos, agora 

tem explicar aqui. Não, vamos embora, chega dessa entrevista! Está muito chato isso! 

H.B – Não! 

A.F – Não está, não está! 

M.G – Está em que ano? Essa data que se chegou a essa extinção? 

W.V – Olha, esse processo vai desde a liquidação desse nosso companheiro - liquidação 

política dele – lá por volta de 76, 77, até 1981, quando o partido comunista brasileiro se 

extingue. Ficou uma sigla aí, mas... E esse PPS que foi implantado a partir disso e tal, com 

quem eu tenho boas relações, mas assim, não tem nada com a história. Não representa nada, 

não significa nada. Porque a esquerda brasileira está em um momento meio zero, não é? Ela 

tem que se recriar, se repensar. Vai levar tempo, isso não é uma... Inclusive, vai ter que passar 

também pela auto-derruição do PT que ocorre agora diante de nós. 

[Risos]. 

[INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO] 
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W.V – Vocês tem que anotar porque depois eu saio daqui, aí lembro aí as coisas não 

encaixam, não encaixam, não arrumam. 

H.B – Aí você volta. 

W.V – Porque essa história como toda e qualquer história – toda e qualquer narrativa – 

ela tem que ter um controle, tem que ter uma jurisdição: “O que eu estou querendo dizer aqui”. 

É claro que eu pensei o tempo todo, isso não foi apenas um movimento prático, está certo? Foi 

um movimento de ideias. Às vezes mais de ideias do que qualquer outra coisa. Não aparecem 

os livros. 

H.B – Vai aparecer agora... 

W.V – Não, não. Não vai! Porque daí vai ficar muito grande. Esse momento gramsciano, 

de uma geração, é fundamental. E é um movimento tardio. A geração já tinha feito o seu voo. 

É um instrumento novo com o qual você visita a sua história e tenta organizar o seu movimento 

à frente. E, nesse sentido, interrompeu uma experiência e não chegamos a começar uma outra. 

Porque houve uma tragédia política nesse país que foi a separação entre a democracia política 

e a democracia social. Que de forma caricatural, aparecem nessas duas legendas: o PT, de um 

lado. O PSDB, de outro. 

H.B – É isso o que eu queria que você nos contasse um pouco porque são duas lideranças 

políticas que você conviveu proximamente: Fernando Henrique e o Lula, o que correspondem 

a essas duas legendas. 

W.V – A tragédia política foi que essas duas dimensões tenham perdido conexão. O tema 

da revista Presença que eu coordenei, esteve a todo o tempo orientado para juntar essas duas 

pontas. Essas duas dimensões. Que não se juntaram e ainda não estão se juntando. Eu não vejo 

saída para os impasses reais da esquerda brasileira enquanto ela não conseguir viver isso. A 

sociedade vai bem. A sociedade brasileira anda pelos pés, mas há momentos também que os 

pés precisam saber direito por onde andar, que caminho andar. Eu acho que esse julgamento 

do mensalão, o fim dele vai tirar essa névoa diante da sociedade impedindo-a de ver com 

clareza o que fazer. 

H.B – Você tem essa expectativa com esse processo? 
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W.V – Eu tenho. De que essa névoa vai se dissipar. Não estou dizendo que as coisas vão 

melhorar, não. 

H.B – Sim. 

W.V – Sem a névoa você vai poder ver melhor. 

H.B – Vai melhorar. 

W.V – Vai poder ver melhor. E essa dissidência entre essas duas dimensões, isso foi 

marcado muito fortemente em alguns momentos: No momento da eleição de Tancredo; Antes, 

no processo da constituinte, quando o PT se recusou a assinar; o governo Itamar quando o PT 

se recusou a participar e era um governo de coalizão, era um governo para atender a uma 

emergência de um impeachment. Bom, o social sozinho, como se viu, foi obrigado a negociar 

o mensalão e se perdeu. E a democracia política sozinha se esvaziou dos movimentos sociais, 

então, a nossa luta foi para manter essas duas pontas juntas. Se você pegar os artigos em um a 

revista Presença, isso está tido o tempo todo: Juntar essas duas pontas. Não deu... Não deu. 

H.B – Você acha que isso é uma característica própria do tipo de liderança brasileira? 

