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Apresentação

Desde sua criação em 1975 até hoje, o Programa de História Oral do
CPDOC formou um acervo de 340 depoimentos e 2.567 horas de
fitas gravadas. Voltado inicialmente para o estudo da elite política
brasileira, o programa começou recolhendo as histórias de vida de
homens públicos de papel destacado na história recente do país. O
eixo fundamental que orientou a constituição do acervo foi a Revo
lução de 1930, e os primeiros entrevistados pertenciam à geração que
se engajou na política em função desse evento-chave. Em Sua primei
ra fase, portanto, o programa dedicou·se a produzir fontes para O
estudo de temas como movimentos políticos, partidos, elites regio
nais, militares, ou política externa brasileira no pós-30.
A partir da segunda metade dos anos 80, sem abandonar sua
linha já tradicional de trabalho com as elites políticas, o Programa
de História Oral abriu um novo caminho, direcionando seus esforços
para o estudo de agências públicas atuantes em diferentes setores da
economia, como a Petrobrás, a Eletrobrás, o Banco Central e o
BNDES. O estímulo para o engajamento nessa nova área resultou de
convênios interinatitucionais, visando à constituição de acervos his
tóricos a partir da tomada de depoimentos de técnicos, gerentes e
políticos envolvidos com essas organizações. Do ponto de vista meto
dológico, mantiveram-se as histórias de vida, mas passou-se a produ
zir com maior intensidade entrevistas temáticas, de extensão mais
reduzida comparativamente aos longos depoimentos do passado.
Mais recentemente, o CPDOC voltou-se para o estudo do movi
mento político-militar que deu origem ao golpe de 64 e ao regime que
então se instalou no país. Em torno dessa nova problemática estru
turaram-se novas linhas de pesquisa, começou-se a recolher novos
arquivos privados, elaboraram-se novos programas de entrevistas.
São os depoimentos que recuperam as trajetórias de diferentes atores
ligados ao movimento de 64, como militares, políticos, tecnocratas e
liderança estudantil, as mais recentes aquisições do acervo do Pro
grama de História Oral.
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Ao mesmo tempo em que enriquecia seu acervo ao longo dos anos,
o Programa de História Oral do CPDOC exerceu várias outras
atividades. Modelo para a montagem de outros programas, prestou
consultorias e oferece cursos para diferentes instituições. Conservou
e processou seu acervo de modo a poder abri·lo ao público. Publicou
catálogos e editou depoimentos de atores-chaves da política e da
burocracia brasileiras. O mérito principal dessas publicações

foi

divulgar e tornar acessível a um público mais amplo fontes de
pesquisa necessárias para a ampliação da análise da história con
temporãnea brasileira. Os próprios pesquisadores da casa utiliza
ram largamente as entrevistas de história oral em suas teses, artigos
e livros, preenchendo as lacunas da documentação escrita e compro

vando quão útil pode ser a associação entre fontes escritas e orai�.
Nossa intenção neste livro não é exatamente utilizar os depoi
mentos do Programa de História Oral do CPDOC como fontes para
a análise de um determinado tema, nem editar entrevistas que nos

pareçam interessantes. Pretendemos refletir sobre a própria história
oral e explorar alguns depoimentos individuais ou conjuntos de
depoimentos, de modo a apontar suas possibilidades e limites como
documentos construídos. Os artigos que se seguem irão discutir, a

partir das entrevistas, a relação entrevistado-entrevietador, a rela
ção passado�presente, os núcleos recorrentes e o fio condutor qUE.
organiza a memória do depoente no processo de construção da sua"
identidade, as distorções e seus significados, as novas informações '
obtidas e os novos campos de trabalho daí decorrentes.
A escolha dos depoimentos analisados partiu da definição de
alguns critérios: quisemos selecionar entrevistas ou conjuntos de
entrevistas que fossem representativos do acervo do Programa de
História Oral do CPDOC, que expressassem os diferentes momentos
da sua evoluçào, que dissessem respeito a diferentes atores, con
junturas e problemáticas, que traduzissem memórias antagônicas.
Quisemos trabalhar com entrevistas transcritas e entrevistas edita
das, uma vez que cada um desses processos implica alterações no
formato final do depoimento.
Dos sete artigos que compõem o livro, o primeiro, História Oral:
um Inventário das Diferenças, de minha autoria, apresenta "um
quadro geral da trajetória do uso das fontes orais articuladas com a
evolução da disciplina da história. Discute os impasses e desafios
enfrentados pela história oral, bem como as principais abordagens
que caracterizam o uso deste método de pesquisa.
O segundo artigo, Os Anos de Chumbo: Memória da Guerrilha,
de Alzira Alves de Abreu, analisa um conjunto de entrevistas de
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história de vida com jovens da elite estudantil que no pós-68, no
Brasil, optaram pela luta armada como forma de intervenção políti
ca. O trabalho destaca a importãncia dos depoimentos orais como
instrumentos para se preencher as lacunas documentais criadas na
vigência do regime militar e analisa questões que afloram no conjun
to de entrevistas, tais como as motivações que levaram à guerrilha,
a herança familiar, as vivências da clandestinidade e as concepções
acerca de guerrilha e terrorismo.
O terceiro artigo, "Idéias" e "Fatos" na Entrevista de Monso
Arinos de Mello Franco, de Verena Alberti, explora o potencial
documental das entrevistas de história oral com membros da elite
política brasileira, com base na entrevista de Monso Arinos de Mello
Franco. O texto parte de conceitos que aparecem na entrevista, como
os de "político de palavra" e 'político de ação", para refletir sobre a
forma como Monso Arinos explica sua atuação política e chamar a
atenção para as ambigüidades do liberalismo brasileiro.
O quarto artigo, Em Nome da Independência, da Neutralidade

e da Competência: os Depoimentos de Octavio Gouvêa de Bulhões e

de Denio Nogueira, de Marly Silva da Motta, tem como objetivo
discutir o uso dos depoimentos orais para o estudo das elites buro
cráticas alocadas em órgãos de administração econômica e fmanceira
do Estado. O ponto central do trabalho é a análise da construção da
memória do Banco Central e a redefmição da identidade do grupo
que foi chamado de 'os monetaristas". No discurso de recuperação do
passado, independência, neutralidade e competência destacam-se
como elementos-chaves na construção da visão de mundo dos tecno
cratas.

O quinto artigo, Registro Oral, História e Grandes Organizações,
de José Luciano de Mattos Dias, tem como proposta apresentar
algumas reflexões acerca do desenvolvimento de acervos orais rela
tivos à história de empresas e organizações com base nos conjuntos
de depoimentos sobre a Petrobrás e a Eletrobrás. Em especial, são
examinadas as possibilidades do registro oral para o estudo do
processo de tomada de decisão e são apontados os cuidados necessá
rios para a montagem de um projeto de coleta de depoimentos dessa
natureza.
O sexto artigo, Um

Troupier na Política: Entrevista com o Gene

ral Antõnio Carlos Muricy,

de Ignez Cordeiro de Farias, traz re

flexões sobre o depoimento de um militar mais dedicado à corporação
do que à política, que deu sua entrevista ainda na vigência do regime
militar, no. primeiros momentos da abertura. A preocupação deste
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trabalho é apontar a visão de mundo do depoente a partir de seus
relatos sobre a corporação militar e os problemas a ela inerentes.
Finalmente, o ""timo artigo, Ouvindo os Militares: Imagens de
um Poder que se Foi, de Maria Celina D'Araújo, também se dedica
à análise dos depoimentos de um grupo de militares que exerceram
importantes funções no regime instaurado em 1964. A principal
diferença desses depoimentos em relação àquele examinado no artigo
anterior está na conjuntura em que foram tomados, isto é, ao longo
do ano de 1993, quando os militares já haviam deixado o poder havia
algum tempo. O eixo central do trabalho é explorar a visão de mundo
dos militares em relação a si próprios e à sociedade que dirigiram por
duas décadas, expressa através de seus sentimentos de desvaloriza
ção e fracasso.
Os trabalhos aqui apresentados são reveladores de duas aborda
gens fundamentais no campo da história oral: a que enfatiza a
importância dos depoimentos orais como instrumentos para ,preen
cher as lacunas deixadas pelas fontes escritas e a que privilegia a
importância das representações e considera a memória como um
objeto de estudo em si mesmo. Registro Oral, História e Grandes
Organizações estaria no primeiro caso, enquanto "Idéias" e "Fatos"
na Entrevista de Monso Arinos ou Ouvindo os Militares estariam no
segundo. Já os artigos sobre a memória da guerrilha e do Banco
Central procuram conjugar as duas abordagens.
Com este livro, pretendemos alcançar alguns objetivos. Em pri
meiro lugar, queremos contribuir para as discussões que se travam.
no atual estágio de evolução historiográfica da história oral. Nos
últimos anos têm-se ampliado consideravelmente os trabalhos neste
campo, sendo grande o número de depoimentos editados e de pesqui
sas históricas que utilizam como fonte material coletado por meio de
entrevistas orais. Ainda que em menor escala, tem crescido igual
mente o número de trabalhos dedicados a uma reflexão sobre os
problemas metodológicos da história oral. No caso brasileiro, contu
do, estes últimos ainda são numericamente pouco expressivos, pre
dominando a edição de depoimentos.

É nesse espaço que nosso

esforço encontra seu lugar, a partir do comentário sobre os problemas
específic!,s que cada entrevista ou conjunto de entrevistas aqui
tratado suscita.
Pretendemos, em segundo lugar, defender aqui a legitimidade do
tempo presente como objeto de investigação para a história. Ao
fazê-lo, assumimos a importãncia e pertinência dos arquivos orais,
mas chamamos a atenção para o fato de que a história oral é apenas
um método, e não um fim em si mesma. O depoimento oral construí-
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do com o aUXllio do pesquisador torna -Se uma fonte que será subme
tida à análise histórica como qualquer outra.
Nosso terceiro objetivo, imalmente, é divulgar e ressaltar a ri
queza e a importância temática do acervo aqui apresentado, com
vistas a estimular a abertura de novas linhas de pesquisa nos campos
da história política e da história da administração pública, dos estudos
dos processos de tomada de decisão e das políticas econômicss imple
mentadas no pais. Estamos certos de que 08 depoimentos conservados
no acervo do CPDOC, bem como outros que porventura venham a ser
colhidos, constituirão fontes inestimáveis para o estudo de temas
fundamentais para o entendimento da sociedade brasileira.
Marieta de Moraes Ferreira
Coordenadora do Programa de História Oral
do CPDOC!FGV
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História oral: um inventário
das diferenças *
Marieta de Moraes Ferreira··

A discussão acerca dos problemas metodológicos da história oral tem
despertado, de modo geral, pouco interesse entre os historiadores.
Isto se explica, em grande parte, pela resistência desses especialistas
em incorporar ao seu universo de pesquisa a possibilidade do uso de
fontes orais. Tal desinteresse e desconfiança resultam, por sua vez,
de formas arraigadas de se conceber a história e a validade de suas
fontes.

A consolidação da disciplina da história e a profissionalização do
historiador no século XIX impuseram o domínio absoluto dos docu
mentos escritos como fonte, em detrimento da tradição oral, expul
sando a memória em favor do fato.l A criação dos arquivos nacionais,
paradigmas de instituição organizada em torno da fonte escrita,
conduziu ao desenvolvimento dos estudos dos períodos mais remotos,
assegurando a supremacia da história medieval e erigindo a análise
do político em abordagem essencial para se chegar a uma história
científica. Paralelamente, vinculava-se a tradição oral ao anedótico
ou ao passado recente, às sociedades sem escrita, às classes popu�
lares, estabelecendo-se assim uma hierarquia dos campos de conhe
cimento, de fontes e de objetos.
; Este modelo, dominante no século XIX, e que tinha como centro
a história política, voltava-se para os acidentes e as circunstâncias
de conjuntura, negligenciando as articulações dos eventos com suas
causas mais profundas. Era o exemplo típico da história dita événe

mentielk. Uma história narrativa, restrita a uma descrição linear e
sem relevo, que concentrava sua atenção nos grandes personagens,
desprezando as multidões trabalhadoras.2
Este trabalho} cujo título se inspira na obra de Paul Veyne, O inuentário das
e sociologia (São Paulo, Brasiliense. 1983), foi apresentado no
seminário temático sobre História Oral e Memória, no XVII Encontro Anual da
Anpocs, realizado em Caxambu (MG) em outubro de 1993.
*

diferenças: história

••

Pesquisadora do CPlX>C/FGV, professora do IFC&'UFRJ e doutora em história pela

VFF.
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Do ponto de vista da periodização, enquanto a história antiga e
medieval recebia maior atenção e constituía-se em objeto de reflexões
mais aprofundadas, a história contemporânea era marginalizada e
definida apenas como um apêndice cronológico, sem identificação
teórica. A justificativa para tal posicionamento era a concepção de
que uma história só nasce para uma época quando esta já está
totalmente morta, o que implicava a crença em um passado fixo e
determinado.
Com base na alegação da impossibilidade de lhe serem aplicadas
regras científicas, foi assim recusado à história contemporânea o
estatuto de história. No plano teórico, a história deveria ser identifi
cada com o passado, o que excluiria o período mais recente. No plano
metodológico, colocavam-se em questão as fontes contemporâneas,
raras em razão dos limites legais para a consulta, e ao mesmo tempo
superabundantes em virtude da ampliação da noção de arquivo. A
história contemporânea tornou -se uma história sem objeto, sem
estatuto e sem definição, algo ainda muito próximo, muito parcial e
fortemente ideologizado pelo discurso universalista do Ocidente.3
Após ter desfrutado de amplo prestígio durante todo o século XIX,
este modelo entrou em processo de declínio. A fundação, na França,
da revistaAnnales, em 1929, e da École Pratique des Hautes Études,
em 1948, iria dar impulso a um profundo movimento de transforma
ção no campo da história. Em nome de uma história total, uma nova
geração de historiadores, conhecida como aÉcole des Annales, passou
a questionar a hegemonia da história política, imputando-lhe um
número infindável de defeitos - era elitista, anedótica, individualis
ta, factual, subjetiva, psicologizante. Em contrapartida, esse grupo
defendia uma nova concepção, em que o econômico e o social ocupa
vam lugar privilegiado.
Esta nova história sustentava que as estruturas duráveis são
mais reais e determinantes do que os acidentes de conjuntura. Seus
pressupostos eram que os fenômenos inscritos em uma longa duração
são mais significativos do que os movimentos de fraca amplitude, e
que 08 comportamentos coletivos têm mais importância sobre o curso
da história do que as iniciativas individuais. As realidades do traba
lho e da produção, e não mais os regimes políticos e os eventos,
deveriam ser objeto da atenção dos historiadores. O fundamental era
o estudo das estruturas, em que assumia primazia não mais o que
é manifesto, o que se vê, mas o que está por trás do manifesto. O que
importava era identificar as relações que, independentemente das
percepções e das intenções dos indivíduos, comandam os mecanismos
econômicos, organizam as relações sociais, engendram as fonnas do
2

discurso. Daí a afirmação de uma separação radical entre o objeto do
conhecimento histórico propriamente dito e a consciência subjetiva
dos atores.4
Esta nova maneira de fazer história não alterou contudo a pos
tura anterior no que diz respeito ao período de interesse e às fontes.
Da mesma forma como na história

événementielle, os períodos que

receberam maior atenção e se tornaram alvo dos estudos renovadores
foram prioritariamente o medieval e o moderno. O século XX man�
teve o estigma de objeto de estudo problemático, e a legitimidade de
sua abordagem pela história foi constantemente questionada. A
impossibilidade de recuo no tempo, aliada à dificuldade de apreciar
a importância e a dimensão a longo prazo dos fenômenos, bem como
o risco de cair no puro relato jornalístico, foram mais uma vez
colocados como empecilhos para a história do século XX. E ainda que

Jacques Le Goff tenha apontado a conquista da história contempo
rânea pela nova história como uma tarefa urgente, pouco foi feito
nesse sentido.

O

contemporâneo podia ser matéria das ciências

sociais em geral, mas não da história. Com isso, a história do século

XX tornou-se uma história sem historiadores.
A imensa transformação que se operou no campo da história a
partir da França, e que se difundiu para outros países, tampouco
questionou o predomínio absoluto das fontes escritas. Ao contrário,
o reafirmou. Ao valorizar o estudo das estruturas, dos processos de
longa duração, a nova história atribuiu às fontes seriais e às técnicas
de quantificação uma importãncia fundamental. Em contrapartida,
ao desvalorizar a análise do papel do indivíduo, das conjunturas, dos
aspectos culturais e políticos, também desqualificou o uso dos relatos
pessoais, das histórias de vida, das biografias. Condenava�se a sua
subjetividade, levantavam-se dúvidas sobre as visões distorcidas que
apresentavam, enfatizava-se a dificuldade de se obter relatos fidedig
nos. Alegava�se também que os depoimentos pessoais não podiam ser
considerados representativos de uma época ou um grupo, pois a
experiência individual expressava uma visão particular que não
pennitia generalizações.5 Não é preciso dizer que os historiadores
identificados com a tradição dos

Annales excluíram as possibilidades

de incorpor �ção do uso das fontes orais.

A

história oral fora da história

Se esta era a postura dos profissionais da história, nem por isso o
interesse pelos relatos orais - que aliás estiveram na origem da

3

historiografia clássica - desapareceu completamente. Além do mais,
o desenvolvimento tecnológico abria agora a possibilidade de regis
trá-los_ A coleta de depoimentos pessoais mediante a utilização de
um gravador iniciou-se na década de 40 com o jornalista Allan
Nevins, que desenvolveu um programa de entrevistas voltado para
a recuperação de informações acerca da atuação dos grupos domi
nantes norte-americanos. Esse programa veio a constituir o Colum
bia Oral History Office, organismo que serviu de modelo para outros
centros criados nos anos 50 em bibliotecas e arquivos no Texas,
Berkeley e Los Angeles_ Esse primeiro ciclo de expansão do que se
chamou de história oral privilegiou o estudo das elites e se atribuiu
a tarefa de preencher as lacunas do registro escrito através da
formação de arquivos com fitas transcritas.
A plena expansão desse processo, que constituiu um verdadeiro

boom, teve lugar apenas na segunda metade dos anos 60, prolongan
do-se ao longo da década de 70, especialmente nos EUA. De 1965 a
1977, assistiu-se a um extraordinário desenvolvimento dos centros
de história oral naquele país, ampliando· se o seu número de 89 para
mil unidades.s Em 1967 foi criada a American Oral History Associa
tion, presidida por Nevins, e em 1973 foi lançada a Oral History
Review. A guerra do Vietnã e as lutas pelos direitos civis, travadas
pelas minorias de negros, mulheres, imigrantes etc., seri8.lll agora as
principais responsâveis pela aflrmação da história oral, que procu
rava dar voz aos excluídos, recuperar as trajetórias dos grupos
dominados, tirar do esquecimento o que a história oficial sufocara
durante tanto tempo. A história oral se afirmava, assim, como
instrumento de construção de identidade de grupos e de transforma
ção social- uma história oral militante. Esta proposta, entretanto,
não teve boa acolhida entre a comunidade acadêmica, e menos ainda
entre os historiadores. Os colóquios anuais da American Oral History
Association, em 1973 e 1975, foram palco de intensas debates sobre
a guerra do Vietnã, envolvendo ativistas políticos e arquivistas,
acusados de registrar testemunhos favoráveis à intervenção norte
americana naquele país.
A partir de 1975, vingou a posição de compromisso sugerida por
Ronald Grele em seu livro Envelopes of sound, observando-se o
advento de uma história oral universitária, porém mais voltada para
a trajetória dos excluídos.7 A preocupação de Grele na ocasião era
propor uma avaliação das diversas iniciativas de coleta de depoimen
espalhadas pelos EUA e sugerir alternativas para um maior
controle do material existente, bem como procedimentos para sua
seleção e arquivamento, enfatizando especialmente a importância da
tos

4

organização dos bancos de dados e da elaboração de

catálogos e

indices. Ainda que muitos desses procedimentos tenham-se consoli
dado, tornando a história oral mais aceita nos meios acadêmicos
americanos, o próprio Grele chamou a atenção para a ausência de
uma discussão metodológica mais consistente que definisse padrões
e critérios.
De toda forma, a idéia da história oral como hiatória dos excluídos
expandiu-ae para outros países, ganhando adeptos na Inglaterra,
onde foram criadas a revista Oral History, em Esaex, e a Oral History
Society (1973). A publicação da obra de Paul Thompson, The voice of
the past, em 1978, radicalizou a idéia de que a história oral tem por
função devolver a história do povo, promover a democratização da
história em si mesma. A história oral deveria se afirmar como uma
contra-história, operando uma inversão radical nos métodos e objetos
consagrados. Deveria

ser uma história militante e politicamente

engajada. Essa orientação se expandiu igualmente na Alemanha e
na Itália. A França, ainda que mais lentamente, também produziu
os primeiros trabalhos de história oral, merecendo destaque as
contribuições de Daniel Bertaux em defesa de uma sociologia quali
tativa mais capaz de perceber a mobilidade social.
A penetração da história oral na comunidade dos historiadores,
apesar de alguns pontos de afinidade com a nova história, que
valorizava o estudo

dos

excluídos, continuou porém enfrentando

fortes resistências. É verdade que nos EUA e na Inglaterra o uso das
fontes orais encontrou maior aceitação, propiciando o desenvolvi
mento de uma linha expressiva de trabalho voltada para o estudo
da classe trabalhadora e das minorias. Deve-se assinalar ainda a
originalidade da história oral britãnica, que não se caracterizou
prioritariamente como acadêmica ou universitária. Aos pesquisa�
dores e estudiosos alinhou -se um grande número de alfabetizadores
de adultos, para os quais a história oral representava um instrumen
to estimulador da autoconfiança dos analfabetos, permitindo que
melhor se exprimissem, e de sindicalistas desejosos de fazer a histó
ria de suas organizações. Dos 250 arquivos orais que Paul Thompson
recenseou, apenas cerca de 20 eram de origem universitária.8
Na França, a forte presença da École eles Annaks e o domínio da
abordagem estrutural e quantitativa da história, como já foi dito,
revelaram-se fatores inibidores do uso das fontes orais, garantindo o
culto do registro escrito.9 Muito embora Daniele Voldman assinale a
existência de alguns trabalhos na França na linha de uma história

oral mais engajada, estes têm pouca representatividade numérica. !O
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Por tudo o que foi dito, pode-se perceber que a história oral se
desenvolveu em grande medida fora da comunidade dos historia
dores_ Ainda que guardando as especificidades próprias dos dife
rentes países com suas distintas tradições historiográficas, o fetichis
mo do documento escrito, a crença na objetividade das fontes e a
concentração do interesse nos períodos mais remotos do tempo des�
tinaram à discussão sobre a história oral- ou mesmo apenas sobre
o uso das fontes orais- um espaço bastante restrito no contexto dos
debates teórico-metodológicos dos historiadores.

As fontes orais entram para a história
Na virada dos anos 70 e no decurso da década de 80 registraram-se
transformações expressivas nos diferentes campos da pesquisa his
tórica: incorporou-se o estudo de temas contemporâneos, revalorizou
se a análise qualitativa, resgatou-se a importância das experiências
individuais, ou seja, deslocou-se o interesse das estruturas para as
redes, dos sistemas de posições para as situações vividas, das normas
coletivas para as situações singulares. Paralelamente, ganhou novo
impulso a história cultural e ocorreu um renascimento do estudo do
político.

O aprofundamento das discussões acerca das relações entre
passado e presente na história e o rompimento com a idéia que
identificava objeto histórico e passado, defInido como algo totalmente
morto e incapaz de ser reinterpretado em função do presente, abri
ram novos caminhos para o estudo da história do século XX. Um
elemento indicativo dessa mudança ê o fato de que a pesquisa
histórica nos últimos anos vem concentrando especial atenção nos
períodos mais recentes, voltando-se para a história política e cultu
ral.l1
Por outro lado, o debate sobre a competência do Estado e a
extensão do domínio da ação política ampliaram significativamente
as fronteiras que delimitavam o campo do político, incorporando
novas dimensões e abrínd,? espaço para O surgimento de novos objetos
de estudo. A idéia de que o político tinha consistência própria e
dispunha de uma certa autonomia em relação a outras instàncias da
realidade social ganhava credibilidade.

l'

O resgate do político, como um dominio entre tantos da realidade,

mas como o locus privilegiado de articulação do todo social e de sua
representação, trouxe à tona alternativas importantes para a reva
lorização da ação dos atores e de suas estratégias. Associada à
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renovação da história política, e não apenas determinada por ela,
ocorreu uma revalorização do papel do sujeito na história. Dentro
dessa nova postura, foram atribuídos novos significados aos depoi
mentos, relatos pessoais e biografias, e muitos dos seus defeitos
foram relativizados. Em defesa da abordagem biográfica, argumen
tou-se que o relato pessoal podia assegurar a transmissão de uma
experiência coletiva, constituindo-se em uma representação que es
pelharia uma visão de mundo. Como dizia Giovanni Levi, "nenhum
sistema é de fato suficientemente estruturado para eliminar toda
possibilidade de escolha consciente, de manipulação ou interpretação
das regras. Assim, a biografia constitui o lugar para se verificar a
liberdade de que as pessoas dispõem e para se observar como funcio

nam concretamente os sistemas nOnDativos" .12

Essas transformações ocorridas no campo da história, em geral,
e na história do século XX, em particular, geraram uma nova discus
são sobre o papel das fontes históricas, permitindo que a história oral
ocupe um novo espaço nos debates historiográficos atuais.
___

Em primeiro lugar, a emergência da história do século XX com

um novo estatuto, definida por alguns como a história do tempo
presente, portanto portadora da singularidade de conviver com tes
temunhos vivos que sob certo aspecto condicionam o trabalho do
historiador, coloca obrigatoriamente em foco o debate relativo aos
depoimentos orais,13 Além disso, as próprias transformações das
sociedades modernas e as conseqüentes mudanças no conteúdo dos
arquivos, que cada vez mais passam a dispor de registros sonoros,
impulsionam a tendência a uma revisão do papel das fontes escritas
Q orais .
.>

�or outro lado, o retorno do político e a revalorização do papel do

sujeito estimulam o estudo dos processos de tomada de decisão. Esse
novo objeto de análise, por seu turno, também dá maior oportúnidade
ao uso dos depoimentos orais. Os arquivos escritos dificilmente
deixam transparecer os tortuosos meandros dos processos decisórios.
Muitas decisões são tomadas através da comunicação oral, das arti
culações pessoais; o número de problemas resolvidos por telefone ou
pessoalml'nte não pára de crescer. Para suprir essas lacunas docu
mentais, os depoimentos orais revelam-se de grande valia.
Associado em grande parte à renovação da história política,
pode-se detectar um retorno da história da administração, preocupa
da em explorar novos temas e métodos e em refletir mais profunda
mente sobre seu próprio estatuto. Também aí o uso de fontes orais
pode ser de grande utilidade. Os depoimentos não só auxiliam na
reconstrução de organogramas administrativos e no esclarecimento
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das funções dos diferentes, órgãos, como permitem novas análises
sobre suas relações e sobre os processos de tomada de decisão.
Possibilitam também refletir sobre temas como o esprit ck carps dos
funcionários, permanências e transformações em seus conflitos ge
racionais, em seus projetos e representações. Permitem em suma
que a descrição das grandes estruturas dê lugar a uma história dos
homens.!4

�

Uma terceira linha de renovação no campo da história do século

XX operou -se pela via da história das representações, do imaginário
social e dos usos políticos do passado pelo presente através do debate
sobre as relações entre história e memória. Podem ser citados aí os
trabalhos de Maurice Aguillon, Pierre Nora e Henry Rousso. Nora e
seus colaboradores, na obra Les lieux

de mémoire,

utilizando uma

�

noção renovada de memória coletiva, permitiram aos histori dores
repensar as relações entre o passado e o presente, e definir para a
história do tempo presente o estudo dos usos do passado. O autor
aprofunda ainda a distinção entre o relato histórico e o discurso da
memória e das recordações. A história busca produzir um conheci
mento racional, uma análise crítica através de uma exposição lógica
dos acontecimentos e vidas do passado. A memória é também uma
construção do passado, mas pautada em emoções e vivências; ela é
flexível, e os eventos são lembrados à luz da experiência subseqüente
e das necessidades do presente.!5
Esta linha historiográfica que explora as relações entre memória
e história rompe com uma visão determinista que limita a liberdade
dos homens, coloca em evidência a construção dos atores de sua
própria identidade e reequaciona as relações entre passado e pre
sente ao reconhecer claramente que o passado é construído segundo
as necessidades do presente. Ainda que baseada nas fonte. escritas,
possibilita uma maior abertura, capaz de neutralizar, em parte e
indiretamente, as tradicionais críticas feitas ao uso das fontes orais,
consideradas subjetivas e distorcidas.
Ao esquadrinhar os usos políticos do passado recente ou ao propor
o estudo das visões de mundo de determinados grupos sociais na
construção de respostas para os seus problemas, estas novas linhas
de pesquisa também possibilitam que as entrevistas orais sej am
vistas como memórias que espelham determinadas representações.
Assim, as possíveis distorções dos depoimentos e a falta de veraci
dade a eles imputada podem ser encaradas de uma nova maneira,
não como uma desqualificação, mas como uma fonte adicional para
a pesquisa.

8

Todos esses aspectos que têm caracterizado as tr-ansformações no
campo da história nas duas últimas décadas abriram, sem dúvida,
um espaço para o reconhecimento do uso das fontes orais, garantindo,
de uma forma ou de outra, maior legitimidade para a história oral.
Cabe ainda destacar as principais abordagens que têm caracterizado
o seu desenvolvimento mais recente.

A história

oral hoje

Uma avaliação mais detida do campo do que tem sido chamado de
história oral nos permite detectar duas linhas de trabalho que,
embora não excludentes e entrecruzadas em muitos casos, revelam
abordagens distintas.

A primeira delas utiliza a denominação história oral e trabalha
prioritariamente com os depoimentos orais como instrumentos para
preencher as lacunas deixadas pelas fontes escritas. Esta abordagem
tem-se voltado tanto para os estudos das elites, das políticas públicas
implementadas pelo Estado, como para a recuperação da trajetória
dos grupos excluídos, cujas fontes são especialmente precárias. No
primeiro caso, o estudo da administração pública, das diretorias de
empresa e, especialmente, o acompanhamento do processo de tomada
de decisões em diferentes espaços e grupos são os temas dominantes.
Na recuperação da história dos excluídos, os depoimentos orais
podem servir não apenas a objetivos acadêmicos, como constituir�se
em instrumentos de construção de identidade e de transformação
social. Ainda que nesta segunda linha se introduzam conceitos de
memória coletiva, não se evidencia uma discussão mais aprofuJ.?-dada
sobre as implicações do uso da noção de memória. Em muitos casos
a noção de memória é apresentada como algo estável e congelado no
passado a ser resgatado pelo pesquisador.
O ponto central que unifica as preocupações daqueles que se
dedicam ao estudo das elites e dos que se voltam para o estudo dos
excluídos é garantir o máximo de veracidade e de objetividade aos
depoimentos orais produzidos. Os instrunlentos para se atingir tais
objetivos seriam a formulação, no caso dos estudos acadêmicos, de
roteiros de entrevistas consistentes, de manerra a controlar o depoi�
mento, bem como o trabalho com outras fontes, de forma a reunir
elementos para realizar a contraprova e excluir as distorções. Com
base nesses procedimentos, erigem�se argumentos em defesa da
história oral como capaz de apresentar relatos que, se não eliminam
a subjetividade, possuem instrumentos para controlá-la. Nesta linha
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podem ser incluídas, ainda que guardando as devidas diferenças, a
maioria dos trabalhos de Paul Thompson 16 e grande parte da história
oral norte-americana.
Uma segunda abordagem no campo da história oral é aquela que
privilegia o estudo das representações e atribui um papel central as
relações entre memória e história, buscando realizar uma discussão
mais refinada dos usos políticos do passado. Nesta vertente a subje
tividade e as deformações do depoimento oral não são vistas como
elementos negativos para o uso da história oral. Conseqüentemente,
a elaboração dos roteiros e a realização das entrevistas não estão
essencialmente voltadas para a checagem das informações e a apre
sentação de elementos que possam se constituir em contraprova, de
maneira a confirmar ou contestar OS depoimentos obtidos. As dis
torções da memória podem se revelar mais um recurso do que um
problema, já que a veracidade dos depoimentos não é a preocupação
central. São representativos desta visão os trabalhos doa pesquisa
dores do Institut d'Histoire du Temps Présent, na França, especial
mente Michael Pollak, e do Centro para Estudos Culturais Contem
porâneos' localizado em Bírmingham, na Inglaterra.l? Mais recen
temente Paul Thompson parece estar incorporando a discussão dos
usos da memória e das representações, como indica a publicação
conjunta com Raphael Samuel, TIu myths we live by(Londres, 1990).
Esta última abordagem, assim como a primeira, tem sido adotada
para o estudo das elites políticas, quando a intenção principal é
compreender o seu imaginário político, e também para o estudo das
representações das camadas populares. Neste caso, todavia, a preo�
cupação dominante tem sido acadêmica, ficando o objetivo de mobi
lização política bastante secundarizado.
As transformações que têm marcado o campo da história, abrindo
espaço para o estudo do presente, do político, da cultura, e reincor�
porando o papel do indivíduo no processo social, vêm portanto esti
mulando o uso das fontes orais e restringindo as desconfianças
quanto à utilização da história oral. Entretanto, apesar dessas trans
formações, o debate a respeito da legitimidade da história oral não é
assunto resolvido. São constantes as avaliações de historiadores de
diferentes países ou que trabalham com diferentes abordagens des
qualificando este método de pesquisa. As resistências vão da rejeição
completa, a partir da visão de que o depoimento oral apenas relata
intrigas, ao questionamento da expressão "história oral" em favor de
"fontes orais".
A principal crítica à expressão "história oral" liga-se ao fato de
que nas sociedades modernas não existe um discurso oral puro, e à
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perspectiva de que um depoimento oral só ganha sua plena signifi
cação em confronto com o documento escrito. Além disso, a "história
oral" traria embutida a intenção de se constituir em disciplina capaz
de uma interpretação científica, escamoteando-se assim sua finali
dade de produzir fontes que serão objeto de análises e interpretações.
Finalmente, critica-se a noção de que a história oral seria uma outra
história, uma história alternativa, mais comprometida com a mili
tância política do que com o rigor dos métodos acadêmicos. Na visão
desses críticos, a história oral, tanto dos vencidos como dos vence
dores, estaria marcada por deformações ideológicas.18
Diferentemente, o uso da expressão "fontes orais" parece encon
trar uma aceitação maior. A denominação é ampla e pode ser aplicada

a qualquer depoimento oral, produzido por qualquer indivíduo e em
qualquer circunstância, sem nenhuma preparação prévia. Há aí uma
diferénça em relação à história oral, que pressupõe a produção de
uma- fonte oral específica resultante de um processo de elaboração e
pesquisa por parte de um especialista. O emprego generalizado da
expressão "fonte oral" conduziria à equiparação de uma fonte produ
zida pelo historiador com qualquer outra fonte oral, revelando mais
uma vez uma desvalorização do método da história oral.
Uma alternativa apresentada por Daniéle Voldman para enfren·
tar as ambigüidades e problemas metodológicos envolvidos no uso da
expressão "história oral" é buscar uma terminologia mais adequada
a partir da distinção entre "documentação sonora" e -"dOCumentação
oral". A primeira incluiria informações registradas através do som
em sentido amplo, enquanto a segunda seria o produto da coleta de
testemunhos orais, registrados para fins documentais. A mesma
autora propõe uma distinção suplementar entre "documentação oral"
e "fonte oral", esta última definida como o material recolhido por um
pesquisador para as necessidades de sua pesquisa, em função de suas
hipóteses particulares. 19

À parte os problemas de terminologia, outro aspecto negativo do
uso das fontes orais apontado pelos historiadores é a dificuldade de
controle da comunidade acadêmica sobre as fontes produzidas a
partir de entrevistas, pelo fato de estas permanecerem nas mãos de
pesquisadores individuais, não sendo facultada sua consulta aos
demais interessados. Para contornar esta dificuldade, muitos arqui·
vos e bibliotecas têm criado acervos de depoimentos orais produzidos
por seus pesquisadores, mas também abertos para o recebimento e
arquivamento de conjuntos de depoimentos produzidos por pesqui
sadores externos, como é o caso do Arquivo da Cidade de Barcelona.20
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Ainda que objeto de poucos estudos metodológicos mais consis
tentes, a história oral, não como uma disciplina, mas como um
método de pesquisa que produz uma fonte especial, tem-se revelado
um instrumento importante no sentido de possibilitar uma melhor

compreensão da construção das estratégias de ação e das represen
tações de grupos ou indivíduos em uma dada sociedade.
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Os anos de chumbo: memória
da guerrilha *
Alzira Alves de Abreu· ·

Trataremos aqui de alguns temas que nos parecem significativos,
ligados aos jovens que no pás-68 brasileiro optaram pela luta armada
como forma de intervenção na política. Não temos nenhuma preten
: são de esgotar o 'assunto. Ao contrário, queremos simplesmente
levantar questões que ainda são controversas e trazer dados e infor
mações que ajudem no esclarecimento desse período de nossa his
tória.
Mais concretamente, nossa intenção é explicar as motivações dos
jovens que, entre 14 e 25 anos, abandonaram as possibilidades de um
futuro profissional de sucesso por uma opção política que os levava
à clandestinidade, ao corte com s vida familiar e com as relações de
amizade, a uma vida de restrições materiais, à prisão e mesmo à
morte sob tortura. Muitos desses jovens eram oriundos das classes
médias urbanas do Rio de Janeiro, estudaram em colégios e univer
sidades com boa qualidade de ensino e estavam sendo preparados
para assumir postos de liderança na sociedade.! Explicar o caminho
que eles percorreram até chegar a assaltos a bancos e a quartéis, a
seqüestros de diplomatas, a ações violentas, implica entender os
valores que foram transmitidos pelas gerações precedentes, as idéias
que circulavam na sociedade e as formas de socialização política a
que foram submetidos. Tudo isso certamente contribuirá para esela
recer esse periodo crucial da história brasileira recente que foi a
década de 70.
Quando decidimos trabalbar com os chamados "guerrilheiros",
"subversivos" ou "terroristas", tivemos que enfrentar algumas difi
culdades, na medida em que nossa pesquisa teve início na metade
dos anos 80. Em primeiro lugar, trabalhar com o tempo presente
•
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sempre envolve o problema do acesso à documentação. Tivemos
dificuldades nessa linha, tanto no que diz respeito à documentação
oficial dos arquivos policiais, dos serviços de informação, dos minis
térios etc., como à das próprias organizações políticas engajadas na
luta armada. A imprensa era praticamente a única fonte que poderia
ser pesquisada, mas, se em conjunturas políticas nonnais é uma
fonte que deve ser utilizada com muita cautela, no período estudado
havia dificuldades suplementares. A censura a que foram submeti
dos os meios de comunicação, principalmente após o Ato Institucional
n'"' 5, levou a imprensa a publicar informações, em especial sobre o
perfil e a atuação dos guerrilheiros, condizentes com a visão da polícia
ou dos órgãos de repressão e informação. Evidentemente isto intro
duzia deformações, já que esses órgãos procuravam passar para o
grande público a imagem de que aqueles jovens eram pessoas sem
atributos morais, fanáticos, neuróticos, defensores de idéias que
levariam à destruição da sociedade.
Decidimos então tomar depoimentos orais dos antigos guerri1heiros e construir histórias de vida, como método de investigação.
Isto nos permitiria preencher a falta de documentos escritos, e seria
uma forma de reconstituir não só o passado vivido por aqueles jovens,
mas o passado herdado, aquele transmitido pela fanu1ia e pelas
gerações anteriores. Ao longo dos anos 1985-89 constituímos assim
um conjunto de entrevistas, sobre as quais faremos aqui algumas
reflexões.2
Este texto foi elaborado após a seleção de alguns temas que foram
abordados nas entrevistas, como as motivações que levaram à guer
rilha; o ser clandestino; a herança familiar (considerada do ponto de
vista do sistema de valores); a distinção entre terrorismo e guerrilha.
O material aqui apresentado obviamente representa a versão dos
guerrilheiros sobre sua atuação, suas motivações, as influências e os
significados de suas ações. Os depoimentos permitem identificar a
imagem que aqueles jovens construíram de si e do grupo no qual se
integraram, o espaço social que ocuparam e, ainda, o projeto de vida
construído por aquela geração.3
Trabalhamos com a memória de indivíduos que tinham entre 30
e 45 anos quando nos deram seus depoimentos. Agora eram jornalis
tas, professores universitários, profissionais liberais, políticos. Mui
tos estavam dando pela primeira vez sua versão do que foi a luta
armada. Pudemos observar que a reconstituição do passado por esses
ex-guerrilheiros é distinta da que geralmente é feita pelos políticos
profissionais mais velhos. Entrevistas com atores políticos de idade
avançada mostram uma memória cristalizada sobre os acontecimen15

tos-chaves que eles viveram, ou seja, revelam uma versão que foi
sendo estruturada ao longo da vida.

É

muito comum, nas diversas

vezes que esses entrevistados repetem a narração de um aconteci
mento, fazerem-no de fonna idêntica, com as mesmas palavras, a
mesma entonação de voz> as mesmas observações. O discurso está
pronto para fixar uma imagem na história. Já no caso dos antigos
guerrilheiros, nota�se que ao retornarem aos mesmos acontecimen
tos eles o fazem recriando e acrescentando outros detalhes, pois nào
há ainda uma cristalização do discurso e da memória.
A análise desse conjunto de entrevistas mostra também que as
reconstituições de fatos, ações, atitudes e valores que são aceitos
como positivos, que são vistos como enaltecedores da conduta da
queles jovens, sào quase sempre convergentes no relato dos entrevis
tados. Mas no momento em que surgem questões relativas à prática
de ações violentas, os depoimentos começam a explicitar divergências
e a revelar conflitos individuais ou de grupo. Aparecem então jus·
tificativas que possibilitam a explicação desses atos. A busca, na
referência ao passado, de explicações que garantam a coesão interna
do grupo, certamente corresponde ao trabalho que Pollak chama de
"enquadramento da memória".4
São esses os aspectos que iremos discutir ao examinarmos como
nossos entrevistados abordam os temas que selecionamos.

Aderir à guerrilha
Como toda geração, a dos anos

de chumbo, no Brasil, se formou a

partir de um acontecimento fundador: a Revolução de 64 e seus
desdobramentos, como o Ato Institucional n" 5. O movimento militar
de 1964 significou para os jovens dessa geração um corte, um bloqueio
na caminho da participação na vjda do pais. Até o final dos anos 60,
a mllitãncia política não era uma opção defmitiva: todos pretendiam
terminar os estudos e ingressar na vida profissional. Não havia
predisposição para transformar a atjvidade política do colégio ou da
universjdade em militantjsmo de tempo integral. Entretanto, a re·
pressão, a falta de espaço para a manjfestação de idéias e a falta de
liberdade para atuar politicamente em oposição às forças dominantes

foram empurrando essa geração para formas de participação que não
envolviam a negociação política, mas sim ações violentas.
Vale a pena ouvir um dos nossos depoentes explicando como sua
geração viveu esse momento: A diz que "era muito quixotesco, claro,
sempre muito delirante. Eu tinha a idéia de transformar o mundo,
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quer dizer, participar de um processo muito imporiante de transfor
mação. Em 64, eu estava fazendo o 312 ano clássico. E é como se eu
estivesse me preparando para entrar numa festa e de repente bate
ram a porta - bom, acabou a festa. E nós? Agora que nós Íamos
começar a sentir o gostinho, vocês nos fecham a poria? Então há esse
lado, é uma dupla frustração, com a reação que nos bateu com a poria
na cara e com a esquerda, que não fez nada, quer dizer, que não
resistiu",
A adesão a luta armada como único caminho para derrubar o
regime militar instalado em 1964 se deu a partir das cisões e
dissidências ocorridas principalmente no Partido Comunista Brasi
leiro. Nunca é demais lembrar que foram as velhas lideranças do
PCB, tendo a frente figuras como Carlos Marighela, Mário Alves,
Joaquim Câmara Ferreira, Jover Teles, Apolônio de Carvalho e
outros, que provocaram a ruptura política e organizacional dentro do
partido, ao contestar as teses e orientações do Comitê Central. Foram
eles os principais responsáveis pela organização e implantação dos
movimentos de guerrilha que surgiram no Brasil a partir de 1967 e
receberam a adesão do movimento estudantil, em especial do Rio de
Janeiro e São Paulo.
Para essa geração de jovens estudantes, o PCB era um partido
derrotado, responsável pela queda do governo constitucional de João
Goulart. E mais, o PCB não havia cumprido sua missão revolucioná�
ria, era o parti do da reforma. Toda a esquerda anterior a 1964 era
vista como uma esquerda incompetente, que só tinha cometido erros.
O líder do PCB, Luís Carlos Prestes, e as velhas lideranças do
partido, com exceção daquelas que tinham aderido a luta armada,
não eram admirados nem respeitados pelo seu passado. Ao contrário,

08 jovens guelTilheiros os ignoravam e mesmo desprezavam. A der
rubada do regime democrático impunha uma nova leitura do pas
sado_ Vários dos nossos entrevistados acreditavam que o ano zero da
revolução começava com eles, o passado não importava. A eles estava
destinada uma missão especial na história, a de intervir nos destinos
do país, derrubar o regime militar e fazer a revolução socialista.
Viam-se como a vanguarda da sociedade: •A gente ia salvar o mundo'.
Entretanto, o que constatamos é que a maioria desses jovens
ignorava a história do PCB e as diversas clivagens de interesse que
existiam dentro do partido, assim como

as

diferentes orientações

adotadas em função da conjuntura política interna e externa. Do
mesmo modo, ignoravam as análises que estavam sendo publicadas

pelos pesquisadores brasileiros sobre temas da sociedade brasileira
contemporãnea. Os autores lidos eram sempre aqueles que explica17

vam o processo social brasileiro através da teoria marxista, como
Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, Rui Mauro Marini.
Ao faiar sobre a adesão à luta armada, B observa que na época
em que fez sua opção poütica, a idéia de revolução já estava dada:

"Eu não precisei resolver a questão da revolução, já fora feita a critica
à tradição pacífica. Sinto muita falta de não ter construido, nessa
época, uma visão teórica e política mais rermada sobre uma questão
que é muito mais complexa do que na época eu pude perceber. Nós
discutíamos como fazer a ruptura revolucionária, e havia diversas
heranças com uma hegemonia clara da influência cubana. Mas a
questão mesma da ruptura revolucionária não discuti".
A oposição ao regime militar se intensificou no ano de 1968,
marcado tanto no Brasil como nos EUA, França, Japão, Alemanha e
alguns países da América Latina por movimentos estudantis de
contestação à autoridade e às regras vigentes na sociedade. Aqui
esses movimentos deram lugar a numerosas passeatas, das quais a
mais importante foi a de 26 de junho, no Rio de Janeiro. Dela
participaram cerca de 100 mil pessoas, em protesto contra as violên
cias praticadas pela polícia alguns dias antes no centro da cidade,
atingindo estudantes e populares. Foi promovida pelo movimento
estudantil e contou com a participação de intelectuais, operários,

profissionais liberais, religiosos e populares.
As reivindicações estudantis eram o restabelecimento das liber
dades democráticas, a suspensão da censura à imprensa e a conces
são de mais verbas para a educação, principalmente para a univer
sidade. O não-atendimento dessas exigências e a proibição, por parte
do governo, de qualquer tipo de manüestação em todo o território
nacional levaram à ampliação do movimento de contestação, que por
sua vez foi acompanhada pela intensificação da repressão policial.
Esse quadro se agravou ainda mais com a promulgação, em 13 de
dezembro de 1968, do Ato Institucional nO 5, que conferiu contornos
m.ti.s autoritários e centralizadores ao regime instaurado em 1964.6
Foi nesse novo quadro institucional, quando se deu o refluxo do
movimento estudantil, quando os estudantes deixaram as ruas, que
,muitos jovens, líderes estudantis, passaram a integrar os grppos
.
revolbcionários de luta armada e entraram na clandestinidade.
C lembra que "quando surgiu o AI-5, as possibilidades de uma
luta política ficaram muito bloqueadas. Já havia uma preparação...
Já havia em curso um movimento armado em preparação. A minha
atuação enquanto jornalista era muito secundária porque eu não
podia fazer grandes coisas no jornal. Estava censurado. Eu já não
podia fazer coisas no sindicato porque eu era muito marcado (...) Não
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havia nenhuma possibilidade mais de fazer nada. A gente tinha que
se preparar para a luta armada'.
Para integrar uma organização de luta armada, o jovem passava
por algumas etapas, o que fazia com que a participação em ações
violentas não dependesse de uma opção clara. A maioria dos entrevis
tados refere-se a uma entrada gradativa, sem a percepção ele grandes
rupturas ou de decisões envolvendo problemas de consciência. Ao se
referir à sua entrada na luta armada D lembra que "todos nós fomos
alijados de qualquer participação na vida política. Eu diria que a
gente teve uma fonnação e de repente foi cortada, quer dizer, era
uma geração que teve o seu caminho bloqueado. Eu não tinha idéia
de que a minha participação no movimento estudantil me levaria a
ser um militante. As coisas que eu fazia eram coisas naturais,
integravam o meu universo. Eu colecionava selos, fui representante
de turma, fui presidente de grêmio, ol"ganizava festas, organizava
assembléias estudantis, fazia greves ... O meu projeto de vida era ser
engenheiro. A entrada na clandestinidade, logo depois do Ato Ins
titucional n' 5, foi um caminho natural da conjuntura política que
nós estávamos vivendo. Os choques e conflitos sobre o caminho a
seg-.lir ocorreram antes, quando foi sendo definido o inimigo. Naquela
época havia um debate entre nós sobre a clandestinidade - esta
deveria ser uma decorrência do processo político, um risco do proces·
so, e não uma demonstração de valoração maior, de um engajamento
maior, ou de um grau de consciência maior".

Ser clandestino
Mas o que é ser clandestino? Como esses jovens viveram essa expe
riência? A clandestinidade impõe, em primeiro lugar, uma ruptura
social. O clandestino passa a viver à margem do mundo, é obrigado
a adotar um nome falso, a se afastar da famma e dos amigos, a não
mais freqüentar o colégio ou a universidade e evitar lugares públicos
onde possa ser reconhecido. Essa situação leva a uma mudança
completa.no cotidiano de \lJIla pessoa. Embora engendre laços fortes
de solidariedade entre os membros do grupo, para muitos essa
experiê.ncia foi dolorosa. Já para outros, foi menos traumática.
Para B, por exemplo, a experiência da clandestinidade foi vivida
sem grandes problemas. Ele se deu conta do que era a clandes
tinidade quando percebeu que não podia mais ver a namorada. Mas
como era muito jovem, essa fase foi vivida sem traumas: "Eu tinha
pouco a perder, quer dizer, eu era muito jovem, não tinha laços muito
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estáveis. A ruptura dos laços com minha família foi relativamente
tranqüila, eu não tinha profissão, eu não tinha casamento bem
definido, não tinha filhos, não tinha nada. E isso me dava uma
disponibilidade muito grande".
Para E, o problema da clandestinidade era romper cOm os laços
familiares. O guerrilheiro, no dia-a-dia, podia passar por um cidadão
normal. "Você dificilmente era identificado na rua como tal... Algu
mas pessoas tinham os retratos colocados nas paredes da cidade,
passavam pelo retrato, se viam e tinham a certeza de que não seriam
identificadas dessa maneira. Isso porque as pessoas usavam dis
farces, depois as fotografias em geral eram muito diferentes da
realidade. A clandestinidade não impedia de você

ir à

praia, ao

cinema... Não era isso. Isso aí não tinha o menor problema. A
dificuldade era você cortar os laços familiares. Você tinha que aban
donar a faculdade, abandonar o local de moradia, o local de trabalho.
Você tinha que usar uma nova documentação, era um novo mundo
que você criava, sem ligações com o seu passado ... Você tinha que
romper com essas coisas ... Eu sempre fui uma pessoa ligada na
família e, pra mim, pesava muito."

A clandestinidade, por outro lado, criava um mundo muito fecha
do. O cotidiano girava em torno do que !lcontecia com o grupo, as
discussões eram sobre os documentos ou textos produzidos pela
organização, sobre o que ocorria com os outros grupos etc.

Às vezes,

eventos menores ganhavam grandes dimensões para o clandestino.

E lembra que a preocupação com a política nacional naquela época
não existia, "se mudou um ministro no regime militar, nós conside
rávamos que aquilo não tinha nenhum significado, não alterava
nada. A alienação era total, completa e absoluta, desse exterior".
Os dados e informações que indicavam que o Brasil voltara a

crescer, principalmente no ano de 1969, não eram lev!ldos a sério pela
maioria das lideranças do movimento de guerrilha. Os indices de
crescimento econômico, o aumento da oferta de emprego, a diminui
ção da taxa de inflação, as análises sobre o apoio dos assalariados ao
regime militar eram considerados informações manipuladas pelo
governo.
Um dos nossos entrevistados reafirma que a clandestinidade
obrigava os seus quadros a viver em total alienação. Ele lembra que
"a gente morava em quartos alugados, não podíamos ter biblioteca,
os mais interessados liam jornais. Ler um livro, numa barra dessas,
é muito difícil. Tem gente até que consegue. Eu não conseguia, não
tinha serenidade, de vez em quando eu conseguia ler romances, mas
ler um livro de economia, de política, numa barra dessas, em que
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para ir ao banheiro você tinha que ir armado, é muito violento. Para
vocês terem uma idéia - isso se tornou folclórico -, a Var-Palmares,
que era uma organização que não estava nessa ofensiva de ações, ela
chegou num determinado momento a criar a chamada (comissão de
acompanhamento da realidade', que teria como função juntar re
cortes de jornais, colar numa folha, tirar cópia e passar para os
quadros da organização. Isso porque a grande maioria dos quadros
de esquerda daquela época não lia sequer o jornal, quanto mais
livros".
De acordo com os depoimentos que temos, mesmo as horas de
lazer eram preenchidas com assuntos, preocupações ligadas ao mo
vimento político. A leitura era sobre o comunismo internacional, o
cotidiano, a praia, as festas eram para discutir assuntos ligados ao
movimento, as pessoas só se encontrava:m, só tinha:m interesse em
conversar com quem era do grupo. Formavam um gueto, segundo um
dos nossos entrevistados.
A participação em organizações revolucionárias exigia, entre
outras ações, assáltos a bancos e quartéis, seqüestros e mesmo a
execução de supostos inimigos do movimento. O conjunto das en
trevistas nos permite acompanhar o modo como os jovens iam se
integrando à nova vida, como se adaptavam a um novo contexto e
como redefiniam sua identidade em uma situação de ruptura com o
cotidiano.
No início, os assaltos a bancos e a sentinelas de quartéis eram
muito fáceis do ponto de vista operacional, pois não havia reação neUl
esquema de segurança. Os bancos contavam com um ou dois guarda.lli
arm ados na porta ou no interior, mas não tinham alannes ligados a
delegacias nem cabines à prova de bala. Todo esse esquema foi
implantado exatamente após o início da ação dos guerrilheiros. Logo
no começo, portanto, era fácil levar o dinheiro do banco e as armas
dos guardas. Bastava se aproximar do guarda, fingir que se ia pedir
uma informação e dar início ao assalto. Os guardas em geral não
tentavam resistir. Esse tipo de ação era precedido de um levanta
mento minucioso do local, qua,ndo se observava a rotina do banco ou
/
do quartel e se examinava as saídas possíveis.
Em geral, um número grande de pessoas participava dessas
operações, seja na fase preliminar, seja no momento da ação. Esse é
um dos aspectos para os quais nossos entrevistados chamaIIl a
atençãol para diferenciar a ação dos guerrilheiros da ação dos ban
didos. Estes, como têm por objetivo ao assaltar bancos a apropriação
do dinheiro, não têm interesse em envolver muitas pessoas, o que
redundaria em menor cota de dinheiro para cada participante. Por
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outro lado, os guerrilheiros estavam preocupados em fazer uma
operação segura, sem mortos, feridos ou presos. Evidentemente
tinham uma capacidade de organização superior, e daí envolverem

muitas vezes dois grupos em um assalto, um que entrava no banco e
outro que ficava nas imediações, para em caso de algum problema
dar cobertura ao primeiro.

Esse tipo de ação, que é identificada como grave transgressão das

regras sociais e severamente criticada pela sociedade, foi vivida de

forma diferenciada por esses jovens de classe média urbana. Para
alguns, aparentemente, não trouxe grandes conflitos e questiona
mentos, mas para outros colocou dúvidas e questionamentos éticos e
morais. Percebe-se que os ex�guerrilheiros ao falarem sobre esse
tema não têm opiniões convergentes.

É verdade que havia uma explicação racional, uma justificativa
à

política, uma referência ao movimento operário internacional,

Revolução Russa. Há uma literatura que procura justificar todos

esses atos como necessários, na medida em que são praticados para
alcançar objetivos nobres, ou seja, para sustentar movimentos que
lutam pela redenção dos pobres, em prol da justiça social. Nossos
entrevistados justificam suas ações porque elas eram praticadas em
prol da coletividade, pela causa revolucionária, ao contrru-io do cri�

minoso ou marginal que visava simp lesmente obter recursos para si
próprio em uma ação individual. Esta era a distinção básica que
faziam.
Nossa pergunta sobre como eles viveram a experiência de as�
saltar bancos e quartéis, e que problemas éticos se colocavam,

recebeu respostas discrepantes. Para B, as reações variavam muito,
de individuo para indivíduo. Diz ele: "De uma maneira geral era
vivido como uma violência contra toda a nossa formação. Para
algumas pessoas

�

é o caso do Stuart, por exemplo - era patético,

era uma violência absurda contra ele mesmo. Outras pessoas so
friam menos ... ". E continua: "Eu acho que vivi problemas éticos, não
do ponto de vista teórico, mas vivi na primeira vez em que tive um
tiroteio no quarvi que eu tinha acertado uma pessoa, um polidal,
no caso. Foi a primeira vez que essa coisa de atirar em uma pessoa
se colocou de uma maneira muito clara... Eu j á tinha passado por
alguns outros tiroteios, mas daqueles que ninguém sabe, ninguém
viu, entendeu? Quer dizer, de certa forma esse tiroteio me coloca até
hoje problemas éticos. Embora o tiroteio fosse de lado a lado, o fato
de eu te:r acertado uma pessoa realmente me colocou uma nova
situação ... Na época em que isso aconteceu nós todos nos ques
tionávamos sobre a validade do trabalho que fazíamos. Foi uma
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época em que havia uma revisão crítjca, eu já estava inclusive ipdo
para a Bahia, foi um pouco antes de eu ir, e a gente já queria sair,
mas não tinha como".
Para o guerrilheiro F, na ocasião em que praticou esses atos não
teve grandes problemas de consciência, pois "estávamos assaltando
os bancos e não um farmacêutico ou dono de botequim. Deste ponto
de vista não havia problema de ordem moral, o que havia, sim, era
um certo processo de adaptação a uma forma de atuação que era
desconhecida e nova para todos nós, que trazia inclusive riscos
maiores, dificuldades maiores para a sua execução; agora, eu não me
lembro de nenhum caso, seja dentro da organização a que eu perten
cia, seja em outras, em que tenha havido problemas de natureza

moral".
O problema da culpa, os questionamentos de ordem moral sur
giam quando durante uma ação violenta um policial era ferido ou
morto. Muitos dos nossos entrevistados dizem que passavam a
acompanhar pelos jornais o boletim médico ou informações sobre a
família do policial morto. Isso os chocava muito, e havia ques
tionamento, embora houvesse também a justificativa de que a morte
ou ferimento se dera em combate, de que a bala que acertou o policial
poderia ter acertado um dos revolucionários.

Além dos assaltos a bancos e quartéis para a obtenção de recursos
financeiros e armas, os guerrilheiros também realizaram seqüestros
de diplomatas estrangeiros, exigindo para seu resgate a libertação
de prisioneiros políticos. A idéia dos seqüestros surgiu, de acordo com
nossos entrevistados, num momento em que

8S

prisõee políticas se

faziam sem mandado de prisão e não havia a abertura de processo
regular, não havendo portanto direito de defesa. Muitas vezes a
polícia ou os militares não informavam nem o fato da prisão, nem o
local onde o preso se encontrava, nem suas condições físicas e
psicológicas. Os familiares eram obrigados a percorrer quartéis e
dependências policiais ou a recorrer a amigos que tinham acesso a
importantes autoridades para localizar os desaparecidos. A localiza
ção podia demorar semanas.6
A idéia do seqüestro de diplomatas foi assim uma forma de
resolver essas dificuldades, mas foi principalmente uma maneira de
chamar a atenção para o movimento armado, de mostrar ao público
sua existência, a fIm de capitalizar as simpatias e o apoio da popula
ção. Havia um objetivo claro de propaganda política através de uma
ação de impacto.
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Ser pai e mãe de guerrilheiro
Pode-se agora perguntar qual foi a herançatransmitida pela família,
qual o projeto de vida construído em seu meio, e como os pais
reagiram à opção política dos filhos e estes se posicionaram diante
da fanlllia.
Os depoimentos parecem indicar que aqueles jovens, filhos de
uma classe mêdia ascendente, herdaram da família sistemas de
valores e atitudes que os levaram a construir um projeto de vida
segundo o qual eles ocupariam postos de liderança na sociedade.
Entretanto, a conjuntura política de um determinado momento his
tôrico ofereceu-lhes, como possibilidade de concretização desse pro
jeto, inicialmente tomarem-se vanguarda do movimento estudantil,
e em seguida lideranças do movimento de guerrilha. Eles, que es
tavam sendo preparados para serem os melhores, 08 mais compe
tentes, os líderes nas áreas em que deveriam atuar profissional
mente, foram chamados a ser a vanguarda dos movimentos de
guerrilha.
Tudo indica que aquela geração de jovens que tinha entre 14 e 25
anos em

1968, ao entrar nos movimentos de guerrilha, não viveu um

conflito aberto com os pais. A memória desses jovens, ex-guerri
lheiros, ao relatarem a reação da famllia, é de que não havia uma
aprovação dos caminhos políticos que eles estavam seguindo. Havia
receio e medo quanto ao seu futuro, mas havia também uma certa
complacência e mesmo, em alguns casos, cumplicidade. Na relação
familiar predominava uma atitude de aceitação e compreensão tanto
por parte dos pais como dos filhos. A geração dos anos rebeldes lutava
contra as instituições autoritárias, contra a ditadura militar, mas
mantinha um bom relacionamento familiar.

C mostra que havia diferen'ças entre a geração mais jovem e a
dele próprio, que na época tinha perto de 30 anos. A geração mais
velha, Pcomo a minha, tinha vindo de uma formação literária exis
tencial, era a geração mais edipiana, no sentido de que tinha se
constituido no éhoque com a famJ1ia. O meu choque, o meu allorar foi
negando a perspectiva que a família me colocava. Ao passo que a
geração que eu encontrei e começa a lutar junto comigo é uma geração
'
que talvez não tenha vivido tão agudamente o choque com a famHia.
Mas ela parte direto para_ um choque contra as instituições. O choque
dela é muito mais direto contra a ditadura militar e contra as
instituições". C se identifica como nascido e criado em um bairro
operário, de fauu1ia de classe média, pai pequeno comerciante que
lutava para que os filhos tivessem boa educação e "tivessem a
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ascensão social que ele não conseguiu ter. Então o meu pai me
preparou e tinha a intenção de me preparar para eu ser um cara que
iria trabalhar no Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil. naquela
época, era a perspectiva mais interessante que existia. Neste sentido,
eu sou tudo aquilo que meu pai não quis que eu fosse".
Se olharmos os depoimentos de E e A. observamos que os relatos
acentuam o lado da coesão. da afetividade. do diálogo. da troca de
idéias no meio familiar. Havia um investimento na educação dos
filhos. uma preocupação em prepará-los para o futuro. E. por exem
plo. se identifica como pertencente a uma família de proprietários
rurais do lado materno. pai de origem imigrante. profissional liberal.
Uma família voltada para a educação dos filhos. mãe católica. muito
dedicada a obras de caridade. muito revoltada contra as injustiças
sociais. O pai, intelectual, era uma pessoa de idéias de esquerda, um
liberal progressista. Em casa� E se acostumou desde cedo a ouvir
debates sobre diferentes temas. principalmente sobre política. O pai
era muito crítico em relação ao regime militar instaurado em 1964,
mas quando percebeu que os filhos começavam a se ligar aos grupos
de esquerda, entrou em pânico e começou a criticar duramente a
opção pela luta armada. Diz E: "Eu me lembro que quando o meu
irmão começou, ele já ficava um pouco apreensivo ... Aquele pai que
está zelando pelo futuro dos filhos. e achando que aquilo ali não podia
dar boa coisa, porque a repressão era muito forte e porque a gente
tinha que ter calma. que isso tudo passaria com o tempo. Quer dizer.
ele nunca me incentivou à participação� ao contrário... ".
Essa geração cresceu ouvindo em casa, nas horas em que a
família estava reunida, discussões políticas, comentários sobre os
acontecimentos do dia-a-dia da política. Os jornais diários eram
comprados e lidos pela família. Segundo os nossos entrevistados,
temas como o direito à educação para toda a população o problema
das favelas, as disputas entre os vários partidos políticos estavam
presentes nas discussões familiares. Havia uma preocupação com a
justiça de um ponto de vista cristão. de fazer caridade. de praticar o
bem. de dar esmola. As mães dos guerrilheiros eram em geral
católicas praticantes.
A mãe de A. segundo seu relato. era praticante de um catolicismo
tradicional e repetia sempre que "é mais fácil um camelo passar pelo
buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quer
dizer, a riqueza foi uma coisa não cultivada em casa, ganhar dinheiro,
subir na vida, nunca foram valorizados. Eles diziam que nós deve
ríamos ter uma profissão honesta, ter uma vida confortável, ninguém
lá em casa cultivava a autoflagelação. A gente era uma família
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modesta. Uma classe média modesta. Nunca passamos necessidade
de comida, de saúde, sempre o velho arrumava um jeito de a gente
passar férias em Petrópolis, mas em pensões baratas) em Teresópo
lis, em hotéis modestos. Na minha família, por exemplo, as meias
eram serzidas. Quem vai serzir meias hoje? Os livros escolares

passavam do irmão mais velho para o mais moço. Tanto o velho como
a velha nunca cultivaram esse espírito arrivista de chegar e levar

vantagem em cima dos outros".

No relato de nossos entrevistados, seus pais tinham posições
políticas consideradas na época de direita. Muitos haviam apoiado a

subida dos militares ao poder, e não aprovavam a forma de atuação
política dos filhos. Entretanto, havia um respeito pela escolha que

eles haviam feito. Os pais em muitos momentos demonstravam

orgulho pela atuação dos filhos, por mais que a escolha fosse perigosa,
viam os filhos como heróis. A fala hoje do pai com enorme admiração.

Lembra que ele unão concordava em gênero, número e grau com a
nossa opção, maS no fundo achava que a gente estava resistindo à
ditadura, embora não fossem aqueles os meios mais adequados. O

povo não estava lutando, 08 jovens estavam se sacrificando inutil�

mente". O pai de A passou a enfrentar todas as críticas que parentes
e amigos faziam a seus filhos, pois além de A, sua filha e um outro
filho participavam da luta armada. Essas críticas se acentuaram
principalmente quando foram conhecidos OB nomes dos guerrilheiros

banidos do país. A conta que certa vez. seu pai encontrou·se com um

juiz que era seu amigo e este lhe perguntou: "Então, seus filhos eram
aqueles terroristas que saíram banidos do Brasil?", Sua resposta foi:

"Não, eles não são terroristas". Ao que o amigo respondeu: 1/Ah! São

turistas". Nesse momento o pai disse: "Não, apenas eles estão lutando
pela vitaliciedade dos juízes, que vocês perderam e não souberam
resistir". A diz que o pai (era advogado) os defendia nas auditorias
com muito orgulho, embora no fundo considerasse suas ações políti
cas um delirio, um desvario. Havia sempre o medo de os filhos
morrerem nas mãos da repressão militar.

E, que teve que enfrentar a ruptura com o pai quando passou
para a clandestinidade, recebeu seu apoio e solidariedade no momen

to em que foi presa e torturada. Os pais ficaram aniquilados, princi
palmente quando viram o grau de violência a que tinha sido subme
tida. "Meu pai dizia: 'No dia que você for presa, não vou mexer uma

palha . . .' E na prisão, a primeira visita que eu recebi foi dele . . , E aí
foi um impacto incrível, ele chorando de

um

lado, eu do outro,

inclusive o.s torturadores presentes, e eu comecei a contar as coisas
que tinham acontecido comigo, e ele falou: 'Não, minha flIha, não
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conta mais que eu não quero ouvir, só quero saber o seguinte, qual é
a coisa mais importante que eu posso fazer por você?' Eu falei: 'Me
tirar da PE, é o que eu quero.' Ele disse: 'Pode deixar que eu vou fazer
tudo que eu posso para conseguir isso.' E realmente, ele se empenhou
enormemente. Naquela época era dificílimo qualquer tipo de pis·
tolão, digamos (...), mas ele conseguiu...
"

A maioria dos pais ofereceu apoio e solidariedade aos filhos, foi
visitá-los na cadeia, contratou advogados, buscou amigos que pudes
sem ajudar a interferir em sua libertação ou na obtenção de melhores
condições de prisão, suportou toda sorte de humilhações.
Mas houve também um outro tipo de reação diante da ameaça de
prisão dos filhos, que foi a de tentar convencê· los a se entregarem à
polícia) pois eles, os pais, seriam os fiadores diante da polícia ou doe
militares do bom comportamento dos filhos. Essa atitude se manifes·
tou no início do movimento de guerrilha, quando ainda não se haviam
instaurado os métodos de repressão mais violentos, envolvendo a
tortura e o assassinato dos presos.

Ser guerrilheiro ou ser terrorista
IIMovimento de guerrilha" e "luta armada" são denominações utiliza
das por nossos entrevistados ao caracterizarem a ação política da
qual participaram. Entretanto, os militares, os órgãos de segurança
e os jornais falavam em "subversão", "terrorismo", "atos de terror" e
chamavam esses jovens de "subversivos" ou "terroristas",

É

certo que não existe consenso, entre os cientistas sociais,

quanto à def"mição e à distinção entre esses termos. Guerrilha, guerra
revolucionária, terrorismo são denominações que se referem à vio
lência política prolongada. A guerrilha é uma modalidade particular
de conflito que se instala quando uma organização fraca ataca um
poder mais forte tentando se fortalecer pelo uso da violência, ou seja,
procurando investir na força para aumentar a própria força.7 A
guerrilha Ile caracteriza pela recusa do combate frontal e decisivo e
por ataques constantes ao inimigo num espaço limitado, criando um
sentimento de insegurança.
O terrorismo é um método de ação que implica a recusa das
mediações ou negociações, substituídas pela ação violenta.

É

uma

estratégia que pode ser usada por grupos ou pessoas com ideais
políticos totalmente diferentes. Apesar da divergência de objetivos,
observa -se uma grande semelhança entre os meios empregadós pelos
terroristas de extrema esquerda e extrema direita.8
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o terrorismo ut.iliza os meios de comunicação como sua tribuna.9
Tem como instrumentos a destruição, a ameaça ou o assassinato de
adversários, em nome da obtenção de direitos políticos - caso d a
guerrilha no Brasil e e m diversos países d a América LaÜna - ou de
direitos nacionais - caso dos baseos, dos irlandeses e dos palestinos.

Há ainda o caSo de minorias dentro de países onde predominam
instituições democráticas que falam em nome da

democracia mas

agem contra a democracia. São exemplos as Brigadas Vermelhas da
Itália, o Baader·Meinhof da Alemanha, a Action Directe da Fl-ança
e grupos japoneses.
Nosso conjunto de depoimentos mostra que os entrevistados têm

dificuldades em a ceitar a comparação de suas ações con1 as dos
terroristas. A palavra terrorismo, comparada a guerrilha, tem uma
conotação negativa. Era utilizada na época pelos órgãos de repressão
o que é mais importante, no momento em que foram tonlados os
depoimentos, as críticas da sociedade ao terrorismo já eram muito

€,

fortes, tendo em vista os exemplos vindos da Itália e d a Alemanha.
Muitas vezes aparece claramente a necessidade de atribuir ao outro,
no caso a outras organizações, a prática de atos negativos, condena�
dos como injustificados. Entretanto, alguns ex, guerrilheiros identi·
ficam as ações que praticaram com as dos terroristas, principalmente
alemães.
Uma das explicações apresentadas visando a afastar a compara

como diz E, o faro de que "o
terrorismo se volta às vezes contra a população, enquanto que na
quela época, eu me lembro, uma das nossas preocupações, e em mim
isso era uma coisa fortíssima, na organização também, era não
atemorizar a população, pelo contrário, resguardar sempre; mostrar
ção entre guerrilha e terrorismo é,

que ninguém queria fazer mal para a população, que nós estávamos
visando o bem de todo mundo. Os únicos casos em que você destruía
fisicamente eram os inimigos

'declarados', a chamada repressão".

Ao comparar o movimento de guerrilha do Brasil com os atos
terroristas europeus, F considera que "de certa m ane ira! nós repre�
sentamos um movimento político que não conseguiu sair da margi
nalidade aqui no Brasil. Ainda assim, a nossa marginalidade política
não pode se comparar ao

B aader-Meinhof ou mesmo às brigadas

italianas. Eu acho que nós representávamos um movimento legítimo

de resistência à ditadura que como tal era visto pela população. A
população não entrava, não se incorporava à luta armada, mas via
como um movimento legítimo de resistência. E historicamente, de

veria ser mais valorizado do que está sendo. Nós vivíamos sob uma
ditadura militar. No caso da Alemanha e Itália, existe uma democra-
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eia representativa, existem formas de ação política, ainda que
mediadas, uma democracia burguesa, com o peso do poder econô
mico (... ). Do ponto de vista político, a ação deles me parece
extremamente marginal, em relação às sociedades em que vivem.
Eles não gozam de nenhuma simpatia no meio da sociedade. Sua
ação é tão marginal que eles quase lutam contra a sociedade".
A afirmação de que a guerrilha no Brasil nunca praticou ações
contra alvos individuais foi outro argumento utilizado para estabe
lecer a distinção entre guerrilha e terrorismo. •Atentados, por exem
plo, nós nunca fizemos", disse um dos nossos entrevistados. Ao
lembrarmos que seqüestraram três embaixadores e um cônsul, ma
taram um capitão da Força Aérea Americana, um marinheiro inglês,
um empresário em São Paulo, lançaram bombas na embaixada
americana, a explicação de B é que 08 grupos guerrilheiros eram
diferenciados. A Dissidência, onde B atuava, não fazia esse tipo de
ação, como a que matou o capitão Chandler. Quem fazia isso eram os
"sargentos" do Movimento Nacional Revolucionário - MNR. "Esses,
a primeira coisa que pensavam era matar alguém, e foram eles que
mataram o americano." E acrescenta: "Eu acho que deve ficar bem
caracterizado, o que se chama de luta armada é uma coisa muito
heterogênea, engloba desde o MNR, que ao matar o capitão norte
americano se via fazendo a revolução, ao grupo do Colégio de Aplica
ção, que tinha uma posição mais sofisticada da revolução", B acentua
a diferença entre o grupo em que atuou, o MR-8, e os outros, como
por exemplo a ALN. Segundo ele, o MR-8 fazia ações bem feitas, bem
planejadas, evitavam-se confrontos que pudessem levar a baixas de
ambos os lados, enquanto a ALN "era o pessoal mais grosseiro, que
atirava em ação, já não fazia a coisa tão bem feita",
Vamos insistir na distinção que nossos entrevistados fizeram
entre ser guerrilheiro e ser terrorista examinando o depoimento de
A. A vê com simpatia as ações terroristas do Baader-Meinhof e as
identifica como semelhantes às que se faziam aqui no Brasil, ou seja,
ássaltos a bancos e a supermercados, distribuição de alimentos,
seqüestros, ataques a quartéis. Entretanto, quando foi questionado
sobre como via as ações terroristas das Brigadas Vermelhas italia
nas, que colocavam explosivos em lugares públicos, como estações de
trem, restaurantes etc., moetrou-se contrário a esse tipo de ação.
Segundo A, a organização em que atuou, o MR-8, jamais cogitou fazer
",sse tipo de atentado. •A gente sempre repudiou, nós tínhamos uma
certa obsessão de envolver o menor número possível de inocentes.
Mesmo guardas e policiais. Alguns quadros, mesmo da VPR, o
Lamarca, por exemplo, ele tinha muito essa preocupação com a vida
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alheia, não desperdiçar a vida assim num estouro, não aceitar o
terrorismo cego. Uma outra ação que a gente também não apreciava
era matar dignitários, coisa que os Tupamaros, 09 Montoneros fize�
ramo Seqüestrar general para pedir algo em troca, bem, mas matar ..."
Ao perguntarmos se colocar um explosivo em um quartel não era pior
do que matar uni general, a :resposta foi que nesse caso eles estavam
atacando os centros de repressão. "Lançar um morteiro em cima do
DOI-COm era um objetivo militar:
A recusa em admitir a prática de atos terroristas está ligada à
imagem que os entrevistados con&truíram de si e do grupo. A seu ver,
tudo o que fizeram foi para derrubar a ditadura militar, o regime de
exceção, a violência dos órgãos de repressão, a injustiça da sociedade
brasileira.

É

com esses elementos que eles tentam hoje construir a

memória do período, que ainda está em plena formação. Parece·nos
que um dos aspectos centrais desse trabalho de enquadramento da
memória se situa aí. A reconstituição dos fatos ligados à entrada no
movimento,

à clandestinidade, à

prisão etc., a tudo o que enaltece

aqueles jovens, não apresenta grandes discrepãncias. Entretanto, no
momento em que se procurou identificar as atitudes e reações desen
cadeadas diante das ações violentas por eles praticadas, e que se
questionou a existência ou não de problemas éticos e morais, surgi
ram conflitos nos depoimentos. Da mesma maneira, a avaliação do
movimento de luta armada como um todo provoca hoje críticas e
acusações.
Um dos entrevistados, que participou de todo o processo da luta
armada, viveu na clandestinidade, foi preso, torturado, passou longo
período na prisão e viveu no exilio, iniciou seu depoimento demons
trando desconfiança quanto à forma como pretendíamos estudar
aquele período de nossa história, utilizando a memória dos envolvi
dos nos movimentos. B começou chamando a atenção para o fato de
que a memória daquela fase histórica é muito precária. "Na verdade,
ela foi muito mal construída, acabou virando um folclore e acabou se
contando a história desse período de trás para a frente - quer dizer,
sabendo que a luta armada não deu certo, vamos contar por que ela
não deu certo. Na época em que ela ocorreu ela era um campo de
possibilidades, não era mais do que isso. Mas hoje já se começa a falar
desse movimento para demonstrar o fim dessa história. As pessoas
que escreveram sobre esse período, de uma maneira geral, querem
demonstrar por que não deu certo, e acabam atribuindo um peso
muito grande ao papel individual. É como se dissessem; não deu certo
porque essas pessoas não cumpriram o seu papel. Como se pudesse
ter dado certo se essas pessoas tivessem cumprido o seu papel. É uma
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inversão do mesmo tipo de voluntarismo1 do mesmo pensar da época:
vai dar certo porque nós somos bons. Não deu certo porque nós somos
ruins. A verdade é que nós não somos nem bons nem ruins."
E continua o nosso entrevistado: "Esse movimento tem que ser
estudado como um movimento sério da esquerda brasileira. Por isso
ê que me irrita um pouco essa recuperação biográfica que as pessoas
têm feito, que procura explicar o não ter dado certo porque tudo era
uma esculhambação, e porque as pessoas não prestavam. rsso é uma
mentira, não era uma esculhambação, as bombas nunca estouraram.
nas nossas mãos (alusão ao caso do Riocentro). Então eu afIrmo o
seguinte: nós éramos muito competentes, nós não perdemos a guerra
por incompetência.(...) Eu tenho absoluta consciência do erro da luta
armada. No entanto, acho importante reafIrmar que foi um erro
coletivo e que tinha um embasamento real, que não foi uma coisa
caricata",
Para fInalizar, não é demais lembrar que a década de 60 foi rica
na construção de heróis e de mitos. A revolução cubana, e principal
mente a ação e a morte de Che Guevara, criaram expectativas de
uma reprodução desses fenômenos entre nós. Aqueles jovens se viam
como heróis, como a vanguarda do movimento revolucionário, a elite
que iria conduzir o povo. Todos se viam um pouco representando a
fIgura de Che Guevara, Fidel Castro, Mao Tsé-tung, Hô Chi Minh.
Ao explicar a perspectiva que tinham e como eles se viam nesse
processo, B afIrma: "Eu não me lembro de ter uma perspectiva
heróica pessoal, no sentido de me ver como herói, não me lembro
disso. É possível que isso estivesse presente até de uma maneira
inconsciente. O que eu me lembro é de uma visão ética muito forte,
muito pesada, que era a seguinte: provavelmente nós vamos morrer,
mas alguém tem que resistir à ditadura. Alguma coisatem que fIcar,
alguma coisa vai ficar".

Notas
1 Abreu, Alzira Alves de. Intelectuais e guerreiros: o Colégio de Aplicação da UFRJ
,u, 1948 a 1968. Rio de Janeil'o, Editora d. UFRJ. 1992.
2 Trabalhamos com um conjunto de 10 depoimentos, nove deles colhidos por nós e um
cedido por Heloisa Buarque de Holanda. A maioria dos entrevistados atuou na
Dissidência da Guanabara, grupo formado sobl"etudo por estudant.e8, que se desligou

do PCB em 1966 por discordar de sua orientação política. Em setembro de 1969,

quando do seqüestro do embaixador norte-americano Ch8l'les Burke Elbrick, a Dis

sidência adotou o nome de Movimento Revolucionário 8 de Outubro, ou MR-8. Ta.mbêm
entrevistamos jovens que atu8I'aID no Partido Comunista Brasileiro Revolucionál"io
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- PCBR, formado pelos dissidentes do PCB Mário Alves, Manoel Jover Teles e
Apolônio de Carvalho. Sobre as organizações de esquerda revolucionária, ver Dido
ruiria histórico-biográfico brasileiro; 1930-1983. Coord. Israel Beloch e Alzira Alves de
Abreu. Rio de Janeiro, Forense UniversitáloitVFGV-CPDOC/Finep, 1984.
3 Velho, Gilberto. Memória, identidade e projeto: uma visão antropológica. Revista
Tempo Brasileiro (95):199-26, out/dez. 1988.
4 Pollak, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos (3):3-15,
1989; e Memória e identidade social. Estudos Históricos (10):200-15, 1992.
5 Lamarão, Sérgio. Passeata dOB Cem MU. In: Dicionário histórico-biográfico brosi
leiro, op.cit.

6

Benjamin, Iramaya. Ofício de mãe. Rio de Janeiro, Marco Zero, s.d.
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"Idéias" e "fatos " na entrevista de
Afonso Arinos de Mello Franco
Verena Alberti·

Este texto tem como objeto o conjunto de entrevistas concedidas por
Afonso Arinos de Mello Franco ao Programa de História Oral do
CPDOC entre setembro de 1982 e outubro de 1983, com um total de
26h40min de gravação. As entrevistas foram realizadas por Aspásia
Camargo e Maria Clara Mariani e contaram com a participação
especial de Pedro Nava (na entrevista de 27-9- 11)82) e dos jornalistas
Carlos Castelo Branco, Fernando Pedreira e Otto Lara Resende (na
mesa-redonda de 8-2-1983). O objetivo imediato desta série de entr....
vistas foi sua transformação em livro: ainda em 1983, o CPDOC
publicava, em conjunto com o Senado Federal e a Editora Dom
Quixote, o livro O intelectual e o político: encontros com Afonso
Arinos, cuja primeira parte é o resultado do trabalho de edição das
entrevistas gravadas.
Se hoje, passados 10 anos da realização das entrevistas, as
elegemos como objeto de reflexão, esse movimento é evidentemente
marcado por uma distância temporal e conceitual, só tornada possí
vel por seu objetivo não imediato, que foi, independentemente da
edição do livro, sua conservação no acervo de depoimentos do
CPDOC.1 A elaboração deste texto começa então no momento em que
as fitas do depoimento de Afonso Arinos foram retiradas de seu
repouso junto de outras entrevistas da letra A, para tornarem a
((falar". Trata-se, como em qualquer pesquisa com documentos, de
retirar o depoimento de sua inércia silenciosa e de iniciar um diálogo
em que se alternam as informações que ele nos dá e as perguntas que
lhe fazemos. Deste diálogo resulta um sentido, que não é j amais o
único possível, e é dele que se pretende falar aqui.

Dois fatores precisam ser enfatizados para dar conta da especifi
cidade do documento em questão. O primeiro deles diz respeito à
•

Pesquisadora do ProgJ'ama de História Oral do CPDOC/FGV, mestre em antropolo

gia social pelo Museu Nacional (pPGAS-UF&J) e doutora em literatura pela UIÚver
aidade de Siegen (Alemanha).
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época de realização da entrevista. Uma entrevista de história oral
não apenas fornece relatos de ações passadas, mas é ela mesma um
conjunto de ações que visa determinados efeitos - efeitos que se
pretende que ajam sobre o interlocutor na própria entrevista, e
efeitos que se pretende que repercutam para além da relação de
entrevista, no público que a consulta e eventualmente na sociedade
como um todo. Desse ponto de vista, a entrevista de história oral não
se diferencia de outros documentos de cunho retrospectivo, como
autobiografias ou relatórios, por exemplo, que constituem tanto

relatos de ações quanto W;Õ€s propriamente ditas.2 Sua especificidade
com relação a esses documentos vem do fato de as ações que docu
menta serem tanto do entrevistado quanto do entrevistador - deste,
maiores ou menores, não importa, mas, como já se tornou costume
dizer, trata-se, na história oral, de uma produção intencional de
documentos da parte do pesquisador.
A motivação que estaria na base da entrevista de Monso Arinos
deve ser procurada nos anos de 1982-83, meados do governo de João
Figueiredo (1979-85), momento em que alguns diagnósticos políticos
registravam uma certa inércia ou apatia que retardava o processo de
democratização do país. Lembre-se que o movimento pelas Diretas
Já só se daria praticamente dois anos depois de iniciada a entrevista,
entre janeiro e abril de 1984; que Monso Arinos aó seria indicado
presidente da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, a
chamada Comissão Arinos, no início do governo Sarney (em março
de 85),3 e finalmente que a Assembléia Nacional Constituinte, cuja
Comissão de Sistematização Monso Arinos presidiu, só se instalaria
em fevereiro de 1987. A realização da entrevista nos idos de 1982-83
obedece, a nosso ver, a uma certa vontade política de "sacudir" o país
e suas elites para lembrar o caráter inevitável da democratização e
a necessidade de se combater a letargia com propostas de ação
consistentes. O depoimento de Monso Arinos significava nesse
contexto uma busca de entendimento no passado, e ao mesmo tempo
uma revitalização da importância do político, daquilo que Monso
Arinos representava como parlamentar e liberal. Finalmente, sua
experiência, sua idade (em 1982 tinha 77 anos) e seu pertencimento
a uma elite intelectual faziam dele um personagem privilegiado a ser
ouvido.
Estas, em linhas gerais, as motivações da entrevista, que dão
conta daquilo que pode ser chamado a principal ação de que essa
entrevista é documento. Tanto é assim que o livro publicado em
seguida cristaliza tal projeto desde sua epígrafe, passando pelos
prefácios de Aspásia Camargo e de Pedro Nava, até a edição da
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entrevista - que é sempre resultado de uma leitura, dentre as
possíveis, do depoimento.4
É nesse sentido portanto que destacamos a época de realização
entrevista
como um dos fatore.s que permitem dar conta da
da
especificidade do documento de que aqui se trata. O segundo fator
diz respeito ao que podemos chamar de "a marca autobiográfica" de
Afonso Arinos. Não se trata aqui de um entrevistado a quem se
colocava pela primeira vez a tarefa de refletir ào�re sua história de
vida e a relação desta com a história no sentido largo. A principal
prova disso são seus cinco volumes de memórias, publicados entre
1961 e 1979. Mas a preocupação com o registro autobiográfico ultra
passa esse periodo. Já em 1927, aos 21 anos, Afonso Arinos pedia à
noiva que escrevesse suas cartas sobre uma mesa para evitar que 8S
letras muito apagadas desaparecessem com o tempo.5 As próprias
biografias do pai, Afrànio de Mello Franco, e do avô da esposa,
Rodrigues Alves, publicadas respectivamente em 1955 e 1973, são,
segundo ele, "tipos de autobiografia".6 Finalmente, até seu Amor a
Roma, ensaio histórico e cultural sobre Roma publicado em 1982, ê
perpassado pela "marca autobiográfica" J apesar de não constituir
texto autobiográfico.
A relação intrínseca entre trajetória individual e história tem sua
origem, segundo o próprio Monso Arinos, no ambiente familiar:
"Desde cedo me interessei pela história. (...) E o convivio com
a história vinha do fato da minha fanu1ia ser uma fanu1ia
política. ( ... ) Então isso fazia com que à atmosfera da política
se juntasse um pouco a história política. E isso era um am
biente ao mesmo tempo político e cultural." (Fita l-A; 014.)1
Não surpreende, portanto, que o primeiro volume de suas memó
rias se abra com a notícia do nascimento do neto, de nome Afrânio,
como o pai de Monso Arinos. É como se o projeto de construção do eu
autobiográfico encontrasse na família e conseqüentemente na "his
tória" o fundamento que viabilizasse a largada sobre a folha em
branco."
Essa relação estreita entre autobiografia, história e tradição
familiar é o que chamamos aqui a "marca autobiográfica" de Afonso
Arinos: uma certeza permanente de pertencimento à "cultura" e à
"história", que tem evidentemente implicações sobre a entrevista. A
principal delas pode ser resumida na seguinte provocação: de que
vale uma entrevista de história oral com um personagem que já
. tomou públicas suas memórias, que já construiu e fixou sua trajetó35

ria em uma identidade e que já refletiu sobre seu ·papel na história"?
A resposta certamente não

é simples, e em parte ela j á foi dada no

momento mesmo de realização da entrevista, condicionada às ques�
tões que a conjuntura política dos anos de 1982/83 tornava pre
mentes. O que se realiza aqui no entanto

é um outro movimento,

aquele do retorno às fitas guardadas no acervo, passadas aquela
conjuntura e as intenções imediatas de produção da entrevista. Nesse
novo 'contexto, a pergunta permanece como pano de fundo: o que
buscamos aqui, em última análise,

é uma reflexão sobre a validade

de entrevistas de história oral com membros das elites, ou, por outra,
com homens públicos cujas histórias de vida j á se fixaram em alguma
forma de registro - o que, no caso de Monso Arinos, assume di
mensões excepcionais, dado aquilo que denominamos sua "marca
autobiográfica". Tal reflexão implicará, no caso desta entrevista,
inserir a análise em uma discussão. mais ampla, que diz respeito às
especificidades de um certo pensamento político liberal brasileiro, na
medida em que tomamos Monso Arinos como um seu representante.

"Palavra" versus "ação"; "idéia" versus "fato"
Toda entrevista, como todo documento de maior extensão, oferece ao
é evidente que não se

pesquisador diversos pontos de abordagem e

pode tratar de todos eles em um único texto. Este estudo do depoi
mento de Monso Arinos se limita portanto a determinados temas e
não esgota as possibilidades de análise da entrevista. O primeiro
deles é o que se pode chamar o "tema de fundo" da entrevista, aquele
que, mesmo quando não referido expressamente, dá o "tom" à fala de
Monso Arinos e ao modo como ele mesmo se apresenta. Por ser
-central tanto à entrevista quanto a esta análise, necessita ser abor
dado com vagar.
Já na primeira sessão da entrevista concedida a Aspásia Camar
go e Maria Clara Mariani aparece o que se pretende recortar aqui
como objeto. Trata-se então da explicação dada por Monso Arinos
sobre sua entrada na política. Perguntado sobre como conciliou as
atividades de político e de intelectual ao longo da vida, Monso Arinos
responde:

"A política em mim não era propriamente uma vocação, embo
ra ela de certa maneira fosse um destino. Destino, eu não direi
imposto, mas sugerido pelo meu irmão mais velho, Virgílio.
Ele é que me induziu a participar da política pleiteando uma
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cadeira na Câmara dos Deputados. Até então o meu interesse
pela política vinha do estudo da história e do convivio com a
história, se a gente pode dizer assim. Desde cedo me interessei
pela história (...). E o convívio com a história vinha do fato da
minha família ser uma família política. (...) Quer dizer, eu tive
uma visão desde cedo da vida política e da história política.
Sem perceber, mas me criei nesse ambiente.
Agora, eu não tinha intenção de fazer política. Mas meu
irmão VirgDio, que foi deputado constituinte em 34, quando se
aproximaram 09 acontecimentos que resultaram na Consti
tuinte de 46, ele me disse que nào entraria na chapa mineira,
entre os candidatos de Minas Gerais. Creio que ele tinha um
pouco a consciência de sua insuficiência na tribuna. Ele era
um líder extremamente forle - muito mais do que eu como
líder político. Ele era um líder, realmente. Um apaixonado,
sectário, bravo. Mas ele não era um homem de tribuna e ele
pressentia que eu era. Porque ... No colégio eu tinha sido
orador... Eu briguei, acabei não falando. Eu fui eleito orador
da turma no Colégio Pedro lI ... Enfim, ele notava em mim
qualquer habilitação para isso, e achava que isso era essencial.
Coisa que hoje eu acho muita graça até -peço licença para
um parêntese - acho muita graça. Há pouco tempo eu vi em
uma revista de grande circulação aqui no Brasil uma reporta
gem sobre 09 intelectuais e a política, em que eu apareço junto
com Carlos Lacerda como duas expressões de uma época
superada - como é, dizem eles, a oratória. E no entanto não
existe lugar nenhum do mundo em que haja política sem
oratória. Pode haver oratória sem política, mas política sem
oratória não existe." (Fita l-A; 024.)

Da citação, um

tanto longa, já será possível destacar alguns

elementos importantes. Em primeiro lugar, Monso Arinos data sua
entrada na política de dezembro de 1945, quando se candidatou a
uma vaga à Assembléia Nacional Constituinte por Minas Gerais na
legenda da UDN.9 Suas atividades políticas anteriores estão aquém
deste marco e não são sequer mencionadas: a participação no Mani
festo dos mineiros (1943), na fundação da própria UDN (1945), ou
ainda a atuação política necessariamente envolvida na direção dos
jornais Estado de Minas e Folha da Tarde, entre 1933 e 1934, e na
fundação, em 1934, junto com o irmão Virgt1io, do jornal Folha de

Minas, órgão de oposição ao governo de Benedito Valadares e a
Getúlio. A julgar por suas palaV}"as na entrevista, essas atividades
37

deveriam fazer parte do período em que o interesse pela política
vinha ainda do estudo da história e do ambiente familiar. E no
entanto, se percorrermos o primeiro volume das memórias de Monso
Arinos, constataremos que a entrada na Câmara dos Deputados em
1947 ocupa apenas as 21 linhas fmais, conforme o próprio planeja
mento do autor.10 É certo que os assuntos tratados nas 426 páginas
restantes não se restringem à atuação política anterior a 1947: há
outros temas que cabem em um livro de memórias. Mas o relato
engajado daquela atuação contrasta vivamente com o tom da entre
vista concedida 22 anos depois. H
Voltaremos a essa questão adiante. Por ora cumpre chamar a
atenção para outros elementos que ressaltam do trecho citado. A
justificativa da entrada na política se sustenta basicamente em dois
fatores: o irmão VirgI1io, de um lado, e a habilidade para a oratória,
de outro.!2 Esse padrão se repete em outras passagens da entrevis

ta 13 e é possível perceber que ambos os fatores vão se compondo numa
relação de oposição entre as noções de "político de ação', de um lado,
e "político de palavra" (ou "de oratória"), de outro - noções que
correspondem ao estilo político de cada um dos irmãos. Assim, ao
contrário de Afonso Arinos, VirgI1io seria um líder político apaixona
do e bravo, ou seja, um "político de ação", e não um "homem de
tribuna".
Essa diferença pode ser acompanhada em um caso concreto: a
elaboração do Manifesto dos mineiros, cujo relato obedece a um
mesmo percurso tanto na entrevista quanto no primeiro volume das
memórias. Em resumo, Monso Arinos apresenta o caso da seguinte
maneira: a idiia do manifesto teria sido dele próprio, mas as articu
lações para sua feitura ficaram todas a cargo do irmão. Na entrevista
concedida a Lúcia Hippolito sobre o assunto, a diferença aparece
clara:

"O Virgílio era muito mais atuante do que eu no sentido da

articulação política. Eu era talvez mais sugestivo do que ele,
mas ele mais atuante do que eu. Então aquilo que eu tinha
imaginado como uma simples hipótese, ele se atirou como uma
presa em cima daquilo, como era do temperamento dele:
obstinado e destemido, com capacidade de agremiação e tal. E
ele centralizou as conversas aqui. Então começaram já os
passos da redação." (Afonso Arinos.
Fita l-A; 042.)14
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Manifesto dos mineiros.

A ausência de ação como característica do estilo político de Monso
Arinos ressalta também de um trecho da entrevista em que ele
contrapõe a produção de acontecimentos políticos à criação literária:

"Eu nunca produzi nenhum acontecimento político. Eu fui
arrastado por eles e participei de alguns. Eu posso ter influído
no desfecho de alguns, mas nunca produzi o próprio aconteci
mento importante político. (...) Agora, a criação literária, não_
(...) Você não controla completamente a produção literária,
mas é muito mais produto da gente do que o acontecimento
político." (Fita 2-B; 126.)

A oposição entre "político de ação" e "político de palavras" é
elemento básico na entrevista; mesmo quando não aparece explicita
mente, permanece subjacente à identidade que Monso Arinos cons
trói de si mesmo na relação de entrevista, isto é, para. si e para seus
interlocutores (as entrevistadoras, o gravador, o público leitor da
entrevista etc.).

É

como "político de palavras", como político do

parla-mento, que ele se apresenta. Essa identidade adquire, ao longo
da entrevista, desdobramentos importantes para a reflexão que aqui
se pretende. Principalmente porque 'político de palavras" significa,
para Monso Arinos, um prestígio das idéias em detrimento dos fatos,
um prestígio do conhEcimento intelectual em detrimento da informa
ção, de modo que a ação que as palavras possam desencadear está
sempre isenta da responsabilidade dos fatos e da

informação.

Mas é preciso ir por partes, pois isso não é dito dessa forma na
entrevista. Ainda na primeira fita da entrevista concedida a Aspásia
Camargo e Maria Clara Mariani, Afonso Arinos discorre sobre sua
forma de ·parla-mentar". Trata-se de um trecho importante porque
revela como a "política de palavras" se opõe à informação dos fatos,
esta última sendo especificidade da ação:

A.A. - (...) Eu não tinha muito domínio sobre o que eu ia falar.

•

Eu tinha domínio sobre o que eu estava falando-é uma coisa
diferente. Eu não tinha domínio sobre o que eu ia dizer daí por
diante.
A.C. - Não havia uma planificação de que o senhor tinha que
dizer isso, isso e aquilo.
A.A. - Não, era muito raro_ Eu nunca escrevia discurso e
raramente tomava notas. Bom tempo. [risos]
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A.C. - Bom, para quem se definiu mais como espectador
do que como militante, eu acho que o senhor foi longe
demais, não é?
A.A. - É, eu acho que talvez não tenha sido justo. Falando, eu
era um militante, não agindo. Eu tinha uma certa incapaci
dade para a ação, pelo que ela exige de minúcia e de diligência.
A ação exige minúcia e diligência. Por exemplo, mesmo os
grandes líderes no Brasil - eu estou falando no Brasil -, eles
têm que ter um conhecimento minucioso das circunstâncias
em que os fatos estão decorrendo. Eu observei isso no Artur
Bernardes, numa fase em que cheguei a freqüentá-lo mais
assiduamente. Eu ficava espantado como ele conversava com
várias pessoas sobre o mesmo fato, como se não tivesse ouvido
as pessoas antecedentes. Então ele fazia repetir tudo aquilo
que ele já sabia, para ver se havia qualquer aspecto de que ele
nào estivesse informado. (...) Então essa minúcia eu nunca
tive. Eu sou essencialmente um homem mal-informado outro dia eu dizia isso a um amigo. Eu não tenho informações,
eu não sei das coisas que acontecem. Nunca soube. Eu sou
muito mal-informado.
São duas coisas diferentes: a informação e o conhecimento.
O conhecimento depende de uma sedimentação mais geral,
absorvida e digerida, sei lá. E a informação é a apreensão
factual. Então eu não tenho nunca informações, nunca. Uma
coisa extraordinária: eu ignoro completamente os fatos. Só
depois é que eu os elaboro." (Fita l-A;

097.)