W.V – Não, eu acho que a cultura política brasileira é muito rústica. Ela era refratária a 

essa operação, que era uma operação mais sofisticada. Tradições disso no mundo comunista: a 

oposição entre democracia formal e democracia substantiva. Evoca a mesma dissidência, 

entendeu? Entre a dimensão da democracia política e a dimensão do social. Esses temas, pela 

própria, eu diria mesmo, incultura da nossa esquerda, da nossa sociedade. Os elementos de 

atraso, os elementos de anacronismo persistem aqui com uma força! Estão entranhados! É uma 

sociedade, do ponto de vista cultural, muito recessiva, muito atrasada. A Argentina é muito 

mais inteligente que a gente. Tem a política é pior, tem um país mais vagabundo e tal, mas os 

argentinos são muito mais espertos. É só pegar a filmografia deles, meu deus do céu. Não é 

isso? É porque a presença do atraso na sociedade é muito grande. As lideranças políticas da 

esquerda basicamente vinham da nossa Nápoles, do nosso atraso, do Nordeste, veio do Sertão. 

K.K – Você diria que aqueles livros que estavam na sua sacola com a tese continuam 

atuais, não é? 

W.V – Sim, eles estão dizendo, me falando, se é que eu entendi o que você disse, foi o 

que eu falei e o que eu continuo a falar agora. 
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A.F – [Inaudível] estando mais à distância, a sua tese e depois outras obras muito 

importantes posteriores que atualidade que tem ainda, agora, para ler? 

W.V – Partes. Sei lá, tem uma parte do Liberalismo e Sindicato no Brasil que resiste. 

Que é o capítulo terceiro onde eu cuido exatamente dessa questão da natureza do processo da 

modernização autoritária brasileira. Esse país se fez moderno a partir da cultura do atraso. Ele 

não se modernizou erradicando o atraso, ele se modernizou em compromisso com. Isso atuou 

em tudo. Os quadros da esquerda, você olhando bem, vinham de lugares culturalmente muito 

limitados, muito... Pernambuco: aquele Diógenes Arruda Câmara, um quadro comunista 

importante lá dos anos 50. Vai ver a exposição dele, é uma vida tacanha, exposição a cultura, 

referências tacanhas, anacrônicas. Caio Prado, que era comunista de elite e tal, aristocrático, 

não foi por causa disso que ele não passou não. Ele não passou foi por causa das suas ideias, 

que eram ideias que tinham nascido em São Paulo. 

H.B – De uma família importante. 

W.V – Tinham nascido em São Paulo. Caio Prado não passou. Ele foi um herói do partido 

comunista a vida toda, foi preso várias vezes, mas não passou. Jamais foi um quadro inteligente 

do partido comunista brasileiro. Um homem como Caio Prado, um intelectual daquele 

tamanho! E depois um homem com aquela bravura pessoal, com aquela integridade, uma vida 

toda dedicada a isso, não passou. Há um elemento jesuítico na nossa sociedade, mortal. Bom, 

nós somos formados por eles, não é? Vocês, coitados.... 

M.G – Nós não. [Risos] 

A.F – Nós também somos formados por eles! [Risos] 

M.G – Nós também temos a mesma origem! [Risos] 

W.V – Eu sei, eu sei. [Risos]. Então... [Silêncio]. 

H.B - Se eu estou te entendendo, Werneck, a associação entre o pensar e o artesanato da 

política, é absolutamente visceral. 

W.V – Intrincada. Não tem jeito. Eu penso melhor... Olha, ontem eu fui fazer uma 

conferência na Escola de Magistratura da Justiça Federal. Estava inquieto, estou meio 

destreinado de falar, não estou querendo falar muito, aí tomei umas notinhas e disse: “Meu 

deus do céu, o que vai se passar?” 
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K.K – Lá na EMERJ, no auditório da EMERJ? 

W.V – Foi ali onde é o Supremo Tribunal Federal, hoje. Quando terminou, eu estava 

incendiado porque eu não olho para o público. Eu tinha retomado ideias antigas que eu tinha e 

enquanto eu falava, elas foram se processando de forma... Eu saí de lá com uma visão nova 

daquela que eu tinha entrado, independente de... Eu não debati com ninguém. De ver as ideias 

saírem, não é? Ver a organização lógica delas. Isso que você falou, é política o tempo todo. Eu 

penso e a ideia sai se ela for politicamente consistente, viável, se ela arruma uma saída. 

H.B – Se ela puder ser traduzida em alguma ação possível. 

W.V – É, isso. É uma coisa que vai por aí. Se eu plantar diante do papel “agora vou 

pensar”, eu não penso. 