E um pouco adiante:

"Até hoje eu sou muito mal-informado. Estranho, não é? O que
não quer dizer que depois eu não venha a absorver, a integrar
dentro de mim, os acontecimentoa. Mas não quando eles estão
quentes, não quando eles despertam a curiosidade. (...) Você
não encontra fatos nos meus discursos. Procure. Não existem
fatos, existem situações que não são factuais. Por exemplo,
aquele discurso de que eu não gosto, que será publicado porque
é um discurso importante ... Não há um fato ali dentro a não
ser a notícia de que o presidente tinha dito qualquer coisa. E
eu não sabia bem o que era. Ele teria dito qualquer coisa em
Minas. Mas não há fatos ali. Meus discursos não apresentam
nunca fatos." (id.;

40

142.)15

o trecho citado é novamente extenso, mas permite acompanhar
as articulações entre os conceitos que aqui destacamos. Em primeiro
lugar, tornou-se mais clara a oposição entre "palavra" e "ação", bem
como o privilégio que Monso Arinos confere àquela quando se refere
à sua própria atuação política. Em segundo lugar, sua militãncia
pelas palavras tem um componente irracional: não tinha domínio
sobre o que ia dizer, raramente tomava notas e nunca escrevia um
discurso. Finalmente, ele se diz, por natureza, mal-infonnado: não
há fatos em seus discursos. (Ver-se-á entretanto como justamente o
discurso "de que não gosta" é basicamente construído sobre

fatos e

informações.)
A diferença estabelecida entre "conhecimento" e "informação" é
correlata às oposições entre "idéias" e "fatos" e entJ."e "político de
palavra" e "político de ação". Artur Bemardes era bem·informado,
sabia dos fatos, tinha a minúcia e a diligência que a ação política
exige. Já Monso Arinos tinha o conhecimento, que depende de uma
sedimentação "mais geral" e da absorção dos fatos. Que o "conheci
mento" sej a assim da mesma ordem das "idéias" e, portanto, oposto
aos "fatos", fica claro quando se compara o trecho citado com uma das

passagens da entrevista em que Manso Arinos se ocupa do diagnós
tico político a que já nos referimos acima (cf. nota 4):
"O Brasil precisa sobretudo de idéias. Eu nunca vi tantos fatos

decorrerem de tão poucas idéias, como está acontecendo hoje
no Brasil. É uma coisa impressionante ... E no entanto a
significação e a importãncia dos fatos decorrem da significação
e da importãncia das idéias. Quer dizer, os fatos são o sêmen
das idéias que oa criam. " (Fita 22·A; 389.)
Ou seja: tanto o "conhecimento" quanto a "idéia" precedem, em
importância, o "fato". As infornlações factuais não são nada além do
que elas mesmas, enquanto que o conhecimento, isto é, a absorção e
a elaboração dos fatos, é condição para o surgimento de idéias.
Já terá ficado claro o quadro de oposições sobre o qual queremos
chamar a atenção aqui: de um lado, "palavra", "conhecimento" e
"idéia"; de outro, "ação", "informação" e "fato", É no primeiro conjunto
que Monso Arinos situa 3ua atuação política e é por ele que justifica
sua entrada na política. Tal ancoramento, que funda sua identidade
para si e para os interlocutores, acaba legitimando a ausência dos
termos do segundo conjunto na imagem que constrói de sua atuação
política: é essencialmente um homem mal-informado e nunca produ
ziu um acontecimento político importante.
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Esse modelo de construção da identidade é o "tom" que predomina
na entrevista como um todo. Entretanto, dado o caráter problemático
das dicotomias que o fundam, a entrevista é também prova da
oscilação entre os termos. Assim é que se, de um lado, Manso Arinos
retira da "palavra" o peso da ação política, de outro, contudo, afirma
não haver política sem oratória (cf. supra). Que concepções de "polí
tica", de "palavra" e de "ação" estão afinal implicadas no pensamento
de Manso Arinos torna-se um dos problemas centrais de interpreta
ção da entrevista. Já se pode adiantar contudo que não se buscará
aqui sua solução, mesmo porque a própria entrevista não a fornece.
A indefinição das noções será tomada antes como "sintoma" de um
certo pensamento político liberal, em que são recorrentes 08 desloca
mentos entre "idéias" e "fatos", entre "nomes"" e aquilo que designam.
O exame dessa questão desdobrar·se·á em dois itens. O primeiro
trata do modo pelo qual Monso Arinos fala de sua atuação na UDN,
partido que integrou desde a fundação (1945) até 1965, quando foi
extinto pelo AtoJnstitucional n" 2. Verificar-se-á que a explicação de
Manso Arinos sobre seu desempenho na UDN reitera o modelo
baseado na dicotomia "palavra" versus "ação". O segundo item é uma
espécie de contraprova: trata-se de examinar o significado do di""ur·
so que Monso Arinos proferiu na Câmara dos Deputados em 13 de
agosto de 1954 pedindo a renúncia de Getúlio Vargas - discurso que,
na própria entrevista, aparece como ponto nevrálgico daquele mo
delo.

Na liderança da UDN: "aquele que falava"
Maria Victoria Benevides, em seu estudo A UDN e o udenismo:
ambigüidades do liberalismo brasileiro (1945-1965) (1981), refere-se
com freqüência à posição de Monso Arinos no partido: junto com
Milion Campos, ele encarnaria a imagem do "bacharel liberal",
situando-se entre os chamados "udenistaa históricos" em oposição à
ala radical da UDN carioca personificada por Carlos Lacerda (cf.
Benevides, 1981, p. 114, 142, 260-1). Segundo Maria Victoria, é
típica dos livros de e sobre Manso Arinos e Milton Campos uma
retórica da inapetência pelo poder, que se estenderia à imagem do
partido como um todo (id., p. 272-3). "Essa 'não vocação para0 poder'",
diz a autora, "explicaria, em parte, o apelo a candidaturas militares
ou extrapartidárias, assim como a ineficiência do partido quando
chega ao poder" (id., p. 272). Entretanto, lembra Maria Victoria, essa
tendência não é evidentemente comum a todos os udenistas: ·Os
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pragmáticos, Os realistas, os lacerdistas, sempre perseguiam o poder'
(ibid.). Nesse sentido, pode·se dizer que entre o "partido' e sua
"imagem" constam necessariamente deslocamentos, o que não deve
significar contudo que ambos sejam excludentes quando se trata de
entender O udenismo: é a ambigüidade do partido que funda sua
identidade, haja vista o subtítulo que Maria Victoria dá a seu livro.
As referências que Monso Arinos faz à sua atuação na UDN em
diferentes pontos da entrevista corroboram em grande medida a
análise de Maria Victoria. Curiosamente, em uma das últimas ses
sões da entrevista, ele se pronuncia contra o estudo da autora e
apresenta, como argumento, noções até então ausentes de seu depoi
mento: a mocidade, o desprendimento, a alegria da bancada, que
fariam da UDN o fenômeno partidário mais importante da Repúbli
ca.16 Mas em todo o resto da entrevista, o tom é basicamente outro:
a UDN era um fenômeno estranho, um partido de "energúmenos" e
«insensatos", não havia projeto político nem se fazia política.17 A
diferença pode ser explicada mais uma vez pela ambigüidade, que
permitiria criticar e ao mesmo tempo se engajar no partido, mas o
importante é que ela revela que, por mais que Manso Arinos se
apresente como af(J$tculo do partido (e dos anseios de poder), sua
identidade política não prescinde do pertencimento à UDN.
O que se quer ressaltar neste item é a continuidade temática com
os elementos destacados no item anterior. Se Maria Victoria situa
Manso Arinos dentro do partido como "udenista histôrico', "bacharel'
ou ainda membro do grupo de "reputados 'liberais" (Benevides, 1981,
p. 114, 142, 260-1), a definição dada por Manso Arino. alarga e.se
escopo corroborando o quadro de oposições referido acima: "o que eu
era", diz ele, "era o homem que falava". Assim, todo seu desempenho
parlamentar, inclusive como líder da bancada da UDN ao longo de
sete anos, será marcado pelos mesmo. fatores que fundaram seu
ingresso na política: a habilidade da palavra, de um lado, e a falta de
informação e de ação política, de outro.IB

É interessante observar que essa postura de afastamento das
ações do .partido coincide com uma visão da própria UDN como
partido que, ele mesmo, não tinha projeto político que orientasse as
decisões. Se Manso Arinos era "aquele que falava' dentro do partido,
aquilo que falava aparece freqüentemente desprovido de signifi
cação. Assim por exemplo:
•A.A.
Eu tive desde logo a percepção do que eu representava
dentro do partido. Eu representava dentro do partido um
camarada que não tinha nenhuma influência nas decisões
-
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propriamente políticas e que era um ornamento de tribuna.
Eu era um homem para falar as coisas, sabe? Eu era isso. Por
isso é que eu fiquei na liderança sete anos. Ninguém me tirava
da liderança.
AC. - Mas as grandes decisões, não era o senhor que tomava?
AA - Não.
AC. - Quem é que tomava?
A.A. Ninguém. Eu acho que ninguém. (. . . ) A segunda candi
datura do Brigadeiro por exemplo é uma coisa estranhíssima.
( .. .) Nós estávamos muito resistentes ao negócio da segunda
candidatura do Brigadeiro. Nós achávamos um desastre. Um
grupo lá: eu, o Artur Santos e uns outros tantos. Mas era
inevitável. (...) E o próprio Brigadeiro não queria muito não,
sabe? Era uma coisa muito complicada aquele negócio da
UDN. Era muito estranho aquilo, sabe? Muito estranho.
AC. - Mas a impressão que se tem é que não havia outro
candidato.
A.A. - Pois é, precisava sempre de um para perder, não é?
A.C. - Era uma espécie de coisa quase psicanalítica: a vocação
da...
A.A. Da derrota.
AC. - Com o Getúlio para ganhar, não é?
A.A. Com o Getúlio para ganhar. Getúlio só perdeu quando
a coisa ficou na paixão do Carlos e na minha oratória. Foi isto.'
(Fita lO-A; 344.)
-

-

-

Ou seja: se Monso Arinos não tinha influência nas decisões
políticas - o que, para ele, significa ser apenas o homem "para falar
as coisasn -1 também não havia quem tomasse as decisões. Curiosa
mente, entretanto, foram suas palavras e a paixão de Lacerda que
consubstanciaram uma das ações mais relevantes do partido: o
xeque-mate a Getúlio em 1954.
Outra passagem reproduz uma conversa com Aliomar Baleeiro.
De um lado, ela ilustra mais uma vez a importância da oposição entre
"palavra" e "ação' na forma como Monso Arinos apresenta sua
atuação política; de outro, ela reforça a visão da UDN como partido
desprovido de po8Í{'Õe8políticas.
"Eu me salvava pelas palavras, não pelas ações. Eu sempre
predominava pelas palavras. Então, uma vez, discutindo com
Baleeiro, que queria me expulsar da liderança porque me
achava muito morno... E eu tinha certeza de que ele não
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conseguia. Bastava botar em votação a proposta dele. Eu diria:

10 Baleeiro está querendo que eu saia. Então eu quero que a
bancada vote. Se a bancada aprovar, eu saio.' Mas eu não
queria fazer isso, porque era humilhar o Baleeiro, de quem eu
gostava muito. (...) Então eu disse assim: 'O líder não imprime
posições; o líder exprime. Então, se vocês não têm posições, a
culpa não é minha. Eu continuo captando, procurando essas
posições. Eu não consigo exprimir uma coisa que não existe.'
( ...) Então, diante dessas palavras -porque o que o convenceu
foram essas palavras ... " (Fita 1-B; 273.)
Finalmente, Monso Arinos justifica seu papel dentro da

UDN

("aquele que falava") por uma postura de afastamento dos grupos que
integravam o partido. Trata-se aqui de um trecho da mesa-redonda
de 8-2-1983:

«A.A.

-

O meu partido tinha reservas a meu respeito, dos dois

lados: havia 08 radicais mais exaltados que me achavam
morno - como dizia Aliomar Baleeiro, que acabamos numa
grande amizade, mas também tivemos vários atritos ... (...) E
ao mesmo tempo eu não era muito bem aceito pelo outro
extremo da bancada, que era o extremo colaboracionista,
porque eu era anticolaboracionista. Então, como eu não era
neUl exaltado nem colaboracionista, eu não era mesmo uma
influência política dentro do parlamento. O

que eu era era o
homem que falava. Isso eu sempre fui. Então eles precisavam

de mim porque queriam que eu falasse. E quando se colocava
o problema da minha autoridade, então eu falava. E quando
eu falava, eu ganhava deles. E isso faz com que eu insista na
minha posição de que eu nunca fui senão um observador bem
situado. Eu era um homem que tinha uma boa posição no
Maracanã. Mas nunca fiz fila para entrar...
Um dos debatedores sugere - Então se a gente pudesse
levar essa comparação mais longe, o senhor era o homem que
fazia o gol. [risos]
Dependendo do jogo, dependendo do tipo do jogo. Infe

A.A.

-

lizmente eu tive ocasiões em que eu fiz alguns de que me
desgosto até hoje. Inclusive o tal gol de 54 que vocês todos
acham importante - aquele discurso. Eu não gosto nada
daquilo. Tenho repetido muitas veZes isso. Eu disse para a
Aspásia: nunca ouvi."'9 (Fita

13-A; 345; grifo meu.)
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Ser "aquele que falava" significa portanto não ter compromissos
com os

setores partidários, como se o "observador bem situado"

pairasse acima do jogo de influências políticas, dos "fatos" de dentro
do parlamento, sustentado pelo dom da palavra, pelo qual "ganhava
deles". Que esse modelo implicasse ainda a ausência de

informação

é elemento recorrente na entrevista. Assim, por exemplo, perguntado
pela ligação da UDN com os militares, Afonso Arinos responde:
"A.A. - Mas eu nunca tive muita informação da parte militar;
isso era uma coisa que .. .

É por isso que eu digo:

eu nunca fui

muito bem-informado. Eu, por natureza, sou um sujeito mal

informado. Outro dia perguntei quando era o dia da eleição na
Academia, 08 sujeitos começaram a rir. (.. . ) Eu não sou curioso
dos faros, não tenho curiosidade sobre os fatos. Les événements

m 'ennuient [risos] - tem aquela frase do...
A.C. - O senhor se interessa pelos processos, não é?
A.A. - É, pelos problemas, pelas realizações, pelas
Mas os fatos .. ." (Fita 16-B; 217.)

pessoas.

Outro trecho da entrevista reitera a correlação entre, de um lado,
sua função na UDN - "aquele que falava" -, e, de outro, a ausência

informação e de compromissos políticos dentro do parUdo, como
o eximisse de responsabilidades diretas com os "fatos". O
assunto é novamente a ligação com 08 militares:

de

se "falar"

"A.C. - Uma facção da UDN começou então a trabalhar inten
samente essa idéia de aliança com os militares. Como o senhor
reagiu a essa tendência?
A.A. - Eu notava isso, observava isso, mas eu não estava
solicitado pelos companheiros que tinham essa opção, ou que
preferiam essa solução.

Eu nunca conspirei com os militares.
fazendo isso, mas
como sempre eu ficava.. . (...) Como eu estou dizendo a você: eu
sempre fui um sujeito que eles mandavam para falar. [risos]"
(Fita 14-B; 105.)20
Nunca. Eu sempre via que eles estavam

Foi dito acima que aquilo sobre que falava Afonso Arinos muitas
vezes aparece desprovido de significação. Essa afirmação decorre não
apenas da "ausência de uma !tnha partidária nítida",21 como destaca
o próprio Monso Arinos (ninguém tomava as decisões; nào era possí
vel exprimir posições inexistentes etc.), mas de uma espécie de
apagamento da responsabilidade de autoM das palavras: se Afonso
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Arino. era "aquele que falava", aquilo .obre que falava podia ou não
ser de sua "autoria", Quando não era de sua autoria, falava como
porta�voz do partido; quando era de sua autoria, muitas vezes perdia
o controle sobre o que estava falando, como já foi observado acima.
O caráter indeflnido da autoria do di.curso aparece ba.tante
claro na passagem abaixo, em que se alternam expressões como "eles
manda[vam] falar" e "eu dizia o que queria". Perguntado se, na
questão do Acordo Militar Bra.il-E.tado. Unido., a UDN agiu a
pedido de Eduardo Gomes, Monso Arinos re.ponde:
"Não digo que tenha sido a pedido, ma.... Essa parte eu não
sei. Porque eu nunca dirigi o partido. Eu sempre fui na UDN
o .ujeito que fala, que eles mandam falar. Então eu ia para a
tribuna. Ele. não me dirigiam o que eu ia falar. Mas eu
servia... para falar. Eu nunca fui dirigente do partido, não tive
nunca nenhuma influência na direção. É claro que eu nunca
me subordinei a eles, não é? Eles quiseram mais de uma vez
tirar a minha liderança, houve grupos que quiseram me tirar
da liderança em certos momentos. Aí a bancada reagia. Mas
reagia porque eu era o homem que falava. Eles me mandavam
para a tribuna. E eu lá me servia. Eu dizia o que queria. " (Fita
25-B; 369; grifos meus.)
O que ressalta de todo esse conjunto de citações é, em primeiro
lugar, a comIrlIllição do modelo discutido no item anterior, através
do qual Monso Arinos constrói uma visão de si IDesmo e de sua
atuação política, para si e para seus interlocutores. Ser "aquele que
falava" na UDN significava estar acima dos interesses políticos
imediatos responsáveis pelas ações do partido, e suficientemente
mal-informado para adotar uma postura de afastamento. O único
momento em que tal padrão parece oferecer dificuldades é o discurso
de 13-8-1954 pedindo a renúncia de Getúlio Vargas. Neste, as pala
vras se tra.nsformam em ação, não só "derrubam o governo", como
desembocam em um ato trágico - o suicídio de Vargas -, onde
emudecem em sentido.
Antes, porém, de nos <x'''''Uparmos desse tema, é necessário desta
car algwnas conclusões que decorrem da investigação desenvolvida
até aqui. São basicamente duas.
A primeira retoma a pergunta de fundo deste texto sobre a
validade de entrevistas de história oral com pessoas que já deixaram
registro escrito de suas histórias de vida. Notou-se em diversos
momentos da discussão acima que a forma como Monso Arinos
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explica sua trajetória política na entrevista é bastante diferente
daquela que se pode encontrar em suas memórias, principalmente
nos dois primeiros volumes. Grosso modo. pode-se dizer que a uma
postura de afastamento da política, na entrevista, se contrapõe uma
postura de engajamento, nas memórias. Isso significa, em primeiro
lugar, que a entrevista não repete o texto autobiográfico: trata-se, em
ambos os casos, de dois registros distintos produzidos em momentos
também distintos. E é na diferença entre os momentos de constitui
ção dos dois registros que cabe procurar uma explicação para aquela
mudança de postura.
As datas de publicação dos dois volumes de memórias (1961 e
1965) são marcadas por uma conjuntura favorável para a UDN na
evolução dos acontecimentos políticos no país, Em 1961 essa conjun
tura é clara: depois de três campanhas eleitorais sucessivas em que
a UDN perdeu para os candidatos da aliança PSD-Pl'B (Dutra,
Getúlio e Juscelino), essa é a primeira vez em que o partido assume

a presidência da República com a vitória de Jânio Quadros nas
eleições de 1960. O ano de 1965 representa novamente uma situação
favorável, após o interregno causado pela renúncia de Jânio e o
governo Jango, na medida em que a intervenção militar de 1964 era
tida como solução necessária para a crise do país. No dizer de Maria
Victoria Benevides: "Em 1964 a UDN considerava-se o partido vito
rioso. Consolidava a sempre perseguida ascensão ao poder em alian
ça com os militares, na conjugação quase perfeita do antigetulisIDo
com o anticomunismo" (Benevides, 1981, p. 281).22
Entre 1965 e 1982, ano do início da entrevista concedida ao
CPDOC, o quadro mudaria significativamente, não só do ponto de
vista político mas também pessoal - lembre-se que Monso Arinos
contava 77 anos em 1982, contra os 53 que tinha ao iniciar suas
memórias.23 Entre um momento e outro dá-se o que Maria Victoria
Benevides chama de "fase de autocrítica", posterior ao governo Cas
telo Branco e que marca o afastamento gradual de setores da UDN
do sistema militar

(cf. Benevides, 1981, p. 133).

Em entrevista

concedida em março de 1978 e citada por Maria Victoria, Manso
Arinos afIrmaria: "Eu estava {ora da Revolução, embora a par dela.
Estava alheio ao movimento e tinha muito receio conl relação a
muitas coisas que acabaram acontecendo" (Mata, 1981, p. 1 1 0).
Nesse sentido, pode-se dizer que, ao contrário das memórias, o
momento de realização da entrevista concedida ao CPDOC é aquele
em que o projeto político de Monso Arinos não é mais vitorioso.

Isso

não significa que ambos os registros sejam excludentes, que um seja
"mais autêntico" do que o outro, ou ainda que ambos sejam basica-
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mente "falsos" por constituírem apenas "versões" do que aconteceu
"de fato". É sabido que a produção de qualquer documento é condi
cionada pelo contexto em que foi produzido, e não é por isso que
existirão documentos "mais falsos" ou "mais verdadeiros" que outros.

O importante a ressaltar aqui é que, apesar de Monso Arinos já haver
concluído, com suas memórias, um projeto de construção da própria
identidade, a entrevista revela, tmalmente, que tal projeto é, ele
mesmo, contingente - o que não quer dizer, de modo algum, que ele
tenha perdido sua "validade" de construção autobiográfica, como,
aliás, o próprio Monso Arinos indica ao eleger suas memórias como
sua obra predileta.24
A segunda conclusão que se pretende destacar aqui diz respeito
à forma como Monso Arinos fala de seu papel na UDN e da atuação
do próprio partido. Costuma-se dizer que o trabalho com a história
oral envolve basicamente o estudo de versões sobre o passado. O que
queremos acentuar aqui é o caráter real dessas "versões", muitas
vezes confundidas com lidistorções da realidade". A "versão" de Mon
so Arinos sobre sua atuação na UDN e sobre o próprio partido não é
aqui uma simples "criação" do entrevistado. Ao contrário: ela depõe
sobre a UDN e sobre o udenismo, sobre as contradições e ambigüi
dades do liberalismo brasileiro, conforme já destacava Maria Victoria
Benevides.
Em seu estudo, Maria Victoria analisa o legado da tradição
liberal brasileira de que a UDN se dizia "legítima herdeira" (cf.
Benevides, 1981, p. 241 e segs.) e conclui que "as raízes históricas do
liberalismo inspirador já continham toda a carga de ambigÜidades e
contradições· que se verificariam no próprio udenismo (id., p. 251).
Roberto Schwarz, para designar essas ambigÜidades, cunharia a
expressão "as idéias fora do lugar", título de seu conhecido ensaio,
também citado por Maria Victoria. Deste ensaio, importa-nos reter
uma proposição básica: reconhecer o enviesamento a que as "idéias
liberais" foram submetidas no mundo do escravismo e do "favor" não
implica, segundo Schwarz, limitar-se à sua "falsidade"; mais vale
acompanhar o enviesamento e reconhecê-lo como "verdadeiro":
"Em resumo, as idéias liberais não se podiam praticar, sendo
ao mesmo tempo indescartáveis. Foram postas numa conste
lação especial, uma constelação prática, a qual formou sistema
e não deixaria de afetá-las. Por isso, pouco ajuda insistir na
sua clara falsidade. Mais interessante é acompanhar-lhes o

movimento, de que ela, a falsidade, é
(Schwarz, 1981, p. 22; grifo meu.)

parte verdadeira."
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Ou sej a: se as idéias foram colocadas ufora do lugar", isso não
retira dos deslocamentos seu caráter de realidade, nem tampouco
retira-o da l/utilização imprópria dos nomes", que, para Schwarz, é a

natureza daqueles deslocamentos.25
Nesse sentido, quando identificamos na entrevista de Monso
Arinos enviesamentos entre, de um lado, a "idéia" de partido e, de
outro, aquilo que ele fala da UDN e de seu papel como líder, isso não
significa que a UDN tal como a apresenta seja uma "falsidade", Se a
UDN parece às vezes um partido que não era partido e se no próprio
pensamento de Monso Arinos não está sempre claro por que fazia
parte de tal agremiação, esses deslocamentos l"emontam a uma certa
formação das elites b�asileiras (intelectuais e políticas), que faz com
que a entrevista nos informe, sim, sobre o liberalismo brasileiro e o
udenismo, na exata medida em que Monso Arinos é expoente tanto
de um quanto de outro.

o discurso de 13 de agosto de 1954
Já se notou acima como o discurso de 1954 pedindo a renúncia de
Getúlio Vargas é uma espécie de calcanhar de Aquiles no modelo de
explicação que Monso Arinos dá de sua atuação política: com ele, as

palav ras se transformaram em ação e passaram a fazer parte, de
maneira irreversível. de um drama trágico da história do país, de
modo que se tomou impossível escapar a seus efeitos. Até 1985, nas
comemorações de seu 8()Q aniversário, Monso Arinos declararia em
entrevistas à imprensa arrepender-se do discurso.26 E na entrevista
concedida ao CPDOC, fornece a dimensão exata daquela irreversibi
lidade quando, referindo-se à crise de 1954, comenta: "Eu não sei, eu
pensei que não sobrevivesse muito tempo" (Fita 14-A; 337). Ou seja:
o que está em jogo nesse caso não é apenas a queda de um presidente,
mas sua morte trágica, da qual só seria possível escapar "não sobre
vivendo por muito tempo". Nesse sentido, não é difícil compreender
por que o discurso de 13 de agosto causa tanto pesar a Monso
Arinos.27
Alguns trechos da entrevista podem dar conta do que foi, na visão
de Monso Arinos, aquela inversão das palavras em ação. Notar-se-á
neles a repetição de noções já discutidas anteriormente, como a falta
de controle sobre as palavras e o fato de estar mal-informado.

É

possível dizer que, para Monso Arinos, o discurso de 1954 se trans
formou em ação à revelia dele mesmo. Assim, por exemplo:
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«A.C. - Quer dizer: a coisa [da UDN] era oposição mesmo, que
era derrubar Getúlio.
AA - Exatamente.
AC. - Por isso é que foi talvez a ação na qual a UDN foi mais
unívoca e mais efetiva historicamente.
A.A. - É. E eu, da minha parte, eu entrei naquilo um pouco
sem perceber. É o tal negócio: não estava infonnado.
A.C. - O que o senhor quer dizer com isso?
A.A. - Porque aquele discurso, eu não podia prever o desfecho.
Eu não estava sabendo o que podia acontecer daquilo. E eles
estavam.28
A. C. - O senhor acha que o senhor pode ter sido usado?
A.A. - Não chegaria nesse ponto, mas aproveitado. Porque
quando eu desci da tribuna, o Pereira Lima ( ...) me abraçou e
disse: 'Você derrubou o governo.' Eu fiquei espantadíssimo. Eu
fiquei assim sem saber quando ele me disse 'você derrubou o
governo'. E aí essa coisa foi embora. Eu não digo que tenha
sido só aquele ... [o discurso]
AC. - O senhor não tinha o controle do cenário.
AA - Nada, nada. E o Capanema também não tinha, não. O
Capanema é como eu: o Capanema é mal-informado. [risos]"
(Fita l-B; 329.)

Ou ainda:

"A.C. - Essa trama toda pessoal que envolveu o Getúlio, como
se poderia avaliar isso hoje?
AA - É uma fatalidade. A história está cheia desses misté
rios. Quer dizer, são movimentos de alma muito profundos,
movimentos psicológicos ... É uma faWidade. O fato em si, o
país todo estava vítima de um transe terrível. Olha, no dia em
que eu fiz o discurso, eu embarquei para Belo Horizonte - um
ponco para fugir da atmosfera do discurso. Porque quando eu
desci da tribuna, o Pereira Lima... (...) Ele me abraçou choran
do, soluçando: 'Você derrubou o governo e tal: Eu saí com uma
impressão muito desagradável.
A.C. - Porque não era isso que o senhor queria?
A.A. - Eu não me dominei. Foi uma das raras vezes em que eu
perdi o controle completamente. Eu ouvia o que eu estava
dizendo como se fosse uma outra pessoa que estivesse falando,
entende?" (Fita 14-A; 269.)
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E fmalmente:
«A.C. - [Após uma referência de Monso Arinos à tentativa de
Aliomar Baleeiro de retirá-lo da liderança da UDN, Aspásia
Camargo pergunta.] Mas quando o senhor fez o famoso discur
so pedindo a renúncia, o senhor acha que fez isso em nome
deles, nesse caso? Atendendo aos desejos desse grupo mais
radical?
A.A. - Não. Aquilo é resultado de uma coisa que me agravou
muito: é que ele nos chamou de mentirosos lá em Minas. Eu
falei mais do que eu queria.
A.C. - Quando ele foi à Mannesmann ?
A.A. - É, aquilo é uma resposta. Todo mundo já esqueceu. Ele
disse que nós estávamos mentindo.
A.C. - Quer dizer, mentira, o atentado?
A.A. - E a urdidura, e as conseqüências; enfim, que o panora
ma que nós tínhamos criado era wna grande mentira. E
aquilo... Eu fiquei danado da vida. Mas ali - e eu digo isso na
Alma do tempo, se eu não estou enganado eu falei mais do
que eu queria, eu não me contive. Primeira vez que eu não tive
nenhum controle. (...) Eu não podia me controlar, a ponto de
eu ouvir minha voz como se fosse uma outra pessoa. Eu tive
uma espécie de histeria, sabe? Foi uma coisa incrível.
A.C.
O que o senhor quis dizer quando disse que estava
mal-informado? (... ) Que o senhor não sabia que aquele discur
so ia provocar o que provocou ...?
A.A. - Eu não sabia. Quem me disse que o discurso ... foi o
Pereira Lima. Quando eu desci da tribuna, assim meio eston
teado (...), o Pereira Lima (...) me abraçou assim muito como
vido e me disse: Você derrubou o governo.' Eu disse: 'Ah, não
derrubei, que besteira e tal.' E ele: 'Derrubou o governo. O
governo não resiste a esse discurso.' Ele me disse isso. E aí
quando eu... Nós embarcamos nessa noite para Belo Hori
zonte. Não tivemos repercussão nenhuma do discurso. (...)
Quando nós chegamos em casa encontramos um bilhete do
Francisco, dizendo que tinha recebido telefonemas durante
toda a noite, a começar por Eduardo, que não falava com
ninguém. (...) Então Eduardo telefonou lá pra casa, enfIm,
estava um entusiasmo danado, estava todo aquele pessoal,
compreende? Aquela rapaziada toda da Aeronáutica e tal. E
eu não tinha idéia de que ia acontecer isso, não tinha idéia."
(Fita 1 6 B; 141-202_)
�

-

-
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Destacam-se desses relatos alguns elementos importantes. Em
primeiro lugar, a transformação do discurso em ação ("você derrubou
o governo") foi comunicada a Monso Arinos: por Pereira Lima, por
Eduardo Gomes, pelos telefonemas etc. Neste contexto, estar "mal
informado" significa não saber dos efeitos do discurso - matéria que
parece ser antes da ordem do

conJulcimento (dos processos, dos

problemas, da elaboração dos fatos) do que da informação factual, se
recapitularmos a distinção feita pelo próprio entrevistado. O motor
do discurso, ao contrário, é de ordemfactual: o fato, que "todo mundo
j á esqueceu", de Getúlio ter chamado a ele e a seus companheiros de
mentirosos. Nesse sentido, pode-se dizer que li transformação de
"palavra" em "ação" corresponde uma inversão entre "'conhecimento"
e "informação" - como se os conceitos utilizados por Monso Arinos
para definir sua trajetória política estivessem "fora do lugar" no
momento em que trata desse acontecimento crucial de sua vida
parlamentar.
Finalmente, o problema da autoria do discurso se repete nos
relatos transcritos acima. Desta vez, Afonso Arinos não foi "mandado
falar" (apesar de ter sido "aproveitado"), mas tampouco tinha o
controle sobre o que dizia: "aquele que falava" não era nem o "porta�
voz", nem. {{ele mesmo", e sim "como se fosse outra peB8oa"� Um
componente irracional, uma "espécie de histeria", explica afinal a
origem de uma ação feita à revelia do ator.'!!!

O que foi, pois, esse discurso,

moto,. de tamanha perturbação no

modelo de atuação política construído por Afonso Arinos? Em que
consistiram suas palavras t a que todos reconheceram a força de uma
ação irreversível? Qual foi esse ponto alto da carreira parlamentar

de Afonso Arinos, abortado logo a seguir por um ato mais radical,
aquele que é certamente mais ato do que qualquer outro, capaz de
emudecer o primeiro?
"Mas, que é a verdade?" é o título do discurso

-

frase emprestada

a Pôncio Pilatos, conforme o próprio Afonso Arinos. Não é a 'verdade
filosófica" que importa a ele no discurso, mas curiosamente a verdade

dos fatos. "Não há fatos em meus discursos", dizia na entrevista (cf.
supra), mas este de

13 de agosto se constrói sobre eles. AlIsim, se

Getúlio os chamou de mentirosos, pergunta:
"Serâ mentira a viuvez, o crime, a morte, a orfandade? (...)
Será mentira o sangue que rolou na sarjeta da rua Toneleros?
(... ) Será mentira que o pais tenha assistido, de algum tempo
a esta parte, aos mais graves abalos em SUa vida e em sua
honra? Será mentira o inquérito de

Última Hora? Será men53

tira o inquérito da Carteira de Exportação? (...) Será mentira
tudo isso? Estaremos nós vivendo num meio de realidades ou
de sonhos? Ou será ele o grande mentiroso, ou será ele o grande
enganado, ou será ele o pai supremo da fantasmagoria e da
falsidade?" (Arinos, 1954, p. 256.)
Em seguida, declarando não tencionar perder-se "em referencias a
fatos conhecidos", define o espectro de seus objetivos: "Procurei,
apenas, com base em circunstâncias <k fatos irrecusáveis, colocar
perante a Nação (...) os mais recentes aspectos dessa vergonhosa
situação" (id., p. 257; grifo meu). O discurso transforma-se então em
relato das informações obtidas em conversa com Adauto Lúcio Car
doso e Pompeu de Sousa, que teriam solicitado a Monso Arinos que
transmitisse à Câmara o resultado das investigações da véspera.
Assim, por exemplo:
"O que posso assegurar à Câmara com absoluta certeza (...) é

estar inteiramente provado (...) que antes de as Forças Mili
tares (...) terem descoberto o nome do último dos criminosos
envolvidos neste assunto, já a guarda do presidente da Repú
blica, pressentindo que ele seria afinal preso, lhe dava fuga
oficialmente e tomava a iniciativa de protegê-lo com essa fuga.
Isso ficou fora de dúvida. (. ) O que há de positivo, o que há
de concreto, o que há de seguro (... ), o que há de irretorquível
é que a guarda do Palácio (...) sabia do crime, participava do
crime (...) e tomou todas as providências para tornar impunes
os criminosos (... )." (id., p. 257.)
..

"Esta é a verdade", conclui em seguida, para prosseguir logo
adiante com informações detalhadas sobre o esquema da fuga.
São os fatos portanto que constroem o discurso e que fazem
Monso Arinos se destacar entre os parlamentares por se achar, neste
momento, bem-informado tanto assim que é incumbido de trans
mitir as informações. Além disso, é à verdade dos fatos que o discurso
se atém:
-

"Evidentemente, as mais graves ilações, as mais sérias conse
qüências (...) podem ser tiradas dessa narrativa dos fatos. Não
irei ao ponto de tirá -las desta tribuna. Deixo ao espirito de
cada deputado, deixo à consciência de cada brasileiro a incum
bência de ficar meditando sobre as terríveis realidades hoje
aqui expostas." (id., p. 258; grifos meus.)
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Mais uma vez, não é o "conhecimento" (a elaboração dos fatos, os
processos, as situações) que aqui predomina, e sim a relação estreita
entre "fato", "realidade" e "verdade": "Esta é a verdade", diz, referin
do-se aos fatos que comprovam o envolvimento da guarda pessoal no
atentado da Toneleros, cabendo aos deputados e a cada brasileiro
meditar sobre eles.
A segunda parte do discurso é um clamor a Getúlio para que
reflita sobre sua responsabilidade de presidente, se lembre das
glórias de seu povo e pense em seus filhos e irmãos. Ao fmal, o pedido
de renúncia: "lembre-se dos homens e deste país e tenha a coragem
de ser um desses homens não permanecendo no governo, se não for
digno de exercé-lo." (id., p. 259.)

O sucesso do discurso se deve certaroente a ambas as partes, mas
é a primeira que mais importa para nossa reflexão. O roteiro da
argumentação merece ser recapitulado. Em primeiro lugar, Monso
Arinos declara que, se os filósofos buscaram em vão a resposta à
pergunta "que é a verdade?", nunca se perguntaram "que é a menti
ra?". Isso posto, responde às acusações de Getúlio dizendo que "se
não é possível saber o que é a verdade, é perfeitamente possível
saber-se o que não é a mentira" (i<l, p. 256; grifo meu). Nesse sentido,
não é mentira o sangue da rua Toneleros, o inquérito da Última Hora
etc., do mesmo modo que é verdade o envolvimento da guarda pessoal
no atentado (dois conjuntos de fatos: uns conhecidos e o outro dado
a conhecer naquele momento). Ou seja: Monso Arinos sabe responder
à pergunta que deu o título a seu discurso, e a soluciona pela tríade
fato-realidade-verdade. Evidentemente há aqui um desvio da direção
original, pois que não se trata mais de uma certa Verdade filosófica,
e sim de um resgate do fato, tomado como provajurídica e portanto
como depositário de uma verdade inconteste.
O assunto, assim como o discurso, não seria objeto de atenção
especial aqui, não fosse sua relação com a discussão sobre o libera
lismo e com o deslocamento constante dos termos pelos quais Monso
Arinos defme sua atuação política. Se o que predomina na entrevista
é a preferência pelas idéias em dlltfimento dos fatos, no discurso que
constitui o acontecimento político da carreira de Monso Arinos, não
apenas aquela preferência se inverte a favor dos fatos, como também
os próprios conceitos são investidos de outro estatuto. É o fato,
agora, que detém o potencial de realidade necessário à mudança:
não é de idéia8 que o pais precisa, e sim de se render à evidéncia cWs

fatos.
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Final

Toda essa discussão não está distante da reflexão teórica sobre o
trabalho com a história oral. Cabe perguntar: quando se diz que
entrevistas de história oral fornecem versões sobre o passado, não se
corre o risco de pressupor que essas versões se situam em um plano
diverso daquele da realidade (e, portanto, da verr1.atk)? Não seria
mais correto conferir às versões e aos enviesamentos um estatuto de
verdade? Ou, parafraseando Roberto Schwarz, reconhecer neles a
"parte verdadeira"?

A entrevista de Monso Arinos é ancoramento privilegiado para
aprofundarmos essa reflexão. E não menos por se tratar aqui de um
expoente da elite política brasileira, daquele grupo que, bem ou mal,
é responsável pelas mudanças políticas na sociedade brasileira.
Nesse sentido, quando nos perguntamos sobre o estatuto de verr1.atk
da entrevista, é também daquela realidade factual que estamos
falando - e, mais radicalmente, daquilo que coincide com uma certa
concepção do fato como "motor da história". O que se quer sublinhar
aqui é o potencial documental de entrevistas de história oral no que
diz respeito a esse plano da realidade. Uma entrevista com membro
da elite brasileira pode

ter um caráter laudatório, mas isso não

significa que ela não possa se transformar em fonte de informação
sobre a sociedade e as mudanças em nossa história recente.
Dois exemplos concretos ajudam a precisar o que se pretende
sublinhar aqui. Eles mostram como os fundamentos da democracia
liberal não invalidam as práticas regidas pela lógiCa do "favor" no
exercício da atividade política. Trata-se de duas opções políticas de
Manso Arinos, tomadas em momentos próximos da realização da
entrevista.

A

primeira diz respeito à sua filiação ao PDS, apás a

extinção do bipartidarismo em 1979. Perguntado pelas razões dessa
filiação, já que em pronunciamentos públicos vinha criticando inci
sivamente o governo, Monso Arinos justifica: "Tinha de ficar com os
meus amigos políticos" (Fita 15-B; 001). O fato desses amigos não
terem se afastado do governo militar, enquanto ele havia se recusado
a votar em Costa e Silva, não impediu, segundo Monso Arinos, essa
opção partidária.

"Meus amigos estavam todos na linha da revolução, não é? (...)
Eu não tinha ligações era com o lado contrário. Quer dizer,
toda a herança do lado contrário era herança hostil: hostil a
meu pai, hostil a meu irmão, hostil ao meu estado." (ibid.)OO
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A opção pelo partido obedece portanto antes à lógica das relações
de amizade e da tradição familiar, do que a uma identificação de linha
política.31 O que surpreende o pesquisador não é tanto a importância
já conbecida da rede de relações de amizade e de parentesco para o
desenvolvimento de articulações políticas, e sim a naturalidade com
a qual Monso Arinos a ela se refere. De um conbecido defenaor dos
ideais liberais-democráticos poder-se-ia esperar uma resposta diver
sa, e mais uma vez são os "enviesamentos" que revelam aqui a "parte
verdadeira".

O segundo exemplo conduz à mesma direção. Trata-se da indica
ção, no PDS, do nome de Amaral Neto para candidato a deputado
federal nas eleições de 1982. Desconhecendo tanto as idéias quanto
o passado de Amaral Neto, Monso Arinos seguiu novamente a lógica
das relações pessoais, segundo conta na entrevista:
"Eu recomendei o Amaral a pedido dele. Ele me pediu se .eu
podia recomendar e eu recomendei, porque ele foi um dos
homens mais dedicados ao meu irmão que morreu. (00') Então
eu tinha essa recordação dele de fidelidade." (Fita 17 -A;

025.)32

Se a entrevista de Monso Arinos é lugar privilegiado para se
refletir sobre o caráter documental de entrevistas de história oral é
porque ela permite reconhecer que, no que diz respeito a certas elites
políticas e intelectuais brasileiras,

08 "enviesamentos" são parte
verdadeira da atua.ção histórica. O que move os acontecimentos

políticos - a formação de um parfido, os efeitos de um discurso
parlamentar, a candidatura de um Amaral Neto - não é necessaria
mente uma correspondência unívoca" entre ação e idéia.

É

desse

constante deslisamento entre uma e outra que nos fala a entrevista
de Monso Arinos: um político que não é, mas é, "político", um partido
que não é, mas é, "partido", uma ação que é apenas "palavra", mas

que, a despeito disso, é "ação".
Recapitulemos o "tom" da entrevista: ao lado da insistência de
Monso Arinos no fato de que

não participava da política, predomina

uma certeza de pertencimento à política pelo viés da tradição familiar
e

da oratória. Esse quadro é sintetizado pela dicotomia "ação" versus

"palavra", como se a palavra (a instância das idéias, do conhecimento
histórico, da tradição intelectual) permanecesse imaculada e nada
tivesse a ver com a ação. Se as idéias são liberais-democráticas, isso
não impede que as ações obedeçam a lógicas diversas daquela e sejam
justificadas pela desinformação. Disso resulta que os próprios termos
usados por Monso Arinos para defmir sua atuação política sofrem
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uma oscilação constante: enquanto seu discurso intelectual protege
a palnvra das vicissitudes políticas, elevando-a ao nivel superior das
idéias, o desenvolvimento da entrevista atesta o uso da palavra no
terreno concreto dos fatos, partindo de informações e produzindo
acontecinlentos.33
Tal constatação não é novidade no estudo das elites intelectuais
brasileiras e já se mostrou como Maria Victoria Benevides e Roberto
Schwarz destacam a ambigÜidade e o deslocamento como realidades
nesse universo de estudo. Uma última referencia corrobora esse
sentido que conferimos aqui à entrevista de Monso Arinos. Encon
tra-se-a na análise que Luiz Costa Lima faz da narrativa de Casa

grande & senzaln, em um dos capítulos de seu A aguarrás de tempo

(1989).

Estendendo suas conclusões à intelligentsia brasileira, na medi
da em que Gilberto Freyre teria captado um seu traço, Costa Lima
chama a atenção para a esquizofrenia entre "poder" e "valor" que
ressalta da imagem nuclear da narrativa de Casa-grande. Enquanto
o poder do senhor de escravos não é ameaçado, os valores podem ser
dele desconectados e significar uma democracia social inexistente do
ponto de vista político. rsso faz com que as palavras signifiquem
"apenas quando queremos que signifiquem", isto é, quando o falante
se encontra em situações que não ameaçam a assimetria de poder,
de modo que "a mão que manda nada tem a ver com a voz que fala"
(Costa Lima,

1989, p.

235). Finalmente, o caráter lábil das palavras

se estende à própria fluidez dos conceitos usados por Freyre ao longo
do livro, louvada por muitos críticos como prova de nossa flexibilidade
frente ao rigorismo das formas de agir e pensar de outros povos (id.,
p. 206, 216, 219).
Sem pretender uma correspondência direta entre o clássico de
Freyre e a entrevista aqui examinada, a referência às conclusões de
Costa Lima tem a função de reforçar o sentido que extraímos da
entrevista de Monso Arinos, o qual, repetindo, não é o único possível.
Parece-nos que da oscilação dos termos usados por Monso Arinos
para defmir sua atuação política resulta um duplo sentido. De um
lado, ela reproduz uma "esquizofrenia" entrepalnv ra e ação, segundo
a qual a voz que fala nada tem a ver com a consciência que age; de
outro, ela atesta aquela flexibilidade no uso dos conceitos que carac
teriza o modo de pensar de certas elites intelectuais brasileiras.

Nesse sentido, a entrevista não é "apenas uma versão", e sim docu
mento de uma realidade que diz respeito à formação e ao modo de
atuação de certos segmentos da sociedade brasileira que detêm

responsabilidades no plano político e intelectual. Supor que entrevia-
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tas de história oral com membros das elites não tenham potencial
documental é renunciar à reflexão crítica que sua análise pode
engendrar ao colocar em questão aquela realidade.
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Notas

1 O acervo de depoimentos do C� contém 30 fitas casBete de entrevistas com
Afonso Arinos. Uma dessas fitas não faz parte da série gravada entre 1982 e 1983:

trata·se de entrevista concedida. à pesquisadora Lúcia Hippolito sobre o Manifesto dos

mineiros em 26·7·1977. As fitas restantes estão divididas em dois conjuntos: o primeiro

(26 fitas) em"responde às entrevistas conduzidas por Aspâsia Camargo e Maria Clara
Mariani, incluindo-se aí fi mesa-redonda de 8-2-1983; o segundo reúne três fitas da
entrevista conduzida por Pedro Nava, com a presença de ambas

8S

entrevistadoras.

Este segundo conjunto está catalogado como "Afonso Arinos e Pedro Nava". A totali
dade das fitas foi consultada na forma de escuta e

8S

citações no presente texto

obedecem a08 seguintes critérios: a) quando não houver referência expressa, o trecho

citado encontra-se no primeiro conjunto de 26 fitas; nOB outros casos indicar-se-á
"Manso Arinos e Pedro Nava", ou "MoIlBo Arinos - Manifesto dOB MineiroB"; b) a
localização do trecho citado dar-se-á pela indicação do nUmero e do lado da fita, e pela

marcação do contador de gravação (por exemplo: "Fita 24-Aj 105"); c) nOB cas:os em que
são transcritas perguntas e :respostas, a indicação de quem tem a palavra dar-se-á
pelas iniciais dos nomeB, como "A.A." para Afonso Arinos e "A.C.'" para Aspásia
Camargo.

2 Para o desenvolvimento desses conceitos e 8ua relação com a questão da fonte
histórica, ver a distinção estabelecida por Perer Hüttenberger entre Handlungsüber

rest (resíduo de ação) e Handlungsbericht (relato de ação), no artigo Überlegungen zur
Theorie der Quelle (1992).

3 Oficialmente, a Comissão Provisória de Estudos COIlBtitucionais foi inatalada em
setembro de 1985, tendo um prazo de 10 meseB para elaborar um anteprojeto de
Constituição, mas o nome de AfOIlBO Arinos já havia sido indicado por Tancredo Neves
e foi corroborado por Sarney no início de seu governo.

4

A epígrafe do livro O

intelectual e o político: encontros com Afonso Arinos

é uma

frase do próprio entrevistado resumindo uma espécie de diagnóstico da situação do

país, ao meBmo tempo em que reclama providências: � preciso engravidar essa nação
com idêias"'. Ao longo da entrevista Manso Arinos enuncia algumas vezes proposição
semelhante, quando se trata de discutir a situação do país à êpoca da entrevista.
Veja-se por exemplo esta passagem: "Eu assisti a tanta coisa no Brasil, desde menino,
e de repente eu vejo isso sobre o que eu tenho inBistido com vocês: um país sem
nenhuma idéia, com uma falta de idéias: absoluta, não é? Eu vou repetir o que eu disse
há três dias em Brasüia: não há fatos, existem conseqüências de idéias. (...) Não há
história sem antecedente dos fatos, e nós estamos com tatos quase que naturais, quer
dizer, são fatos que ocorrem como coÍBas da natureza: tempestades, ventanias e tal,

sem que você saiba das razões. E isso me preocupa imenao e me entristece. Eu acho
que se houvesse no Brasil uma pequena - não era muito ambiciosa, não

-

uma

pequena usina de idéias dentro do governo nesse momento, a situação nacional
mudaria completamente" (Fita 24-A; 105).
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5 Cf. a correspondêncin do casal entre 08 anos de 1927 e 1928, publicada no último

volume das memóri88 de Manso Arinos, Diário de bolso seguido de Retrato de rwiua

(1979), p. 149.
6 "Porque a biografia do meu pai e a biografia do conselheiro Rodrigues Alves são

É

também tipos de autobiografia.

autobiografia do ambiente vivido não só por mim

como pelo avô da minha mulher e, portanto, muito ligados" (Fita 12-A; 097). E um

pouco mais tarde: "Em mim a história sempre foi wn pouco existencial e autobiográ
fica. Os livros mais importantes de história que eu tenho - as duas biografias - são
autobiografias" (Fíta 12-A;

7

345).

Veja-se ainda o inicio de uma entrevista concedida em março de 1978 a Lourenço

Dantas Mata, Villas Boas Correa e Marçal Vel'8iani: "A vida cultural desabrochou em
mim com a própria vida. Tão longe quanto vai a minha memória, minha vida eStá

ligada aos livros, às idéias" (Mota, l981, p. 101).

8

(...) o futuro dos netos, na medida em que se ligue à imagem que de nós lhes

"'

transmitim08, confunde-se um pouco com o que fomOi, i8to é, com o nosso próprio

passado. Daí a impressão que tive de que o nascimento dessa criança era fato que não
deixava de ter certa íntima e misteriosa correspondência com a primeira página
branca do caderno, aberta diante de mim." (Arinos, 1961, p.l.)

9 Nesse pleito, Afonso Arinos alcançou uma suplência que lhe permitiu assumir uma

cadeira de deputado federal em 1947, na vaga aberta pela saída de Milton Campos,
que assumia o governo de Minas.

10 Sobre esse planejamento, cf. Arinos, 19tH, p. 335.

11

Veja-se, por exemplo, como, em

1960, Afonso Arinos relata sua reação ao convite

para ElB&umir 8 direção dos jornais Estado de Minas e Diário da Tarde em 1933: "'A
coisa me surpreendeu. De um lado o meio regime de cura que ainda não encerr8l'a,
eJ'8 motivo para que eu receasse

aliuidade pJlitica

a vida ativa, as noitadas forçadas, !iB emoçôes de uma

em hora tão agitada. De outro lado o ócio forçado começava a

pesar-me, a heTYlnça política atuava, e o desejo de participar dos acontecimentos
mineiros não deixava de exercerforle atrativo" (Arinos, 19tH, p. 302; grif08 meus). Ou

ainda, o tom orgulhoso com que se refere à fundação da UDN, partido cujo nome, aliás,

é de sua autoria: "Pernútída a organização das correntes de opinião em partidos,
pudemos solenizar

fi

fundação do n08SO, no dia

7 de abril de 1945, em inesquecível

cerimônia realizada no auditório da Msociação Brasileira de ImpreD8a· (id.., p.

12

412).

Haveria ainda um terceiro fator - o destino -, que nesta citação aparece diluído

na atuação do irmão.

É po8Bível precisar contudo que o destino de que fala Monso

Arinos é aquele dado pela tradiçã.o famili8l'. Assim, em oub-o trecho da entrevista: "O
Virgt1io é Que me disse isso (...): 'Nós sempre temos que passar pela Câmara, sempre
um

de nós está na Câmara. E agora é preciso que seja você.' Ele disse isso" (Fita 13-A;

137). Veja-se, no mesmo sentido, a passagem das memórias em que Afonso Arinos
reproduz a conversa com o irmão: '"Virgílio (...) insistiu comigo e com o partido para
que o candidato fosse eu. 'Todos nós temos de passar pelo parlamento - disse-me ele

- e uocê não deue escapara esta tradiçao da TlO88U gente"" (Arinos, 1961, p. 418; grifo
meu).

13 Cf. Fita fi-A; 241, e Afonso Arinos e Pedro Nava, Fita 2-A; 073. É importante

notar que esse padrão não aparece com a mesma ênfase nas memórias de Manso

Arinos. Ali, o processo de entrada na po1ítica flui com mais naturalidade e não se

percebe ruptura brusca entre o intelectual (o homem de letras, o estudioso da

história) e o po1ítico. Há, sim, o relato da conversa com Virg1lio (ver nota anterior),

mas esta não adquire, no conjunto do livro, peso tã.o expressivo quanto na entrevis

ta. Além disso, a habilidade oratória de Afonso Arinos aparece diluída como um dos
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fatores, e de modo algum O principal, que teriam influenciado a decisão do irmão (cf.
Arinos, 1961, p. 418).

14 Cf. também a entrevista concedida a Aspásill Camargo e Maria Clara Mariani
(Fita 11-B;' 190) e o primeiro volume das memórias (Arinos, 19tH, p. 398).

15 O discurso a que se refere Afonso Arinos ao final desta passagem é aquele que

proferiu em 13 de agosto de 1954 na Câmara dos Deputados, como líder da UDN,
pedindo a renúncia de Getúlio Vargas e que foi publicado na segunda parte do livro
O intelectual e o político, entre os 25 anexos que a compõem.

16 "Olhando à distância t3U acho que a Uniào DemOCl'ática NacíonaI foi o fenômeno
partidário mais importante que houve na República. A gente compreende.. . Porque
tem uma senhora. lá de São Paulo Que fez uma tese sobre a UDN; não gOl3ta da UDN.

(...) Ela não gosta. Eu acho Que ela está no direito dela e tal. Mas ê incompleta a análise:

há uma parte de mocidade, de confiança, de alegria... Eu me lf'.m.hro do negócio como

era. (...) Então eu me lembro do que era aquele impulso de desprendimento e de alegria,
de agressividade, de solidariedade, de oratória, de tribuna ... Era uma coisa que nunca
houve no Brasil. Eu sou historiador e tenho me preocupado com a história da
República; nunca vi uma coisa assim." (Fita 25-A; 249.)

17 Algumas passageM que se espalham ao longo da entrevista podem dar conta desse
toro. Assim, por exemplo, o liberalismo político da UDN "-representava talvez mais
uma resistência à ditadura do que um comprorrús80 com a ação do próprio partido se
estivesse no poder" (Fita l -B; 1'74). E, no mesmo sentido: "Olha, eu vou dizer uma coisa
um pouco arriscada; parece complicado mas niio é: a UDN era mais contra a ditadura
do que a favor dn liberdade. Porque onde ela se implantava, ela se impunha" (id.; 238).
Confrontando·se essas afIrmaçOes com algumas passagens do livro de Maria Victoria
verifica-se que o diagnóstico nos dois C880S ê semelhante: "a UDN é progressista no

que se opõe, reacionária no que se propõe", es<Teve duas vezes

Maria Victori.a

(Benevides, 1981, p. 250, 281). Ou ainda: "A reação a alguma coisa, a rejeição do
getulismo, torna-se a fiXação udenista e o corolário de seu liberalismo'" (id., p. 250). E
Afonso Arinos, na entrevista sobre o

Manifesto dos mineiros, sintetiza: "O grande

defeito da UDN é que ela não queria governar; ela queria combatel" os governos,
entende? Eu por exemplo nunca tive nenhuma inclinação

fi

ser governo, eu sentia

inclinação para eapinafrar o governo" (Monso Arinos - Manifesto dos Mineiros, Fita
l-A; 234). Finalmente, o caráter ambíguo do partido também aparece na entrevista
em seguida B.

um comentário

de Aspásia Camargo sobre o fato de vários membros da

UDN (Eduru'do Gomes, Prado KelIy, Clemenw Mariani, Milton Campos) não terem
muito gosto pela política. Perguntado se isso não teria sido comwn ao partido, Afonso
Arinos responde:

"É,

isso mesmo. E no entanto com grande paixão pela política, isso

é que é e!!!tranho, porque eles não faziam outra coisa. Só que não faziam essa ooÍBa
[risos)" (Fita lO-A; 310; grifo meu). (Sobre os adjetivos -energúmenos" e "'insensatos-"
aplicados aos colegas de bancada, cf. Fita 14-B; 186.)
18 Cabe notar que essa íonna de apresentação de sua. atuação pa.rlamentBl"contrasta

novamente com o texto de sua!!! memórias, desta vez o segundo vohune, que 8e abre
em 1947 e se encerra com a vitória de Jií.nio Quadroa na eleiçâo presidencial de

1960�

cobrindo portanto todo período de atividade parlamentar de Afonso Arinos antes de

68sumir Q Ministério das Relações Exteriores no governo Jâ.nio. Este segundo volume

foi eBCl'ito entre dezembro de 1961 e maio de 1965, ano em que foi publicado, e seu tom

ê acentuadamente informativo e testemunhal. Ele contém descrições de acontecimen

tos, análises de decisões tomadas pelo partido, testemunhos de fatos e perilB de

parlamentares, além de disClU'S08 tranacritoa, cartas, telegrBlll88, poemos etc. Em

suma, nele há muito mais o que informar do que tranapa.rece da postura de aluta
mento que predomina na entrevista.
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19 O disclU'8O de 13-8-1954 está gravado em disco.

20 Veja-se, no mesmo sentido, o seguinte trecho da entrevista, em.que o assunto ê a

tese da maioria absoluta defendida pela UDN após a eleição de Juscelino Kubitschek:
"A.C. - Mas o senhor defendeu a tese da. maioria abaoluta.
A.A. - Eu?
A.C. - É.

AA.

-

Não diga.

A.C. - O senhor defendeu, o senhor foi a pessoa que encaminhou na Câmara
a tese da maioria absoluta depois da eleição de Juscelino.
A.A. - Então me mandarlilll fazer isso. Eu nâo acreditava, não." (Fita 14-B;
178.)
21 A expressão é tomada de empréstimo
cunha

fi

B.

Maria Victoria Benevides, qUe com ela

"hipótese que se repete monotonamente" em seu estudo da UDN (cf. Bene

vides, 1981, p. 2(0).

22 Isso niio significa entretanto, ainda segundo Maria Victoria, que o autoritarismo
udenist8. tivesse um caráter fascista: sua ineficiência ao assumir o poder é manifesta

nos governos Café Filho, Jânio Quadros e Castelo Branco, nos quais o partido se
considerava "no poder", mas, nas palavras da autora, "permanecia inoperante em
termos reais do processo decisório" (ibid.).

23 No que diz respeito às mudanças de cunho pessoal, cabe notar que a postura de
afastamento da política predominante na entrevista é compensada por um engaja
mento TW campo inwlectual. preferência que Afonso Árinos atribui à proximidade da
morte:
"Quando a gente se sente realmente idoso (...), a gente vai atribuindo muito
mais importância ao que Deus te deu de perdurar através do espírito. Então
isso vai dando uma importância muito maior à possibilidade de escrever um

novo livro do que à de Bel" governador da minha terra - a gente dámuito mais
importância. Porque eu sei que ser governador é uma coisa que dura poucos
anos

e acaba comigü, ao p6B-SO que escrever um livro pode durBl" mais." (Fita

3-A; 219.)

24 Cf. Afonso Arinoo e Pedro Nava, Fita 2·A; 254.

25 "Conhecer o Brasil era s'aber destes deslocamentos, vividos e praticados por todos

oomo uma espécie de fata.lidade! para

08

quais, entretanto, não havia nome, pois a

utilização imprópria dos nomes era a sua natureza'" (Schwarz, 1981, p. 22).

26 Cf. O Globo, 24-11-1985, e Folha <k S. Paulo, 27-11-1985.
'J:'I Numa p'aBSBgem da entrevista em que Monso Arinos mais se expõe sobre

esse

assunto, é possível verificar como o suicídio de Vargas teve para ele implicações
pessoais:
"Aquilo foi para mim também um trauma pessoal, sabe? Foi um trauma

pessoal. Porque eu senti de repente a participação que nôs tínhamos tido, não
é. naquele episódio todo. Quer dizer, era uma coisa muito difícil. Quando eu

soube ds. morte dele eu tive um sentimento terrível porque... Ai é que está a

coisa. Eu nunca disse - vou dizer agora pela primeira vez: eu pensei no meu

pai. Aqueles filhos, aquilo tudo... Eu pensei: se meu pai tivesse tido um fim
assim, não é?

-

eu fui muito ligado

8

ele. Isso teve para mim um choque
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danado, sabe? (... ) Porque eu me lembrei dos tllhos dele. E era só essa idéia
que eu tinha., não é? Ele ficou acuado como um cão dentro daquele palâcio;
todos aqueles loboB atacando, atacando... (..,) Até que ele se mata lá dentro.

Isso me desgostou, me deu um enjôo, eu não. . . Niio8ei, é muito difícil, foi uma
coisa..." (Fita 16·A; OSl.)

28

É comum, na entrevista, que AfOnBO Arinos utilize o pronome "eles" quando quer

marcar uma posição diversa da de seus companheiros de partido: "eles mandavam

fa.18l''', ffeles estavam sabendo" etc. Nessas ocasiões, o pronome pessoal acaba fazendo
88

vezes de indefInido.

29 Cabe notar que, nas memórias de Afonso Arinos, o relato desse acontecimento
chave de sua vida parlamentar não

se

afasta muito, do ponto de vista do "l-oteiro",

daquele que faz na entreviata. A ênfase é certamente outra, mas o relato percorre 01;1

mesmos itens: a repercussão do discurso, o desgosto em relação a ele,
finalmente

fi

o

descontrole e

"comunicação· feita por Pereira Lima. O relato se inicia com uma

qualificação do discurso: "o mais conhecido discurso que proferi em todos 08 meus

longos anos de Congresso". E prossegue: "Aínda hoje não fá r8l'O que me falem dele,

como sendo o meu momento culminante na tribuna. A Rádio Globo, ao retransmíti·lo

à noite, espalhou por todo o país uma vaga de emoção. (...) Gravado em disco. ainda

hoje há quem o possua com 6. minha prop:ria voz. Não eu, que o não tenho e nunca o
ouvi. Devo confessar, mesmo, que não gostaria de ouvi-lo. Ao relê-lo ainda sinto o sabor
acre e triste daqueles dias de paixão e medo; de incerteza e aventura. Revejo o plenário

da Câ.mara como que t:r8.Il8ido, enquanto da tribuna (...) eu atirava aquela catadupa
de palavras inflamadaS' que não conseguia conter. Realmente eu me sentia - lembro

me perfeitamente disso - presa de uma est:ranha sell$sçao. No silêncio da grande sala
minhas palaVl"WI se despenhavam e eu as ouvia, recebia-lhes o eco, como se fossem de
um out:ro; de alguém que não eu, que estivesse falando dentro de mim" (Arinos, 1965,

p. 326). E adiante: "Lembro-me de que desci meio atordoado, mal ouvindo as palmtul
que me saudavam (...). Só tive noção exata do impacto que acabara de causar quando
percebi que o-emotivo, o corajoso deputado paulista Pereira Lima me abraçou choran

do. Logo depois um outro acercou·se eme disse: 'Você deJ'TUbou o govemo.' Muito tempo

depois, Café Filho e Gustavo Capanema dísseram-me o mesmo: 'Seu discurso derrubou
o governo"" (id., p . 333-4).
30 Sobre

8

distância que o seplU'ava politicamente dos amigOB, cf. o trecho da

�ntrevista que faz parte da mesma p8B8-Bgem:

"'A.C. - Pois é, deeerta forma, sã08eUS amigos, mas () senhor teve uma posição

diante do regime que se inBtaurou no Brasil depois de 64 muito diferente da
deles, não é?
A.A.

- Ah,

sim.

(...) Porque eu não estava dentro dos

acontecimentos,

mas

nunca estaria. Eu nunca estaria nos acontecimentos tal como eles se desen
l"Olaram depois, não é, a partir do governo Castelo... PoÍ8 eu fiz

a

declaração

de voto, de que eu não votaria no general Costa e Silva...

A.C. - Pois é. (...) É curioso; esse problema doa amigos é uma coisa muito 8éria

em política, não 61

A.A. - Muito. muito.
A.C. -Quer dizer, mesmo que o aenhor pense diferente deles, o senhor prefere

estar com el�.

A.A. - Sim, porque eu sendo amigo, o fato de eu estar contra a opinião deles

não J"Olllpe a amizade, não é? Eu continuo amigo deles,· (Fita 15-B; 001.)
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31 À falta de identifica�iio política com o PDS alia-se uma postura de afaBtamento
semelhante à que predomina com relação à UDN. Assim, por exemplo:
-

...A.A. Meu partido realmente niio tomou nunca conhecimento de mim, é uma
coisa muito curiosa. Eu sempre digo isso a Annah_ Você sabe que eu não sei
onde é a sede do PDS do Rio de Janeiro; eu não sei onde é a sede do PDS de
Belo Horizonte_ Nunca eu fui chamado.(.__)

M.M. - Onde foi a inscrição?

A.A.
me

-

Eu fiz no diretório nacional, em Br88t1ia, a pedido do Sarney. Sarney

pediu que fosse e então tl88inei um registro no diretório nacional." (Fita

15-A; 444.)

É curioso observar como Afonso Arinos retira do ato de filiação o significado político
que se poderia esperar que tivesse: "Sarney me pediu e então eu H..i!sinei o registro".

Por outro lado, a semelhança do que se passava com a UDN, o fraco grau de
perlencimento ao partido nao esconde um desejo de dele fazer parte: na UDN, lutava
para manter-se na liderança e, no PDS, lamenta que "seu" partido nunca o tenha
chamado.

32

Sobre o desconhecimento do que representava essa indicação, cf. o trecho que se

segue à explicação acima:

"M.M. - Mas ele representa os piores lados do...
-

A.A. Eu só soube disso depois. Me disseram até que se suspeita que a mulher
dele morreu de briga com ele, não foi? (. . ,) Eu não sabia disso. (... ) Palavra de
honra que nao sabia." (Fita

17-A; 025.)

33 Lembre-se que é o próprio AfollBO Arinos quem destaca o significado do discurso
de 1954 como ato que "'derrubou o governo" (ao lado da "paixão de Lacerda" e inserido
no "transe" que assolava o país) e que é ele também quem chama a atenção para o fato
que teria motivado o discUl'8o.
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Em nome da independência,
da neutralidade e da competência:
os depoimentos de Octavio Gouvêa de Bulhões e de
Denio Nogueira
Marly Silva da Motta·
Donner ia parole au témoin,

c'est solliciter sa mémoire.1

Comemoração, memória e depoimentos

Em 1990, o Banco Central fez 25 anos. Comemorar é relembrar, é
refletir, é fazer o balanço obrigatório do passado, é avaliar o presente
em transformação, é imaginar o futuro desejado. Nas palavras de
Wadico Bucchi, na época presidente do Banco, "a recuperação da
memória da organização" era o desafio que então se impunha.2 Daí
o projeto A Criação do Banco Central: Primeiros Momentos, desen
volvido graças ao convênio fIrmado em 1989 entre o Banco Central
do Brasil e O Centro de Pesquisa e Documentação de História Con
temporãnea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getulio Vargas, com o
propósito de constituir um acervo de depoimentos orais biográficos
das figuras mais diretamente envolvidas no processo de criação e
organização daquela instituição.
No primeiro momento, o objetivo do projeto foi marcar a comemo
ração do aniversário do banco através da restauração de suas origens
e trajetória, fundamentais para a constituição de sua identidade e
para a definição de seu lugar na estrutura econômica do país. Foi
então colhida uma série de cinco depoimentos,3 e publicada em livro
a entrevista de história de vida de Octavio Gouvêa de Bulhões,
Octavío Gouvêa de Bulhões: depoimento (1990). O prosseguimento da
série "depoimentos", com a publicação da entrevista de Denio Noguei
ra - Denio Nogueira: depoimento (1994) -, revela a disposição do
Banco Central de constituir uma "biblioteca" de depoimentos orais
biográficos capaz de, para além da abundante documentação escrita,
dar conta não só dos "pequenos fatos" vividos no cotidiano dos
gabinetes, mas sobretudo do modo pelo qual o nascimento e os
primeiros tempos da instituição foram vividos e apreendidos pelos
diferentes atores históricos.
Pesquisadora do Programa de História Oral do CP.DCK4'FGV. mestre em históri.8.
pela UFRJ e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da UFF.
•
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Submetidas ao processo de edição, as entrevistas de Bulhões
(20h2Omin de gravação) e de Denio Nogueira (16h de gravação)
transformaram�se nos livros com 08 quais trabalharemos neste arti�
go. Lembramos que o primeiro depoente foi o principal assessor do
ministro da Fazenda durante as décadas de 30 e 40 e encarnou a
emergência de uma geração particular da elite burocrática que viveu
uma série de ajustamentos no seio do Estado, no sentido de uma
crescente interferência no domínio econômico. Além da longa car�
reira na burocracia do Ministério da Fazenda, até alcançar o posto
máximo de ministro (1964-67), o "monetarista" Bulhões teve uma
ativa participação no debate econômico travado no país principal
mente a partir dos anos 50, como conselheiro do Conselho Nacional
de Economia, professor da Faculdade Nacional de Ciências Econômi
cas e diretor do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação
Getulio Vargas.Também filiado ao grupo "monetarista", Denio No
gueira representa a primeira geração de economistas formada no
país (1943), pós-graduada nos EUA (1949/50), que nos anos 50 e 60
foi conquistando espaços-chaves em agências decisórias governa
mentais-,
Como membro da equipe de pesquisadores do CPDOC que parti
cipou do projeto das entrevistas de Octavio Gouvêa de Bulhões e de
Denio Nogueira, pude perceber que seus depoimentos não só eram
valiosos para a compreensão dos processos de formulação e imple
mentação de políticas econômicas, como também pernútiam colocar
em foco a metodologia de produção e exploração de documentos orais.
Desse modo, ao tomá-los como objeto de análise, este artigo se propõe
discutir as possibilidades e os limites do emprego desse procedimento
metodológico para o estudo dos órgãos da administração econômica
e financeira do Estado, e da elite burocrática neles alocada.
Superadas as intermináveis discussões sobre a validade da fita
gravada como documento, e constatada a importãncia da metodolo
gia da entrevista de história de vida para o estudo de determinados
temas, foi tomando vulto na França um movimento com vistas à
constituição de arquivos de relatos biográficos para a história de
instituições como a Seguridade Social,· ou para a história econômica
e financeira.5 Como af1rmava Edouard Balladur, atual primeiro
ministro da França, por ocasião da inauguração do Comité pour
l'Histoire Économique et Financiére, em fevereiro de 1988, "a pos
sibilidade de recolher, em entrevistas preparadas, as lembranças
desses funcionários que participaram diretamente dos grandes acon
tecimentos da vida econômica do país constitui uma oportunidade
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única de desenvolver uma pesquisa histórica original, diretamente
com os atores de nossa história re�nte".6
Dedicar-se ao estudo de instituições político-administrativas ou
de órgãos da administração econômico-financeira do Estado, utili
zando entrevistas de história de vida com membros relevantes dessas
organizações, pareceria ao historiador, até algum tempo atrás, uma
completa heresia. E isto por vários motivos, a começar pelo emprego
desse procedimento metodológico para a anáiise de um tema suficien
temente abastecido pela documentação escrita. Mmal, por que lançar
mão de um método "cheio de armadilhas" se era possível se municiar
com a segurança das fontes escritas, cuja "confiabilidade" é mais
garantida? Nesse caso, o apelo ao depoimento oral parecia não só
irrelevante, como até mesmo perigoso, na medida em que a obediên
cia a regras escritas e impessoais seria uma das marcas caracterís�
ticas desse tipo de objeto. Por formação, os membros da burocracia
estatal se recusariam a dizer coisas importantes ou muito pessoais,
já que o etlws da sua carreira estaria mais ligado à atuação discreta
nos gabinetes do que ao discurso barulhento dos "políticos".
Paradoxalmente, a vantagem principal desse método para o
estudo da elite burocrática reside justamente na possibilidade de
abordar o mundo fechado da burocracia "de dentro", rachando a
fachada de "neutralidade" e "racionalidade" que busca isolá-lo do
público «externo". Nesse sentido, a expansão dos arquivos orais na
área da história administrativa e econômico-fmanceira é um bom
indicativo da preocupação em construir esse tipo de fonte, já que O
método tem revelado uma riqueza até então insuspeitada.7 Riqueza
que começa pela própria oralidade da fonte, colocando o historiador
em contato direto com a voz do entrevistado, vale dizer, com a
veemência de algumas drmativas, a eloqüência de longos silêncios,
a hesitação de certos momentos, que são, sem dúvida, parte da
complexa reconstrução do passado.
Mas o principal apelo do método é, como afIrmam Aron-Schnap
per e Hanet, a possibilidade "de obter dados que nenhuma testemu
nha, se não tivesse sido interrogada, teria sonhado em constituir em
eventos históricos".s Desse modo, os depoimentos dos burocratas,
freqüentemente confrontados com OS processos de tomada de decisão,
permitem entender a maneira pela qual eles analisaram, "de dentro",
os meandros políticos e estratégicos dessa decisão, fornecendo ele
mentos que possibilitam avaliar, nesse processo, o peso do aleatório
e do conjuntural. Aí estão também presentes os conflitos com os
"políticos", as rivalidades com os pares, as redes de amizade, de
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partido e de escola, "revivendo" toda uma ambiance impossível de ser
recuperada através de textos escritos.

Mas as entrevistas de história de vida vão mais além, não só por
conduzirem ao impenetrável mundo das emoções (paixões, ambições,
ódios, ressentimentos) - particulannente difícil de Ber detectado no
discurso racionalizante da burocracia - mas também por desvenda·
rem sua "cultura interna", configurada em valores, representações e
atitudes. Desatados das malhas do reducionismo e da simplificação,
os depoimentos biográficos permitem assim não só perceber as mar·
gens de liberdade e de constrangimento no interior das quais os
indivíduos se movem, mas também refletir sobre os limites da racio
nalidade do ator histórico. Na medida em que quebram o esquema
tismo simplista, são pois capazes de desvendar as relações entre o
indivíduo - com seus vários graus de liberdade de agir - e a rede
histórica - com seus vários graus de atividade condicionante.9

A memória, com suas falhas, distorções e invel"Sões, é uma das
principais restrições ao uso do método de entrevistas de história oral.
Objeto caro aos psicólogos, oferece, no entanto, sérios embaraços ao
pesquisador que pretende usar o relato biográfico como uma fonte de
conhecimento empírico, ou seja, para ter acesso ao fato tal como ele
ocorreu. Desta perspectiva, o entrevistado seria um simples reposi
tório - mais ou menos coerente, mais ou menos disponível - de
dados históricos. O desencanto com essa espécie de realismo ingênuo
tem levado ao alargamento da análise histórica que não se limita
mais a fazer a história "objetiva" do fato, mas se volta também para
a história da memória do fato. Dessa forma, a simples rejeição do que
parece suspeito e pouco confiável na reconstituição do passado,
empreendida pela memória dos entrevistados, deve Ber substituída
pelo entendimento de que esse présent du pa8sélO é um elemento
fundamental para explicar o presente.
Daí decorre que os depoimentos de Octavio Gouvêa de Bulhões e
de Denio Nogueira permitem uma dupla leitura. Por um lado, são
fontes valiosas para estudos que, preocupados com a dimensão polí
tica da formulação das políticas econômicas, têm se voltado para a
análise do papel que agências decisórias estratêgicas - como a
Sumoc (Superintendência da Moeda e do Crédito) e o Banco Central
- tiveram nesse processo. Agências que assim foram definidas em
função de alguns atributos básicos, como o recrutamento por mérito
e o treinamento de equipes técnicas, e a razoável autonomia frente
às demandas clientelistas e patrimonialistas. Foram depoimentos
biográficos de personagens-chaves dessas agências que, em larga
medida, sustentaram essas análises. H
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Uma outra abordagem possível - e que foi por nós privilegiada
-

é aquela que toma a memória como um objeto em si mesmo. As

entrevistas de Denio Nogueira e Octavio Gouvêa de Bulhões foram
então analisadas menos pelas informações "objetivas" sobre as ori
gens e criação do Banco Central, e mais pela maneira como esses
fatos foram rememorados e representados no presente. Nesse senti
do, possibilitaram a análise de um duplo processo: de um lado, a
construção da memória do Banco Central, instituição-chave da his
tória econômica recente do país; de outro, a redefllliçào da identidade
dos "monetaristas", segmento da elite burocrática que teve um papel
destacado no debate intelectual e na condução da política econômica
brasileira nas últimas décadas.
Diferenças importantes marcam as trajetórias de vida de Octavio
Gouvêa de Bulhões e de Denio Nogueira. De maneira resumida,
pode-se começar pela época de ingresso na administração pública
Bulhões nos anos 30 e Denio na década de 50 -, passando pelo tipo
de formação - Bulhões, advogado, e Denio, economista -, até o
espaço de atuação que conquistaram - Bulhões chegou a mhlistro
da Fazenda e Denio foi presidente do Banco Central.
No entanto, um projeto comum tornou-se o eixo que organizou e
deu sentido à rememoração do passado levada a cabo pelos dois
entrevistados, tecendo assim os fios capazes de articular esse pas

�

sado ao presente e ao futuro. Destinadas a " ssinalar a comemoração
do 25º aniversát-io do Banco Central, as entrevistas de Denio e
Bulhões foram marcadas pela ênfase conferida ao entrelaçamento
"natural" entre a história de vida dos depoentes e a história da
instituição, confIrmando o velho ditado do "homem certo no lugar
certo". Selecionados a priori como "símbolos" do Banco Central, Denio
Nogueira e Octavio Bulhões, através do diálogo constante com os
entrevistadores-pesquisadores - envolvidos no mesmo processo, é
importante lembrar -, empreenderam uma volta seletiva ao pas
sado, em busca dos fatos e dos atos que confIrmassem, de maneira
inequívoca, a íntima relação existente entre as suas histórias pes
soais e a do Banco Central.

Independência, neutralidade e competência
A elucidação das origens é um dos elementos básicos do processo de
construção de identidade, quer se trate de uma empresa, uma ins
tituição ou uma nação. A iniciativa do Banco Central de substituir
os tradicionais catálogos comemorativos pela publicação das his-
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tórias de vida de duas das suas principais figuras é reveladora da
necessidade de restaurar os "primórdios" da instituição, permitindo
a avaliação dos seus "vícios" ou "virtudes" originais. Nesse caso, a
escolha dos nomes de Denio Nogueira e Octavio Gouvêa de Bulhões
trazia a expectativa de que seus depoimentos pudessem lançar luz
sobre as origens do banco. Denio Nogueira, como diretor-executivo

(1964), do qual
(1965-67), certamente teria muito

da Sumoc e negociador da criação do Banco Central
se tornaria o primeiro presidente

a dizer sobre as condições de implantação do banco e os seus primei
ros anos de existência. Já Octavio Gouvêa de Bulhões deveria expli
car o funcionamento da Sumoc - considerada o embrião do Banco
Central -, uma vez que, como chefe da Seção de Estudos Econômicos
do Ministério da Fazenda na gestão de Sousa Costa (1934-45), redigiu
o Decreto-Lei n"

7.293 (fevereiro

de

1945),

que criou este órgão, do

qual foi diretor-executivo por duas vezes (1954/55,

1961/62).

Vinte anos de Sumoc
A Sumoc, antecessora direta do Banco Central, conquistou um relevo
todo especial na história de vida de Bulhões, merecendo dois capítu
los no seu livro - Dez Anos de Sumoc:
Sumoc:

1955-1965

-

1945-1955

e Dez Anos de

e ocupando o papel de fio condutor da memória

do entrevistado para este período. Ou seja, embora Bulhões tivesse
então exercido outras funções igualmente relevantes, foi para a
recuperação de sua atuação na Sumoc que se voltaram não só as
questões dos entrevistadores, mas principalmente a fala do entrevis
tado. Para uma melhor avaliação do expressivo espaço ocupado pela
Sumoc na entrevista de Bulhões, cabe aqui uma especial referência
ao tipo de discurso característico do entrevistado, quase sempre

pautado por respostas curtas, evasivas e reticentes. Longas e elabo
radas perguntas, muitas das vezes mereceram um seco "não sei", ou
um breve "não me lembro", transformando a entrevista num "can_
sativo si�tema de saca-rolha", como o próprio entrevistado reconhe
ceu. 12 Desse modo, é fácil perceber o especial interesse com que
Bulhões tratou as questões referentes à Sumoc, numa clara indicação
de que este era um tema que merecia um espaço significativo na

rememoração do passãdo.

A historiografia econômica atribui a criação da Sumoc, em feve
reiro de

1945,

a uma conjunção particular de fatores de ordem

interna e externa. Por um lado, tal iniciativa se inseriria na reorga
nização do sistema financeiro internacional determinada pela confe-
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rência de Bretton Woods, que deu origem a instituições como o Banco
Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), criadas ao fmal
da II Guerra Mundial com o objetivo de balizar a nova ordem
econômica do pós-guerra. Por outro, ligar-se-ia à conjuntura interna
que se caracterizou pelos saldos na balança comercial e expansão
monetária acentuada, favorecendo, pois, a adoção de medidas que
visavam um certo controle monetário.13
Membro da delegação brasileira a Bretton Woods, Bulhões, no
entanto, negou-se a reconhecer o peso dessa influência na sua propos
ta de criação da Sumoc, enfatizando que:
"O que me movia era uma

idéia antiga, de que o Brasil

precisava ter uma moeda estável. E para ter uma moeda
estável, precisava ter pelo menos um início de banco cen
tral(. . . ) [A Sumoc] resultou de uma tendência de controle
monetário advinda de longa experiência. Resultou de conver
sações freqüentes entre os funcionários do Banco do Brasil, do
Ministério da Fazenda e de alguns empresários. E, sobretudo,
da orientação do professor Gudin (. . . ) Diante dessas ponde
rações todas foi que surgiu a idéia da Sumoc, tendo como
objetivo principal combinar uma orientação monetária com
uma orientação fiscal."14
Pode-se assim observar que, ao recuperar as origens da Sumoc,
Bulhões destscou especialmente três aspectos. Em primeiro lugar, a
"antigÜidade" da discussão em torno da necessidade da criação de
um órgão coordenador da política monetária. A expansão monetária
acentuada que marcara o final de 1944 teria apenas dado o sinal
verde para a rápida aprovação do "longamente" discutido projeto da
Sumoc.
Ao mesmo tempo, era preciso esvaziar o conteúdo autoritário
presente nas origens da Sumoc, criada pelo Estado Novo através de
decreto-lei, sem passar pelo Congresso. Daí a ênfase que Bulhões
conferiu na entrevista às "coIlBultas" e "colaborações" que presidiram
a criação da Sumoc, inclusive através da qualificação dos atores
envolvidos nesse processo. Se a "orientação" veio do professor Guwn,
que à essa época já liderava a influente corrente "monetarista", as
"colaborações" vieram da burocracia da Seção de Estudos Econômicos
do Ministério da Fazenda, chefiada pelo próprio Bulhões, e do Banco
do Brasil, principalmente através de José Vieira Machado, primeiro
diretor-executivo da Sumoc, que exerceu esse cargo por seis anos
(1945-51). Das "consultss" esteve afastada a classe política, mas não
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o empresariado. Delas participaram "banqueiros, e também empre
sários agrícolas e industriais. Conversei com aqueles que eu co
nhecia. Por exemplo, Euvaldo Lodi, Roberto Simonsen, todos eles
foram consultados", lembrou Bulhões.15 A recordação dos nomes de
Lodi e Simonsen é duplamente relevante. Por um lado, porque

lideravam importantes associações empresariais � a Confederação

Nacional da Industria e a Fiesp, respectivamente -, trazendo assim
para o projeto da Sumoc a representatividade de um expressivo setor
da economia nacional, a indústria. Mas, principalmente, porque este
setor era um dos mais interessados nos rumos que tomaria essa
"combinação de uma orientação monetária com uma orientação fis
cal", principal objetivo da criação da Sumoc.
E, finalmente, era preciso deixar claro que a Sumoc era um
estágio de transição para o Banco Central. A avaliação de Bulhões
de que teria sido "inoportuna" a criação desse tipo de órgão em
meados da década de 40 se sustentava em dois argumentos "téc!}i
cos" :
"(".) com um déficit do Tesouro grande e sem perspectivas de
equilíbrio orçamentário um banco central seria inútil. É pre
ciso ver também que na época ainda não existiam pessoas
adequadas para lidar com um banco central. " 16

Na avaliação de Bulhões, teriam sido necessários pelo menos 20
anos (1945-65) para que a Sumoc construísse uma identidade que a
capacitasse a se transformar em banco central. Por isso, um dos eixos
centrais do seu depoimento foi a constituição da identidade da Sumoc
como um órgão "técnico". E o "técnico" -aí deve ser entendido no duplo
sentido do termo, qualificado tanto pela "competência", quanto pela
"neutralidade". A aura de competência técnica da Sumoc, por exem
plo, foi construída a partir do destaque que Bulhões conferiu ao
cuidadoso processo de formação do pessoal do novo órgão:
"A Sumoc estava preparando as bases de uma política para se

transformar em banco central, mas precisava principalmente
treinar pessoal (... ). E podemos dizer que tivemos bom êxito a
esse respeito, (... ) conseguiu-se preparar um corpo de pessoas

capazes de enfrentar os problemas de um banco central (...)."17

o desafio maior era, no entanto, como o próprio Bulhões reco
nhecia, dotar o aparelho de Estado de órgãos "técrlicos" como a Sumoc
"de modo a dar uma grande força à atuação indireta do Estado no
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domínio econômico".lB Ou seja, a esse " corpo de pessoas capazes",
altamente especializado e pautado por critérios Ifobjetivos", caberia
implantar um novo modelo econômico e administrativo, no qual o
Estado atuaria de forma " eficiente" e "competente".
Mas se a competência e a especialização eram componentes
necessários à construção da identidade da Sumoc como uma agência
"técnica", não eram, no entanto, suficientes. Era preciso também
caracterizá�la como um espaço "neutro" de diluição de divergências,
e dotado de razoável autonomia frente a outros órgãos decisórios.
Situada na confluência do Ministério da Fazenda com o Banco do
Brasil, a Sumoc tinha um conselho presidido pelo ministro da Fazen�
da e composto pelo presidente e por dois diretores do Banco do Brasil,
além de um diretor-executivo nomeado pelo presidente da República
sem aprovação do Congresso. Dessa forma, a "'neutralidade" da
Sumoc foi reivindicada por Bulhões como o resultado de um jogo de
forças contrárias que se anulavam, o que, aHás, foi por ele destacado
num depoimento exemplar:

"Houve um período, por exemplo, em que havia um conflito
entre o Banco do Brasil e o Ministério da Fazenda. O ministro
era Horácio Lafer, e o presidente do Banco, Ricardo Jafet. Eles
se indispuseram em matéria de política, mas o simples fato de
serem obrigados a deliberar ou a discutir seus pontos de vista
no Conselho da Sumoc com outros diretores do banco e com
funcionários do Ministério fez com que essa divergência fosse
muito suavizada."l!)

Já a questão da autonomia era bem mais complexa. Interferindo
em questões particularmente sensíveis, tais como a regulamentação
de capitais externos, o controle seletivo do crédito e a política cambial,

buscando coordenar a política monetária com a política fiscal, a
Sumoc teria, a partir dos anos 50, uma atuação marcada por impli
cações políticas relevantes, haja vista o impacto das Instruções n"

70, 1 1 3 e 204.2IJ Dessa forma, a Sumoc se defrontava não só com

outros órgãos do governo - especialmente o Ministério da Fazenda
e o Banco do Brasil - mas também com a representação de interesses
doa agentes econômicos.
Sobre a primeira demonstração explícita de autonomia da Su

moc, que teria sido dada durante a curta gestão de Eugênio Gudin
no Ministério da Fazenda (de agosto de 1954 a abril de 1955) e de

Bulhões na diretoria-executiva (de agosto de 1954
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li

maio de 1955),

foi relembrado o episódio do "cofre", que, como poderemos ver, é
bastante rico em simbolismo:
"Foi por isso que o ministro Eugênio Gudin criou um cofre e o
colocou na Sumoc. Era para demonstrar que aquele dinheiro
dos depósitos compulsórios devia ficar guardado na Sumoc, e
não no Banco do Brasil. (...) [O cofre] ficava lá para chamar a
atenção do público. »21
A transferência da Sumoc do prédio do Banco do Brasil para o do
Ministério da Fazenda e a elaboração de um relatório próprio, inde
pendente do do Banco do Brasil, foram também lembradas como
iniciativas da primeira gestão de Bulhões na Sumoc que renderam
maior visibilidade ao órgão de controle monetário.
No entanto, foram as duas saídas de Bulhões da Sumoc - a
primeira, em maio de 1955, e a segunda, em dezembro de 1962
que, relembradas de maneira contundente, revelaram as dificul
dades de convivência de um "órgào técnico autônomo" frente às
pressões dos agentes econômicos e dos grupos políticos. Apesar das
conjunturas políticas diferentes - em 1955, o presidente era Café
Filho, e em 1962, João Goulart - o estilo de Bulhões foi o mesmo:
para usar uma expressão em voga atualmente, em ambas as oportu
nidades ele saiu do governo atirando.

-

Tanto em 1955 quanto em 1962, Bulhões usou a televisão para
discordar publicamente das medidas tomadas pelo governo. Em
1955, os "problemas" surgiram com a substituição de Gudin pelo
banqueiro paulista José Maria Whitaker, que determinou o fim dos
depósitos compulsórios, numa clara indicação de afrouxamento da
política monetária restritiva que até então vigorava. Vejamos como
Bulhões relembrou o episódio:
"E num programa de televisão, eu disse que o ministro errava
ao eliminar os depósitos compulsórios. Podia discipliná-los,
mas não eliminá-los. Acabado o programa, o ministro mandou
me chamar e disse: 'Estou vendo que o senhor não quer
colaborar comigo.' Respondi: 'Não deixar o senhor praticar um
erro é uma grande colaboração.' Mas ele não se convenceu e
eu saf.»22
Novamente indicado para a direção-executiva da Sumoc, dessa
vez por Clemente Mariani, ministro da Fazenda do governo Jãnio
Quadros (31-1 a 25-8-1961), Bulhões continuou no cargo durante o
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governo parlamentarista de João Goulart, dele só saindo em dezem
bro de

1962. Nesse ano, o tema que particularmente concentrou a

atenção de Bulhões foi a nova lei de remessa de lucros que estava
sendo votada no Congresso, e contra a qual "a Sumoc se bateu muito",
Mais uma vez, deixemos Bulhões recordar:
"Finalmente a lei foi votada. Pedi então ao presidente que a
vetasse. Ele não vetou, mas também não sancionou. Com isso,
a lei voltou ao Congresso, para ser homologada. E a homolo
gação foi feita à noite, com poucos deputados e senadores. Fui
então à televisão e disse que aquilo tinha sido um ato de

lesa-pátria. É claro que no dia seguinte fui chamado pelo
primeiro-ministro, na época já o Hermes Lima, que aliás era
meu amigo. Ele me disse que eu tinha que ser demitido depois
do que havia dito. Respondi: 'Muito bem, eu saio. Mas que eles
praticaram um ato de lesa-pátria, praticaram mesmo,' Foi
assim que eu fui demitido da Sumoc. Mas isso mostra que a
Sumoc estava trabalhando com toda a sua autoridade e toda
a sua liberdnde. "23

Ir à televisão denunciar medidas "erradas" do governo, atitude
usualmente empregada pelos "políticos", era, no entanto, pouco com
pativel com um certo ethos da burocracia governamental, o qual,
aliás, Bulhões prezava muito, a ponto de proibir qualquer referência
à própria vida privada por ocasião da edição do seu depoimento. O
desapego à vida política estaria ligado, como fez questão de frisar, a
"uma alergia qualquer", o que o levaria sistematicamente a não
opinar sobre os principais movimentos políticos que abalaram o país
nas últimas décadas:

nunca me preocupei com isso", descartou

"

secamente.24 Ao substituir a "burocrática" carta de demissão pela
política" denúncia na televisão, Bulhões revelou a percepção de que

"

a defesa da Sumoc como um "espaço de liberdade e de autoridade"
não poderia ficar restrita à movimentação discreta dos gabinetes.
Justüicando seu comportamento "pouco burocrático", Bulhões não
deixou dúvida de que sua intenção era chamar a atenção de um
público mais amplo para um tipo de debate que costumava se dar

intramuros:

"Porque se eu apresentasse uma carta de demissão seria
demitido da mesma maneira e o público não teria noção do
motivo da minha saída. Ao passo que explicando pela televi-
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são, eu deixava que o público tomasse conhecimento do que
estava se passando. ''25
Se é possível aqui se pensar numa politização do "burocrata",
pode-se igualmente refletir sobre o processo pelo qual se construiu
historicamente a tradição do "técnico1t, como aquele que, detentor de
uma "competência" específica e de um saber "neutro", era capaz de
abrir mão de posições pessoais relevantes em prol dos interesses
gerais da nação.26 Situando o Banco Central como herdeiro dessa
tradição, o depoimento de Bulhões torna-se assim uma peça-chave
para a construção da identidade dessa instituição.

"Vá criar o seu banco central!"
Essa enfática afirmativa, com a qual Denio Nogueira encerrou a
rememoração do episódio em que foi convidado pelo recém-nomeado
ministro da Fazenda, Octavio Gouvêa de Bulhões, para ocupar a
direção executiva da Sumoc e cuidar da criação do Banco Central, é
emblemática da relação que o depoente buscou estabelecer com a
instituição que "criara", Como justificativa para o entrelaçamento
entre a sua história pessoal e a do Banco Central, Denio apontou a
afinidade "natural" existente entre profissionais respaldados pela
competência técnica - os economistas - e um "órgão técnico inde
pendente" encarregado de "defender a moeda" - o Banco Central.
Para justificar "essa aparente idéia fixa na qual tanto martelei que
acabou-se criando o Banco Central", Denio Nogueira relembrou a
"embaraçosa" experiência, vivida na pós-graduação nos EUA, de não
conseguir explicar a " desequilibrada" circulação monetária no Brasil:
"Talvez isso tenha ficado no meu inconsciente e me tenha feito
querer acabar definitivamente com o desequilíbrio. Realmen
te, durante uma boa parte da minha vida profissional, tentei
convencer os políticos do governo de que devíamos ter um
banco central.''27
Mas essa dificuldade de entender o "complicado" processo de
emissão e circulação da moeda no Brasil rendeu mais a Denio
Nogueira do que a fIrme disposição de lutar pela criação do Banco
Central, pois foi o que o aproximou de Octavio Gouvêa de Bulhões.
Deixemos o próprio Denio relembrar o início da convivência com
aquele que considera "seu mestre";
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"Era

1950, e até então eu tinha visto o Bulhões uma vez só, me

examinando. Ele era chefe da Seção de Estudos Econômicos
do Ministério da Fazenda e tinha sido nomeado conselheiro do
Conselho Nacional de Economia. (... ) O trabalho que fui lhe
mostrar naquela ocasião era engraçadíssimo. (. . .) O dado final
desse meu trabalho era um balancete que tinha que fechar com
os dois lados iguais. Mas um fechava com o dobro do outro e
eu não entendia o que era aquilo. É que havia uma emissão de
fato, que ocorria no dia-a-dia, e uma encampação autorizada
pelo Congresso, que duplicava o resultado. (. . . ) Mostrei ao
Bulhões e comentei o fato e ele imediatamente me disse: 'É por
conta da encampação que você não levou em conta.' Em segui
da, me perguntou: 'Você não quer vir para o Conselho de
EconomiaT Digo: 'Quero.' Era exatamente o que eu queria." 2B
Especialista em moeda e câmbio, Demo Nogueira veio a exercer
outras funções que exigiam profissionais com a sua formação, como

a de redator-chefe da revista

Conjuntura Econômica

(editada pela

Fundação Getulio Vargas), cargo que ocupou de 1953 a 1969. Em
abril de 1964, esse profissional especializado, que tinha a "idéia fixa"
de criar o Banco Central, foi convidado por Octavio Gouvêa de
Bulhões, recém�nomeado ministro da Fazenda, para exercer a dire�
ção executiva da Sumoc. A rememoração desse episódio, um pouco
longa, é particularnlente reveladora da relação que Denio Nogueira
buscou estabelecer entre a sua história de vida e a criação do "seu"
banco central. Senão, vejamos:
"Quando fui chamado pelo ministro Bulhões, não fui imagi
nando que ele quisesse me convidar para alguma coisa. Mas

ele me convidou, e aí vem a história da criação do Banco
Central, que começa nesse momento.(. . . ) Ele disse: 'O Jango
mandou para o Congresso um projeto de lei de criação do
Banco Central ao qual o governo se opõe radicalmente. Eu

queria

que você fosse para Brasília parar esse projeto.' A

expressão foi esta: 'parar o projeto'. Virei�me para ele e disse:
(Mas ministro, eu sei que esse projeto está tramitando em
regime de urgência.(...) Existe outro projeto muito melhor no
Congresso.(...)