K.K – Essa, eu acho, é uma questão que tem... A gente tem um bloco de questões que a 

gente faz a todos os entrevistados porque elas servem também para a gente comparar um pouco 

a partir de diferentes gerações, experiências, formações e isso o que você está dizendo que é 

muito particular da sua forma de pensar, de produzir e ao mesmo passamos, não passamos, mas 

sabemos eu está lá, os 30 anos de atuação no IUPERJ, um lugar chave na vida brasileira na 

pós-graduação, isso tudo. Então, como isso tudo se transporta para esse lugar da formação de 

um cientista social, talvez comparando com a sua, mas como é que se forma um cientista social 

hoje? É possível? Talvez essa visão política seja muito esgarçada e na atualidade ou não. Como 

é que você vê? Vocês querem complementar? 

M.G – Essa é uma pergunta importante, não é? O lugar da política na formação atual dos 

cientistas sociais? 

W.V – Hein? 

M.G – O lugar da política, como é essa relação ainda hoje na formação em Ciências 

Sociais, qual é a apreciação que você faz da formação em Ciências Sociais hoje?   

W.V – A Ciência Social pura será que se pode pensar assim? 

K.K – A partir desse lugar eu você ocupou, não é? 

W.V – Weber. Pega Weber. Um fundador. Weber e a política tem relações muito 

entranhadas. Weber e a sociedade Alemã. Como ele começa a grande história intelectual dele? 

Estudando os camponeses ao sul do Mosela, fazendo estudos agrários. E lá pelas tantas ele 
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esbarrou com um problema teórico fundamental, que é a relação entre ideias e interesses, 

empenhou a sua vida no esclarecimento desse problema nos estudos das religiões. Agora essa 

questão estava posta ali na vida. É o tema que o marxismo tinha deixado para a inteligência 

alemã: essa relação. O próprio Marx lá pela altura se torna um cientista social isolado, para 

estudar as leis econômicas do capitalismo. Como ele chegou a formulação dessa questão? 

Como ele foi se apropriando daquilo que vai ser o problema da sua vida? Foi pela imersão na 

vida política da Alemanha. Como jovem hegeliano, como crítico a Hegel, como discípulo de 

Feuerbach, como crítico de Feuerbach. Foi tateando, mas escorado no mundo das coisas 

sensíveis, na política. Como o Bourdieu termina? Bourdieu que, talvez, seja um pouquinho 

diferente desses dois. Ele termina com aquele As misérias do Mundo, ele termina na política. 

É possível pensar sem política? Há um terreno que seja neutro na sociedade, no mundo das 

coisas do homem? Que seja estranho à política? As minhas referências de pensamento me 

jogam ao campo contrário. Não é a política partidária, por suposto. Não é isso. E agora mesmo 

na comunidade europeia, ou a política se afirma lá, ou ela vai ser uma experiência condenada 

ao colapso. Mas Comunidade Europeia, só pode resultar do quê? De convenção política, uma 

coisa nova, porque do ponto de vista da economia... 

H.B – O mercado não vai... 

W.V – Ela não vai. Tem mais Europa, mais Europa. Isso significa o quê? Novas 

instituições, uma constituição europeia, olha a imaginação política solta. 

H.B – E como você está vendo o Brasil hoje? Estou nessa estrada mesmo: como você 

forma os jovens, como é que leva Ciências Sociais com essa pulverização ou essa 

democratização social que você levantou descolada de uma democratização ou de um sentido 

de política? 

W.V – Eu acho que a gente tem que exercer uma pedagogia, no sentido de aproximar 

isso. Não tem objeto puro de estudo, não é? Em que se possa estudar puramente.  

H.B – Isso poderia ter sido feito de uma forma mais direta pelo governo do Partido dos 

Trabalhadores?  

W.V – Eu acho que o Partido dos Trabalhadores não tinha trajeto. Ele tinha um extinto e 

mais nada. Não tinha projeto, não tinha nada. Bom, a meu ver ele está com essa história datada. 

Partido custa a morrer,  mas eles envelhecem. Eles envelhecem... 
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H.B – Vou perguntar de outra maneira: onde seria hoje, em um exercício de imaginação, 

claro, sociológica e política, onde seria hoje uma força vital que pudesse agregar isso no Brasil? 

Como você vê isso? 

W.V – Difícil, sei lá. Não tem uma cena dotada do carisma da ontologia privilegiada, não 

há ontologia privilegiada em que você se ancore. Como antes a classe operária foi. 

H.B – Partidos... 