É só substituir um pelo outro.' Ele respondeu:

'O que é preciso é parar o projeto do Jango. Depois nós criamos
o Conselho Monetário.' Eu aí disse a ele o

seguinte:

'Não,

ministro, isso não basta. Eu só vou para a Su moc se for para
criar o Banco Central. Senão, não aceito ser diretor da Sumoc.'
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Eu já estava, nessa época, numa situação melhor em relação
ao pagamento do meu apartamento,(... ) de modo que já tinha
independência para recusar coisas de que eu não gostasse. Até
mesmo ao Bulhões, Um homem que considero meu mestre.
Insisti com ele: 'Não aceito ser diretor da Sumoc se não for
para criar o Banco Central. Vou me sentir desmoralizado se
for para a Sumoc para manter isto que está aí, tendo escrito,
feito conferências em vários lugares do país defendendo a
criação do Banco Central.' O Bulhões já estava mais ou menos
habituado comigo,(. ..) de modo que respondeu: 'Bom! Então
espere um pouco. Vou conversar com o presidente Castelo e
depois lhe digo qualquer coisa.' Conversou, e um ou dois dias
depois, me chamou e usou a seguinte expressão: 'Está bem. Vá
criar o seu banco central."'2D
Algumas passagens dessa " história" do Banco Central merecem
ser destacadas, na medida em que iluminam certos momentos
chaves que, ao construírem a especial relaçào Denio Nogueira-Banco
Central, tornam-se igualmente componentes fundamentais das ori
gens da nova instituição. Em primeiro lugar, o envolvimento profun
do com a criação do Banco Central, através de conferências e artigos,
teria estabelecido uma tal identidade entre Denio e a instituição
projetada que ele se sentiria "desffio:ralizado" se, na Sumoc, man
tivesse "isto que está aí". Ou seja, a sólida associação entre a própria
imagem e a do Banco Central teria impedido o depoente de agir de
outra maneira.
Um outro elemento de peso é a f'independência" que Denio teria
demonstrado em todo o episódio, até mesmo em relação a Bulhões, o
homem a quem considerava "seu mestre". Ora, independência é a
palavra-chave de uma instituição como o Banco Central, e Ísso em
qualquer país do mundo. No Brasil, essa questão ganhou um relevo
todo especial em 1989, ano em que Sê realizaram as entrevistas de
Denio Nogueira e de Octavio Gouvêa de Bulhões. A sucessão presi
dencial, bem como o fracasso dos sucessivos planos econômicos,
apontavam para o risco de uma hiperinflação, o que, naturalmente,
colocava em foco o papel do Banco Central como o "guardião da
moeda". A isso se juntou o escândalo financeiro que determinou, em
junho desse ano, o afastamento de Elmo Camões - "amigo' do
presidente Sarney - da presidência do banco. O debate sobre a
atuação do Banco Central se acirrou no início de 1993, quando aliás
se complementou a entrevista de Denio Nogueira para a edição do
seu livro. Analistas do agravamento da atual crise brasileira têm
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identificado como um dos seus principais componentes a falta de
independência do Banco Central: em jogo, as possibilidades e os
limites dessa independência frente a poderosas pressões políticas e
econômicas.30 Ao ressaltar a atitude "independente" que tomou em
defesa da criação do seu banco central, Denio buscou indicar que esse
seria o componente básico que orientaria a nova instituição desde o
momento original da sua criação. Independência que, como fez ques
tão de frisar, foi conquistada a um preço muito alto, pois não só
desafiou o 'Imestre" Bulhões - seu "chefe" no Conselho de Economia
e na Fundação Getulio Vargas - como também viu ameaçada a
possibilidade de ocupar um alto cargo na hierarquia do governo. A
moral da história que Denio buscou passar é clara: a criação do Banco
Central, longamente discutida havia décadas, deveu-se finalmente
ao fato de se ter "o homem certo no lugar certo". Como ele bem
resumiu: "Fui o presidente do Banco Central porque eu criei o Banco
Central, até mesmo contra a vontade do ministro Bulhões."31

O 'Iantigo" envolvimento de Denio Nogueira com a discussão da
reforma monetária - como consultor da Sumoc (195&,59) e como
membro do Grupo de Trabalho Miguel Calmon, encarregado de
apresentar sugestões ao projeto de refol'!lla bancária em tramitação
no Congresso (1962) - ter·lhe·ia assim permitido formular alguns
conceitos de "banco central independente". Sobre a reação contrária
que manifestou à idéia de Bulhões de apenas criar o Conselho
Monetário em vez do Banco Central, Denio procurou demonstrar que
essa concepção advinha dessas experiências passadas:
"Como consultor da Sumoc em 5&'59, pude assistir como
funcionava o Conselho, em que todos os membros eram pares
entre si, com exceção do ministro da Fazenda, e todos eles
tinham um ciúme danado do seu setor. Enquanto a Sumoc, por
exemplo, tomava medidas monetárias num sentido, a Carteira
de Câmbio ou a de Redesconto desfaziam aquilo.(...) Isso eu
disse ao Bulhões mais de uma vez, porque ele era o criador da
Sumoc: 'A falha da criação da Sumoc é esta. É preciso que um
órgão independente defenda a moeda e se imponha, inclusive,
perante o ministro da Fazenda, fique acima do ministro da
Fazenda na defesa da moeda.'''32
Embora procurasse demonstrar que i á tinha delineado o perfil
ideal do Banco Central na sua cabeça, Demo Nogueira ressaltou, ao
mesmo tempo, que o desenho final da nova instituição resultou de
negociações que envolveram "demoradas" consultas e "valiosas" co-
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laborações. Ao recuperar essas negociações, Denio mapeou as "resis
tências" e os "apoios", estabelecendo um campo de embate onde
identific,)u os " opositores" e os "aliados" do Banco Central. Mesmo
consagrando a tradição que coloca o Banco do Brasil como um dos
principais focos de resistência à criação do banco - "os funcionários
do Banco do Brasil tinham receio de que, com a criação do Banco
Central, viessem a perder sua autonomia e portanto o prestígio de
que gozavam"33 -, Denio Nogueira identificou no setor econômico
urbano contrário ao controle monetário, em especial a Fiesp, o maior
opositor da criação do Banco Central:
"A Fiesp não queria o Banco Central. E a prova disso é que
depois, no governo Costa e Silva, e mais ainda no governo
Geisel, o Banco Central foi totalmente descaracterizado."3i
Na avaliação de Denio Nogueira, os modelos econômicos adotados
pelos governos que se seguiram ao de Castelo Branco - tanto o
"milagre" de Delfim, quanto o "Brasil Grande" de Geisel - viveram
/là custa da expansão monetária". Daí, a clara associação que buscou

estabelecer entre o afastamento da equipe econômica castelista e o
fim da independência do Banco Central.
Sobre a posição do setor rural, tradicional sorvedouro de créditos
públicos subsidiados e força poderosa no Congresso por onde deveria
tramitar o projeto de criação do Banco Central, o depoimento de
Denio Nogueira buscou esclarecer um dos aspectos mais controver
tidos desse projeto, ou seja, aquele que determinou o ingresso do BC
na área do crédito rural, atribuindo-lhe, portanto, funções de fomen
to. Denio Nogueira relembrou assim este episódio:
"Quando fui para Brasília parar o projeto Nei Galvão e pôr o
outro no lugar, eu precisava convencer os deputados. Busquei
então o conselho de deputados amigos( . . . ) e eles me diziam o
seguinte: 'Você não precisa conversar com todos os deputa
dos( ...) o Herbert Levy é o 'papa' no Congresso dos assuntos
econômicos. Se você não convencer o Herbert Levy, não conse
gue criar o Banco Central( ...) : Fui conversar com o Herbert
Levy e ele me disse: lEu voto no Banco Central) se você criar
o Banco Rural: Eu aí virei·me para ele: 'Mas, deputado( ...) o
que nós precisamos é de um sistema que institucionalize o
crédito rural.(. . . ) Eu me comprometo com o senhor, logo que o
Banco Central estiver criado, a mandar para o Congresso um
projeto de lei institucionalizando o crédito ruraL' Ele disse:
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'Ah, não. Esse negócio de promessa, eu estou cheio. Não confio
no Executivo. ( ...) Escreve isso na lei ... "'35
Pelos artigos 54 e 55 das Disposições Transitórias da Lei nQ 4.595,
foi proposta a institucionalização do crédito rural, ou seja, o banco
forneceria recursos para que o sistema bancário corresse o risco de
oferecer este tipo de crédito. Dois fatores teriam assim qualificado o
"apoio" do setor agrícola ao projeto do Banco Central: o voto no
Congresso e a obtenção de um dispositivo legal que lhe concedia
garantias de crédito.
Denio Nogueira também identificou o papel que o sistema finan
ceiro privado teve na criação do Banco Central. Frisando que "os
banqueiros não queriam o Banco Central [pois] preferiam um órgão
mais frágil como era a Sumoc",36 Denio Nogueira buscou afastar uma
possível interferência desse setor no projeto do Banco Central. A
respeito de uma "comissào de banqueiros" que o teria "ajudado",
negou com veemência:
"Essas três pessoas, que foram comigo para Brasília convida
das por mim, foram escolhidas para me facilitar a entrada no
Congresso, exclusivamente com este propõsito. Nenhum deles
estava ali porque era banqueiro nem contribuiu em nada,
absolutamente nada, para o projeto de lei do Banco Centra!."37
A ênfase reiteradamente dada por Denio Nogueira ao peso do
fator político na aprovação do Banco Central, entronizando o espaço
parlamentar como a arena privilegiada de debate que deveria "sub
meter" os grupos econômicos, buscou responder a uma dupla as
piração. Por um lado, relativizar o propalado caráter autoritário das
medidas econômicas do primeiro governo da Revolução, já que o
Congresso teria preservado seu poder de negociação com o Executivo.
Por outro, afirmar as origens "democráticas" do Banco Central. Ao
ser perguntado se o Congresso teria sido pressionado para votar o
"seu" projeto, Denio enfatizou que:
"O substitutivo não foi discutido nas bases daquele regime de
urgência, em que, se dentro de 90 dias um projeto não for
vetado, está automaticamente aprovado. Teve andamento re
gular no Congresso, com muitos debates nas várias comissões
por onde passou e também no plenário. (...) A discussão no
Congresso durou mais de seis meses." 38
82

No entanto, essa "complexa" negociação que envolveu o projeto
do Banco Central, destacada como a expressão maior do debate
"democrático" que presidiu a criação da nova instituição, foi, ao
mesmo tempo, identificada por Denio como a fonte original dos
"vícios� que posteriormente vieram comprometer a sua independên
cia. Dois casos são especialmente citados: a criação do Conselho
Monetário Nacional e a atribuição de funções de fomento ao Banco
Central.
O Conselho Monetario Nacional definitivamente estava fora do
perfil de banco central que estava na cabeça de Denio Nogueira, e
sobre isso
ele foi taxativo:
/:
"O Banco Central não precisava de Conselho Monetário. O
Banco Central sabe o que deve fazer. Em quase todos os países
mais importantes do mundo não existe Conselho Monetário.39
Se, por um lado, Denio atribuiu a Bulhões a inclusão do Conselho
Monetário Nacional no projeto do Banco Central - "'ele tinha uma
inclinação forle para que os assuntos fossem discutidos em um órgão
colegiado"4o - por outro, qualificou esta iniciativa como uma "conces
são" para que o Banco Central brasileiro existisse:
'IAcho também que naquele momento, se nós tivéssemos que
rido criar um banco central sem conselho monetário, para lá

dar um assento ao presidente do Banco do Brasil, muito
provavelmente não teríamos conseguido. "41
No balanço que fez da instituição que "criou", Denio Nogueira não
hesitou em afirmar que a ampliação do Conselho Monetário Nacional
teve o "objetivo claro de enfraquecer o Banco Central":
"Estão lá quase todos os ministros gastadores,(...) os dos
Transportes, da Viação e Obras Públicas etc. - com o mesmo
poder do ministro da Fazenda, que é, por definição, o homem
que defende a moeda. Ora, isso enfraquece o Banco Central."42
Já a função de fomento conferida ao Banco Central, mesmo
sublinhando que fora o preço pago pelo "indispensável" apoio da
bancada ruralista no Congresso, Denio reconheceu que "isso tornou
o Banco Central um órgão de expansão monetária concedendo van
tagens de caráter político".43 Mas negociação, alertou, não deveria
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ser confundida com " submissão". Era preciso, pois, afastar a sus
peição de que tivesse cedido "no essencial" para criar o Banco Central:
"Nessa hora eu vendia a .alma ao diabo para criar o Banco
Central. Eu tinha o compromisso de criar, o ministro Bulhões
e o presidente Castelo Branco tinham confiado em mim. Mas

não vendi não. E vou dizer por quê."44

o episódio relembrado por Denio Nogueira como uma importante
peça de defesa contra as acusações de que teria havido "submissão"
do Banco Central envolveu o mesmo deputado Herbert Levy, o "papa"
do Congresso em assuntos econômicos, e a quem Denio precisou
"convencern para criar o Banco Central.
"Quando o projeto do Banco Central ainda estava andando no

Congresso, eu devia muito ao então secretário da Mesa da
Câmara dos Deputados, Paulo Watzl. Ele era paulista, muito
ligado ao deputado Herbert Levy.(. . .) Depois que o Banco

Central foi aprovado, eu já na presidência, o Paulo Watzl veio
ao Rio me fazer um pedido em nome do Herbert Levy.(. . .)

Várias municípios do Brasil contrataram entâo com a Siemens
e a Ericson a instalaçâo de centrais eletrônicas locais.(.. .) E
várias delas se localizavam em São Paulo, na área em que O
Levy tinha mais votos. Ele é que tinha conseguido financia

mento para a compra dessas estações locais. Como anterior
mente a taxa de câmbio nào mudava, ficava supervalorizada,
e a dívida era em moeda estrangeira, o custo das centrais era
zero. Mas nós, logo de saída, em três ou quatro meses, desva
lorizamos três ou quatro vezes a taxa de câmbio. IS80 assustou
as prefeituras, que foram pedir ao Herbert Levy que o risco de

câmbio da amortização da dívida fosse assumido pelo Tesouro
Nacional através do Banco Central. Eu disse ao Paulo Watzl
o seguinte: '(...) Jamais concordarei com qualquer medida que

transfira um risco de câmbio para o Tesouro Nacional. (...) A
diferença de câmbio terá que ser incluída na tarifa.' E assim
foi feito."45
Não é difícil entender por que a perda da independência do Banco
Central era uma hipótese completamente fora das cogitações de
Denio Nogueira.

A sua fé na capacidade de o Banco Central resistir

às inflexões da política residia num conjunto de fatores que enfatica
mente procurou destacar no seu depoimento.
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A começar, pela iden-

tificação do Banco Central com os "valores pessoais" do seu "criador"
e primeiro presidente, cuja atuação sempre se pautara pela máxima:
negociar sim, submeter-se nunca.
Mas foram ainda a "competência técnica" do banco e o "aparato
legal" que presidiu a sua criação os outros argumentos apresentados
por Denio para explicar por que nào "admitia a hipótese" da perda
da independência:
"Considero o Banco Central tecnicamente quase perfeito e isso
até hoje. Naquela época, tivemos que assumir uma série de
funções que na verdade não deveriam ser do Banco Cen
tral.(oo.) sempre considerei que o Banco Central devia ser
também um escudo de defesa do Ministério da Fazenda.(oo.)
tinha mais condições de resistir a pressões do que o ministro
da Fazenda, que ocupava um cargo político e podia ser demi
tido por não atender a um pleito de pessoa politicamente
influente.(oo.) A Lei do Banco Central passou no Congresso
normalmente, não entrou em regime de urgência, levou quase
um ano em discussão. Eu achava que dificilmente o país
andaria para trás, tirando do Banco Central a força que ele
precisa para defender a estabilidade da moeda."46
Daí por que Denio fez questão de marcar que o seu afastamento
da presidência do Banco Central (março de 1967), em claro desres
peito à Lei nO 4. 595, que previa um mandato de seis anos, seria a
sentença de morte da independência do órgão. Afinal, teriam desapa
recido, de uma só vez, os principais pilares que a poderiam sustentar:
de um lado, fora comprometida a atuação "técnica" e "neutra" da
instituição, até então garantida pelo seu arcabouço jurídico-legal; de
outro, afastaram-se Os principais "avalistas' dessa independência, o
próprio Denio e o presidente Castelo Branco.
Membros da equipe econômica castelista, Denio Nogueira e Octa
vio Gouvêa de Bulhões convergem na avaliação de que foi Castelo
Branco o principal "responsável' pela "bem-sucedida' política de
estabilização da economia brasileira implementada em meados dos
anos 60, e na qual o Banco Central ocupou um papel fundamental.
Sobre o papel dos presidentes, em geral, e de Castelo Branco, em
particular, na condução da política econômica, Bulhões não hesitou
em aÍlrITIar que:
"(00') num regime presidencialista, tudo depende muito do
presidente. Se for um presidente como o Castelo Branco, as
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pressões são inúteis, pois ele não atende. Se o presidente for
fraco, ele atende àa pressões e não leva avante um plano de
estabilização monetária. A pergunta, portanto, deve ser esta:
quem é o presidente? É um presidente que mantém princípios
ou que cede a pressões?(...) Nós dependemos muito mais dos
homens do que propriamente dos regimes .. ."47
Não é dificil assim entender a ambigüidade do depoimento de
Denio Nogueira no que se refere à ambivalência da força institucional
e da interierência pessoal na origem e posterior evolução do Banco
Central. Ao mesmo tempo em que enfatizou a capacidade do órgão
de se impor, {(pela lei", até mesmo ao ministro da Fazenda

�

"não

digo especificamente ao professor Bulhões, mas�ualquer outro" -,
Denio Nogueira ressaltou que:
"enquanto o ministro da Fazenda foi o professor Bulhões tudo
funcionou perfeitamente.(... ) Se o ministro Bulhões tivesse
permanecido como ministro da Fazenda, certamente eu teria
permanecido no Banco Central, e a independência não teria
sofrido a interrupção que sofreu naquele período.

questão de relações pessoais. "48

É uma

Mas se a presença de Bulhões na Fazenda foi fundamental para
a "correta" atuação do Banco Central, mais ainda foi a de Castelo
Branco na presidência da Reptiblica, a se levar em conta os vários
episódios relembrados por Denio Nogueira em que a atuação do
presidente foi decisiva. Desses, o mais relevante foi� sem dúvida, o
que envolveu o Banespa (Banco do Estado de São Paulo) e o então
secretário de Fazenda paulista e futuro ministro da Fazenda, Antõ
nio DelfIm Neto, no fInal de 1966. Perguntado se havia recebido apoio
do presidente Castelo para negar o pedido de auxilio do Banespa, de
cerca de 70 bilhões de cruzeiros, o que implicaria emissão de papel
moeda e, conseqüentemente, aumento de inflação, Denio fez-questão
de ressaltar:
"Nesse momento, é preciso que o Banco Central tenha muita
independência, porque essa questão se transforma numa
questão política, freqüentemente envolvendo o governador do
estado e o presidente da República. Nesse caso de São Paulo,
houve exatamente isto.(...) O Banco Central recusou-se a
socorrer, e na noite do mesmo dia, ao chegar em casa, recebi
um telefonema do presidente Castelo Branco dizendo que
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tinha sido procurado pelo governador Laudo Natel reclaman
do da falta de compreensão do Banco Central em relação a uma
questão importante para o estado de São Paulo. Eu tinha todos
os detalhes, relatei-os ao presidente, e ele me apoiou total
mente."49
Pode-se pensar em alguns fatores capazes de explicar o relevo
todo especial que Denio e Bulhões conferiram à atuação do indivíduo
no nascimento e posterior evolução dos órgãos da administração
econômica e financeira do Estado, contrariando interpretações conso
lidadas que atribuem ao etlws do burocrata uma "natural" valoriza
ção da atuação da equipe técIlÍca em detrimento da individual. A
nosso ver, o tipo de solicitação - a comemoração do aniversário do
Banco Central - e a utilização do método de entrevista de história
de vida tiveram um peso expressivo na construção desse entrelaça
mento de história individual e história institucional.
Mas o projeto que uniu Bulhões e Denio num discurso comum de
recuperação do passado não se limitou a construir a memória do
Banco Central, já que se voltou também para a reconstituição da
identidade do "grupo" a que pertenciam, os "monetaristas".

De vencidos a vencedores
Solicitado a fazer uma avaliação da atuação dos economistas no
Brasil, Denio Nogueira identificou pelo menos

três

"grupos" que

teriam marcado um campo de embate intelectual e de disputa pela
condução da política econômica do país:
"Esse grupo de que fiz parte, que tinha como líder o professor

Octavio Gouvêa de Bulhões, durante muito tempo teve grande
dificuldade em convencer um outro grupo de economistas,
influenciado pela Cepal, de que o caminho que eles estavam
seguindo estava errado.(...) Eu diria portanto que esse grupo
de que me orgulho de fazer parte, ao lado do professor Bulhões,
de Alexandre Kafka, Garrido Torres, &berto Campos e ou
tros, nós estivemos falando para as paredes durante muitos
anos. O ponto de inflexão ocorreu no governo Castelo Branco,
mas depois houve um retrDcesso.(...) O grupo proveIlÍente da
Fundação Getulio Vargas deixou de liderar, foi praticamente
esquecido. Veio um outro grupo profissional,(...) principal-
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mente de São Paulo, [e] dominou o pensamento econômico no
paÍs."50
De acordo com a delimitação feita por Denio, de um lado, estariam
os chamados "monetariatas" da Fundação Getulio Vargas, que foram
recrutados para assumir postos�chave8 na equipe econômica do go
verno Castelo Branco, sob o comando de Bulhôes na Fazenda: é o caso
de Garrido Torres (no BNDE); Alexandre Kafka (no FMI); e do
próprio Denio Nogueira (na Sumoc e no Banco Central).
Do outro, estariam 06 dois "grupos" que tinham em comum uma
certa visão da economia e do desenvolvimento que, na opinião de
Denio, "era voltada exclusivamente para os aspectos materiais, e não
para os aspectos sociais".51 Um deles era o dos cepalinos - os
"estruturalistas" da Cepal -, que durante as décadas de 50 e
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disputaram com os "monetaristas" - os neoliberais da Fundação
Getulio Vargas - o privilégio de elaborar teorias e interpretações
acerca dos rumos do desenvolvimento brasileiro. Defendendo uma
eficaz proteção à indústria nacional, propondo a adoção do planeja
mento, a Cepal pregava a conveniência da intervenção do Estado
para estabelecer um novo padrão de crescimento, via apoio creditício
e investimentos estatais diretos. A desconfiança em relação a essas
políticas protecionistas e de planejamento, as restrições à interven
ção estatal na economia, que deveria se voltar prioritariamente para
a disciplina monetária, e a preocupação fundamental com a es
tabilidade da moeda colocavam o "grupo da Fundação Getulio Var
gas" em cerrada oposição à Cepal.52
Segundo Denio, esse modelo cepalino, que privilegiava a política
de industrialização substitutiva de importações, foi "vitorioso" na
década de 50. O governo Castelo Branco teria trazido uma "nova
mentalidade" que, no entanto, não se manteve por muito tempo. O
grupo da Fundação Getulio Vargas mais uma vez teria sido "vencido",
agora pela "turma de São Paulo", do "milagre', Delfim Neto à frente.
Dessa forma, ao recuperar o passado, Denio não só caracterizou o seu
próprio grupo como ·vencido", como também colocou no mesmo saco
as políticas econômicas da CepaI e do "milagre", responsabilizadas
pela "extrema concentração de renda hoje existente no país"_
Mas essa "derrota' no passado devia - e podia

-

se transformar

em "vitória" no presente. Minai, a perda de prestígio do chamado
pensamento cepalino, bem como a falência do modelo do "milagre',
abriram espaço para recuperar a experiência "bem-sucedida" do
governo Castelo Branco. A queda brusca da inflaçào, o rígido controle
monetário, o severo ajuste fiscal, o respeito à independência do Banco
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Central eram os trunfos de que Denio e Bulhões podiam dispor para
se transformar de "vencidos" no passado em "vencedoreslf no pre
sente.
O ano de 1989 já é considerado um marco do século XX. A
emblemática queda do muro de Berlim anunciou não só o despontar
de uma nova ordem mundial, mas principalmente colocou em xeque
políticas econômicas consolidadas desde a Grande Depressão do
início dos anos 30 que tinham no Estado intervencionista e planeja
dor o seu principal condutor. O neoliberalismo de Ronald Reagan e

de Margareth Thatcher, que no inicio da década enfrentara ferozes
opositores, agora seduzia até mesmo as IIlfechadas" economias da
América Latina, com sólida tradição de intervenção estatal e de
proteção ao capital nacional.
No Brasil, 1989 foi um ano político, principalmente em função
das eleições diretas para presidente apôs quase 30 anos de jejum
forçado pelo regime militar. Mas a problemática econômica era
igualmente prioritária, envolvendo desde a redefinição do papel do
Estado na economia, passando pela negociação da dívida externa e
relações com o FMI, e chegando até mesmo à delicada questão da
redução da proteção ao capital nacional e da conseqüente abertura
do mercado brasileiro ao exterior. A isso se acrescente a aceleração
inflacionária, a sucessão dos planos econômicos, a ascensão dos
economistas ao núcleo central das decisões na área econômica, e
tem-se a pauta dos desafios do presente que "orientou" a reconstl'ução
do passado.
As entrevistas de Octavio Gouvêa de Bulhões e de Denio Noguei
ra, concedidas em grande parte entre abril e novembro de 1989, só
podem Ser analisadas levando-se em conta a agenda de temas desse
presente que envolveu entrevistados e entrevistadores na recons
tituição do passado. Ao fazer um balanço dos acontecimentos que
marcaram esse ano, Bulhões exprimiu tanto a profundidade dessas
mudanças, quanto um certo sentimento de "'vitória".

"É isso o que está acontecendo agora. Mesmo os países es
tatizantes estão proclamando a vantagem da economia de
mercado. De maneira que eu, um pobre coitado, nesse artigo
dos anos 50, í á estava prevendo uma coisa que está acontecen
do agora. Eu nem sabia que tinha boa visão. Naquela época já
estava dizendo coÍsas que hoje estão sendo repetidas por
Gorbachev e outroS."53
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Ou seja, o "pobre coitado", que nos anos 50 proclamava a lrvanta·
gem da economia de mercado", tinha uma "boa visão", pois defendera
idéias que, cerca de quatro décadas depois, iriam ser adotadas
justamente por aqueles que mais as atacavam, ou seja, a "esquerda",
representada por "Gorbachev e outros". Se por muito tempo o grupo
liderado por Bulhões estivera "falando para as paredes", agora tinha
ouvintes atentos.
Nesse caso, era preciso atualizar a identidade do "grupo", muito
comprometida com a imagem de "monetaristas" que se fIrlllara ao
longo do tempo, marcando uma forte tradição no pensamento econô·
mico brasileiro. Como todo embate na esfera política e intelectual, a
querela "monetaristas" x "estruturalistas" se deu também no front
das im.agens que cada grupo construiu para o outro. "Monetarista"
virou sinônimo de "economista" demasiadamente preocupado com a
estabilidade monetária e a formação "técnica" (muita matemática e
estatística), e indiferente aos "efeitos sociais" de uma política de
estabilização calcada na contenção dos salários e dos gastos públicos.
Se o final dos anos 80 mostrava-se uma conjuntura particular
mente favorável às idéias "monetaristas", pareceu necessário garan
tir a viabilidade desse projeto no futuro. Livrar-se da pecha de
'frnonetaristas" era a tarefa primordial. Para tanto, era preciso, antes
de tudo, refutar as interpretações correntes na historiografia, emba
ralhando as identidades tradicionalmente por ela conferidas aos dois
"grupos".
Com este objetivo, Denio e Bulhões agiram numa dupla direção.
Por um lado, negaram a pouca importância que "seu grupo" teria
atribuído às "questões sociais" em prol da "estabilidade monetária".
Sobre o "sofrimento" que a política de estabilização causaria aos
"pobres", Bulhões se manifestou "surpreso":

"A pergunta é meio esquisita.(...) a afirmação de que a manu
tenção da moeda estável agrava a situação dos pobres parte
daqueles que não querem combater a inflação.(...) Não querem
combater a inflação, e então dizem que lutar contra ela é
empobrecer os pobres. Mas isso é uma asneira tão grande que
eu não quero nem conversar sobre esse assunto."54Denio Nogueira chegou a indicar a "redistribuição de renda no
país" como sendo
"o maior esforço feito durante o governo Castelo Branco, e
acredito que exatamente por esse motivo os que participaram
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dele não são personagrata daqueles que ainda hoje defendem
a concentração de renda.(...) Nós buscamos atingir naquela
época de forma semelhante, ou pelo menos aproximadamente
equivalente, as classes mais beneficiadas e as não-beneficia
das.(...) Posteriol'Illente, não acredito que tenha havido - a
não ser em períodos muito curtos - essa preocupação de
atingir os dois lados. .".55
.

Como podemos perceber, o eixo central das argumentações reme
teu à tese - hoje, aliás, defendida ardentemente por antigos "es
truturalistas" - de que a inflação sempre foi o grande inimigo dos
"pobres", e que, portanto, 08 economistas deveriam ser" classificados"
pela posição que tomaram em relação a esse grande "'mal". Não é pois
de surpreender que Denio Nogueira, ao se comparar com Celso
Furtado, tivesse afirmado:

" Quando eu me comparo ao Celso Furtado, me considero de
extrema esquerda e a ele de extrema direita.(...) Eu me consi
dero mais à esquerda do que muita gente porque defendo
idéias que protegem a maioria. E não é liberalismo no sentido
da mão invisível que corrige. Não, muito longe disso! O Banco
Central é o contrário do liberalismo.

É

uma intervenção na

moeda, que é como sangue no corpo humano.(...) não posso
entender como é que se pode chamar de direita uma pessoa
que quer intervir através da moeda, que é a melhor fOl'Illa de
intervenção! As intervençães que vejo feitas pela Cepal, por
um grande grupo seguidor das idéias de Celso Furtado, os
chamados estruturalistas, essas intervenções é que são de
extrema direita, porque concentram a renda. . '"56
.

O segundo ponto-chave dessa reestruturação da identidade dos
"monetaristas" era o que dizia respeito à formação "técnica" do grupo,
o que envolvia a definição tanto da economia como uma área de saber,
quanto do economista como um profissional. O depoimento de Denio
Nogueira sobre o assunto é especialmente esclarecedor para se
perceber os elementos constitutivos dessa nova identidade. Reco
nhecendo a necessidade de a economia ser um crunpo de conhe
cimento específico, Denio lamentou o "pobre" currículo da Faculdade
de Ciências Econômicas e Administração do Rio de Janeiro, por onde
se formou em 1943:
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"( ... ) o curso de economia tinha sociologia e umas três ou quatro
cadeiras de direito.(...) De economia mesmo, havia muito pou
cas cadeiras, porque os professores ainda não conheciam o
assunto."57
A formação "especializada" do economista, que o capacitaria a
atuar com "competência", devia ser conquistada em cursos de pós
graduação no exterior, o que aliás foi feito por Bulhões e pelo próprio
Denio Nogueira.58 A falta dessa "especialização", principalmente
obtida "no exterior", poderia em grande parte explicar o tipo de
atuação de economistas como Celso Furtado e DelfIm Neto. O pri
meiro
"formou-se em direito e foi de novo para a França, onde
estudou economia na Sorbonne. Naquela época(...) a França
era julgada muito atrasada nos estudos de economia.(...) A

minha impressão é que por tudo isso o preparo do Celso, na
parte teórica da economia, é muito ligeiro, é muito &aco".59
Já sobre os economistas de São Paulo, Denio enfatizou que
"a ida para o exterior dos alunos de economia da USPfoi muito
posterior à nossa experiência. Por essa razão, nós nos torna
mos superiores a eles durante um determinado período.(...)
Mesmo o Delfim, provavelmente o economista de maior valor
profissional em São Paulo, que eu saiba não tem curso no
exterior" .00
Mas, ao mesmo tempo em que destacava o valor da capacitação
técnica que os tornava "superiores", Denio procurou afastar a idéia
de que esse tipo de formação, excessivamente voltada para a 'parte
econômica", teria afastado os "monetaristas" da "parte sociológica".
Ml1"II1ando que "a economia é uma ciência social, e como tal tem que
se preocupar com o homem em primeiro lugar" ,61 Denio recuperou,
agora de maneira positiva, a sociologia aprendida na "velha" Facul
dade de Economia:

"8 ão poucos os economistas que têm a formação dos dois lados.
Eu tive a felicidade de estudar no inicio do ensino de economia
no Brasil, quando a parte sociológica era muito mais forte que
a parte econômica.(...) tenho idéia de que nós, que viemos
dessa época em que víamos o problema sociológico com alguma
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profundidade, ficamos isolados durante muito tempo. O Con
selho Nacional de Economia, por exemplo, era um exI1io de
ouro para os economistas. Influenciou o pensamento principal
mente pela força que tinha o professor Bulhões, que estava lá.
Nós éramos vistos como se estivéssemos numa redoma, fazen·
do ciência pura enquanto os outros, que estavam na assessoria
econômica da Confederação da Indústria, ou de outras confe
derações, eram os homens voltados para o dia-a-dia dos pro
blemas. Esses homens é que passaram, depois do governo
Castelo Branco, a dominar o pensamento econômico e a orien·
tação da política econômica do Brasil. ""2

A delimitação é clara. De um lado, estava o "grupo" de Denio e de
Bulhões, dotado de uma formação ao mesmo tempo "técnica" e
"humanista", que lhe permitia, pois, tanto ver "o problema sociológico
com alguma profundidade" quanto fazer "ciência pura", e que, apesar
disso, ou talvez por isso mesmo, fora "isolado". Do outro, estavam os
"assessores» das confederações, voltados para o "dia�a·dia" da econo
mia, e que portanto a tratavam como "uma ciência voltada exclusi
vamente para os aspectos materiais"; estes se tornaram. os "czares"
da economia brasileira.
Mas o final dos anos 80 não se mostrou favorável apenas à
redefinição da imagem dos "monetaristas". O que estava em jogo
nesse momento também era a própria identidade dos economistas,
na condição de uma elite burocrática e intelectual que progres
sivamente vinha monopolizando postos-chaves no governo. Pergun
tados sobre o crescimento do papel do econollÚsta nas instâncias
decisórias antes sob responsabilidade dos " políticos", Denio Noguei
ra e Octavio Bulhões convergiram na opinião sobre qual deveria ser
a área de atuação de cada um deles. Bulhões, por exemplo, mesmo
lamentando o baixo "nível da mentalidade política", não deixou de
frisar que:

"Hoje, não resta dúvida de que o Brasil dispõe de excelentes
economistas.(...) Mas não há nomes da envergadura de um
Campos Sales ou de um Rodrigues Alves. Nesse ponto, o pais
perdeu. Quer dizer, o país está sem estadistas. E técnico sem
estadista pouco vale. »63

Denio Nogueira também atribuiu aos "políticos" a primazia na
chefia dos ministérios, mesmo 08 da área econômica:
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"Eu preferiria que o economista continuasse a ser um profis
sional técnico e que os cargos de ministro continuassem a ser
exercidos por políticos. O economista é fundamentalmente um
assessor; é o homem que orienta, na parte de economia, o
político, que tem a visão global . .. »64

É curioso notar que esse tipo de avaliação partiu de dois membros
da equipe do governo Castelo Branco) que se caracterizou justamente
por estabelecer uma nova composição da elite burocrática em que os
economistas tiveram uma inserção privilegiada. A intensificação do
processo de centralização do poder nas mãos do Executivo e seu
crescente controle sobre a economia, assim como a necessidade de
legitimação política pela racionalidade e eficiência econômica, fize
ram crescer os postos do governo que foram reservados aos economis
tas. Pode-se pensar em pelo menos dois motivos que justificariam
essa oposição de Denio e Bulhões à atuação dos economistas na esfera
política.
Em primeiro lugar, é preciso levar em conta o peso da tradicional
dicotomia entre ntécnicos" e "políticos", que foi um elemento-chave
na construção da identidade dos "economistas" dessa geração, que
precisavam ser reconhecidos como atores competentes na arena
decisória. As palavras de Denio são bem ilustrativas!
"(...) insisto que o economista é um profissional de um tipo de
atividade que deve ser isolada da política. Quando ele exerce
um cargo político é obrigado a fazer concessões muitas vezes
excessivamente forles para a sua formação de economista. O
presidente do Banco Central, por exemplo, tem que ser um

profissional puro, não deve ter nenhuma inclinação para so
luções políticas. Já a sua contrapartida, que é sempre o minis
tro da Fazenda, deve ser um político.(...) Sou muito contrário
ao economista no Ministério da Fazenda. . . 1165
Mas se o peso da tradição influiu, a voz do presente falou mais
alto. E isso não apenas em função dos sucessivos fracassos dos planos
econômicos que abalaram a confiança na capacidade de os economis
tas comandarem os rumos da política econômica do país, mas prin
cipalmente pelo escãndalo financeiro que marcou a saída de Elmo
Camões da presidência do Banco Central, em junho de 1989. Afinal,
a via que ligava os economistas à política era de mão dupla, e se
" técnicos" ocupavam áreas "políticas", o contrário poderia ocorrer, e
ocorreu logo com o Banco Central.
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A guisa de conclusão, é preciso destacar, em primeiro lugar, o
papel decisivo que a memória tem na estruturação de identidades.
Entrelaçando suas histórias pessoais com a história do Banco Cen·
trai, as entrevistas de Denio Nogueira e Octavio Bulhões favorece·
ram a construção de uma dupla identidade: a da instituição Uguardiã
da moeda", "tecnicamente perfeita" e independente; e a de uma elite
burocrática
08 "monetaristas" -, dotada de uma sólida formação,
ao mesmo tempo "ética»> Iftécnica" e "humanista",
-

Deve·se igualmente ressaltar que as entrevistas de história oral
não se limitam a recuperar o tempo passado, mas, como pudemos
ver, inserem-se decisivam.ente nas questões do presente. A análise
dessa atualização do passado no presente, ou seja, a história da
memória, mostra· se assim um importante elemento de compreensão
do presente. Tanto conferindo ao Banco Central origens calcadas em
valores tais como independência, neutralidade e competência, quan
to reconstituindo a identidade dos "monetaristas", os depoimentos de
Denio Nogueira e Octavio Gouvêa de Bulhões tornam-se assim fontes
valiosas para a compreensão do debate acerca do papel e das atri
buições de instituições·chaves como o Banco Central, e de elites
burocráticas importantes como os economistas, numa conjuntura
critica como O final dos anos 80.
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Registro oral, história e grandes
.

-

organlzaçoes
José Luciano de Mattos Dias·

o objetivo deste artigo é apresentar algumas reflexões acerca do
desenvolvimento de acervos orais relativos à história de empresas e
organizações governamentais, com base na experiência desenvolvida
pelo Programa de História Oral do CPDOC da Fundação Getulio
Vargas. InicialmenteJ descrevemos o proj eto institucional e intelec·
tual que determinou a criação desses acervos. Em seguida, discuti
mos as contribuições que a utilização das técnicas de história oral
pode trazer para a reconstituição da trajetória institucional de tais
organizações. Por fim, avançamos algumas idéias acerca dos proble
mas envolvidos na constituição desse tipo de acervo.

Os novos aCervos
"Portanto, se o intelecto dispuser apenas da imagem sensível
como meio pelo qual o objeto lhe esteja presente e não dispuser
de nenhuma representação inteligível, não parece que possa
distinguir o verdadeiro do verossímil através de algo em que o
objeto lhe é revelado." (Scot, John Duns. Comentário às sen
tenças de Pedro Lombardo. seção I, artigo 3, parágrafo 251.)
Os acervos de depoimentos orais que iremos comentar aqui são
constituídos por entrevistas realizadas no contexto de convênios
realizados com a Petróleo Brasileiro S.A. (petrobrás) e Centrais
Elétricas Brasileiras (Eletrobrás), entre 1987 e 1990. Eles incluem,
basicamente, depoimentos de políticos e burocratas envolvidos no
processo de criação dessas empresas e de executivos e técnicos com
carrejras diferenciadas. O acervo do Projeto Eletrobrás inclui 19
entrevistas, num total de, aproximadamente, 135 horas de gravação.
•

Pesquisador do Programa de História Oral do CPDOC/FGV e doutorando em ciência

politica pelo Iuperj.
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o Projeto Petrobrás soma 38 entrevistas, compondo cerca de 215
horas de gravação.
A seleção dos depoentes obedeceu a algumas diretrizes gerais, em
função dos objetivos de cada projeto, mas, por vezes, tivemos de
flexibilizar sua aplicação. Em geral, os políticos e burocratas foram
escolhidos com base na importância de sua participação no ãmbito
do Legislativo e do Executivo, respectivamente, durante o processo
de criação das empresas. No caso de técnicos e gerentes, a seleção
teve como ponto de partida os primeiros presidentes e diretores das
empresas, mas, à medida em que prosseguiram 08 trabalhos, pôde
estender-se também para QCUpantes de postos de direção em outras
áreas ou companhias subsidiárias. No primeiro caso, a disponibili
dade pessoal também oondicionou a escolha dos entrevistados, e, no
segundo, o critério fundamental foi a posição ocupada na empresa e
a carreira desenvolvida.
Do ponto. de vista do trabalho de pesquisa, a execução desses
projetos deveria representar, à primeira vista,

um afastamento

muito pequeno com relação à sistemática habitual de trabalho do
programa de História Oral. Se é verdade que o estudo da burocracia
pública abria, de fato, novas áreas de investigação, também é verdade
que as duas modalidades de entrevistas mais empregadas pelo
programa, de cunho biográfico ou de cunho temático, podiam perfei
tamente dar conta da trajetória de políticos ou administradores
envolvidos com a criação ou com os primeiros anos de funcionamento
dessas empresas e organizações.
A técnica de estabelecer paralelos entre a biografia pessoal e a
conjuntura política ou econômica e daí partir para a busca de fatos
ou interpretações novos, preservados pela memória do depoente,
poderia funcionar a contento também no caso dos projetos realizados
para empresas estatais. Sobretudo se o depoente possuía uma traje
tória pessoal mais ampla que seu relacionamento, como político ou
administrador, com a entidade estudada. Nada mais fácil, por outro
lado, do que relacionar a trajetória das organizações acima citadas
com a história política brasileira.
Entretanto, quando a primeira condição não se verificava, ou
seja, quando o depoente havia cumprido sua trajetória profissional
envolvido apenas com os assuntos internos da organização, uma
perspectiva realmente diversa de trabalho se divisava. Na verdade,
para a elaboração de roteiros para tal tipo de depoimento, tornava-se
clara a necessidade de uma orientação exatamente inversa àquela
habitualmente praticada. Era preciso agora centrar todo o trabalho
de investigação nas especificidades da evolução institucional dessas
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organizações, fazendo referências apenas genéricas à história políti
ca brasileira. Uma vez consolidado este diagnóstico, toda a agenda
de estudo, conseqüentemente, tinha de ser conformada à nova dire
triz.

O estudo da trajetória dessas organizações passou a demandar,
assim, o envolvimento dos pesquisadores com outras áreas de conhe
cimento, relacionadas às teorias da organização, aos estudos admi
nistrativos, além dos aspectos tecnológicos ou institucionais especí
ficos dos setores de atuação dessas organizações. Tratava-se, na
verdade, de uma reordenação considerável das atividades de pesqui
sa, normalmente associadas à realização de entrevistas com mem
bros da elite política.
Por outro lado, a percepção de que a constituição desses acervos
exigiria uma perspectiva diferente de trabalho, precisamente voltada
para a vida interna dessas organizações, lançou luz também sobre os
motivos que as levaram a requisitar o trabalho do CPDOC e sobre as
novas possibilidades de utilização das fontes orais.
Em primeiro lugar, cabe perguntar por que tais organizações, em
determinado momento, manifestaram interesse pela constituição de
acervos de depoimentos orais. Ao nosso ver, 08 motivos são variados,
uns de natureza geral e outros mais relacionados às possibilidades

oferecidas por um arquivo oral.
Falando em termos gerais, tratava-se de instituições com forte
identidade própria, derivada, em larga medida, de seu caráter públi
co e das repercussões políticas e sociais de suas atividades. A criação
e a manutenção da imagem dessas organizações estão muito alêm
do trivial simples oferecido pelo binômio propaganda e marketing,
destinado a um público consumidor indiferenciado. Ela envolve a
reprodução dos seus valores organizacionais em seus próprios qua�
dros, a manutenção de uma identidade funcional, a difusão da
relevância política, econômica e cultural de sua atuação. Em outros
termos, sua imagem pública também é matéria de administração
interna. O trabalho de elaboração de sua imagem histórica, portanto,
é uma tarefa que possui um peso específico.
No que se refere ao arquivo oral, a preferência prende-sel ao nosso
ver, a outra ordem de motivos. Do ponto de vista do produto final,
dificilmente um projeto de história oral termina produzindo uma
interpretação fechada, como seria nonnal no Caso de um livro

ou

artigo. Por mais que a entrevista esteja condicionada pelas infor
mações e hipóteses de trabalho trazidas pela participação dos pes
quisadores, ainda assim não se pode alterar o fato de que o texto da
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entrevista, seja interpretativo, seja informativo, é produzido pelo
entrevistado.
Por outro lado, uma coleção de depoimentos dificilmente apresen
taria a "neutralidade axiológica" de uma coletânea de documentos.
Por mais supersticiosos que sej am os historiadores em relação à
tecnologia do século XX, eles ao menos estão certos quanto ao fato de
que o caráter "problemático" da info:rmação - seja sua análise, coleta
ou produção - é mais patente no caso do depoimento oral: qualquer
palavra é interpretação.
Assim, as organizações patrocinadoras não necessitavam com�
prometer�se com uma interpretação específica ou datada, eventual�
lllente produzida pelo pesquisador, e poderiam dispor de Um registro
vivo dos agentes de sua história. Além disso, poderiam eventual�
mente dispor também do trabalho de pesquisa necessário para a
elaboração dos roteiros das entrevistas, que exibem as mesmas
garantias de um texto escrito, consolidado em relatórios de trabalho,
artigos ou textos de ocasião.
Quanto ao problema da independência do trabalho intelectual, é
justo reconhecer que asslul como os entrevistadores - ou os leitores
da entrevista - não precisam estar convencidos das visões particu�
lares de seus depoentes, registradas nos depoimentos, tambérn não
há garantia alguma de isenção a priori por parte de um pesquisador
que trabalhe com metodologias tradicionais. De qualquer forma, o
depoiInento oral é sempre uma fonte ao lado de outras. Talvez mais
desenvolvida tecnologicamente do que a prática notarial da verifica�
ção juramentada da fidelidade do documento escrito. No fundo, a
inforlnação independe de seu veículo físico, mas o uso da fonte oral
dá menos lugar ao misticismo da informação objetiva.
Essas considerações nos levam a um segundo ponto, específico,
enl

l arga medida, do desenvolvimento brasileiro. Todas estas orga�

nizaçoes) apesar de suas dimensões, de sua imensa importância no
passado do país e de seu papel decisivo em seu futuro, são organi�
zaçoes jovens. Boa parte de seus fundadores ainda é viva. Possuem
uma trajetória complexa e diversificada, mas raramente contam
Inais do que 40 anos de existência. Dispõem, portanto, da rara
possibilidade de preservar o registro da memória de seus fundadores,
eln sua viva voz, através da uníão da história com Os nleios técnicos
providos pelo registro luagnético. O registro oral permite, para essas
organizações, não sô a preservação de sua experiência histórica, mas
dessa experiência tal COIIlO vista por seus próprios membros, através
de Ull1a tecnologia que) habituahnente, poupa tempo, espaço e tra�
balho.
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Há mais ainda. Freqüentemente a montagem de arquivos tradi
cionais é materialmente problemática pela inexistência de séries
sistemáticas de documentos relacionados ao funcionamento adminis
trativo. Uma ênfase excessiva devotada às tarefas gerenciais pode
simplesmente descurar a constitulção ou preservação de acervos
documentais. Nessa situação, o registro oral mostra-se a única pos
sibilidade de recuperar um passado que, apesar de recente, deixou
poucos traços.
Por fim, apenas mais uma pergunta. Quem permitiria que sua
vida fosse analisada apenas por uma amostra, nem sempre represen
tativa, de documentos escritos a ela relacionados, se dispusesse da
oportunidade de falar sobre ela, de interpretar suas ações e impor
alguma lei ao confronto infindável entre o objetivo e o subjetivo?

História, organizações e ação individual
"Policies and practices pursued by Standard Oil executives
during the years prior to 1882 emerged in a variety of ways.
Some policies were evidenced by votes of directors of compo
nents of the alliance and gradually won more general accep
tance among its members. In other instances precedents and
practices developed into policies over time; no formalized
statement ever indicated the direction in which the leaders
were travelling, but in a succession of separate steps they
evolved a significant behaviour pattern: (Hidy & Hidy. His

tor)' ofStandard Oi! Compan)' (New Jersey).

v.

2, capo 2.)

Como vimos, a constituição de nossos acervos foi o resultado de
dois rnovinlentos diversos. Por um lado, organizações governamen
tais tentavam construir uma visão específica e interna de sua traje
tória histórica. De outro lado, o Programa de História Oral do
CPDOC deixava o exame da macro-história política, para enveredar
pelo estudo de um novo objeto, a organização empresarial. Cabe
refletir, então, sobre as possibilidades dessa união.
O reconhecimento de que esse encontro poderia ser frutífero é
recente'! Ele sustenta-se sobre a delimitação - na verdade, sobre
uma generalização - de um certo domínio da vida social, cujo estudo
era habitualmente subordinado a concepções mais gerais sobre a
sociedade humana ou reduzido à crônica de acontecimentos. A redes
coberta da especificidade dos sistemas de incentivos providos por
organizações - f'lrmas ou instituições -, suas dinâmicas internas
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de funcionamento, seus formatos organizacionais, enfim, toda uma
série de domínios que relacionam o comportamento individual não à
fatalidade histórica de sua classe, de seu país, de sua religião, mas a
um nível intermediário de organização social é, na verdade, o resul
tado de uma perspectiva que o presente joga sobre o passado.2
Perspectiva que se torna a cada dia mais significativa para a com
preensão do mundo contemporâneo, uma vez que, da provisão dos
serviços públicos à eficiência econômica, uma multiplicidade de as
pectos do funcionamento da sociedade moderna depende da eficácia
de organizações.
Modelos evolucionários de análise do comportamento social, que
incorporam regras probabilísticas e noções de estratégia, caos, catás
trofe e condicionamentos ecológicos, elaborados para o tratamento
de realidades contemporâneas e que pareciam inassimiláveis pelo
discm-so histórico, tornam-se apropriáveis se o objetivo não é explicar
toda a evolução humana nos últimos cinco milênios, mas o percurso
institucional de uma determinada organização.3
Da meSma maneira) entretanto, que o reconhecimento das ques
tões específicas ao estudo das organizações pode significar uma
perspectiva nova para o estudo da história, também o instrumental
histórico pode transformar o modo

habitual de considerar estas

questões. Trata·se de um percurso de ida e volta. O estudo das
organizações modernas, por exemplo, sempre foi marcado ou por uma
certa corrente do pensamento econômico, baseada em um conceito
estreito de racionalidade, ou por versões mais ou menos brutais de

behaviorismo. A superação dos impasses metodológicos a que tais
paradigmas teóricos conduziram o estudo do funcionamento de orga·
nizações pode, entre outros, seguir o caminho de Uma perspectiva
histórico�sociológica,4 que contextualize a noção de comportamento
racional com que operam.
Além .disso, a suposição de que as organizações obedeceriam a
trajetos mais ou menos necessários, dadas certas condições, tornava
o tempo indiferente para o processo de interação entre variáveis
comporlamentais e institucionais. A possibilidade de cursos alterna
tivos de ação ou de respostas institucionais diversas, segundo está
gios específicos dos trajetos históricos, ficava afastada, com o conse
qüente empobrecimento do tratamento dado à empiria e da explica
ção científica. Paralelamente, nesse intercâmbio, em que o discurso
histórico oferece a possibilidade de contextualização para o compor·
tamento racional, ele deve também, em troca, passar a conceber o
fluxo temporal como lugar dos eventos e não como um encadeamento
causal necessário.fi

103

Na verdade, esse processo de reconfiguração de objetos e de
metodologia constituí um novo patamar) a partir do qual antigas
questões resolvidas adquirem nova complexidade. Veja-se o caso, por
exemplo, do processo de decisão:
"Algumas análises anteriores da tomada de decisão em orga
nizações) particularmente em economia, viam as organizações
conlO atores possuindo atributos norm almente assignados a
:in(}jvíduos, especificamente, um coerente e bem definido con
junto de preferências. Entretanto, na maioria dos casos, o
processo de decisão em organizações foi percebido como um
processo envolvendo múltiplos atores com preferências incon
sistentes, um sistema político, portanto."o
Essa nova postura significa qualificar as premissas clássicas das
teorias de escolha racional, utilizando-se justamente d a contextuali
zação provida por teorias da organi�ação mais sensíveis

a

variáveis

histórico-sociológicas. Nessa perspectiva, merece também uma rede
finiçao o

eX31ne

do sentido da ação humana em organ izações:

<ISe o progresso científico é medido pela sínlplificação, então
esta é urna história de retrocesso. De urna perspectiva simples,
antecipatóri a, de escolha racional. nós caminhamos para o
reconhücirncnto dos limites da racionalidade, em seguida para
a consideração dos conflitos internos

€,

mais adiante, para

concepções de ação humana historicamente determinadas,
para chegannos

a consciência das profundas ambigüidades

envolvendo ação em organizações."7
Se, como afirrna March, estanlOS passando de uma situação de
maior simplicidade teórica para uma de maior complexidade teórica,
isto significa que, para dar conta da empiria a ser analisada, o

instrumental de investigação deve também ser transformado.s E o
primeiro passo dessa transformação deve reconhecer as implicações
metodológicas da racionalidade contextualizada e buscar novas fon
tes de informação:

"Há uma segunda ligação entre o estudo de

populações

de

organizações e pesquisa histórica. Pesquisas ecológicas reque
rem um entendimento dos contextos institucionais das popu
lações de organizações. Esta informação pode vir de entrevis�
tas com indivíduos relacionados a estas organizações, da his�
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toriografia existente ou da imprensa popular. Quaisquer que
sejam as fontes, boa pesquisa acerca da dinâmica das popu
lações de organizações, que-são estudos quantitativos, susten
ta-se em dados qualitativos para uma especificação realista de
modelos de investigação,'''-J
Dessa maneira, o estudo de organizações mostra-se hoje muito
mais apto, teórica e metodologicamene, a assimilar e a tratar a
irúormação de natureza histórico-qualitativa. Firmou-se o diagnósti
co de que os modelos quantitativos, além de seus problemas especí
ficos, apresentam mais um, de natureza substantiva: sua interpre
tação. O arbitramento indiscriminado de detenninados parâmetros,
em nome da possibilidade de formalização e quantificação, mostrou
se improdutivo ou parcial. As possibilidades, portanto, abertas a um
estudo interdisciplinar que dê resultados concretos são, no mínimo,
encorajadoras.

É justamente neste campo de possibilidades que se situa o esforço

analítico deste texto. Se ainda estamos longe do rigor necessário a
uma história de empresas realmente completa, os depoimentos re
colhidos ao longo desses anos mostram-se uma fonte preciosa de
irúonnações, ao mesmo tempo em que revelam as potencialidades do
uso da metodologia oral no tratamento destes temas. Na seção
seguinte, exploraremos, portanto, estes dois aspectos.

Empresas estatais como grandes organizações

De forma geral, quase todos os depoimentos servem como testemu
nho de um mesmo processo, qual seja, a diferenciação das estruturas
do Estado através da constituição de um grupo de empresas esta
tais.IO Os passos desse processo são, entretanto, iluminados de uma
forma específica pelas entrevistas, revelando alguns aspectos impor
tantes do processo de modern.ização da administração pública brasi

leira.
Como foi possível, por exemplo, a diferenciação das empresas
estatais e outros organismos de intervenção econômica, como o
BNDE, com respeito às agências tradicionais da burocracia federal?
As respostas habituais a esta pergunta

�

introdução do recrutamen

to por mérito, a criação da sociedade de economia mista - apenas
repõem as perguntas em outros tennos. Em quase toda a historio
grafia subsiste a idéia de uma necessidade lógica nesse processo.
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Entretanto, quais os fatores que viabilizavam a decisão política
de isolru" estas estruturas? Quais eram suas bases, em teTInOS de
expertise técnica e gerencial? Como se tomou permanente a separa
ção do clientelismo político? Como eram definidos tais limites? Quais
as conseqüências, a longo prazo, das decisões adotadas? A experiên
cia dos anos recentes, quando a redemocratização do país veio acom
panhada da deterioração do padrão gerencial dessas empresas, mos
trou que nada existe de necessário nesse processo.
Com o aux11io das entrevistas, podemos tocar em alguns pontos
que ajudam a responder estas questões.
Eletrobrás
Formalmente, a empresa holdíngfederal Eletrobrás é criada apenas
em 1962, após um longo processo de negociação no Congresso, envol
vendo uma série de aspectos da política governamental para o setor.
Entretanto, do ponto de vista prático, a criação da Eletrobrás era
apenas o coroamento do sucesso das iniciativas de alguns governos
estaduais na criação e gestão de empresas estatais no setor elétrico,
após décadas de um relacionamento conflituado com empresas es
trangeiras em operação no país.
Dentre estas, as Centrais Elétricas de Minas Gerais (Cemig)
desempenharam um papel destacado, tanto pelo seu pioneirismo
quanto pelo fato de que tiveram alguns de seus principais executivos
guindados à administração federal, com a eleição de Juscelino Ku
bitschek para a presidência da República. Tomando aqui a Cemig
como foco, nos depoimentos de alguns de seus principais dirigentes
existem indicações importantes acerca da origem, por exemplo, da
expertise técnica e gerencial.
A fonte da experiência para a modernização das estruturas
administrativas no setor elétrico ocupa um lugar privilegiado no
depoimento de John Cotrim, ex-presidente de Furnas. Destaca ele,

sempre que possível, o papel da experiência de vários técnicos nas
companhias estrangeiras e do impacto dessa experiência. Vejamos,
por exemplo, a importância da auditoria interna revelada quando
trabalhava na Amforp, empresa norte-americana operando no Bra
sil:

"Este é um episódio que contarei mais tarde, porque é muito
ilustrativo, muito ilustrativo. Mas quando fui para a diretoria
da Cemig, e num determinado momento lá levantei o problema
da organização interna da auditoria da firma, o tesoureiro da
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companhia - ou o chefe da contabilidade, eu não me lembro
bem, que tinha sido um camarada que tinha exercido a mais
alta posição no estado de Minas antes de ir para a Cemig, tinha
sido tesoureiro-geral do estado, um titulo parecido com este 
ameaçou pedir demissão, porque achava que aquela minha
proposta era um voto de desconfiança. Ele achava que com ele
na companhia não precisava ter auditor. Porque ele confundia

auditoria com tribunal, tomada de contas, devassa. Isso vinte
anos depois, vinte anos depois, e eu que tinha pensado que esta
coisa de eu não saber quando entrei para a companhia [Am
forp] era ignorãncia de recém-formado; era rotina no Brasil, e
é até hoje. A maior parte das companhias não tem auditoria
interna, não. Se rem, é só para constar, é só para inglês ver.
Companhia de governo, eu conheço uma que tem, uma... Não,
digo mais: eu conheço umas duas ou três que têm." (Cotrim,
John R. Depoimento (1990). Rio de Janeiro, CPDOC/ Centro
da Memória da Eletricidade no Brasil, 1990. p. 51 e 52.)
Para além, portanto, da experiência técnica, acumulada nos anos
de trabalho como engenheiro, a convivência com padrões administt-a·
tivos mais modernos teria decisiva importância no momento da
criação das novas organizações. A exposição desses indivíduos a
outros tipos de valores institucionais mostrou-lhes, de fato, o cami

nho a seguir:
"Ah bom, este é um outro capítulo que merece até um relatório
especial.

É uma pesquisa que merecia ser feita até em sepa

rado. Eu sempre declarei, em vários discursos e pronuncia
mentos que tenho feito, ao longo da minha vida profissional,
que um dos fatores que contribuíram para que o setor elétrico
brasileiro se destacasse bastante na administração pública
brasileira, foi que ele teve origem exatamente na formação
profissional que as empresas estrangeiras deram ao setor no
Brasi\. Quase todos os grandes dirigentes do setor elétrico que
fizeram as grandes companhias no início e que depois consoli
daram o setor, saíram do setor privado estrangeiro elétrico no
Brasil, que foi a grande escola de formação de pessoal."(Co
trim, John R. 1990, p. 114 e 115.)
E retoma, logo depois, ao mesmo tema para comparar a experiên
cia do setor elétrico com o restante das empresas estatais:
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"E isso foi uma das chaves do sucesso, porque ela [a Arnforp]
criou uma escola e criou modelos, modelos de companhia,
modelos de administração, modelos de operação, modelos de
finanças, de controle financeiro, e isso foÍ sendo copiado por
nós, que íamos passando para o setor estatal e íamos aplicando
aquilo que a gente tinha aprendido.

É o único setor da econo

mia brasileira que teve essa escolaridade. O setor siderúrgico
não teve, e vários outros setores que se formaram depois, que
se organizaram, por força das circunstâncias, sob a égide do
Estado, nunca tiveram. O próprio petróleo não teve; o petróleo
teve de se organizar por um autodidatismo puro. A Petrobrás
teve de se organizar por si, num processo autodidata, porque
não teve nenhuma companhia de petróleo no mundo para
ensinar como é que se montava uma companhia dessas e como
é que se operava uma companhia dessas. Mas nós tive�
mos. "(Cotrim, John R. 1990, p. 1 15 e 1 16.)

o depoimento revela claramente a importância da experiência
dos técnicos do setor elétrico, sobretudo em termos gerenciais, nas
empresas estrangeiras.
Outro tema importante para a história desse conjunto de empre
sas constituídas pelo Estado brasileiro é o processo através do qual
elas foram protegidas, em seu desempenho técnico e formação de
pessoal, da influência dos interesses políticos. Não custa lembrar que
no mesmo momento em que eram criadas, a administração direta via
fracassar sucessivos projetos de reforma. Quanto a este ponto, Co
trim, entretato, limita�se à constatação:
"Agora, em todos esses períodos, os diretores foram criados por
indicação minha, por convite meu ou por sugestão. Eu tive o
privilégio, durante os

17 anos que dirigi Furnas, de nunca ter

tido um diretor imposto: todos os diretores foram escolhidos
por mim, previamente. Eu os conhecia antes, sabia quem
eram, propunha e eram aceitos. Isto é um dos mistérios do
setor elétrico. Costumo dizer, tenho feito vários pronuncia
mentos a esse respeito, que uma das razões pelas quais o setor
elétrico brasileiro se tornou, numa certa época, um dos mod.e�
los para o Brasil, para a administração no Brasil, é que ele
conseguiu, por um núlagre que não sei qual foi, durante um
grande período da sua história, principalmente desde o gover
no Kubitschek até recentemente, ficar imune ao clientelismo
político na seleção dos seus dirigentes. Como eu digo, durante
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17 anos, desde 57 até 74, não teve um diretor, um chefe

de

departamento, uma figura importante na companhia, um
consultor jurídico, fosse quem fosse, que não fosse profissional
escolhido ou de carreira dentro da companhia. "(Cotrim, John
R. 1990, p. 234 e 235.)

o depoimento de Mauro Thibau, diretor da Cemig e, depois,
ministro das Minas e Energia, revela, entretanto, mais detalhes
sobre o tema. O depoimento revela a natureza político-eleitoral do
compromisso obtido e os vários mecanismos, pessoais e institucio
nais, postos a funcionar em favor desse compromisso:
"As posições obtidas pelo Juscelino foram todas elas na base
da legitimidade eleitoral. No caso da vitória dele, foi uma
vitória expressiva e deu a ele muita autoridade para ele, então,
fazer o que disse que ia fazer. Porque ele fez a campanha nesse
sentido e mobilizou todas as forças do estado. E também, honra
seja feita, ele não procurava provento político total nas minú
cias da ação, no seu desdobramento. Ele queria fazer estradas,
ele chamava o pessoal que entendia de estradas e entregava.
Ele queria fazer energia, ele chamava ... como chamou o Lucas
IJÚpes. Quer dizer, então não era o afilhado político dele, não
era o protegido do cabo eleitoral, do deputado tal e qual. Nós
que fomos para a Cemig não tínhamos ligação política nenhu·
ma .. : (Thibau, Mauro. Depoimento (1990). Rio de Janeiro,
CPDOC/ Centro da Memória da Eletricidade no Brasil, 1990.
p. 104.)

o projeto de Juscelino, ao preparar, no governo de Minas-Gerais,
sua plataforma para a presidência, tornava o êxito dos empreendi
mentos estatais absolutamento decisivo. Mauro Thibau retoma ao
mesmo ponto, em outro trecho da entrevista:
"Quer dizer) ele tinha necessidade de ter êxito para poder se
firmar no país. Então qual era o preço do êxito? O preço do
êxito era basicamente fazer o que o Lucas Lopes dizia para
fazer. E o Lucas Lopes, inteligente, como eu digo, uma mistura
de sabedoria política com o conhecimento técnico profissional,
ele sabia que para se executar não podia ser com aqueles.
Tinha que ser com os que ele sabia que iriam dar certo, não é?
Porque tendo sido duas vezes secretário de Estado, ele conhe109

CiR muito bem o que era o administrador típico do estado. A
maneira, a mentalidade .. ."(Thibau, Mauro. 1990, p.124.)
o grau de sucesso dessa iniciativa pode ser aferido pela confiança
com que os membros da direção técnica podiam afirmar:

"Então o governo de Minas somente podia colocar capital na
Cemig se detivesse o controle acionário. Esta foi a limitação
caracterizadora da ação estatal. Mas em termos de mentali�
dade, em termos de operacionalidade, a Cemig era uma em�
presa privada."(Thibau, Mauro. 1990, p. 1 12.)
o mais interessante é constatar que esta independência, uma vez
conquistada, não permaneceu permanentemente fora de perigo. A
cada novo governador eleito em Minas Gerais, uma estratégia espe�
cifica tinha de ser montada para garanti-la. Seguidamente isto foi
sendo feito a partir da cooptação de algum membro, com formação
técnica, pertencente ao círculo político do novo governo (Thibau,
1990, p. 140 e segs.) e com algum nível de atendimento a demandas
políticas tradicionais (Thibau, 1 990, p. 138).
Além disso, a natureza dos recursos financeiros de que dispunha
a empresa ajudava a manter a independência de �ua atuação. Nesse
sentido, os financiamentos internacionais exerceràm um papel im�
portante, substituindo recursos provenientes do governo estadual e
impondo um desempenho empresarial em seu uso. O fato de não se
depender totalmente das fontes locais contribuía para a estabilidade
no funcionamento da empresa e seu isolamento da política estadual
(Thibau, 1990, p. 158 e 1 59).
Leo Amaral Penna descreve, em outras palávras, este difícil
equilíbrio:

"Não havia necessidade porque era pura técnica. Apenas O
seguinte: o· diretor, sendo diretor da Eletrobrás, nos seus
contatos com as subsidiárias, ele tem que ser... Ele não pode
ser um puro profissional da engenharia. Ele precisa discutir e
negociar e conversar profissionalmente. Não sei se me enten
dem. Quer dizer, engenheiros, responsáveis por obras públi.
cas, precisam ter também entendimentos políticos, com p
maiúsculo. Repito: políticos com P maiúsculo. De maneira que
foi a única diferença. Na Caeeb, eu vivia numa empresa
particular, eu tive funções e contatos profissionais, de política
profissional, com p maiúsculo. Sabe que em inglês existem
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duas palavras parecidas; uma delas é politics, que é política
com p minúsculo, que existe a cântaros no Brasil, e outra é

policy. Quer dizer, as empresas de eletricidade tinham que se
entender no que concerne à

policy de desenvolvimento e de

expansão." (penna, Leo Amaral. Depoimento (1988). Rio de
Janeiro, CPDOCj Centro da Memória da Eletricidade no Bra
sil, 1988. p. 275 e 276.)
Uma breve exploração do acervo permite, assim, qualificar e
precisar alguns processos já bastante examinados pela historiografia
brasileira, mostrando a importância da experiência empresarial
estrangeira para a conformação do setor elétrico estatal e os mais
variados mecanismos de negociação política postos em funcionamen
to para garantir a separação da empresa estatal com respeito à
administração direta. Estas entrevistas mostram a importãncia dos
decisores técnicos na constituição e na reprodução do isolamento com
respeito à administração pública tradicional. O insulamento burocrá

tico não podia ser o simples resultado da decisão unilateral do agente
político.

Petrobrás
A trajetória da Petrobrás é bem diversa daquela seguida pelo setor
elétrico. A criação da empresa foi o resultado de uma ampla campa

nha popular em favor do monopólio estatal do petróleo que culminou
em 1953, e sua estrutura agregou imediatamente unidades indus
triais já sob o controle da União.
Do ponto de vista, portanto, da experiência técnica e administra
tiva, o panorama era mais complexo. Em alguns campos a experiên
cia anterior, em termos técnicos e gerenciais, era virtualmente nula.
Em outros, os técnicos existentes já haviam sido formados pelas
organizações estatais que precederam a existência da Petrobrás,
sobretudo na área do refino e exploração. A contribuição privada
limitar-se-ia ao setor de distribuição. Do ponto de vista do desem
penho da empresa, el"a impossível estar mais exposta à controvérsia
pública. O seu Sucesso ou fracasso constituiria o teste político defini
tivo tanto para as correntes nacionalistas, quanto para seus oposi
tores liberais. Assim, ao lado das questões relativas à proteção da
empresa dos interesses políticos, os problemas administrativos e de

expertise técnica assumiam grande importância.
A entrevista de Antonio Seabra Moggi, antigo funcionário do
CNP, diretor dos órgãos de pesquisa e treinamento da Petrobrás por
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mais de duas décadas, presidente de subsidiárias da empresa en1
Nova York, revela, de uma maneira bast.ante especial, vários aspec
tos importantes sobre estes temas.

No seu prilneiro momento, as atividades da empresa estavam
fortemente marcadas pelo caráter de "segurança nacional" que a
can1panha popular lhe havia impingido. Dessa forma, seja por moti
vos políticos, seja pela carência de pessoal técnico, a presença de
militares na administração superior e no corpo técnico da empresa
foi significativa. Essa opção foi tomada como sinal de sucesso da
estratégia de insulamento da Petrobrás. Antonio Moggi discorre
acerca das vantagens e dos efeitos dessa prática sobre os propósitos
orígínais da organízação:
"Esse princípio sofreu várias modificações. Prinleiro por força
dos próprios presidentes que foram nomeados para a Petro
brás. Todos eles, até recentemente, eram de origem militar e
tinhanl UIna visão adnIinistrativa vertical. Esse vezo militar,
que se aprende na Escola Militar - a disciplina militar de
cima para baixo, a hierarquia, a predominância do comando e
não do consenso -, levou a uma administração verlicalizacla
e deturpou um pouco o plano original, que era de UIna admi
nistração urn pouco luais horizontalizada, com os departamen
tos funcionando. Isso provocou, com o decorrer do tempo . . . No
início não provocou muita deturpação, porque os diretores
também existiam a curto prazo. A vida média de uma diretória
da Petrobrás era de um ano e quatro meses: a vida média. Os
diretores e presidentes eram substituídos a curtíssiIno prazo.
E sempre havia um militar à testa, pois existia a idéia de que
o militar estaria eqüidistante das facções políticas, o que seria
uma blindagem para proteger a empresa dos apetites dos
partidos políticos. Isso funcionou até certo tempo. Infeliz
mente, os presidentes civis vieram em ocasiões muito contur
badas." (Moggi, Anronio Seabra. Depoimento (1988). Rio de
Janeiro, CPDOGlPetrobrás, 1988. p. 53-4.)
Em sua visão, a centralização das decisões veio a determinar os
próp:rios rumos da evolução institucional da empresa:
"Se por um lado a presença de um militar trouxe esse mara
vilhoso escudo contras as ingerências político-partidárias, ela
de fato provocou uma

i ão organizacional completamente

v s

antagônica àquela idéia, que tinha
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o

Hélio Beltrão, de uma

estrutura organizacional horizontal, em que se teria uma
empresa com uma diretoria executiva subordinada a um con
selho de administração para a grande po1ític�, mas essa dire

toria executiva nào seria executiva no sentido da rotina coti

diana. Ela seria uma diretoria para decisões intennediárias

entre o conselho e o primeiro escalão de fato executivo, que
seria o das superintendências dos departamentos, por uma

razão muito simples: o receio de que as multinacionais conse
guissem quebrar o monopólio do petróleo) se elas se transfor

massem em subsidiárias. A primeira idéia era ter a Petrobrás
como uma holding conl várias subsidiárias - de exploração,
produção, industrial etc. -, mas isso não foi feito. Foram

criados os departamentos e só posteriormente as subsidiárias,

nas áreas não-monopolísticas. As areas monopolísticas fica
ram na nlão da empresa propriamente dita, através de seus
departamentos que deverianl funcionar executivamente, ope
racionahnente, com poderes delegados da diretoria executiva,

que passaria a fazer uma supervisão de caráter mais geral,
mais global.

Isso não ocorreu, porque o militar é levado a pensar verti

calmente. A organização militar é vertical (... ) Mas isso trouxe
uma concentração na empresa durante muito teUlpO e um

endeusamento do presidente, que passou a ser uma espécie de

figura máxima, quase Uln oráculo."(Moggi, Antonio Seabl"a

.

1988, p. 1 12 e 1 13.)

Assim, a visão geralmente otimista sobre o processo de separação
de determinadas áreas da atuação estatal das práticas da adminis
tração direta pode ser qualificada, justamente em função de seus
agentes. Vejamos como essa avaliação pode ser estendida também a

casos específicos, como foi a administração, na fase de construção e
nos primeiros anos de operação, da refinaria de Cubatão (1951·54):

"Digamos assim: os militares tinham o poder, mas não tinham
o conhecin1ento; os técnicos tinham o conhecimento, mas não
tinham o poder; e os estrangeiros tinham o know-/ww e com
isso tinham algum poder, porque não transmitiam esse know

/WW e queriam ser sempre chamados para resolver os proble

mas da refinaria, como chamamos um técnico de televisão

para consertá-la, porque não sabemos fazê-lo nós mesmos.

Tinha que haver um jeito de reunir os técnicos estrangeiros e

nacionais

c

dar a estes condições de fazer perguntas inteli-
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gentes - saber o que pedir - e conseguir que os técIÚcoS
estrangeiros abrissem a caixa preta. Essa era a grande difi
culdade.
Os militares eram transitórios - entrava um, saía outro
- e eles até queriam apoiar os técnicos nacionais, mas não
penetravam nessa caixa preta, à exceção de alguns, que eram
ao mesmo tempo militares e técnicos. Mas estes eram exceção,
a grande maioria não era téeIÚea." (Moggi, AntoIÚO Seabra.
1988, p. 102.)
Com a criação da Petrobrás, a escala das atividades foi larga
mente ampliada, sem que a empresa dispusesse das mesmas pre�
condições que, como vimos) presidiram o início das atividades da
Eletrobrás. Assim, mesmo que a proteção contra a interferência
política estivesse mais garantida, os problemas de organização e
experiência administrativa eram grandes. Nestas circunstâncias,
sempre foram cruciais para a empresa os programas de formação de
pessoal. Moggi discute de forma bastante precisa as dificuldades, por
exemplo, para a criação de gerentes na empresa:
"Houve esse problema interno na empresa, que criou, na

ocasião, entre muitos outros, o Serviço de Organização e
Gerência Administrativa, chamado Seorg. O Seorg era dirigi
do por um dileto amigo meu, mas 'daspiano', e era muito
centralizador também: não só via a organização da empresa
como ainda pretendia formar os gerentes. Porque o Seorg
dizia: 'Tira a mão daí: isso é comigo!' E ele também não o fez.
Isso ficou na terra de IÚnguém.
A empresa formou excelentes técnicos, que eram converti
dos em 'gerentes', mas sem que houvesse uma análise de seus
pendores, sem que lhes fossem dados os instrumentos adequa
dos para serem gerentes. Nem sequer se deu a oportunidade
de formação de gerentes através de cursos e estágios. "(Moggi,
AntoIÚo Seabra. 1988, p. 116.)
Repetindo uma análise do mesmo estilo, no caso especifico da
formação de geólogos:
"Mas essa era uma área [exploração) que originalmente sem
pre foi mal-aquinhoada em termos de pessoal com capacidade
gerencial, porque, para os 1.500 a 2.000 candidatos às trezen
tas e poucas vagas que existiam nos vários cursos de refinação,
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petroquímica, geologia, equipamentos, engenharia de petróleo
e geofísica da Petrobrás, havia uma seleção global e depois
uma seleção específica, para este ou aquele curso em particu
lar. Mas essa seleção global tinha uma classificação geral e os
primeiros colocados tinham o direito, desde que tivessem um
conhecimento adequado da função, de escolher para qual curso
queriam ir. Evidentemente, o candidato escolhia a refinação
ou equipamentos ou engenharia mecânica, porque estes eram.
cursos que lhe permitiam, no futuro, caso não se desse bem na
função, pular para a indústria privada, que usava indivíduos
com mais ou menos o mesmo tipo de formação. Já o geólogo, o
engenheiro ou geofísico de petróleo tinha como empregador
único a Petrobráa. Ele já estava limitado pela própria escolha.
Então, o que acontecia? O pessoal que ia para essa áreajá não
era tão bem qualificado na relação geral." (Moggi, Antonio
Seabra. 1988, p. 1 18·9.)
Naturalmente, a atividade de pesquisa científica e tecnológica na
empresa ocupa uma parte significativa da entrevista, revelando a
importãncia dada ao tema pela administração da Petrobrás. Moggi
justifica sua atuação, ao descrever o processo de criação do Centro
de Pesquisas (Cenpes):
"Um esforço todo tinha que ser feito nesse sentido. Ora, isso
não se faz com meia dúzia de 'gatos pingados'. É preciso criar
uma massa crítica que dê continuidade ao esforço. É preciso
que haja um amparo, uma vivência. É preciso criar uma
comunicação de pensamento e um estímulo à busca desses
objetivos de avanço tecnológico. É necessário fixar esses obje
tivos, que nào podem ser muitos, porque senão se dilui o
esforço. Há todo um pensamento por trás disso, que eu resumi
naquelas palavras que já disse: flexibilidade, comunicação e
participação. Nós utilizamos grupos·tarefa e adotamos a orga·
nização matricial, com grande flexibilidade, não só mental
como física, com a busca da proximidade, através de um estudo
em que os prédios tivessem disposição arquitetônica que obri·
gasse à proximidade, ou seja, a forma do circulo ou do polígono.
Tudo isso nos levou à concepção desse centro de pesquisa
flexível, que foge aos padrões dos grandes centros de pesquisa
monolíticos das grandes empresas, que nos mostraram como
não fazer. Tudo isso influencíou a criação do Cenpes."(Moggi,
Antonio Seabra. 1988, p. 191.)
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As questões de fundo, entretanto, retornam sempre em sua
entrevista. A necessidade de formação contínua de pessoal especia
lizado e o modelo centralizador, protegido pelo caráter de segurança
aacional dado ao empreendimento e por uma achninistração quase
sempre chefiada por militares, tiveram seus custos. Moggi finaliza
suas impressões sobre as conseqüências do centralismo administra
tivo da enlpresa:
"O fato é que com o gigantismo que a empresa foi assumindo,
houve uma necessidade do presidente delegar poderes, e ele
delegou para os diretores. Os diretores é que não souberam, a
meu ver, delegar via descendente. Aquela idéia de que a
primeira linha realmente executiva da empresa é o nível das
superintendências de departamentos ainda não foi implanta
da in totum. Cada diretor ainda é o ditador da sua área e quer
se preservar na sua função. Então, ele forma sua claque, sua
estrutura de apoio, não só politicamente, atuando fora da
Petrobrás, como internamente, botando em posições-chave
hOlllens de sua exclusiva comiança (... ) Acho que há o que eu
chanlo de repúblicas autônomas e independentes de cada
diretor. Há os ducados. Cada diretor é o duque daquela área.
E o rei reina, mas não governa. E cabe ao rei, como o maestro
de uma orquestra, porque, senão, ela vai ter uma porção de

spallas, uma proção de prima-donas. Ninguém vai querer se
acomodar, se harmonizar com o próximo. "(Moggi, Antonio
Seabra. 1988. p. 121.)
Este é, aliás, um problema que se tornou mais grave ainda
quando o governo perdeu a capacidade de gerador de estrat€gias, a
partir de meados dos anos 80:
"Inicialmente a Petrobrás tomou como baluarte, como meta,
como parâmetro para sua atuação a própria Lei nº 2.004. A lei,
de certa forma, define o objeto da empresa. Não é nem objetivo,
é objeto da empresa. Mas esses objetos são muito gerais.
Então, o que se tentou fazer de lá para cá foi começar a
expressar isso de uma maneira mais clara e que pennitisse ao
administrador saber onde está pisando nesse imenso lago de
areias movediças.
O governo se mostrou incapaz de fixar essa orientação, seja
porque seus órgãos não conseguem defini-la, seja porque o
próprio Ministério das Minas e Energia não tem isso muito
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presente, seja ainda porque a Comissão Nacional de Energia
não tem descido a este nível. Assim, a empresa acordou para
esse fato e, já de uns dois anos para cá, vem tentando fIxar o
que se chama de objetivos, metas, caminhos e o seu plano
estratégico de atuação: quais são os seus objetivos estratégi
cos, os seus objetivos táticos. Esse é um trabalho insano, que
vem exigindo reuniões freqüentes de toda a cúpula superior
da empresa e que proporcionou, ao final do ano, detenninados
objetivos já com alguma clareza, pelo menos em três campos:
no campo industrial, vale dizer, mais o parque de refinação e
abastecimento do país; no campo da perfuração e produção de
petróleo, sobretudo com ênfase no off-sJwre; e, fInalmente, no
campo do desenvolvimento dos recursos humanos, julgado
uma outra área extremamente sensível e ligada à eficiência
da empresa. Se nós não substituirmos o pessoal que está se
aposentando por outros igualmente ou até mais eficientes, a
empresa vai começar a envelhecer e a cair, por falta de objeti
vidade.· (Moggi, Antonio Seabra. 1988, p. 121.)
As entrevistas do Projeto Petrobrás permitem ainda o detalha
mento destes aspectos em alguns setores de atividade da empresa,
cumprindo neste caso um papel pioneiro no que tange à informação.
Tomemos o caso, por exemplo, da entrevista de Carlos Walter Ma
rinho Campos, chefe da Divisão de Exploração da Petrobrás e,
posteriormente, diretor da empresa. Ela revela aspectos importantes
da associação entre decisão gerencial em contextos de alta informa
ção técnica, como é próprio da exploração de petróleo.
Em 1965, por exemplo, a Petrobrás sofreu um amplo processo de
reorganização administrativa, sendo então criados os departamen
tos. Nessa ocasião, as atividades de exploração foram colocadas sob
a direção do Departamento de Exploração e Produção, que veio a ser
quase sempre chefiado por um engenheiro. Carlos Walter analisa

°

efeito desta reforma sobre as atividades de exploração:

"É

isso que dizíamos: ele deu uma organização ao departa

mento, mas - aí eu retomo o fio da meada -, devido a essa
sua oposição, eu at.ribuo a esse fato, o departamento perdeu
categoria de departamento e passou a ser divisão. Quando o
cIr. Pedro de Moura adoeceu, teve Um derrame cerebral (...),
veio o Franklin Andrade Gomes, j á passou a ser divisão.

Criou-se o Departamento de Exploração e Produção, a chefia
ficou com o dr. Haroldo Ramos da Silva, hoje também aposen1 17

tado, e o Franklin Gomes ficou chefiando a divisão. Depois eu
substituí o Franklin Gomes e passei a chefe da Divisão de
Exploração. Esta situação permaneceu até a presidência do
Shigeaki Ueki: a exploração perdeu o status porque, pensando
bem, a coisa principal do Brasil, sob o ponto de vista prático,
é produzir petróleo (...). As pessoas que descobrem petróleo
sempre estiyeram muito longe do poder na Petrobrás."(Cam·
pos, Carlos Walter Marinho. 1988, p. 49 e 50.)
Ainda que não houvesse perda da autonomia concedida ao chefe
de divisão na condução do processo de exploração, a diminuição do
status administrativo da função implicou uma perda na capacidade
de influir sobre as políticas gerais de investimento.
"Mas a chefia da Divisão de Exploração, por falta de um órgão
de exploração hierarquicamente mais elevado na empresa,
sempre foi praticamente um diretor de exploração. Os progra·
mas de exploração, os programas geofísicos, geológicos, as
decisões ... Imagine que eu era chefe da Divisão de Exploração
e mandava a sonda sair do Espírito Santo e ir para Aracaju
furar o tal de Guaricema, aquilo que contei. Não existia muita
cerimônia para fazer isso: eu mandava. Havia um superinten
dente acima de mim, mas ele sempre concordava, porque
aquela não era sua especialidade." (Campos, Carlos Walter
Marinho. 1988, p. 121 e 122.)
Outro aspecto bastante interessante, nesta mesma entrevista,
são os problemas associados à disseminação da informação técnica
na organização empresarial, típicos da exploração de petróleo:
UAs idéias excessivamente otimistas podem dar muito prejuízo

àqueles que vão segui· las. Mas as idéias pessimistas são
terríveis! Podem causar um dano terrível, podem atrasar a
exploração de petróleo ou a exploração mineral em décadas,
até em séculos! O sujeito enfiou na cabeça que no Rio Grande
do Norte só tem areias, como em Marajó também só tem areia,
que aquilo não tem nada ... Esse é o termo que a gente usa:
'Aquilo não tem nada!' Esta idéia vai permeando a mentali
dade de todos, inclusive dos mais jovens, e aquele sítio não vai
ter nada. De repente aparece um sujeito que diz: 'Vai ter, sim.'
Chega lá e às vezes descobre (...) Então, o preconceito, sem
uma análise mais cuidadosa ou sem a informação completa, o
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preconceito na exploração de recursos naturais, principal
mente petróleo - não digo principalmente recursos minerais,
de maneira geral -, é um tremendo... Nós temos esse pecado
de preconceito, nós, profissionais, em maior ou menor grau."
(Campos, Carlos Walter Marinho. 1988, p. 58 e 59.)
A referência à adoção dos contratos de risco para a exploração de
petróleo, em 1975, oferece também a oportunidade para o entrevis
tado se estender sobre a transformação do comportamento adminis
trativo da atividade uma veZ submetido a pressões competitivas:
"O contrato de risco, de certa maneira, embora muita gente
não reconheça isso, criou uma certa competição. Nós ficamos
com nosso espírito aguçado no sentido de fazer primeiro aquilo
que, se não fizéssemos, outros fariam. E não queríamos que
outros fizessem. Não que eu fosse contra o contrato de risco
visceralmente. Mas, como responsável pela exploração no
Brasil durante 20 anos, eU também não queria que outros
fizessem isso na minha frente: queria chegar sempre na frente,
claro. E acho que isso foi muito benéfico. A mensuração deste
comportamento em termos de resultados vai ser feita no
futuro. Os ânimos ainda estão muito acirrados em termos de
nacionalismo, seja o que for que consideremos ser nacionalis
ta, para fazermos um julgamento bastante preciso desses
contratos de risco. A minha opinião é que eles forçaram uma
situação: primeiro, atingimos e consolidamos o nível tecnoló
gico na área de exploração ao nível internacional. Isso nós
fizemos .. ." (Campos, Carlos Walter Marinho. 1988, p. 41 e 42.)
Por fim, as entrevistas podem revelar interpretações importantes

sobre a dinâmica organizacional da empresa:
"A princípio eu era um pouco contra a criação de um novo
órgão, não porque fosse contra o Gecam... Você tem a estrutura
formal, mas é impressionante a administração brasileira! A
estrutura formal não funciona; tem-se que criar um órgão,
como {oi criado um órgão na época da construção das grandes
refinarias, o Geop, e foi criado o Gecam. Aliás, aqui para nós,
eu devia saber disso ... Na ocasião eu fui meio contra o Gecam,
mas na verdade é isso que acontece: para uma obra desse
tamanho, tem-se que criar um órgão informal. Porque o órgão
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formal está muito sujeito à rotina, à burocracia etc." (Campos,
Carlos Walter Marinho. 1988, p.

179.)

Com a utilização desses depoimentos, pensamos haver concluído
de forma satisfatória nossa promessa: demonstrar as possibilidades
proporcionadas pelo uso do registro oral para a constituição de uma

história organizacional.

A construção do arquivo oral
Para que o banco de depoimentos orais possa cumprir a tarefa aqui
descrita, algumas condições importantes têm de S�l"' satisfeitas: uma
boa relação com as fontes t:radicionais e um controle extenso sobre a
produção da informação.
Assim, é necessário, em primeiro lugar, unl conhecimento amplo,
em termos de temas e da empiria examinada, da bibliografia pre
existente, para que a entrevista não reproduza infonnações ou inter
pretações que já são de domínio público ou de fácil obtenção por
outros meios (caso típico de cifras

e

datas). Em segundo lugar, este

trabalho fornece indicações para o mapeamento de áreas de investi
gação ainda não cobertas anteriormente ou daqueles aspectos que
podem ser examinados com mais proficiência através dos depoimen
tos. Evidentemente, após a realização do depoimento, ele mesmo
pode fornecer pistas adicionais à investigação, retro alimentando todo
o processo. O importante é evitar_ um certo espontaneÍsmo na condu
çào da entrevista e possuir alguma concepção prévia quanto aos
rumos que darão melhores resultados.
A conjugação destas tarefas deve ser completada, do ponto de
vista formal, através da elaboração de um projeto de pesquisa bem
articulado. Além de servir como a matriz dos roteiros de entrevistas
ou de eventuais textos de análise, este projeto deve apresentar
algumas características especiais. Primeiro, ele deve contemplar o
maior número possível de linhas de investigação, ou seja, não se pode
esquecer que o objetivo do projeto não é fornecer materiais para uma
pesquisa em particular, mas sim para várias linhas possíveis de
trabalho, além, evidentemente, de preservar seu caráter memorialís
tico. No caso presente, por exemplo, ao lado de questões específicas
quanto ao funcionamento administrativo das empresas, também
foram recolhidas informações relativas à origem social dos entrevis
tados, acerca do ensino técnico e, quando possível, sobre experiên
cias em outras agências estatais ou empresas prjvadas.
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Definido, assim, o projeto de pesquisa, outra série de cuidados
deve ser dedicada a um problema de caráter mais prático, a seleção
dos depoentes. Sempre que possível, é bom evitar depoentes ocupados
com tarefas executivas muito absorventes. Seriam excelentes fontes
de informação se pudessem dispor de tempo para refletir sobre elas
e relacioná·las a experiências anteriores. A não ser por insistência
da instituição patrocinadora em registrar o depoimento deste indiví
duo ou por sua própria determinação, esta é uma situação que deve
ser evitada. Por contraste, o entrevistado ideal deve dispor de tempo,
possuir uma carreira longa e diversificada dentro da in8ti�uição)
passando por áreas técnicas e gerenciais. Algumas características
pessoais, como a disposição para a exposição oral e capacidade de
reflexão, devem ser investigadas por ocasião dos contatos prévios às
entrevistas.
Por outro lado, é crucial que o entrevistador mostre algum
conhecimento relativo às áreas de atuação do depoente e, quando este
tiver uma trajetória eminentemente técnica, domine parcialmente
seu jargão profissional. A entrevista pode simplesmente não sair do
patamar das generalidades, com explicações inúteis repetindo·se,
caso o pesquisador não disponha dessa habilidade.
Outro aspecto importante no que se refere à condução da entre
vista é a detecção de versões "estilizadas" de certos acontecimentos
internos e externos e da tentativa de subestimar os conflitos internos
da organização. Não é raro que, por não dispor de informação precisa,
o entrevistado recorra a versões correntes ou simplificadas de deter
minados fatos. Nessa circunstância, é necessário distinguir se ele
realmente dispunha de fontes efetivas de informação, se está sim
plesmente repetindo a interpretação habitual ou se não deseja reve·
lar o que realmente pensa sobre o assunto. Do mesmo modo, é
freqüente o esforço para minimizar o grau do conflito interno. Assim,
a descrição de disputas internas muitas vezes subestimará a dissen
são realmente existente.
Organizado com estes cuidados, um projeto de história oral pode
funcionar como um precioso instrumento de investigação histórica.
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Notas

1 "Je voudrais traiter ici uniquement de ce que les sciences de l'organisation peuvent

apporter à l'histoire. Il ne s'agit pS8 tant de proposer une 'nouvelle alliance' à l'histoire

que de lui suggérer uu nouvel objet: le8 orgarusatioOB, sur lequel les historiens puissent
travailler en commun avec des chercheurs de ces sciences. En pennanence duns leurs
travaux le8 historiens rencantrent des organisations ..." (Friedenson, 1989, p. 463.)

2 Também sobre a ciência econômica, o impacto dessas novas considerações é recente
e pode ser claramente percebido na chamada corrente "institucionalista". Ver North,
Thmglas

3

C. Organizations, learning and institutional change. 1990. Part lI, chap. 9.

Parijs, Phillipe van. 1986. capo 2.

4 "No doubt the reader will soon discover that people are not left out of Macro-orga·
nizatwnal behavwr. But instead of focusing on individual behaviol"S per se, w� will
attempt to reveal patterns of behavior across collections of organizational illembera
that

are

influenced by the large social stnlctures of orgaruzation and environment.

Thus, our study of macro-organizational behavior will be much more sociological

122

in perspective thanthe traditional paychological treatment of the field." (Milea, 1980,
p. 4).
5 "Many theories in a conaequential tradition treat outcomes. aa a functionally
necessary collBequence of environmental conditions (at equilibrium). They assume
that the processes of history are efficient in driving organizations to unique equilibria
relatively quickly. As a result, such theories are relatively uninterested in time paths
to equilíbrio or in the details of historical development. They are substantially
indifCerent to understanding the processes or mechanisIDS that translate

environmental Ímperatives into action. Tbe traditions of organizational device re
search, on the other hand,

are traditions of understanding the mechanisms by

which

outcomes are realized, even when correct predictions can be made without such
understanding. And those traditions embrace the proposition that history ia often
inefficient in the seUSe that it has multiple equilibria and moves toward those
equilibria relatively slowly... "(March, 1988, p. 16.)
6 "Some early treatments of organizational decision-making, particularly in econo
mies, viewed orgaruzations as aetors possessing attributes commonly assigned to
single individuals, partieularly a coherent, well-definedset ofpreferences. But for the
most part, deeision-making in organizations has been seen as involving multipleactors
with inconsistent preferences, thus a political system." (Mruoch, 1988, p. 5, tradução do
autor.)
7 "If scientific progress is mcasured by simplifieation, thia is a story of retrogression.

From a simple perspective of anticipatory, consequential, rntionru choice, we have
gone to a recognition of Lhe limitations of rationality, then to concern for internai
conflict, then to history dependent conceptions of 1uJ.man action, and finalIy to an
aWB.l"€uess ofthe proCound ambiguities surrounding action in organizations."(M"arch,
1988, p. 15, trodução do autor.)
8 �Rcccnt interest in the eonfusions of history in organizations has focused especially

on the ways in which well·known human bias in inference and attribution are
observed, and Caeilitated, bythe strueture of organizations and the ways in which they
make decisions. Organizational arrangements eonfound the interpretation ofhistory
most clearly through systems ofhierarchical promotions, with their powerful potential
for superstitious learning on the part of succeBsful managera and their biogra
phers."(March, 1988, p. 13·4.)

9 "There ia a second link between the study of organization populatiollB and historicm

research. Ecologicol research requíres an understanding of the institutional contexts
of organization populations. Such information can come from interviewing those
familiar with the organizations in question; it ean come from the available historio
graphy; it can be gleancd from the popularpress. Whateverthe source, good research
on the dynamics of organizational populations, which may be highly quantitative
sLudies, reli€s on qualitative studies for realistic specification of models arul useful
research design." (Hannan & Freeman, 1989, p. 10, tradução do autor.)

10 Draibe, 1985, capo 3, p. 213 e segs.
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Um troupier na pol ítica: entrevista
com o general Antônio Carlos Muricy
Ignez Cordeiro de Farias·

o acervo do Programa de História Oral do CPDOC/FGV contém uma
série de entrevistas gravadas com militares que participaram de
movimentos annados ou tiveram papel importante na história do
país desde a década de 20. Essas entrevistas, de modo geral, foram
produzidas dentro de um amplo projeto de pesquisa sobre as elites
políticas brasileiras, sem a preocupação de investigar as forças
armadas como instituição. Inicialmente, os interesses voltaram-se
para aqueles que haviam participado do movimento tenentista e da
Revolução de 30, e cuja atuação se concentrou nas décadas de 40 e
50. Hoje, estendendo as pesquisas a anos mais recentes, o CPDOC
estuda o movimento de 1964 e os governos que se seguiram.
Tendo participado de várias entrevistas com militares, decidi
tecer aqui alguns comentários sobre a entrevista do general Antônio
Carlos da Silva Muricy.l Sendo uma entrevista de história de vida,
portanto longa, tive oportunidade de, a partir do discurso do entre
vistado, refletir sobre vários temas que estão sendo debatidos pelos
pesquisadores que utilizam a história oral em seus trabalhos. Entre
eles posso ressaltar: a importância da atuação dos entrevistadores
na construção da fonte oral; o tipo de discurso do entrevistado; os
temas recorrentes na entrevista; a questão das representações; a
reconstrução da memória; o eixo principal do relato, e o objetivo que
leva o entrevistado a gravar sua história de vida. A preocupação
desta reflexão não é, portanto, fornecer indícios sobre fatos narrados,
e sim, a partir da análise da forma como eles são narrados, discutir
as questões metodológicas envolvidas na construção da fonte oral e
as vantagens e os problemas de sua utilização, assim como a vigilân
cia que o pesquisador deve manter na utilização desse tipo de
documento.
Em resumo, pretendo levantar algumas questões metodológicas,
práticas e teóricas, da lústória oraI .
.. Pesquisadora do Programa de História Oral do CPIX>C/FGV.
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Por que Muricy

Os militares que foram convidados a gravar depoimentos na
primeira fase do Programa de História Oral do CPDOC em sua
maioria podem ser considerados mais políticos do que homens de
tropa. Muitos deles participaram de movimentos armados contra
o governo constituído. V ários ocuparam cargos civis, durante
mais ou menos tempo, na qualidade de técnicos ou políticos, como
Cordeiro de Farias, Nelson de Melo, Juracy Magalhàes, Ernani
do Amaral Peixoto, Augusto do Amaral Peixoto, Edmundo de
Macedo Soares e Silva, Francisco Teixeira, Delso Mendes da
Fonseca, Nero Moura, Renato Archer, entre outros. Conseqüen
temente, seus depoimentos refletem muito mais a visão de mun
do própria do político ou do técnico do que a do militar de
carreira, e seus relatos são pouco voltados para a história da
corporação. O depoimento do general Muricy é um caso substan
cialmente diferente: seu discurso, mesmo nos momentos em que
se torna mais marcadamente político, é voltado para a corpora
ção e para os problemas inerentes a ela, sempre com a preocupa
ção de descrever detalhadamente a função dos militares.
O general Muricy galgou todos os postos da sua carreira dentro
dos quartéis, nunca tendo assumido cargos políticos civis. Normal
mente a favor da legalidade) só começa a envolver-se com a política
já coronel, quando, como anticomunista ferrenho, participa das cam
panhas do Clube Militar na tentativa de eleger os considerados
democratas para a presidência do clube. Ligado ao grupo que fazia
oposição ao governo Vargas, seu primeiro ato contra o governo
constituído ocorre em 1954, quando, como membro do corpo perma
nente da Escola Superior de Guerra, ajuda na redaçào e assina o
Manifesto dos coroniis.2 Mas somente a partir da renúncia de Jânio
Quadros toma-se realmente um conspirador. Em 1964 comanda a
úrnca tropa que se levanta em Minas Gerais e a partir daí, sempre
em altos postos militares, permanece ligado ao grupo que assume o
poder.
Trata-se, portanto, do depoimento de um militar de tropa, ou seja,
de um troupier legalista que em determinado momento abandona a
legalidade para transformar-se em conspirador, revolucionário e
membro do grupo que assume as rédeas do poder. É importante
lembrar que, como o próprio depoente declara diversas vezes no
desenrolar da entrevista, havia uma grande diferença entre o primei
ro presidente militar, o general Castelo Branco, e seu sucessor, o
general Costa e Silva. Castelo sempre foi considerado um intelectual,
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estudioso, bom instrutor, ligado à Escola Superior de Guerra, isto é,
ao chamado grupo da Sorbonne. Já Costa e Silva, embora tenha sido
primeiro aluno na Escola Militar, afastou-se dos estudos e dedicou -se
mais à tropa, podendo ser também chamado de

troupier. Muricy se

diz mais ligado a Castelo Branco do que a Costa e Silva, mas apesar
de ter tido um desempenho importante no movimento de

1964,

durante o governo Castelo continuou nos quartéis, comandando, por
exemplo, a 7' Região Militar em Recife.