W.V – É. Isso do ponto de vista social, a classe operária foi. O campesinato, para alguns, 

teria sido isso também e tal. Eu acho que o tema que importa para valer é o tema da democracia. 

Do aprofundamento dela. 

K.K – A Gabriela tinha levantado uma questão... Você quer fazer, Gabriela? Porque eu 

acho que tem a ver? 

G.M – É sobre a... O senhor tem uma pesquisa que é sobre a judicialização. E a gente 

está passando por um processo – que é o mensalão – que o senhor já comentou um pouco – aí, 

não sei se é possível fazer uma ponte sobre essa pesquisa, com esse momento histórico em que 

a gente está vivendo agora. 

K.K – E ao próprio reconhecimento, a todos os prêmios ligados a esfera do judiciário que 

tem na sua carreira. 

W.V – O mensalão não é propriamente um caso de judicialização. Mas não deixa de ser 

exemplar, como o judiciário e as suas instituições se tornaram presentes na cena contemporânea 

nesse Brasil de hoje. Há um novo espécime de colunista no Brasil: aquele que tem expertise 

nas questões judiciárias. Está na televisão, está nos principais meios de comunicação.  

K.K – No próprio campo político. 

W.V – Professor de Direito Penal, titular, não sei o quê, tal, o que o senhor achou do 

depoimento...? Que nem um colunista de futebol. 

K.K – Isso foi tema da sua palestra de ontem? 

W.V – Foi. Foi o tema. O que eu quis dizer... 

K.K – A sua formação é muito única, não é? 
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W.V – É. O que eu quis dizer é que nós nascemos assim quando nós formulamos uma 

teoria política que tinha que ser implantada de cima para baixo. Não tinha sociedade para 

acolhê-la, que foi o liberalismo político. Nós implantamos o liberalismo político em uma 

sociedade escravista e patrimonial. Então, como isso podia ser feito? Através do Direito e suas 

Instituições. Plenamente? Não. Mas negociando com os sistemas de mando anteriores. Com 

patrimonialismo, com atraso, e assim vai. Mas há momentos agônicos. Um momento agônico, 

temos que romper. Não basta só estarmos atrás dos ideais civilizatórios. É preciso agora 

industrializar o país. Tudo bem, vamos industrializar. O que faz? Vem o Direito – Direito do 

Trabalho – unifica nacionalmente o mercado de trabalho. A unificação do mercado de trabalho 

se deu não pela vida, mas pelo Direito. Os salários foram unificados nacionalmente por uma 

intervenção ex-máquina do Estado. Tutela sobre o movimento dos trabalhadores, e assim 

percorremos os vários surtos de modernização que sofremos. A modernização do Estado Novo; 

A modernização de JK; A modernização do governo Geisel no Regime Militar. 

K.K – De cima para baixo. 

W.V – Hein? 

K.K – De cima para baixo. 

W.V – E o que faz o legislador em Constituinte? Naquela de 88. Ele é um intérprete, ele 

é um leitor da História do Brasil, muito agudo, muito fino. O que ele faz? Ele recusa essa 

história? Não! Ele não recusa essa história porque, inclusive, ele não é fruto de uma revolução, 

não é? Ele é fruto de uma transição política. O que ele faz? Lendo tudo isso, ele concorda com 

uma tese capital da nossa formação que foi: “Não temos sociedade para fazermos grandes 

mudanças”. Precisamos que a pedagogia e a ética venham de cima. Virá da onde? Virá do 

Direito e dessas instituições, que nós vamos criar agora, em 88. Quer dizer, há um elemento de 

continuidade aí ou há um elemento de descontinuidade o qual as marcas autoritárias vão ser 

erradicadas, mas essa precedência do público sobre o privado continua.  

H.B – O divórcio continua. 

W.V – E essa precedência do público também. De modo que, agora, o tema do judiciário 

assume essa proporção, a primeira reação deveria ser patologia. Isso é uma patologia 

democrática. Não pode. Assim não vai dar. Essas sotainas negras, [risos], esse jesuitismo dos 

bacharéis e nesses tempos monumentais. O Tribunal Superior do Trabalho, o Bolt, esse 
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recordista, pode tentar bater o recorde lá dos 50m, porque é um corredor sem fim. Agora não 