Já

no governo do troupier

Costa e Silva, ocupou o mais alto posto militar como chefe do Esta
do-Maior do Exército (EME). E foi justamente por estar neste posto
durante a crise política desencadeada com a doença do presidente,
que integrou o Alto Comando das Forças Armadas3 e foi escolhido
para fazer parte da comissão chamada de 3M'
generais Médici, Mamede e Muricy

�

-

composta pelos

que dirigiu a escolha do

sucessor de Costa e Silva. Como general de quatro estrelas que estava
ocupando um alto cargo, teve seu nome na lista dos possíveis substi
tutos do presidente afastado.
Além dessas características, outro ponto que me fez voltar à
entrevista foi o fato de o próprio depoente, no início de

1981,

ter

procurado o CPDOC com intenção de gravar seu depoimento. Menos
de

20 anos

após o movimento de

1964 e

ainda durante um governo

militar, estando o Brasil vivendo o início da abertura política, um
membro das forças armadas querer falar sobre aqueles aconteci
mentos era um caso raro, principalmente levando-se em considera
ção que no ano anterior tinham ocorrido, no Rio de Janeiro, graves
problemas como a explosão de bombas em bancas de revista e na
sede da OAB, todos episódios considerados atos terroristas de direi
ta. No mesmo ano de

1981, durante a gravação do depoimento, houve

o caso do Riocentro envolvendo militares da ativa. Por que, então, o

interesse em grav3.l" seu depoimento? Apesar de ter-se dedicado
exclusivamente ao Exército durante a maior parte de sua vida, e de
as forças armadas terem dirigido a política brasileira durante muito
. tempo, e de vários militares terem ocupado cargos na burocracia e
nas empresas estatais, Muricy, ao passar para a reserva durante o
governo Médici, desligou-se completamente da caserna e do governo,
passando a trabalhar em uma empresa civil. Teria sido este o motivo
que o levou a sentir-se sem maiores compromissos com as forças
armadas e por isso livre para dar sua versão, explicando e justifi
cando sua atuação como revolucionário e participante das decisões
políticas tomadas por ele e por seus companheiros?
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A tropa e a política
Por que deCmi o general Muricy como um

troupier legalista que se

transforma em conspirador?
Nascido em Curitiba em 8 de junho de

1906, filho de um tenente

coronel do Exercito, estudou no Colégio Militar e ingressou em
seguida na Escola Militar do Realengo, onde escolheu a arma de
artilharia. Daí para a frente dedicou-se exclusivamente à corporação,
tendo chegado a general-de-exército na ativa. Mastava-se tempora·
riamente de suas funções para fazer os cursos exigidos, conseguindo
sempre o primeiro lugar, o que é extremamente valorizado nas forças
armadas. Em

1944, durante a guerra, foi para os EUA e aí fez o curso
1951 foi

de comando e estado-maior em Fort Leavenworth. Em

designado para a Escola Superior de Guerra, onde foi estagiário e fez
parte do corpo permanente. De

1956 a 1958 serviu em Washington,

volt\lIldo ao país para assumir o comando do CPOR em Recife.
Prorrtovido a general, permaneceu nos quartéis alternando coman
dos, cargos de confiança, como a chefia de estado-maior do IH Exér
cito, e cargos burocráticos. Sua missão mais elevada foi a de chefe do
EME, durante todo o governo Costa e Silva e início do governo Medici,
posto do qual só se afastou quando foi obrigado a passar para a
reserva.
Ao discorrer sobre sua vida, o general Muricy a descreve como a
de um oficial do Exercito que fez toda a sua carreira dentro dos
quartéis e sempre valorizou muito a arregimentação, a instrução e o
comando de tropa. Ao mesmo tempo tece os maiores elogios aos
militares que ele mesmo denomina

"Em

troupiers :

1946, fui promovido a tenente-coronel. Imediatamente,

eu disse: 'Chegou a hora de eu sair da escola. Já estou há seis
anos letivos e preciso voltar às origens, à arregimentação.' A
melhor coisa que há para um oficial superior é ir para a tropa,
depois ficar despreocupado com essa dívida." (p.

191.)

"Quase todos os grandes chefes do Exército foram, a seu tempo,
instrutores. O fato de ser instrutor já é uma seleção natural.
Os instrutores são escolhidos entre aqueles que se destaca
ram. O Castelo foi instrutor a vida inteira, em todas as escolas,
depois foi para o Departamento de Ensino e assim por diante.
Os grandes chefes foram instrutores: o Orlando Geisel, o
Ernesto por menos tempo.

É o caminho natural." (p. 638.)
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Quando analisa as crises políticas do país ou os movimentos
armados, é sempre com a visão de um militar profissional, preocupa
do, inclusive, em dar explicações técnicas sobre os armamentos, a
organização e a movimentação da tropa. Em 1930, por exemplo,
Muricy estava servindo no 1g RAM, e sobre a conspiração para a
revolução diz o seguinte:
"E em 30, o meu observatório era o Rio de Janeiro, quando toda
a revolução foi preparada para a periferia, no Nordeste e no
Sul. Então aí é outro aspecto, sobre o qual não posso dar uma
opinião segura. Não fiz parte. Sei por ouvir dizer." (p. 41.)
Aquilo sobre o que pode falar são os preparativos para reagir aos
revoltosos:
"O mês de outubro foí, aqui no Rio, um mês em que a tropa
ficou contida, o Washington Luís começou a preparar os des
tacamentos para enfrentar as diferentes frentes. Chegou a
organizar um destacamento que embarcou para o Norte (...)"

(p. 71.)
Aí entro eu tomando contato. Na vida do regimento, há
ocasiões em que recebemos o recruta, lhe damos instrução,
e eles saem. Então, as baterias ficam vazias, praticamente
ficam só os quadros. Uma bateria de 150 homens, mais ou
menos, passa para trinta, quarenta. Só ficam os oficiais, os
sargentos, alguns cabos, alguns soldados. A minha bateria
estava exatamente nessa situação. Eu era tenente, mas
comandava a bateria. ( ... ) Eu estava sem efetivo. O regimen
to, de repente, recebeu uns oitocentos homens, reservistas,
e recebemos ordem de nos preparar para embarcar imedia
li

tamente. Eu tive ordem de, em quatro dias, preparar para
embarcar. Essa gente chegou já destreinada, j á na vida civil.
Precisava se reenquadrar. Por causa disso ficamos traba
lhando como uns loucos. ( ...) Então eu passei quase sem
dormir, sem dormir, sem dormir. Felizmente, quando fiquei
pronto, veio o dia 24." (p. 72 e 73.)
O mesmo tipo de postura aparece, por exemplo, na narração dos
acontecimentos ligados à Revolução Constitucionalista de 1932,
quando pegou em armas contra os rebeldes integrando uma bateria
que lutou no vale do Paraíba, ou ainda em relação a 1964, quando
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ajudou na elaboração dos planos de ação militar e foi um dos poncos
generais que teve uma tropa - o Destacamento Tiradentes - sob
seu comando. Mas alguma coisa mudou entre esses dois episódios: o
legalista se transformou em conspirador.
Muricy insiste em dizer que no Exército há pouco espaço para a
política:
"Se alguém for a um quartel em meio à crise mais aguda no
governo, não ouve falar em política: a não ser, naturalmente,
na hora do almoço. É um dos pontos altos da disciplina militar
não debater assuntos políticos dentro do quartel. E não sendo
o assunto debatido dentro do quartel, também não é dentro
dos estabelecimentos militares." (p. 259.)
No entanto, a partir do segundo governo Vargas, torna·se evi
dente que essa propalada isenção é relativa, tanto do ponto de vista
da corporação como do seu próprio:
"O fato é que o período do Dutra termina com o Exercito
preocupado com o governo que se insWava. O problema dentro
do Exército foi agravado principalmente com a ida do Estillac
para o Ministério [da Guerra] e do Osvino para a chefia do
Gabinete [MilitarJ, dando uma conotação de esquerda à cúpula
do Exército e de apoio da esquerda a Getúlio." (p. 224.)
"Mas queríamos conservar a cabeça fria, botar as coisas nos
eixos. Então, nós, fora das atividades escolares, discutíamos o
problema brasileiro. Sentíamos a maré montante do comunis
mo e a enfrentávamos. Nós já a vínhamos enfrentando. Sem
pre fizemos parte do grupo de posições firmes, do lado demo
crata, assim como havia um grupo muito fIrme do lado das
esquerdas. E a massa no meio, conforme ê o hábito, indiferente
ao problema, sem ver a gravidade do que estava se armando.
Tudo isso é uma questão de perspectiva. Muita gente não viu
que estava se armando um temporal, que estourou em 1964.
Só lá é que terminou." (p. 261.)
"Uma das coisas graves da guerra revolucionária é o apoio que
a sociedade dá aos elementos que a vão destruir, na presunção
de que a democracia, por si só, se defende. Se não derem
elementos para ela se defender, ela sucumbe: esse ponto fez
com que a coísa fosse subindo. E, nesse momento, entram os
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coronéis. Os homens que estavam em contato mais direto com
os chefes militares julgaram haver necessidade de dar um
alerta aos generais. E o Memorial dos Coronéis teve estas
finalidades: dizermos aos nossos chefes que estávamos preo
cupados com o problema e apresentarmos o quadro que víamos
no Brasil." (p. 266.)

o móvel da transformação é portanto o anticomunismo, que tem
origens mais antigas e no desenrolar do depoimento vai ficando cada
vez mais transparente.
"O ano de 32 foi um ano de ajustamento. Já aquele movimento
de agitação, de Clube 3 de Outubro foi arrefecendo e começa,
a partir daí, o crescimento das agitações comunistas no Brasil.
a primeira vez. Quando eu digo 32, é 33, 34, até 35. As

É

agitações comunistas vão num crescendo. E, naturalmente,
criando reações. Reações que terminam na formação do Par
tido Integralista Brasileiro. (...) Nós começamos a sentir quem
é que era democrata e quem não era. Começamos a olhar esse
aspecto. E eu começo então, nessa hora, a me interessar por
um problema que até então estava fora das minhas cogitações,
que era o problema sociológico. O problema das diversas
correntes do pensamento político." (p. 127.)
Ao discorrer sobre o levante de 1935 o general Muricy diz o
seguinte:

"Aí se dá, então,

um fenômeno que eu caracterizo como a

transformação de atitude, quando passa a haver luta ideoló
gica, diferente da luta política. Enquanto que em 30 e em 32
nós procurávamos a confraternização, procuramos ver nossos
amigos do outro lado, como estavam, procurando ajudá-los 
nos unimos, como eu disse, mandamos muito dinheiro para O
exterior, para ajudar os companheiros lá fora -, eu vejo
chegar o Agliberto escoltado. Eu estou no pátio do quartel-ge
neral. Ele passa por mim e me lança um olhar de ódio, que eu
até hoje não esqueço. Eu não tinha feito nada a ele. Apenas
era um homem contra a revolução comunista, e ele era um
homem preso por ter tido ação no levante comurusta_ De
maneira que isso me calou profundamente. Eu não tive atua
ção nenhuma em 35_ A não ser aoompanhar os fatos e ajudar
os companheiros. Porque não pude seguir para a Vila Militar.
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Se tivesse seguido, eu teria ido, naturalmente, trabalhar com
o Grupo-Escola onde estava o Dimas Siqueira de Meneses, que
era meu amigo, onde estava o Ernesto, onde estava o Adauto
Esmeralda, onde estava um outro, outros companheiros meus,
o Terra. Tinha uma porção de amigos, eu iria combater do lado
deles. Mas eu não pude seguir para a Vila." (p. 141.)
Quando perguntado sobre sua posição ante a decretação do
Estado Novo, Muricy declara-se a favor, j á que sua preocupação
maior era o comunismo, que via num crescendo:
"Nós olhávamos o lado comunista como um perigo maior do
que o perigo fascista. O problema da extrema-direita, digamos
assim, veio se conscientizar no Brasil muito mais tarde. No
início, o que se sentia era a fermentação de extrema-esquerda.
E esta nós j á tínhamos sentido em 35, e em 34, e em 32 ... Então
tudo isso fazia com que tivéssemos muito mais preocupação
com o comunismo, pelas suas ações mais violentas. " ( p. 158.)
Durante o segundo governo Vargas, quando estava na Escola
Superior de Guerra, trabalhou ativamente nas campanhas do Clube
Militar com o grupo da Cruzada Democrática, contra o grupo consi
derado de esquerda que elegeu o general Estillac Leal para a presi
dência do clube. Perguntado sobre a importância da retomada do
clube, responde o seguinte:
"Era fundamental, porque era uma cátedra. Da mesma ma
neira, o clube era utilizado pelos comunistas para a difusão de
idéias de esquerda. Eles nunca faziam as coisas às claras. Mais
tarde, tive que fazer uma conferência sobre a gtlelTa revolu
cionária, mostrando a técnica de domínio da sociedade: da
mesma maneira que os esquerdistas tinham esses órgãos, nós
precisávamos ficar de posse deles, para manter as idéias
democráticas e, principalmente, para impedir que os esquer
distas fizessem o seu proselitismo." (p. 261.)
Mas o grande marco no caminho de Muricy em direção à política
é, sem dúvida, a crise deflagrada pela renúncia de Jânio, em agosto
de 1961. A posse de João Goulart, apoiada por Leonel Brizola, ambos
considerados homens de esquerda, divide os militares relembrando
o levante de 1935, quando se teria iniciado a luta ideológica dentro
das forças armadas.
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"Chegou-se ao seguinte: legalmente não se podia deixar de dar
posse ao Jango. Mas para dar posse ao Jango só havia um meio
de obter tranqüilidade no Brasil, principalmente dentro das
forças armadas: tirar a força do Jango. Foi uma solução de
conciliação para se poder dar tranqüilidade ao Brasil e evitar
que o país entrasse numa guerra civil." (p. 408.)
A partir da posse de João Goulart, Muricy dedica grande parte
de seu tempo a estudos e trabalhos contra o comunismo, cujo cresci
mento preocupava os militares que nào se conformavam com a
solução parlamentarista. A situação agravou-se ainda mais depois
do plebiscito que ampliou oS poderes do presidente. A conspiração,
que avançava lentamente, toma novas forças, estendendo-se por todo
o país e unindo militares e civis inconformados com a linha política
de João Goulart. O que chama a atenção no depoimento do general
Muricy é que em nenhum momento ele comenta a política econômica
ou as reformas propostas por João Goulart. Seu discurso é sempre
centrado na necessidade da luta contra o comunismo, e nele o
movimento de 1964 aparece como a "única solução para evitar o caos
que vinha se instalando no Brasil".
"Nesse período em que nós sentimos o comunismo cada vez
mais cercando o Jango, que não era comunista, mas não tinha
nenhuma qualidade de mando nem capacidade de perceber o
que estava acontecendo, as forças armadas começaram a se
unir e se preparar para enfrentar a maré montante, que vinha
fatalmente. E, nesse particular, houve um trabalho intenso
em todos os setores." (p. 416.)

"Então, nos programas de instrução de oficiais, começa a ser
esclarecido o problema da guerra revolucionária. Até então, 08
assuntos de guerra revolucionária eram inteiramente desco
nhecidos da grande massa de oficiais do Exército brasileiro, e
do povo, então, nem se diga." (p. 441.)
"A mesma coisa era feita em Natal, sob o meu comando.
Reuniam-se periodicamente oficiais do Exército, da Marinha
e da Aeronáutica no meu quartel-general. Então debatia-se o
problema de segurança, examinava-se em conjunto as medi·
das que poderiam ser tomadas, e isso sempre com uma idéia:
enfrentar o que viesse do lado da subversão." (p. 443.)
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l'Mas então, no Exército e no Nordeste foi-se formando esse
espírito de enfrentar a situação. Isso deu uma consciência
muito grande a toda a oficialidade, tanto que, quando chegou
1964, na revolução, havia, dentro de todo o IV Exército, una
dez oficiais que não comungavam conosco." (p. 444. )
"Quando eu saí do Recife, em setembro de 1963, todas as
cartas j á estavam em cima da mesa. A guarnição do Nor
deste se levantaria em defesa da democracia e contra a maré
esquerdista, tão logo chegass� o momento. Era este o espí
rito." (p. 466.)
Depois de discorrer longamente sobre como via o Brasil durante
o governo João Goulart e de explicar detalhadamente seu trabalho
como conspirador, e após falar sobre as dificuldades enfrentadas
pelos militares para se posicionarem contra o governo constituído, já
que a função do militar é "o respeito à lei e a defesa da pátria", o
general Muricy define a fronteira entre o conspirador e o simpati
zante dizendo:
"Na hora em que ele toma a decisão de que vai enfrentar a
situação o simpatizante se torna um conspirador. Até então
estou simpatizando e tudo isso, mas não estou preparando
para agir. Na hora em que o indivíduo toma a decisão de agir,
ele é um conspirador. Então, ele começa a atuar no sentido de
angariar meios para agir. (...) Quando escrevi aquela carta
para o Golbery, em janeiro de 1963, dizendo que eu li a

Ascensão e queda dn III Reich, eu declarei: 'Estou pronto!' E
tomei a decisão." (p. 498 e 499.)

o caminho da entrevista
Quando, no início de 1981, o general Muricy procurou o CPOOC
interessado em dar seu depoimento, apresentou-se munido de docu·
mentos de seu arquivo particular, jornais e revistas, material esse
que emprestou às pesquisadoras e que foi de grande valia para a
preparação do roteiro da entrevista. Levando-se em consideração que
nos anos de governo militar havia uma forte censura que impedia a
divulgação de muitos acontecimentos, e que a documentação exis
tente estava restrita ao uso dos órgãos oficiais, a perspectiva de criar
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uma fonte oral para ajudar a desvendar esta fase da vida brasileira
nos pareceu entusiasmadora.
A primeira sessão de gravação aconteceu no dia 1 7 de fevereiro.
Talvez por influência de sua formação militar, o general Muricy
mostrou-se extremamente organizado e pontual. Chegava à Funda
ção Getulio Vargas, local dos trabalhos, sempre na hora por ele
marcada, pela manhã, e nunca cancelou os encontros. Basta dizer
que seu depoimento, com 22 sessões que normalmente duravam 2
horas e meia, alongou-se por apenas três meses. As gravações trans
correram num clima ameno e agradável, com um depoente educado,
perspicaz e disposto a discorrer largamente sobre sua vida particular
e profissional, e sobre o período da história do Brasil que acompanhou
de perto. É sabido que a produção de documentos orais exige do
pesquisador um envolvimento especial. Os entrevistadores não são
simples indagadores ou bons ouvintes, eles participam ativamente
da construção da entrevista na medida em que preparam o roteiro,
selecionam as perguntas, mantêm o diálogo, propõem e problemati·
zam questões. Rememorar desperta emoções no entrevistado que são
compartilhadas pelos entrevistadores e resultam, na maioria das
vezes, em uma interação que vai se aprofundando no desenrolar das
gravações. O papel do especialista nessa relação é controlar as
informações recebidas e testar proposições teóricas e hipóteses, diri
gindo em suma o processo da entrevista.5
Por outro lado, entre OS diferentes tipos de depoentes, Daniéle
Voldman identifica aquele que se considera uma "grande testemu
nha", ou um grande ator, isto ê, aquele que se vê como alguém que
tem muito a dizer e possui um discurso pré-construído. Com a
auwconsciência de ter participado dos acontecimentos de seu tempo
e de ter o controle de seu discurso, esse tipo de entrevistado constrói
sua identidade a partir de uma ação voluntária, não importa qual
tenha sido seu nível de responsabilidade ou de ação real.6 Pode-se
enquadrar aqui o discurso do general Muricy, que, por sua estrutura
rígida e sua coerência, demandou grande vigilância das pesquisado
ras. Seu depoimento acompanhou uma cronologia rara em depoimen
tos de história oral, em especial nos do tipo história de vida. Temos
em oposição o depoimento de Cordeiro de Farias que, ao contrário de
Muricy, saltava de um assunto para outro, desorganizando o roteiro
preparado pelas entrevistsdoras.7
O discurso de "grande testemunha" do general Muricy, já pronto,
fez com que, no início das gravações, as entrevistadoras tivessem
dificuldade de participar ativamente da construção do documento. O
próprio fato de grande parte do depoimento ter sido dedicada a
1 34

explicações sobre a corporação e a vida da caserna, temas pouco
familiares às entrevistadoras, também deixou o entrevistado mais
livre para dirigir o diálogo. Além do mais, normalmente, em uma
entrevista do tipo história de vida, as primeiras Sessões são voltadas
para a rememoração de assuntos ligados à vida particular do de
poente, como família, infância, socialização, escolha da carreira,
ambiente, círculo de relações. Seguindo este modelo, o início da
entrevista afastou igualmente as entrevistadoras do debate pois,
consciente de que se tratava de um tema que só ele conhecia, o
general Muricy deu pouca atenção às questões colocadas. Ainda na
primeira entrevista, em passagem referente à vida de seu pai, lê-se
o seguinte:
A.C. - Como é que se dava o sistema de promoções, na época?
Porque justamente uma das conseqüências da modernização
do Exército, da Missão Francesa...
A.M.- Agora deixe-me terminar isso aqui, depois conto essa
estória. Meu pai ficou numa situação financeira difícil .. . (p. 30.)
Na segunda sessão as entrevistadoras tentaram participar mais
ativamente do diálogo, mas os resultados foram pouco frutíferos.
Quando o general tomava a palavra, alongava-se sem dar oportunh
dade a interferências. Já na sessão seguinte uma entrevistadora
começa marcando o ritmo da entrevista mas, logo na segunda página
transcrita, o general Muricy muda de assunto por conta própria. Daí
até o final da gravação há uma "disputa· entre entrevistado e entre
vistadoras pelo comando da entrevista:

L.H.- Uma outra questão em que o senhor já tocou conosco,
mas sobre a qual eu gostaria que

o senhor pudesse falar um

pouco mais: essa questão dos "rabanetes e picolés·, que tam
bém. contribuiu para perturbar esse ano...
A.M.- Isso vou falar quando eu estiver no CPOR Foi onde a
coisa se cristalizou, então estou deixando para falar no ano de

32. Como ai é que chegou ao clímax, quando chegar esse
momento, eu me refiro, para fazer um relato único. (p. 93.)
LH. - Em 34 o senhor é promovido a capitão?
A.M. - Mas espera ai, tem mais ainda. Então termino o ano
de 1932, fico 33 como instrutor no CPOR e já quase indo para
a Escola de Aperfeiçamento. Porque para a Escola de Aperfei
çoamento eram chamados os tenentes mais antigos e os ca·
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pitães mais modernos. A turma era misturada, de capitães e
de tenentes. E eu fui chamado, com um grupo de tenentes, em
1934, para fazer a escola. O Orlando não foi chamado. Estava
no Rio Grande do Sul e estava com outros problemas que
impediram a vinda dele. Mas o Henrique veio fazer o curso
conosco. (p. 130.)
Na quinta sessão o diálogo passa a ser mais solto; o documento
já está sendo construído em conjunto, embora, em alguns momentos,
o general Muricy assuma o comando da entrevista:
A.C.- Mas quem foi servir com o Castelo, na Casa Militar, foi
o Ernesto, e não o Orlando.
A.M.- Certo, mas eu vou contar isso depois. Eu conheço essa
outra fase todinha. Essa eu vivi por dentro. (p. 183.)
No início da 1211. entrevista,. quando se começa a analisar a
conspiração para 1964, já há indícios de quebra da organização do
discurso, mas, mesmo assim, o general Muricy tenta dirigir a entre
vista:
A.M.- Às vezes eu terei que voltar um pouco, porque o período
que se segue agora é muito, muito complexo. Tem muita coisa
esparsa, que às vezes .eu não posso mais botar numa ordem
cronológica, porque não há possibilidade das coisas se coloca
rem nesse sentido.
L.H.- Isso não tem importância nenhuma, porque tudo
isso tem uma lógica. Então nós vamos acompanhar a lógi
ca. . . (p. 410.)
A.M.-Mas eu chego lá... Vamos devagar. Esse período é muito
importante. Os anos de 1962, 1963 e começo de 1964 sâo
fundamentais para entender a Revoluçâo de 64. Deu-se, então,
a minha ida para o Nordeste. E eu quero, aí, como sempre,
cobrir o aspecto militar, depois eu quero falar de Uma parte
ainda militar e política e, fmalmente, vou falar do ambiente
do Nordeste. Esses aspectos sâo fundamentais para entender
muita coisa do que está aí e que nâo está escrito. (p. 418.)
No fIm da 18' entrevista e no início da 19", quando se discute o
governo do general Costa e Silva, o general Muricy volta a dar o rumo
do depoimento:
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"Bom, então está terminada a parte do Estado-Maior_ Vamos
a outros assuntos. Duas coisas: O problema do jovem no terror
e a ligação com a Igreja. Não sei É melhor começar com o
jovem no terror. Nessas viagens que eu fiz, eu procurava ver
a situação em cada comando. E uma das coisas que me inte
ressavam era a parte relativa à subversão. Eu queria ver o
número de presos políticos e a natureza desses presos. E, ao
examinar o problema, fui verificando que era muito grande o
número de jovens de menos de 25 anos. Isso me preocupou. Eu
sempre tive particular estima pelo jovem. Acho que o jovem é
o futuro do país. Nós temos que ter o jovem, mesmo com seus
defeitos, orientando-o e valorizando suas qualidades.' (p. 658.)
.•.

A 20" entrevista inicia-se da seguinte maneira:
A.C.- Hoje nós vamos conversar sobre o episódio da doença do
general Costa e Silva e todos os incidentes e dramas que se
seguiram a isso.
A.M.- Certo. Mas como eu sempre reajo às imposições da
professora Aspásia, eu não vou começar por isso. Vou voltar
ao Estado-Maior porque eu me lembrei de um fato que me deu
uma grande satisfação. Já no [mal da minha gestão no Esta
do-Maior... (p. 665.)
Mais adiante, na mesma entrevista, há um diálogo relativo à
crise provocada pela doença de Costa e Si!va onde se percebe que as
entrevistadoras estavam não só perguntando mas questionando e
debatendo. Isto é perfeitamente compreensível pois, à medida que o
tempo vai passando, há uma quebra na estrutura do discurso do
entrevistado, e tanto o depoente quanto as entrevistadoras, mais
familiarizados com o ambiente e com os temas discutidos, sentem-se
mais à vontade para o debate.
A.M.- E aqui há uma coisa que eu quero declarar em alto e
bom som. Foi verdadeiramente uma demonstração de respeito
ao chefe o cuidado que todos os chefes militares tiveram com
a pessoa do presidente durante todo o episódio. Procuramos
não fazer nada que pudesse feri-lo, apesar de sabermos que
ele estava inutilizado. Tivemos o cuidado de proteger a pessoa
do presidente, que era nosso amigo. Isso foi do começo ao fim.
Não senti em ninguém o desejo de ultrapassar o Costa e Silva.
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A.C.- General, isso é verdade. Mas também é verdade que, de
uma certa forma, o alto comando estava sendo compelido a
ultrapassar o Costa e Silva, na medida em que esse comando
estava num impasse.
A.M.- Não era ultrapassar!
A.C.- Vamos dizer: tomar uma decisão que o Costa e Silva
talvez não tomasse.
A.M.- O problema era o seguinte: cabia ao presidente a deci
são, mas ele não pôde tomar) nem poderia. Então caberia a
quem? Ao vice-presidente? Ele não tinha força, não tinha
condições para assumir o comando das forças armadas.
A.C.- Exatamente. Pelo quadro que o senhor descreveu,
grande parte desse problema sucessório estava dentro das
forças armadas, e não na sociedade civil.
A.M.- Essas coisas aconteceram aos poucos. Eu estou contan
do os fatos como eles surgiram para podermos compreender
bem a questão. Surgiu o problema: Pedro Aleixo não assumi
ria.
A.C.- Porque a posição do Pedro Aleixo era a seguinte: a
Constituição garante a possibilidade de estado de sítio e de leis
de exceção que podem ser acionadas se for necessário.
A.M.- Estou fazendo uma interrupção que não queria, mas,
em todo caso, vai a reposta. No momento pás-revolucionário
em que houve efervescência, não houve estado de sítio nem
nada. Houve o AI-5! Preciso lembrar que havia um AI-5 na
mão do presidente, que podia, inclusive, fazer uma nova
Constituição?! Baixar um ato modificando?! O governo era
re-vo-lu-cÍ-o-ná-rio! Então, essa coisa de estado de sítio, de
não-sei-o-quê não funcionava, era ilusão! Estado de sítio com
o Congresso fechado? O Congresso estava fechado!
A.C.- A idéia era abrir o Congresso.. .
A.M.-Não, não, não! Não se cogitou... Espera aí! Por isso é que
eu digo: Vamos contar os fatos na ordem, para não sermos
colhidos por divagações.

A construção de história de vida
As entrevistas de hístória de vida são um tipo de experiência em que

se trabalha basicamente com a memória. Não cabe aqui uma reflexão
profunda sobre a memória e sua seletividade, mas convém lembrar
o que a prática demonstra, caso após caso: o depoente, consciente ou
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inconscient.!ment.!, seleciona det.!rminados assuntos para se apro
fundar e afasta outros da discussão_ Normalment.! longas, as entre
vistas de história de vida levam tanto os entrevistadores - que
desejam testar, confumar ou esclarecer fatos que permaneceram
nublados - como o depoent.! - que tem interesse em reforçar ou
explicar algumas idéias ou momentos de sua vida - a voltar inúme
ras vezes aos mesmos temas ou acontecimentos. Mas assim como
existem :recorrências, existem também silêncios e esquecimentos,
que podem Ber voluntários ou não.
Ao analisar o depoimento do general Muricy, det.!cU!i vários
núcleos recorrent.!s. Os que mais chamam at.!nção são as afumações
de que o militar não discut.! política nos quartéis e os comentários e
reflexões sobre o comunismo. Exatament.! por se tratar de um militar
mais ligado à vida nos quartéis, a entrevista é toda voltada para a
descrição da corporação, e conseqüentemente seus temas mais recor
rent.!s estão ligados à visão de mundo militar. Daí a volta persist.!nt.!
a explicações sobre a noção de chefia nas forças armadas. A impor
tância do ser chefe para o militar aparece em todas as sessões de
gravação e é vista dos ângulos mais variados.
A.C.- O que é isto, general? Explique para nós esta idéia que
o persegue muito, nest.! depoimento, de que ser chefe é uma
coisa muito precisa. Nem sempre significa ser inteligent.!...
A.M.- O chefe é um homem que reúne qualidades de tal ordem,
que inspira confiança: é capaz de levar os subordinados até o
sacrifício pela simples palavra; dá o exemplo; cria uma quali·
dade de liderança absoluta; t.!m capacidade e discernimento;
o subordinado compreende as razões dos seus atos; t.!m sem·
pre uma atitude muito clara, muito precisa; e depois sint.!tiza:

"É isso e isso O homem só é chefe quando verdadeirament.!
.•

comanda. Nem precisa falar. Ele sabe o que cada um pensa.
Conhece todos os seus homens e todos os seus homens o
conhecem. Todos os seus homens lhe obedecem porque têm
confiança no que fazem, não porque têm medo que ele os
castigue. O chefe é um homem que comanda pelo exemplo, pela
vontade e pela razão: nunca pelo temor.

L.H.- Com isso ele não precisa ser brilhantíssimo, não precisa
ter a Escola de Comando e Estado·Maior...

A.M.- Não! Eu já disse a vocês: o melhor troupier que conheci
foi o Souza Carvalho. Não tinha Escola de Estado·Maior, mas
era um líder.
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A.C.- E foi o que o senhor disse do Mascarenhas também:
sabia tomar decisões certas; sabia escolher.

A.M.- Não tenha dúvida. Mais tarde, vamos chegar ao caso do

Machado Lopes, que não era líder. Era inteligente, era chefe,

foi comandante e no caso da renúncia ele mostrou que não era

líder. Mas isso é lá na frente.

A.C.- Nesse sentido o Canrobert era chefe?

A.M.- Era . . . o Canrobert, o Alcio e o Dutra eram chefes.

(p.

195 e 196.)

Descrevendo seus comandantes na Escola Superior de Guerra diz o
seguinte:
A.M.- Quanto às diferenças entre os dois comandos, era uma
questão de estilo. Nós, do corpo permanente, sempre tivemos

muita liberdade de ação, tanto com o Cordeiro quanto com o

Juarez. Mas os dois temperamentos eram completamente
diferentes.

L.H.- Como isso se manifestava? Na direção da escola?
A.M.- O Cordeiro era um homem persuasivo, falava manso,
convencendo mais do que mandando. ( O Juarez também era
cordato.) Por temperamento, o Cordeiro nunca se exaltava. A
única vez que o vi sair... foi naquela ocasião. No mais, ele
sempre procurou unir e, principalmente, quando tinha que
dizer as coisas, dizia-as de uma maneira elegante. O Juarez
era mais impetuoso, tinha fala vibrante, batia na mesa, se
exaltava, sua voz era muito alta. Então, às vezes, criava um
certo impacto naqueles que não o conheciam de perto. Quanto
à atu ação sobre nós, com o Cordeiro havia muito mais enten·
dimento de chefe com subordinado, em que ambos se respei
tavani mutuamente e procuravam dar tudo em benefício da
inatituição. Nunca tivemos grandes problemas com o com an
do. (p. 250.)
Membro de uma corporação, ao reconstruir sua trajetória o

general Muricy constroi também a de seu grupo. Sua história é a
história do Exército. Outro fato recorrente da entrevista é que o

general Muricy, quando fala na vida militar, e principalmente quan
do descreve . os momentos de crise e as decieões graves que tomou
como membro das forças armadas, raramente usa a primeira pessoa
do singular. Constantemente aparece:

•

Nós, os militares.. . Muricy
•

se apropria do passado do grupo e seleciona as lembranças de
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maneira a minimizar os choques, as "tensões e os conflitos internos
do Exército.s O único conflito incontornável, como já se viu em
exemplos apresentados aqui, é com 08 comunistas. Já no período
pós·64, um outro grupo foge ao "nós' corporativo: é o grupo que chama
doe "radicais". Nestes casos as críticas são violentas, e não há o menor
cuidado em abrandar ou justificar atitudes.
A.M.- (... ) E o general Castelo, que era profund�ente demo·
crático, procurou controlar os companheiros. Tinha muita
força moral e procurou evitar os radicais. Há aquela frase
célebre, que todo mundo conhece: sem 08 radicais não se faz a
revolução, mas com os radicais não se pode construir uma
democracia. E é verdade: há sempre os radicais. E mais tarde
vamos ver isso nos problemas do AI·5 e da doença do Costa e
Silva; são os radicais que surgem e que vêm até hoje.
A.C.- Exatamente. Isso dá a impressão de que a Revolução de
64 teve dois componentes, três talvez. Um era esse que o
senhor citou há pouco, os radicais que queriam uma ditadura...
A.M.- Mas entre os elementos de responsabilidade, os mais
graduados, esses radicais eram em número limitado.
A.C.- Mas eu acho que mesmo aí havia uma certa divisão, que
foi se aprofundando. Outro componente era daqueles como o
general Castelo, que eram civilistas, no sentido de pensar em
devolver o poder aos civis ...
A.M.- Mas a maioria pensava assim. Mas havia também os
que queriam o governo radical: o Manso Albuquerque Lima,
que morreu agora; o Augusto César Aragão; outros que estão
na reserva; o grupo dos radicais, ligados a mim, inclusive.
Aqueles homens com quem eu vim falar naquela ocasião em
que houve o choque do Castelo com o Costa e Silva eram todos
radicais.
A.C.- Eles estavam em posição de comando importante?
A.M.- Não. Não estavam e por isso mesmo não puderam impor
as suas idéias. Mas deram problemas internos no Exército.
Depois vamos ver, principalmente na questão da doença do
Costa e Silva. (p. 609.)
Durante a entrevista, o general Muricy não só estava rememo
rando e avaliando seu passado como assumindo a postura de quem
está transmitindo uma mensagem p8l"a o futuro, uma vez que tinha
consciência de que seu depoimento estava sendo gravado para fazer
parte de um acervo documental. Isto fez com que selecionasse o que

141

queria que ficasse para a posteridade e abandonasse o que conside
rava de menor interesse, resistindo, mesmo, a falar sobre determi
nados assuntos. Assim, por iniciativa própria, descreveu o atentado
terrorista ocorrido no aeroporto dos Guararapes, em Recife, durante
o governo Castelo Branco, considerado um ato terrorista de esquerda,
alongando-se em detalhes e em comentários violentamente críticos.
Mas quando, já nos últimos dias da gravação de seu depoimento, uma
das entrevistadoras levantou o tema do atentado do Riocentro, consi
derado um ato terrorista de direita envolvendo as forças armadas,
resistiu ao assunto.
A.M . ...:.... Mas então, se não me engano, em 1966 deu-se o episódio
de Guararapes. (...) Era um Brasil calmo, onde ainda não tinha
havido um caso de terrorismo. (... ) Depois a coisa mudou. E eu,
, por circunstâncias, assisti aos dois primeiros casos de terro
rismo no Brasil. (...) Uma coisa trágica! Realmente, o terroris
ta é o maior dos criminosos, porque, além do mais, é covarde.

É covarde porquê não se tem como encontrá-lo. (...) Quando a
gente vê, como eu vi ali no aeroporto de Guararapes, compa
nheiros feridos, o almirante morto, o Régis segurando os
intestinos, gente monendo, nessa hora não se sabe que reação
teria se pegasse um terrorista.

É

impossível. Porque isso

repugna de tal maneira que a reação é violenta. Depois a gente
.tem que ficar se acalmando, raciocinando. (p. 579, 580 e 586.)
Já na entrevista gravada no dia 4 de maio de 1981 lemos o
seguinte:

A.M. - Ainda ontem, numa reunião em que eu estive, encontrei
o general Santa Cruz, que me lembrou um episódio em que ele
10i lá me pedir para dotar os pára-quedistas dos oficiais neces
sários.
A.C. - O senhor está se referindo às bodas de ouro do general
Médici?
A.M. - Ontem, nas bodas de ouro do general Médici. Aliás foi
uma grande festa de confraternização de três governos: ho
mens de três administrações, todos unidos, num ambiente de
camaradagem como raramente eu vi. E tive a oportunidade,
ontem, de rever talvez uns oitenta ou cem amigos que eu não
via há muito tempo. Cansei de falar.
A.C. - Falou-se muito do atentado?
A.M.
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-

Não. &cordamos coisas do passado.

A.C. A informação da televisão, ontem, foi de que se falou
muito sobre o atentado do Riocentro, no sentido de combate,
de...
A.M. - Não ... o que 8e falou... Eu, pelo menos, o que eu falei foi
sobre o que já foi e que não volta. O caso do Riooentro está sob
investigações. É aguardar o 'resultado, antes de ter qualquer
impressão. Nessas coisas eu prefiro não ser precipitado. Não
criar hipóteses. Ou melhor, as hipóteses existem. Então, é
esperar que elas se verifiquem, e não tomar posições a priori.
Sempre foi o meu modo de ser. Considero um caso sério, grave,
mas é preciso esperar os resultados.
A.C. - O senhor acha que seria precipitado achar que esses
dois militares estavam ligados a alguma forma de terrorismo?
A.M. -Ah, acho. Ainda ontem, apesar de eu não ter falado, me
contaram um episódio que, a ser verdadeiro, é muito grave
contra a imprensa. É que apareceu a fotografia de duas bom
bas que diziam estar dentro... mas era uma bomba que estava
no cinto do guarda. Duas bombas de gás lacrimogêneo estavam
no cinto do guarda que foi atender ao acidente. Não havia nada
dentro do carro. Levantou-se a celeuma se havia outras bom
bas ou não, e isso foi fotografado ...
A.C. - Estariam na parte de trás do carro.
A.M. - A informação que me deram é que essa fotografia não
era de dentro do carro, era do cinto do guarda. Então a minha
opinião foi tranqüila: "Mostrem isso ao público. A mentira é o
maior fator de boato." Esse foi meu ponto de vista. Não levei
o assunto a fundo, mesmo porque não se sabe nada ainda. Está
correndo um inquérito. Se eu não tenho conhecimento, não
discuto. É o meu velho hábito. Espero que tudo se esclareça,
faço votos que se esclareça e que os culpados, sejam quais
forem, sejam punidos e que outros culpados também sejam.
A.C. - Ia ser um desastre! Uma coisa...
A.M;. - O que não é possível é deixar soltos criminosos dessa
natureza. Considero o terrorista o mais perigoso de todos os
indivíduos, porque é um indivíduo que mata sadicamente, pelo
prazer de matar. Ele não sabe quem vai matar. Mas isso agora
é um problema cuja solução temos que esperar. No Estado
Maior .. (p. 736 e 737.)
-

.

Somados núcleos recorrentes e esquecimentos, e a despeito do
fato de os temas tratados serem os mais variados, nos depoimentos
de história de vida é mantido um fio condutor que Michael Pollak
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chama de "núcleo resistente", uma espécie de leitmotiv que dá rumo
ao próprio depoimento,9 Na entrevista do general Muricy, esse rumo
é dado, a meu ver, pelo objetivo de explicar e justificar o papel das
forças armadas e o seu próprio na conspiração de 1964, nos governos
militares que se seguiram e, acima de tudoj na crise po1ítico�militar
ocorrida durante a doença do presidente Costa e Silva e a escolha do
general Médici para a presidência da República.
" Agora entra um período muito intenso, porque se prepara um
ambiente para a conspiração de 64. E, ao mesmo tempo, se
começa a estruturar a união do Exército em torno de uma
idêia. Isso é fundamental para se compreender a revolução,
porque esse pessoal não entende a Revolução de 64. Vêem os
atos que sobrenadam. Aqueles que estão dentro d'água, nin
guém vê. E um iceberg. Tem uma pontinha de fora e mais
nada." (p. 410.)
Há vários momentos na entrevista em que Muricy descreve os
dias em que o Alto Comando das Forças Armadas, tomando as rédeas
do poder, afasta o presidente Costa e Silva, assim como seu substituto
legal, o vice-presidente Pedro Aleixo, adiando a possível redemocra
tização do país e gerando divisões internas. Sua justificativa COnE
tante é que os militares tinham como prioridade evitar o caos, e que
a preocupação das forças armadas é sempre a de manter a ordem e
a tranqüilidade no país.
"Porque na situação grave em que estava o Brasil, o Exército,
sendo a força maior e mais agitada - pois tinha havido todos
aqueles episódios - era naturalmente o indicado para dar um
chefe capaz de polarizar. Se o presidente fosse da Marinha ou
da Aeronáutica, havia restrições dentro da área militar do
Exército. E um chefe militar do Exército, naquela ocasião, era
o elemento que realmente poderia polarizar, aglutinar, dar
tranqüilidade ao Brasil. O problema era dar tranqüilidade,
fazer sair daquele impasse e entrar numa fase de equilíbrio
sem choques: (p. 737.)
Cabe aqui dizer que uma das características da história oral é
que a testemunha reconstrói o passado à sua maneira, à luz de sua
trajetória e em função de seu presente. O que ela relata é a sua
percepção, no momento da entrevista, do que viveu no passado. Ela
fala hoje sobre ontem. O tempo transcorrido entre o acontecimento e
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o ato de relembrar pode mesmo levar o depoente a uma reflexão mais
profunda e até a mudanças em sua maneira de pensar e de ver o fato
antigo.

É principalmente por lidar com a subjetividade e a memória

humana, considerada falha e seletiva, que a história oral tem sido
questionada. A tendência geral é à maior aceitação dos documentos
que compõem o arquivo escrito tradicional, Bem se levar em conside
ração que esses documentos também são repletos de subjetividade.

O importante é se ter em mente que o depoimento oral também é um
documento pleno de significados e que o cruzamento entre os dois
tipos de registro só pode ser enriquecedor. O general Muricy tinha
essa percepção, ao se apresentar munido de documentos e ao men
cioná-los na entrevista, exatamente quando começa a relatar a
conspiração contra João Goulart e as crises políticas que ocorreram
no país devido ao afastamento de Costa e Silva e Pedro Aleixo e à
escolha do novo presidente militar.

Aliás, o Carlos Chagas fala mais ou menos nisso. Mas a minha

•

proposta, com a minha assinatura, consta do meu arquivo.
Tenho cópias de toda a documentação."

(p. 713.)

"Mas vamos voltando à escolha. Chegou a notícia da contes
tação do Menso, que reagiu com uma carta ao Lira, contra
o modo como se fez a escolha ... A carta está aí no arquivo.

n

(p. 73 1.)
o depoimento do general Muricy aborda fatos políticos ampla
mente divulgados e bem conhecidos. Sua maior contribuição não são
revelações bombásticas nessa área.

A meu ver� o que o depoimento

apresenta de novo para o acervo do CPDOC é a descrição do funcio
namento da corporação militar, seus valores, suas regras, sua buro
cracia.

É

uma fonte que ajuda a compreender melhor os meandros

do Exército, a maneira como alguns de seus membros vêem os
problemas políticos brasileiros dos últimos anos e, principalmente,
como um grupo "revolucionário" chega ao poder, implanta um regime
forte e mantém-se no comando do país por vários anos apesar das
divisões internas e da reação civil. É também a expressão do interesse
em justificar o comportamento desse grupo, sobretudo no movimento
de

64 e na sucessão de Costa e Silva; num momento em que o país

vivia a abertura política e o poder das forças armadas estava em
declínio.
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Notas

1 Ficha técnica: Tipo de entrevista: história de vida; Entrevistadores: Aspásia Ca

margo, Ignez Cordeiro de Farias e Lucia Hippolito; Levantamento de dados e roteiro:

Lucia Hippolito; Local: Rio de Janeiro - RJ; Data: fevereiro li maio de 1981; Duração:
57h2Ominj Fitas cassete: 58; Páginas digitadas: 768.

2 No dia B de fevereiro de 1954, devido a rumores de que o ministro do Thabalho JOãl)
Goulart proporia um aumento de l()()O;& para o salário mínimo, um longo memorial
assinado por 42 coronéis e 39 tenentes-coronêis íoi encaminhado ao ministro da
Guerra, general Ciro do Espírito Santo Cardoso, em protesto contra fi exigüidade dos
recUl'sos destinarlos ao Exército e fi duplicação do salário mínimo. Entre os signatário8

do documento, que passou 8 ser conhecido por Manifesto dos coronêis, figuram andais

ligados à Cruzada DemocrátictL. agrupamento da ala militar conservadora que dirigia

o Clube Militar.

O manifesto provocou as exonerações de João Goulart e do general

Espírito Santo Cardoso.

3 No dia 30 de agosto de 1009 reuniu-se o Alto Comando das Forças Armadas para
decidir o que fazer frente à crise provocada pela doença do presídente Costa e Silva.

Principal condutor do processo de substituição do presidente, o Alto Comando era
formado pelos três ministros militares, o chefe do EME, o chefe do Estado-Maior da

Armada, o chefe do Estado-Maior da Aeronáutica e o chefe do Estado-Maior das Forças.
Armadas (Emia). O secretário da. reunião, sem direito

a

voto, foi o general Jaime

Portela, chefe do Gabinete Militar da Presidência da República.

4 No dia 15 de setembro de 1969, em reunião do Alto Comando do Ex.ército, formou·se
uma comissão encarregada de sintetizar o pensamento da cúpula do Exêrcito sobre o
encaminhamento do processo sucessório. Integravam essa comissâo os generais Mu·
ricy, Eml1io Garrastazu Médici e Jurandir Bizarria Mamede. A partir de relatórios
apresentados, decidu-am indicar para a Presidência da República o mais votado em

pleito realizado entre os oficia.is-generais das três armas. O nome escolhido foi o do
general Médici, com base no criterio de antigüidade.

5

Crunargo, Aspásia. Os usos da história oral e da história de vida: trabalhando com

elites políticas. Dados, 27 (1): 5-28, 1984.

6 Voldman, Daniele. Dêftnitions et usages. Les Cahiers de 1'lHTP (21), novo 1992.

7 Na introdução de Meio século de combate: diálogo rum Cordeiro de Farias (Camargo,

Asptisia & Gôes, Walder de (orga.). Rio de Janeiro, Nova Fronteira., 1981. p. 28), diz
Aspásia Camargo: "(...) teria sido impossível manter disciplinada SUa memória. Esse
não era seu feitio, e nem nós esperávamos dele um relato ordenado e conciso. (...)

Dispúnhamos de um roteiro exaustivo, elaborado para orientar o fluxo tempol'al do

relato. Mas esse roteiro foi sistematicamente subvertido pela livre associação que
induzia o marechal a saltos íneaperados para trás e pat"8 a mnte que deixaram os
acontecimentos fora de ordem"'.
8 A.�pásia Camargo diz que os líderes são cautelosoa M responder sobre questões que
possam minar suas relações

com

seu pares, enfraquecer alianças existentes, ou

ameaçar sua posiçã.o na. sociedade. Hesitarão em dar informações que prejudiquem a

integridade ou segurança do grupo. Serão certamente mais generosos ao revelar as

contradições e fragilidades dos grupos a08 quais se opõem. Em resumo, comportam·se
como atores sociais racionais, perfeitamente col18cientes de suas posiçôes e interesses
estabelecidos. Ver Camargo, Aspásia. Op. cito

9 PoUak, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, 2 (3): 3-15,
1989.
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Ouvindo os militares: imagens de um
poder que se foi *
Maria Celina D'Araújo··
o que nós pagamos - e isso ninguém considera - de
amizades rompidas, de camaradagem perdida, isso nin
guém repõe. Essa reuolUÇJio fWS custou muito, mas muito
mesmo. . . Foi um tributo €rwrme.