é... É sem fim! Há carrinhos elétricos para levar os processos! Você olha os palácios, é esse, o 

do Ministério Público, o dos Defensores... Tudo isso montando em relação capilar com a 

sociedade. Juizados especiais, Juntas Trabalhistas... Isso por todo o país! E quando não dá para 

chegar, chega através de volante, de ambulante. O barco... A justiça ambulante que vai lá, em 

um barco, pelos Igarapés do Amazonas. Bom, isso é resultado dessa história particular que 

tivemos. Então, a partir daí como se opera? Recusando-se isso? Não tem como recusar esse 

hábito que virou segunda pele. Você tem que entender isso. Elevar isso ao plano da reflexão 

para intervir de forma nova. Há um espaço novo para a cena democrática aí. Não só para a 

defesa de direitos, mas para aquisição de direitos também. Enfim, muitas dessas questões não 

nos dizem apenas respeito, são questões que existem em escala universal. Mas essa história, 

com essas particularidades, é nossa. Daí ter resultado esse Ministério Público que só existe aqui 

no Brasil, não existe em nenhum outro lugar. O que é esse Ministério Público? É a presença 

metafísica do civismo que se quer impor aqui. O civismo virá por esse ente metafísico acima 

de todos os interesses, acima de tudo! Se isso não é metafísico, qual é a definição propriamente 

de metafísico? Além do natural, além da física dos interesses. É uma presença ideal, cívica, 

ético-moral, pura e simplesmente. A quem é dado uma sociedade para mudar. Não é isso? Bom, 

temos que entender isso. Não podemos ser atropelados por isso. Temos que estudar, inclusive, 

quem é esse protagonista. Algumas coisas a gente sabe à vista limpa. Origens dos setores 

médios da população, médios para cima, a mesma má percepção do mercado como horizonte 

profissional. Olha as questões da Sociologia postas aí. Não é isso? E como fazer com que esses 

agentes da representação funcional se articulem com o mundo da representação política. Isso é 

uma agenda de pesquisa, meu deus do céu! Agora, da onde ela vem? Ela vem de uma percepção 

da cena política, ela não sai do zero. Ela não está dada. Nós temos que descobrir, nessa cena, o 

que há de essencial para ser estudado. O ponto de partida qual foi? Foi a política. Foi à análise 

política, ora bolas! Foi a política! Está dado ponto. Agora, vem a ciência, vem isso, vem 

aquilo... 

K.K – Aqui no Rio de Janeiro mesmo, em três anos, foi iniciativa do Ministério Público 

fechar os centros sociais, três anos para cá. Foi uma presidente de um Tribunal Regional 

Eleitoral que fez todo esse movimento. Que é um movimento onde as leis já estavam aí, as 

situações já estavam todas aí e foi... 
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W.V – E você olha, às vezes, são umas moças bonitinhas, bem vestidinhas, com cortes 

provocantes, cheias de joias, meu deus do céu! 

 K.K – E pensando... 

W.V – Nisso! Nessa presença metafísica aqui... Meu deus! [Riso] 

K.K – E afetando o cotidiano muito diretamente das populações fora, principalmente dos 

grandes centros. 

W.V – Ai, ai... Sei lá. Eu fico com essa impressão melancólica de que eu deixo passar 

uma visão instrumental da política, um ser inteiramente dominado pelo contingente... Pode 

aparecer, mas eu lhes asseguro que isso, de modo algum, é verdadeiro. 

K.K – Não. 

A.F – Não. 

M.G – Não. 

H.B – Não, não deixa aparecer não. Nesse longo... 

M.G – Percurso. 

H.B – Nessa longa recuperação, talvez o sentimento mais constante, mais firme é essa 

aposta na política, sim. Eu acho que não é em um sentido tão imediato. É em um sentido de 

orientação mesmo. 

W.V – Chega, não é? 

H.B – Chega. Werneck, você pode nos... Algum livro, alguma obra, alguma coisa que 

tenha sido definitivo para você? Ou é uma pergunta muito...? 

W.V – Tenho. Definitivo não para um problema, mas na arrumação da minha identidade? 

H.B – Sim, sim. 

W.V – Ah, aí é mais difícil... Ai nós vamos ter que sair das Ciências Sociais e ir para a 

Literatura. 

H.B – Sim, sim. 
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W.V – [Silêncio]. Talvez Crime e Castigo, de Dostoiévski. E mais que todos, agora sim, 

com certeza, O Vermelho e o Negro do Sthendhal, com certeza. Com absoluta certeza! Eu li 

várias vezes. Com quem eu me identificava plenamente. 

 [FIM DO DEPOIMENTO] 

 

 

 