Dependendo do objetivo que se queira enfatizar ou das fontes que se
queira privilegiar, um determinado acontecimento social pode ser
examinado de vários ângulos. Quando tomamos como objeto o expe
rimento político que manteve os militares no poder durante 21 anos,
as possibilidades de análise são de fato variadas, e muitas fontes
podem ainda ser exploradas. rsso é particularmente vel'dadeiro para
o caso da história oral. O circulo restrito e fechado que exerceu o poder
durante o regime militar, em seus altos e médios escalões, tem
permanecido em silêncio, e isso por várias razões, como veremos no
decorrer deste trabalho. A oportunidade de ouvi-los sobre seus pro
jetos, sonhos, ambições e frustrações torna-se cada vez mais pre
mente se julgamos necessário captar visões de mundo como parte
integrante da história. É isto que se propõe este trabalho.
Através de um conjunto de entrevistas realizadas com vários
militares que exerceram importantes funções de comando e direção
nas forças armadas e no governo durante o período militar,! pre
tende-se mostrar como uma visão particular de mundo foi construída
de forma a acentuar clivagens entre esses militares e a sociedade que
dirigiram por duas décadas. As entrevistas mostram, de um lado, a
autoconfiança em relação às potencialidades das forças armadas e,
de outro, uma descQnfiança Efou um ressentimento em relação ao
mundo civil. Paralelamente, esses depoimentos nos transmitem um
teor de frustração e de amargura em relação aos resultados globais
que se visava obter, particularmente no que concerne à valorização
do papel dos militares nos destinos políticos do país. Este trabalho
lida, portanto, com as percepções que os militares entrevistados
revelam em seus depoimentos. Estas percepções não podem, por isso
mesmo, ser generalizadas para toda a corporação nem podem mesmo
•

Uma versão modificada e reduzida deste trabalho Coi apresentada no XVII Encontro
Anual da Anpocs, realizado em Caxambu (MG) em 1993.
Pesquisadora do C�V. proCesaora da UFF e doutora em ciência política pelo
luperj.
••
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nos fornecer indicações do que venha a ser o futuro dessa corporação.
Elas nos ajudam a refletir sobre as duas décadas de poder militar e
nos estimulam a pensar nas novas alternativas de estudo que a
técnica da história oral pode nos propiciar.
Para efeito de ordenação, o trabalho será desenvolvido em duas
partes. Na primeira falaremos sobre o universo entrevistado, as
abordagens usadas para se chegar aos depoentes e as técnicas usadas
na confecção das entrevistas e das transcrições. Na segunda, mais
longa e detalhada, examinaremos de que forma esse material nos
permitiu chegar a um conjunto de proposições que retratam a visão
desses militares acerca de seu legado político. Em ambas as partes,
aparecerão questões que ficarão em aberto ou que serão objeto de
contestação. Se a polêmica for criada quanto à técnica e quanto ao
conteúdo interpretativo, um dos objetivos do trabalho terá sido
preenchido. MinaI, sobre a história oral, assim como sobre os mili
tares, muito ainda pode e deve ser aprendido.

Definindo a amostra e negociando procedimentos
Como definir quais os militares mais expressivos a serem ouvidos
quando se busca formar um banco de entrevistas orais sobre os
governos militares? E, tão importante quanto esta pergunta, como
chegar a eles? Quanto à primeira questão, optou-se por uma seleção
que incorporasse ministros do Exército, do Superior Tribunal Militar
e do SNI, chefes de gabinete, assessores presidenciais e pessoas
estratégicas na montagem e na atuação do sistema de informações.
Procurou-se cobrir todos os governos do período, abordando seus
vários aspectos, mas centrando a atenção nos recursos de segurança
e informação usados pelo poder p�á sua consolidação e expansão.

Definir o conteúdo das entrevistas e o conj ';uto,!ios entrevistados foi

relativamente fácil. O problema que se colocava 'era: saber por quem
começar. Isto porque não havia nenhum contato pessoal prévio entre
esses militares e os pesquisadores. Tínhamos que contar com a sorte
de conseguir o contato e depois, principalmente, com a boa vontade
de nosso interlocutor para que nos permitisse gravar seu depoimento.
Para tanto, uma boa argumentação era imprescindível. A aproxima
ção com os depoentes envolveu, portanto, uma longa preparação. A
pergunta inicial que nos colocavam era: por que razões queríamos
ouvi-los e quais nossos objetivos e fmalidades?

A insegurança dos pesquisadores quanto ao sucesso de sua em
preitada era recorrente. Por isso mesmo desenvolveu-se uma lógica
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de persuasão - a melhor e a mais correta, do nosso ponto de vista
- que implicou fazer os depoentes entenderem que seus testemu
nhos cumpririam papel fundamental na análise de nossa história
recente. Havia que demonstrar que nosso objetivo era acadêmico e
que as atuais e futuras gerações poderiam se beneficiar muito de seus
depoimentos quando quisessem reexaminar o período. Ou seja, a
história dos governos militares precisava também ser lida a partir
de seus pontos de vista e de suas razões. Aceita essa argumentação,
entravam em cena as inquietações dos entrevistados_ Vários deles
temiam que fosse dada publicidade às suas entrevistas, enquanto
outros tinham medo de que não pudessem ter espaço para expressar
exatamente todas as suas opiniões - isto era particularmente 00·
portante para auxiliares dos governos Médici e Costa e Silva, preo
cupados em resgatar a imagem e a obra desses presidentes. Uma
certa insegurança emergia também da outra parte, o que resultou na
necessidade de negociação.
Em primeiro lug8.l:", ficou claro que não tínhamos compromisso
com a notícia ou com o "furo". Era tão mais necessário deixar isso
claro quanto mais fortes eram as reclamações da maior parte desses
militares em relação à imprensa, considerada por eles como parcial
e facciosa_ Em segundo lugar, deixou-se claro que não estávamos
interessados em averiguar biografias pessoais. Nossa preocupação
era com processos históricos e com a montagem de certas decisões.
Este procedimento era importante para alguns depoentes, que se
sentiam constrangidos em falar da atuação de certas figuras de
destaque da época, constragimento esse que muitas vezes remetia a
questões de hierarquia ou a temas internos mais reservados, que a
disciplina, a ética e a camaradagem impediam de comentar.
Em terceiro lugar, estabeleceu· se uma série de procedimentos
quanto à gravação: a) o entrevistado poderia tomar a iniciativa de
falar sobre os fatos que ele, pessoalmente, julgasse mais importantes;
b) deveria ficar à vontade quando não quisesse responder a uma
questão; c) poderia pedir para desligar o gravador sempre que julgas
se necessário e quisesse explicar qualquer coisa em of{. Assim sendo,
tudo poderia ser perguntado porque a resposta ficava a critério de
cada um. Essa relação de confiança que se foi estabelecendo teve
resultados muito positivos, pois em raríssimas ocasições foi�no8
pedido para desligar o gravador_ 2 Essa confiança foi ainda mais
reforçada pelo quarto critério por nós fixado, relativo às transcrições
e à revisão da transcrição pelo entrevistado_ Ficou acertado que todas
as entrevistas seriam transcritas e remetidas aos depoentes para que
conferissem e alterassem o que julgassem necessário. A certeza de
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que tudo o que seria dito poderia ser visto e revisto deu uma liberdade
e uma desenvoltura maiores aos depoentes e se mostrou também
muito produtiva. Na verdade, quando remetemos as transcrições aos
entrevistados para conferencia, a maior parte deles fez apenas pe
quenas alterações estilísticas. Apenas uma pequena parte desses
depoimentos orais foi refeita no que toca à seqüência dos fatos
narrados. Entre cortes, alterações e adendos, é preciso ficar claro que
nada de substancial do que foi dito na gravação foi alterado. Nesse
sentido, o projeto foi vitorioso no que toca a seu conteúdo.
A esta altura fica claro que as negociações efetuadas para conse
guirmos as entrevistas acabaram comprometendo um aspecto cen
tral de técnica de história oral: a entrevista que nos foi doada nem
sempre é igual à que está gravada. O documento oral foi alterado na
sua versão escrita, e é esta última que passara a constar no acervo
do CPDOC como depoimento. Do nosso ponto de vista, para o his
toriador e para o cientista social, pouco importará se o depoimento
foi feito e refeito. O importante é que ele exista, e nesse sentido a
história oral foi uma técnica auxiliar fundamental na confecção de
uma fonte histórica. A segurança com que expressamos este ponto
de vista decorre da noção que temos acerca da importância desses
depoimentos pelo que eles podem fornecer em tennos de novas
informações e de novas interpretações acerca dos governos militares.

É bem verdade que muito já foi dito, escrito e estudado sobre o período
militar. É bem verdade também que várias das fontes para o estudo
desse período ainda permanecem intactas, a exemplo de arquivos
militares e diplomáticos. Mas deve-se lembrar também que, em raros
casos, os principais atores do golpe de 1964 e do regime militar se
dispuseram a falar sobre suas trajetórias e realizações. Isso se toma
mais delicado na medida em que sobre vários desses atores têm
pesado acusações de desrespeito aos direitos humanos no país. Tor
na-se delicado também abordar certos assuntos na medida em que
os vários grupos que passaram pelo poder têm divergências expres
sivas mas, em nome da unidade e da disciplina militares, relutam
em explicitá-Ias.
Entrevistar este tipo de depoente representou uma experiência
instigante. Eram personagens políticos que não podiam se despir da
farda. Este sentimento de pertencimento à corporação era uma
cOnstante. Para os pesquisadores que

08

entrevistavam, propiciava

às vezes temores e às vezes lembranças de tempos passados difíceis
e amargos. A sensação de medo, se não foi uma constante, também
não esteve completamente ausente. ArmaI, conversar com generais
sobre os idos da ditadura não é exatamente uma tarefa corriqueira.
150

Da parte dos entrevistados este também não era um exercício roti
neiro. Preocupações e dúvidas apareceram. nos primeiros momentos
para depois dar lugar, muitas vezes, a um sentimento de vaidade e
de valorização_ Ser ouvido foi, para muitos deles, uma demonstração
de prestígio e de notoriedade. Para outros, uma oportunidade de
expressar frustrações e dúvidas. Mas todos viram no ato de falar com
pesquisadores profissionais uma possibilidade de remontar à signi
ficação de seu passado e de reavaliar, no presente, o papel das forças
armadas no poder.

'
A partir desta estratégia, assentada numa relação de confiança,
cerca de 20 depoimentos perfazendo mais de uma centpna de horas
gravadas foram colhidos. Desses depoimentos transcritos e revistos
constam versões e visões que nos ajudam a entender a lógica do poder
militar e, mais do que isso, a perceber que história e que memória
institucional eles consideram relevante resguardar. A esse respeito
deve ficar claro que alguns dos fatos narrados por um ou outro
depoente são passíveis de contestação factual. Que algumas inter
pretações dão margem a questionamentos e que, apesar de perten
cerem todos à mesma corporação, nem sempre "a verdade dos fatos"
aparece da mesma forma. O mais importante contudo é saber que a
partir desse material podemos obter novas indicações para o exame
de uma época. Ele nos fornece novos recursos de análise para enten
dennos as razões do sistema de segurança a partir de uma visão

interna a posteriori.

Como este trabalho demonstrará, percebe-se entre os militares
entrevistados um sentimento de derrota em relação ao tipo de me
mória que a sociedade constituiu a seu respeito. O que os levou a falar
foi em parte também o desejo de reverter esse quadro negativo. De
toda forma fica a questão de saber como se constituirá a memória

institucional para dentro da instituição, mas este não é o objeto deste

projeto. Trataremos aqui do balanço e das avaliações que esses
"donos d<:> poder" fazem da ditadura militar e, principalmente, da
maneira como se sentem longe do poder. Ou seja, eles nos falam aqui
sobre as perdas e os danos do exercício do poder, e essa fala, que
passou pelo crivo da revisão escrita, por isso mesmo se transforma
num depoimento mais fiel e fidedigno daquilo que efetivamente
acham importante expressar.
Antes de iniciar a segunda parte gostariamos de lembrar que

optamos por não identificar 08 depoentes no decorrer deste artigo,
quebrando outra importante norma neste tipo de trabalho. Do ponto
de vista legal não haveria problema para tanto. As entrevistas estão
doadas. De toda forma, parece-nos menos maçante e mais profícuo
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discorrer com maior desenvoltura através das citações sem nos
preocuparmos com possíveis reações dos depoentes acerca da opor
tunidade do uso de sua fala (escrita) em determinados contextos.
Estes dois cuidados, ou seja, a revisão da entrevista pelo depoente
e o resguardo de seus nomes por ocasião das citações que se seguirão,
são dois procedimentos que contr8.l"iam as convenções no campo da
história oral. Quanto ao primeiro, queremos relembrar que foi im
portante para a garantia de um depoimento sincero, e quanto ao
segundo, é um recurso de análise que nos exime de possíveis polêmi
cas e questionamentos desnecessários neste estágio da pesquisa.

Perdas e danos do exercício do poder

Desde que os militares deixaram formalmente o poder em 1985,
várias possibilidades têm sido aventadas quanto ao seu papel futuro
nos negócios políticos do país. Recorrentemente se lembra a hipótese,
remota ou não, de uma nova investida da corporação no poder, e
algumas manifestações isoladas sempre surgem nesse sentido. Na
verdade, por mais que seja necessário legitimar a consolidação de um
governo civil e democrático, tornou-se quase impossível pensar a
política brasileira sem a participação desse ator. Particularmente
desde a República, política e militares têm constituído um binômio
quase constante. Ou seja, pensar um Exército eminentemente profis·
sional entre nós requer um esforço de reeducação de nossa capaci
dade analítica, mas exige também, e talvez principalmente, a exis
tência de evidências empíricas que nos permitam afIrmar que esse é
um assunto do passado. O cotidiano da política brasileira nos obriga
a refletir sobre novas possibilidades de inserção dos militares no
plano nacional e internacional, e todas as indicações recentes nos
revelam que essa preocupação ainda é procedente.3
Nesta parte do trabalho pretende·se mostrar, a partir de vários
depoimentos expressivos, que a saída formal dos militares do poder
teria acarretado uma série de desgates e problemas para sua imagem
pública e que o legado dos gove:mos militares ainda constitui um
assunto difícil e polêmico. Esquematizando melhor este ponto, pode
mos dizer que na ótica dos militares aqui ouvidos, tanto os mais
radicais quanto os moderados," há uma série de pontos em comum
que explicitam questões mal resolvidas e que tendem a se corporificar
como paradigmas de uma avaliação sobre a saída mal engendrada
do poder e a incapacidade de os militares legitimarem junto à
sociedade os aspectos positivos do seu desempenho como gover152

nantes. Tudo indica aqui que os militares deixaram escapar uma
oportunidade única de maximizar a importância de seu papel como
agente político, econômico e social na condução dos destinos do país.
Este raciocínio fica claro através dos tópicos que serão discutidos e
que refletem os pontos de vista de nossos informantes. São eles:

1 - os militares saíram mal do poder. Saíram mal porque sua imagem
ficou socialmente desgastada, comprometida, associada a desmandos
políticos e ao fracasso econômico do governo Figueiredo;

2

-

a moral militar ficou ofendida pela forma como se avaliou sua

passagem pelo poder;

3

-

os traumas internos gerados pelo exercício do poder são maiores

do que usualmente se supõe;

4

-

os militares não souberam fazer o mea culpa pelos Seus excessos

e erros, e com isso não puderam fazer a devida defesa de seus acertos;

5

-

a defesa dos governos militares tornou-se uma obra impossível

mesmo entre 08 militares, porque eles perderam na sociedade inter
locutores que lhe dessem credibilidade;

6

-

08 militares não souberam avaliar a hora certa de deixar o poder

de forma gloriosa. Os sucessos econômicos obtidos durante alguns
anos foram completamente esquecidos, minimizados ou subesti
mados.
Para discutir estes pontos estaremos recorrendo exclusivamente
às entrevistas realizadas e nosso principal objetivo é chamar a
atenção para a forma como os depoentes vêm avaliando esse divórcio
recente com o poder. Ao mesmo tempo, é importante ter presente que
uma decisão que gera ressentimentos de orgulho e de amor próprio
é sempre muito capaz de ge�ar um caldo de amarguras que pode
interferir em decisões futuras ou precipitar a busca de um novo papel
condizente com um status almejado pela corporação. Os orçamentos
militares, cada dia mais minguados, são aliás uma outra fonte de
descontentamento, o que na verdade estaria explicitando uma outra
faceta desse desprestígio.5
Usualmente se diz que os militares deixaram o poder por pressão
da sociedade, por força do desgaste gerado por sua estada no poder
e, principalmente, porque o interesse estamental assim o decidiu.
Embora não haja um consenso entre os entrevistados quanto à forma
como essa passagem deveria ser efetivada, há entre eles um ponto
de concordância: os militares perderam prestígio social, sofreram um
processo de desvalorização junto à sociedade e ao governo, e sofreram
traumas inusitados que só o acesso direto e constante ao poder
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poderia ter provocado. Neste último aspecto, fica evidente um certo

mal-estar provocado pelo fato de terem monopolizado o poder de uma
maneira inédita na história do país. Segundo Golbery do Couto e
Silva, visualizava-se em 1964 uma intervenção militar düerente, pois
as camadas mais influentes do estamento militar estavam "cansadas
todas de interferir na vida política do país, de tempos em tempos, ao
apelo ou sob instigação de grupos políticos insatisfeitos, que, alcan
çando dessa forma o poder, nada afinal resolviam de positivo e dos
quais os militares por eles cooptados acabariam se julgando meros
joguetes". � Esta ambição de tomar o poder para fazer "diferente" era
a marca maior da intervenção, como se fosse necessário dissociar
política de poder. Por isso mesmo, segundo outro militar, em 1964
teria havido "um fenômeno histórico. Foi a primeira vez que o
Exército tomou conta do poder. Porque quando ele conspirava, todas
as vezes que nÓs fIzemos e deixamos para 08 políticos, eles fizeram
besteira. Nós alguma vez tínhamos que fazer e tomar conta para ver
se a gente consertava. Esta era a tese. De repente esses meninos,
como eu, começaram a ver que a presidência é uma luta política.
Então esses coronéis, majores da época, começaram. a radicalizar
suas posições em termos da revolução".
As ambições de poder, isto é, o jogo típico da política visando
posições de mando, que era o que se dizia querer extirpar, foram uma
forte razão para clivagens entre os militares, demonstrando que o
projeto salvacionista que se apresentava estava eivado de ingenui

dade. É como se os militares tivessem deixado de ser joguetes dos
grupos políticos para se converterem em joguetes do próprio poder
que concentraram. Apesar dessas tensões internas que são , aliás,
bem conhecidas, verificou�se um sucesso econômico batizado de "'mi�
lagre". Mas ao deixarem o poder, os militares entregavam o país em
plena recessão, que só fez se agravar nos anos seguintes_ Colocava-se
então um espaço para dúvidas quanto ao que de positivo fora feito
mas, principalmente, quanto ao que de positivo poderia ter sido
levado a cabo. Além do mais, a reconquista do estado de direito
permitiu que aqueles que foram atingidos pelos atos de exceção
viessem a público reclamar por justiça. Assim, ao lado do fracasso
econômico no momento da transição, colocava-se também este outro
lado negativo para a corporação, acusada publicamente de desres
peitar os direitos humanos. Tortura e desaparecidos, questões sem
pre presentes nos tribunais e na imprensa, alimentam este diagnós
tico de um

poder que,

além de não ter cumprido, como imaginava,

seu papel salvacionista, havia se comportado claramente em oposição
aos direitos da cidadania.
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Por tudo isso, ns voz dos entrevistados, é como se os militares
fossem julgados apenas pelos seus erros e fracassos. Por várias vezes
se menciona um ressentimento e um sentimento de injustiça por
parte da sociedade - uma ingratidão que é também chamada de
traição. Com toda razão lembram que o golpe de 1964 não foi uma
iniciativa exclusivamente militar. A exemplo de várias outras oca
siões, os políticos e outros civis se reportaram aos quartéis como
tábua de salvação para uma situação de crise. Foram os civis que,
nas ruas e nos gabinetes, pediram a intervenção. Isso, é bem verdade,
foi feito num momento em que os militares estavam convencidos de
que a indisciplina dentro dos quartéis provocada pelos acontecimen
tos do governo João Goulart geraria problemas de uma envergadura
inédita. A indisciplina e a corrosão da hierarquia eram questões que
poderiam sercorrigidaa internamente, mas na medida em que foram
entendidas como conseqüência do processo político-populista e dema
gógico do governo, ficava mais fácil sedimentar a interface com a
sociedade e atender a um apelo de mudança. Houve efetivamente um
chamamento civil para que os militares tomassem o poder. Mas não
havia nesse apelo nenhum plano definido de que por lá ficassem. Ou
seja, os militares chegaram ao poder de forma legitimada pela
sociedade e nele permaneceram sem consentimento explícito, mas
também sem nenhuma reação expressiva por parte das elites domi
nantes. Mais precisamente, a oposição que a ditadura reprimiu foi a
mesma oposição que nossas elites, com raras exceções, por muitos
anos, queriam ver debelada.
Para melhor elucidar este ponto convém dar voz aos entrevis
tados e ouvir de que forma esclarecem sua ascensão ao poder. Há
entre eles a visão quase unãnime de que foram alçados a essa posição
porque houve um "chamamento da sociedade". Nesse sentido são
comuns frases do teor das que se seguem, que tentam mostrar as
forças armadas como depositárias da confiança dos civis. ·0 que é
verdade é o seguinte: nós não fizemos o golpe. Nós fomos obrigados
a dar o golpe pelo povo brasileiro. Só fomos depois que o povo foi na
frente." A sociedade brasileira teria exigido na rua essa intervenção
através daquelas ·passeatas imensas de senhoras no Rio e em São
Paulo. Foi aí que pediram ajuda às Forças Armadas". Nesse sentido
o mesmo depoente completa: liA revolução não foi feita pelos mili
tares. Foi feita pelos civis". Como em outras situações na história do
país, os militares teriam sido conclamados pela sociedade a interferir
de uma forma legítima, de acordo com o seu papel de gnardiães da
ordem e da soberania nacional: "(...) quando irrompeu 64, as organi
zações civis, federações de indústrias, de comércio, de agricultura,
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ostensiva ou veladamente, apoiavam o golpe. (...) De modo que o
Exército foi para a roa, para os campos, para as estradas, para
atender a um apelo que era um apelo nacional. Era o apelo das
maiorias naquela época. (...) Ninguém pode dizer que foi um golpe
militar porque houve enol'llles manifestações civis para derJ:'Ubar o
governo João Goulart".
Pode�se observar assim, constantemente, e'ate esforço de recons
tJ:'Ução do passado tentando mostrar a fOl'llla como se deu a chegada
ao poder. Na realidade, como j á dissemos, não se pode dizer que esta
versão esteja completamente despida de veracidade. Houve efetiva
mente uma demanda civil em torno dos militares no sentido de que
se posicionassem contra o governo. Mas não se pode esquecer que por
parte da corporação houve também um movimento endógeno no
sentido de precipitar os acontecimentos, posto que as questões polí
ticas estavam de fato ganhando dimensões inéditas nos quartéis.
Muito provavelmente os problemas de quebra de hierarquia e de
indisciplina que então ocorriam poderiam ter sido resolvidos de outra
maneira, por uma decisão de disciplina interna. Como se sabe,
contudo, essas manifestações de rebeldia interna foram identifica
das como mais uma evidência da ameaça comunista, tudo confluindo
portanto para uma visão de que o quadro institucional era de tal
gravidade que só um Exército comandado por chefes reconhecidos,
com Castelo Branco e Costa e Silva à frente, poderia contornar a
situação de desordem para onde se encaminhava o país.
Embora se justifique que o longo período no poder foi motivado
por uma percepção vitoriosa a postenori de que aquela intervenção
deveria ser "diferente" das outras, é bem verdade que para o conjunto
de entrevistados inexistia um projeto de governo no momento do
golpe. O golpe aparece como uma medida emergencial, empurrada
pelas contingências e pela audácia de alguns militares que tomaram
a iniciativa de se rebelar, antecipando-se assim aos fatos dentro dos
quartéis, procurando dar concretude a uma aspiração intensa mas
ainda dispersa em termos organizacionais. Não obstante, esta deci
são pela quebra da legalidade não parece ter sido fácil na visão de
alguns depoentes: "A posição revolucionária é um comprometimento,

ê um recurso último que a gente procura obviar logo. Não pode ser
um estado de espírito pel'lllanente. Eu repito: os políticos conserva
dores e 08 ditos liberais, a chamada 'bossa nova' udeniBta, não
procuraram manter o debate no âmbito parlamentar. Também não
tinham a menor capacidade de avaliação quanto à posaibiliaade de o
poder escapar de suas mãos. Julgavam que as Forças Armadas, mais
uma vez, seriam simplesmente usadas como massa de manobra para
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suas ambições e controvérsias eleitorais". Assumir o espirito revolu
cionário implicava contudo assumir a incerteza quanto ao futuro e
aos custos possíveis da sublevação: "Quer maior ilegalidade do que a
revolução? É crime! No entanto, nós fomos. Eu, por exemplo, entrei
porque achei que estava livrando o pais de um mal maior... Se a
revolução evoluísse de outra maneira eu não sei o que seria da minha
vida. Perdia o galão, possivelmente. Talvez mais tarde viesse a
anistia, porque no Brasil nada resiste muito tempo". Embora Se dê
este tom descontraído ao fato de que no país as coisas não são muito
sérias, nem mesmo as revoluções, o certo ê que para muitos este foi
um dos dilemas mais fortes a serem vencidos. "A hierarquia não raro
foi atropelada pela exaltação e sofreguidão 'revolucionária', com
estragos quase sempre graves e conseqüências illBanáveis de longa
repercussão. (...) Tomar uma posição contra o governo, sem hipocrisia
e sem traições, foi um problema muito difícil. Não pelas conseqüên
cias, mas pela certeza moral do acerto de minha decisão." Ou seja,
para grande parte dos entrevistados, particularmente os mais mode
rados, a quebra da legalidade foi uma opção penosa. Enfatiza-se aqui
que o papel do Exército é o de manter a ordem legal e que qualquer
conspiração atacaria de frente este postulado. Por definição o Exér
cito teria uma vocação legalista, mas foi empurrado para tomar uma
posição de rebeldia a bem do interesse público.
A esse respeito é também recorrentemente lembrado que o dile
ma em torno da desobediência à Constituição só foi vencido dentro
dos quartéis no momento em que a maior parte doa militares foi
convencida pela tese de Castelo Branco de que era lícito às forças
armadas desobedecer, posto que não podiam. servir a um governo que
estava quebrando a constitucionalidade do pais. Ou seja, o golpe não
seria um golpe, mas sim um contragolpe para fazer frente às tendên
cias inconstitucionais do presidente. Este foi, sem

dúvida, o

argu

mento de autoridade jogado para dentro no sentido de consolidar uma
posição ,a favor da intervenção. Com essa tese não só se sensibilizou
aqueles que ainda estavaln reticentes frente ao andamento dos fatos
como também se deu novo fôlego aos que pregavam o golpe sem
preocupações de maior envergadura quanto às bases de legitimação
de seus argumentos.
Como se viu até aqui} há uma necessidade enonne de justificar o
golpe a partir do fato de que ele atendeu fundamentalmente ao que
denominamos "chamamento da sociedade". Não teria sido, portanto,
uma intervenção arbitrária ou desprovida de motivações

legítimas.
Mais do que isso, na visão de nossos depoentes, o governo militar se
manteve com forle apoio da sociedade, apesar das reações de setores
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de esquerda, que por sua vez foram combatidos em clima de guerra.
Foge ao escopo deste trabalho examinar este ponto, para o qual o
material existente é também alentador. Queremos aqui, no entanto,

nos fixar no aspecto enunciado de que para a eclosão do golpe as
forças armadas foram, na versão dos protagonistas, empurradas pela
sociedade. Ao adotar esta tese os militares procuram relevar a

condição de parceria que tiveram com a sociedadeJ parceria essa que
teria s i do rapidamente esquecida a partir do momento em que

deixaram o poder.
É em relação a este aspecto que o tom de mágoa recorrentemente
se coloca, como se tivesse havido uma "traição" da sociedade em
relação aos seus militares. Depois de deixar o poder eles teriam sido
mais lembrados por seus desacertos e desmandos do que por suas
realizações: "Eu acho que as Forças Armadas até hoje são ressentidas
com a sociedade brasileira. Porque a sociedade nos levou a isso e foi
uma das responsáveis pela revolução de 64. E hoje em dia não se
causa de nos jogar na cara que somos torturadores, que somos
matadores, que somos isso e aquilo ... Acho que há muita injustiça ...
Somos ressentidos. A gente afmal entrou nessa luta para livrar o
Brasil de concepções que eu acho não se coadunam com a Úldole do
brasileiro e por isso somos hoje sistematicamente acusados. Depois,
a esquerda invadiu muito a mídia. e fica insistindo nisso... Isso nos
deixou muito magoados. Porque eu só imagÚlo um Exército amado
pelo seu povo, porque ele é um instrumento que a sociedade tem para
se defender". Esse "patrulhamento brutal" contra OS militares estaria
associado à imprensa, mas também aos próprios livros didáticos que
veiculariam, particularmente junto aos jovens, visões distorcidas e
unilaterais. A partir daí se estariam criando certas visões estig·
matizantes sobre determinados atores, que passaram a ser conhe
cidos do grande público apenas em função de um aspecto de sua
trajetária, quando este se relacionava a um ato de malor repercussão
contra as liberdades civis oU a um cargo diretamente associado ao
poder militar. Dessa forma, suas biografias pessoais foram em mui
tos casos reduzidas a um fato negativo. Assim é que algumas pessoas
ficaram indelevelmente marcadas como o

"
assessor de Médici",

o

"homem que fechou o Congresso", e assim por diante, não importando
que outros cargos ou posições tenham aBBumido em suas vidas

públicas. ·0 preço que as Forças Armadas pagaram foi altíssimo. Eu

posso aferir esse preço por mim mesmO. Porque para a esquerda eu
sempre fui um tremendo direitista.

( ) Por outro lado,
••.

em relação

aos órgãos de informação, eu paguei também um preço. Não cheguei
ao último posto porque me tornei um verdadeiro inimigo dos órgãos
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de informação. (...) O preço que as Forças Armadas pagaram

é

altíssimo, principalmente porque a maioria nada teve a ver com tudo
isso [os excessos] mas ficou bitolada dentro dessa imagem negativa.
(...) Isso não acabará tão cedo. Isso terá reflexos por muitos anos e
por muitas gerações. "
Observa-se assim que, por diferentes razões, o legado do golpe
está associado a um sentimento de injustiça. Esse sentimento

é

expresso de maneiras variadas, mas de forma geral fica claro que,
por razões diversas, os militares passaram a ser mal-interpretados.
Os excessos são admitidos como parte de uma estratégia de sobrevi·
vência do próprio governo, mas lembra-se, contudo, que não foi o
governo quem começou a luta armada. Fazia parte de sua missão
extirpar as ideologias extremistas, ainda mais quando a esquerda, a
bem da verdade acuada em sua capacidade de reagir pelas regras
convencionais do jogo democrático, optou pela violência. Este capítu
lo dos governos militares merece uma análise

à parte. O que nos

interessa resgatar aqui são visões e sentimentos elaborados a pos
teriori mas que nos ajudarão a recompor um quadro de expectativas
e percepções acerca da instituição. Estamos aqui abrindo um espaço
para que atores relevantes expressem de que forma se sentem
pessoalmente atingidos e de que maneira visualizam os efeitos,
antecipados ou não, de sua estada no poder. Nesse sentido, estamos
chamando a atenção, nesta parte do trabalho, para um aspecto até
aqui pouco explorado pelos analistas: o de que predomina entre os
militares (pelo menos entre os nossos entrevistados) um sentimento
de incompreensão e de mágoa.

"É preciso que a senhora se coloque
na posição de injustiçados como todos nós nos sentimos. (...) nós
corremos risco de vida enquanto a maioria dormia em casa tranqüi
lamente. (...) De uns tempos para cá nos sentimos injustiçados. Certo
ou errado, o que interessa é o que se sente e não a verdade."
Esta última frase

é de fato expressiva. Lembrando Barrington

Moore J.r., o sentimento de injustiça é uma das características mais
marcantes da experiência humana, e normalmente leva ao clamor de
vingança. Para este autor, clamor e vingança são os "sentimentos
básicos subjacentes

à ira moral e ao sentimento de injustiça. (...) A

vingança é possivelmente a forma mais primitiva de ira moral".7
Certamente este sentimento, que segundo Barrington Moore não
obedece

à simples lógica das interpretações racionais, no caso em
pauta é vivenciado particularmente por aqueles que tiveram partici
pação direta nos acontecimentos políticos que levaram ao golpe <Vou

por aqueles que foram responsáveis pela sustentação do regime
militar. Não se pode em absoluto generalizá-lo como sendo um
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sentimento predominante dentro dos quartéis. A rigor, este trabalho
está referenciado apenas a uma amostra, ainda que expressiva, de
atores que têm legitimidade para falar sobre experiências do passado
em que o poder militar esteve diretamente envolvido. Falam, certa·
mente, em nome das forças armadas, tentam universalizar um
sentimento que lhes é profundo, mas partem de um referencial
particular. Para melhor aquilatar a validade desse entendimento
seria necessário ouvir novas gerações de militares. Poder-se-ia assim
aferir de que maneira essas percepções são sentidas ou apropriadas,
mas esta tarefa não pode ser feita aqui. O que importa por enquanto
é o trabalho com este grupo que, aliás, está todo na reserva, mas foi
em grande parte responsável por três décadas da política brasileira
e inelui figuras que permanecem respeitadas e vistas como depositá·
rias de autoridade moral junto a seus colegas de farda.
Para este grupo, as distorções são inaceitáveis, mesmo porque
comprometem toda a instituição. Segundo um deles, "hoje se ensina
nas escolas que somos torturadores", e isso "tem trazido a nossa
instituição até hoje magoada com a sociedade brasileira. (...) Os
militares hoje querem a democracia, mas não fiquem nos cutucando
com vara muito curta... Nós anistiamos todo mundo. Ninguém nos
anistiou ainda. O derrotado é terrivelmente ressentido. (.. ) Eles
.

vivem dizendo que somos torturadores e matadores, quando fizemos
isso em nome de coisas grandes". Ou seja, admite·se que houve
repressão, que ela foi necessária, mas não se admite que isso seja
motivo para denegrir a imagem das forças armadas. Afinal elas não
teriam feito nada mais do que cumprir sua missão, o que, no entanto;
teria sido entendido como desmando e abuso de poder. Esta incom·
preensão dificilmente seria sanada. "As forças armadas estão pagan·
do até hoje" um preço alto pela intervenção que fizeram em 64. E
ainda segundo o mesmo depoente, "há pessoas totalmente intoxica·
das contra os militares", movidas por um "ôdio irracional" e "até
perigoso". Isto ocorre porque, na sua visão, são feitas generalizações
grotescas que distorcem a história e provocam reduciorusmos inacei·
táveis.
Embora critiquem essa imagem que, segundo julgam, foi e está
sendo construída acerca dos militares, é bem verdade também que
as formas que visualizam para se defender são pouco criativas.

É

como se estivessem acuados frente ao que lhes atribuem, sem con·
dições de reagir para impor uma versão mais condizente com seus
desejos e avaliações. Perderam a iniciativa e a eficácia na divulgação
de uma nova imagem, quer pelo passado, quer em termos de futuro.
O "patrulhamento" mencionado por um dos militares entrevistados
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ainda teria condições de subsistir e de se impor. "A gente não
consegue ver até hoje uma notícia positiva sobre as forçss armadas.
Querem sempre neutralizar a ação dos militares, não ter mais
contatos com os militares etc. Esta é que é a verdade." Para todos os
efeitos, a impressão que teria ficado na sociedade é a de um Exército
arbitrário e algoz. O lado positivo de 21, anos de governo não poderia
nem ser mencionado. Este é o aspecto central da questão. De fato, o
combate

à guerrilha, marca maior da identidade militar em nossos

dias segundo nossa amostra, foi apontado como decorrência de uma
necessidade imperiosa:

'/(...) quem partiu para a guerra foi a guerri

lha. Mas perante a imprensa, perante os políticos (... ) só é culpado
quem combateu a guerrilha. (...) todos os fatos que aconteceram no
governo militar são interpretados só pelo lado negativo. Ninguém
menciona que qualquer governo se defende. (...) qual era o papel do
governo? Era cair por causa da guerrilha? O governo não tem o direito
de se defender? (...) Agora, essa distorção é uma distorção da impren
sa brasileira e de uma grande parte dos políticos".
Por estes depoimentos se observa que o ressentimento maior que
atinge os militares aqui citados diz respeito ao tratamento que a
imprensa e a oposição deram à repressão. A necessidade de fazer uma
defesa em relação a esses episódios é sempre mencionada. No entan
to, dificilmente se admite que excessos poderiam ser evitados. Sem
pre há uma explicação que atribui isso aos subalternos que agiram
por conta própria, e dessa forma o Exército, como um todo, não pode
ser responsabilizado pelo comportamento de alguns. De outro lado,
IDesmo reconhecendo que os excessos existiram e que eles compro
meteram e comprometem o nome das forças armadas, não se admite
a denúncia e a averiguação desses fatos porque se parte do princípio
de que, mesmo agindo mal, os militares que exorbitaram o fizeram
dentro de um quadro de cumprimento do dever. A missão foi cumpri
da, e este seria o fator mais relevante. Certamente, é este tipo de
interpretação que está na origem de um hiato, de um gap, a separar
hoje balanços de civis e militares quando o assunto é o desempenho
político dos militares no poder.
Para melhor elucidar os termos desta visão, ditada, como vimos,
por laivos de mágoa e ressentimento, faz-se necessário também que
nos reportemos

à interpretação que é dada ao processo de abertura.

Se há um consenso quanto ao tópico anterior, no sentido de que tanto
os mais radicais quanto os mais moderados concordam que o desgaste
da instituição militar é evidente, em relação à transição pode-se
observar avaliações diferentes. Há uma manifestação uniforme
quanto à premência da saída do poder, mas aparecem algumas
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divergências em relação à maneira como isso poderia ser feito. Ou
seja, as razões para o esgotamento do poder militar são às vezes
distintas. De toda forma, mantém-se uma unidade de discurso que
atribui aos próprios militares a iniciativa da transição, bem como a
liderança na condução desse processo, embora muitas vezes outros
setores tenham tentado ou até mesmo conseguido, para maior desa�
grado dos militares, se apropriar desse feito. "Eu acho que a revolução
teve certos descaminhos, mas quem abriu as portas para a democra�
cia fomos nós. (...) Quem começou a abertura, meio timidamente, mas
começou, foi o general Geisel. O emotivo João escancarou e nós
concordamos com aquilo. Não são esses heroizinhos de Xambioá que
fizeram nada disso. (. . .) Este país virou democracia porque nós
desejávamos que fosse assim. Porque ninguém tinha força para fazer
isso. As diretas na rua, nós deixamos e até incentivamos. (... ) não
fizemos a revolução para haver um regime ditatorial permanente.
(...) E a revolução demorou muito por causa da subversão."
As críticas a João Figueiredo são, aliás, uma constante, princi
palmente na apreciação dos representantes das posições mais radi
cais. Freqüentemente lembram que com o último presidente militar
não houve abertura, e sim "arrombamento" das instituições. Mas as
críticas partem também dos mais moderados, que ressaltam a inca�
pacidade administrativa do presidente e sua falta de tino político.
Para um dos depoentes, Figueiredo foi "o grande traidor da revolução
e dos revolucionários", não só por sua incompetência, mas principal�
mente porque se dispôs a compor com a classe política e aceitou
mesmo a passagem do poder para o civil que fosse escolhido pelos
partidos. "A revolução errou no dia em que o Médici escolheu Geisel,

(...) que trouxe junto com ele um grupo que iria destruir a revolu<;ão.
(.. ) A revolução foi destruída no momento em que começou a compo
.

sição com os políticos." Dentro desta visão, nenhum político e até
mesmo nenhum civil mereceriam coIÚiança, mormente porque a
transição foi feita sem controle, permitindo a reentrada em cena de
antigas lideranças. É nesse sentido que se referem ao "8lTombamen

to» que teria tomado o lugar da abertura. As críticas são dirigidas
especialmente aos políticos: "política é palavrão". Não se visualizava
no quadro de lideranças civis da época qualquer alternativa capaz de
dar seguimento aos projetos dos militares nem de se impor moral
mente na sociedade. Este tipo de interpretação é bem mais freqüente
entre aqueles que, de alguma forma, estiveram envolvidos com o
sistema de informações, certamente o grupo que mais teria a perder
com uma transferência de poder. "Se você analisasse o quadro político
e o quadro da elite brasileira daquela época, ia ter uma grande
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dificuldade de escolher, pensadamente, um candidato civil. (...) Era
tudo muito conturbado, muito difícil. Governar este país é muito
difícil.' As contradições aparecem com freqüência, pois embora se
aceite que deveria haver Uma retirada do poder não se aceita que
tivesse sido daquela maneira. A corrente mais radical desqualifica a
capacidade dos civis para assumirem funções de governo e, dentro
desta lógica, a transição foi um arrranjo mal elaborado. Isto porque
permitiu que, graças à anistia, todos os políticos se apresentassem
em condições de igualdade na competição pelo poder.

É bom lembrar a esse respeito que a anistia é também, para os
radicais, um tema de difícil aceitação, mormente porque apareceu
como uma imposição civil frente aos militares. "Quando o Golbery
começou a se expandir nesse campo da anistia, ele conversava muito
com os políticos. ( ...) Os políticos começaram a querer tomar nas mãos
as rédeas da anistia. Então, o assunto saiu do ãmbito estritamente
privado do Palácio para o Congresso e dali se espalhou. E a coisa
começou, mais ou menos, a se inverter: parecia que a iniciativa de
tudo estava sendo do Congresso, do povo, da sociedade, e não do
presidente Geisel, que foi realmente quem tomou a iniciativa.» Dessa
maneira, além de criticarem a anistia por seu excesso de liberalidade,
ainda teriam que se defrontar com a versão que desqualifica o papel
do governo militar na sua concessão. As liberalidades são apontadas
como um falta de critério na concessão da anistia: "(...) a anistia não
deveria ter sido feita como foi. (...) deveria ser ampla(...). Mas se uma
pessoa foi cassada por crime comum provado, por exemplo, por ter
morto uma pessoa indevidamente, como fica? (...) Esses podiam ser
anistiados, mas não com o retorno de todos os seus direitos políticos".
Na opinião de um outro entrevistado deveria haver mais critério e
um escalonrunento. "Eu pensava que as pessoas que se envolveram.
muito deveriam ter ficado um pouquinho para depois. (...) Eu achava
que a anistia era fatal (...) mas achava que o general Golbery
exagerav.a um pouco. (...) a coisa devia ter sido feita mais escalona
damente. Eu achava, por exemplo, que nas eleições que iam se
processar em 1982, determinados individuos que tinham se envolvi
do demasiadamente em problemas com o Estado, como Leonel Bri
zola e outros desse tipo, deviam ser contidos sté um ponto em que
não pudessem mais se candidatar naquela ocasião. Futuramente
talvez. Mas ali estava muito cedo, porque eles vinham do exterior
com idéias ainda revanchistas."
Por estes trechos fica claro, embora se aceite que o regime militar
teria que se lançar a uma transição para o governo civil, o ceticismo
com que essa hipótese é tratada. Há que lembrar que, sintomatica-
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mente, os depoimentos apresentados até agora em relação à abertura
são oriundos basicamente de pessoas que integraram o chamado
sistema de informações. De fato, a preeminência do SNI era inques
tionável, e para alguns setores do Exército era inclusive uma situação
desgastante ver a submissão das forças armadas a esse tipo de
imposição. Como se sabe, a autonomia e o poder do sistema de
informações foi um dos aspectos mais notórios dos governos mili
tares. Isso vale em relação à sociedade, mas vale também em relação
aos próprios militares. A rede de informações obedecia a uma lógica
de comando que escapava à cadeia formal de hierarquia. Nas pala
vras de um depoente, os serviços de informação "tiveram uma energia
própria e agiram de acordo com seus próprios impulsos". Sendo
assim, entende-se por que os custos de uma saída eram maiores para
este grupo: este era exatamente o setor que mais teria a perder em
termos de poder, influência e capacidade de coação. "A abertura
reduzia muito o poder dos órgãos de informaçãoj sua liberdade de
atuação impune", e colocava também internamente um problema de
obediência e lealdade. Como bem lembra o autor da frase acima, há
algo que precisa ser retido como aprendizado dos assuntos militares:
não se pode confundir comando com liderança. A obediência é condi
ção de existência da corporação, mas os militares não podem obedecer
a líderes. Têm que ser comandados, e é na obediência ao comando
que se verifica a união. Assim, a abertura saiu como projeto vitorioso
porque foi encampada por comandos expressivos.
Por todas as injunções mencionadas acima, na versão de uma
importante figura ligada ao SNI, a ditadura "acabou na hora certa,
mas não acabou como devia. Eu acho que o último governo militar
tinha que ter saído de cabeça levantada, erguida, consciente de que
cumpriu realmente uma missão: 'Está aqui, nós cumprimos a nossa
parte. Agora é de vocês. Por favor, continuem o que nós estávamos
fazendo. Entregamos para vocês o país reconstruído. Tudo funcio
nando.' Isso é o que devia ter acontecido. Infelizmente, por uma série
de injunções, o governo, nos últimos anos, baixou o penacho e saiu
pela porta dos fundos. (. .. ) O governo saiu de cabeça baixa. Não tinha
que ser assimj não",
Um dos fatores sempre lembrados a esse respeito tem a ver com
o fato de que no momento em que os militares deixaram o poder a
situação econômica do país era preocupante. Anos antes o governo
podia apresentar como trunfo um desempenho espetacular no ter
reno da economia, o que certamente foi uma das condições para a
euforia e a propaganda em torno do presidente Médici. Nesse sentido
coloca-se sempre, com um certo tom de mágoa, que houve um erro de
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cálculo dos militares no que toca às suas reais chances de deixarem
o poder de uma forma vencedora. ·0 presidente Médici, de todos os
presidentes, era o mais popular. Ele comparecia ao Maracanã com
seu radinho, o que outros talvez não tivessem coragem de fazer, e
batiam palmas para ele." Havia o milagre econô:mico, "as coisas
pareciam que andavam bem, e então aí devia começar a abertura",
Esse foi, segundo a maior parte dos depoentes, um erro estratégico
importante, embora vários deles lembrem também que a abertura aí
não seria possível, posto que a subversão ainda não estava comple
tamente sob controle. De toda fanua menciona�se várias vezes que
se tivessem deixado o poder nessa ocasião as coisas teriam. sido
diferentes. "O grande erro é que quando o governo Médici estava em
plena aceitação popular [não se tenha feito] a sucessão presidencial.
( ...) Os militares sairiam do poder por cima, (... ) ele [Médici] teria
terminado com a revolução em pleno sucesso. O Brasil crescendo l00A>
ao ano e aparecendo na imagem da mídia internacional como sendo
o país do futuro. (. . .) E o Médici poderia naquele momento terminar
e se apresentar candidato à eleição direta que ele seria eleito. (...) Os
governos que se seguiram se atrapalharam. muito com a crise do
petróleo de 79, agravada em 81, 82, e daí por diante não acertaram
mais o passo."
Este tipo de comentário nos remete à questão seguinte, que trata
da avaliação que esse mesmo conjunto de pessoas faz dos govemos
militares. A esse respeito, e ainda buscando referendar o acerto de
suas posições e de seu desempenho, é freqüente a menção ao fato de
que, como já assinalamos, pouco ou nada tenha sido dito em prol de
suas realizações. Caminhando nessa direção são também comuns as
críticas ao general Figueiredo, interpretado como a figura que mais
contribuiu para a deslegitimação dos militares no poder. Como diz
um dos depoentes, "do meu ponto de vista o desgaste da revolução foi
o governo Figueiredo. (...) não era um homem com capacidade para

ser presidente da República. (...) trabalhava muito pouco. (...) Foi
uma fase que eu considero infeliz. Figueiredo teve tudo na mão para

dar continuidade ao processo revolucionário e perdeu tudo. Recebeu
uma estrutura política com um partido de apoio ao governo, ampla
mente majoritário. Recebeu uma lei eleitoral altamente favorável.
Tudo isso sacramentado pelo Congresso. Ele perdeu tudo isso e
perdeu a eleição do sucessor. (... ) acho que o último governo da
revolução foi um desastre". Este governo unanimemente reconhecido
pelos depoentes como desastroso permitiu que fosse obscurecido o
saldo positivo das administrações anteriores. Segundo eles, também,
esse saldo não seria pequeno. Não vem ao casa listar aqui tudo o que
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foi por eles enumerado como realizações que tiveram profundos
reflexos no futuro da sociedade brasileira. Pode·se citar en passant
que são sempre lembradas as obras nas áreas de comunicações,
transportes, industrialização, política científica, entre outras. Por
isso mesmo, segundo um deles, "se você olhar, realmente os únicos
que disseram a que vieram foram os governos militares. (...) todos
eles têm uma seqüência de continuidade. (. . .) Essas expressões
utópicas (Brasil grande', 'Brasil potência', nasceram da revolução.
(. . . ) são expressões típicas da conspiração. Eles [os militares]
queriam um Brasil que não fosse socialista, mas que não fosse um
Brasil americano". Ou seja, associada a um balanço auspicioso
dessas administrações, vem a menção de que graças aos governos
militares o país ganhou em termos de soberania nacional e em
termos de um formato mais condizente com as aspirações nacio
nalistas que tanto marcam, particularmente, um setor significati
vo das forças armadas.
A memória social do país teria, assim, selecionado apenas alguns
aspectos que mereceriam ser lembrados e teria apagado outras
facetas, exatamente as mais importantes, do ponto de vista dos
entrevistados. A memória do país teria silenciado sobre o que de fato
precisava ser exaltado. O crescimento econômico do país e o avanço
tecnológico observados então não seriam nunca mencionados, a não
ser em raras ocasiões e por escassos analistas. Qs ganhos nacionais,
dentro desta visão, foram surpreendentes. "Será que ninguém, meu
Deus do céu, considera que o país deu um salto para a frente nesses

20 anos? O que era o Brasil naquele tempo?"
Apesar de desabafos deste teor, que explicitam mais uma vez
ressentimentos em relação à forma como se teria concebido ultima
mente o papel dos militares no poder, observa-se também um tipo de
autocrítica que, na verdade, aponta novamente para falhas na es
tratégia dos militares quanto ao prazo pelo qual deveriam se manter
no poder. Há que notar que esses são juízos de alguém que olha para
trás e tenta reavaliar retrospectivamente qual teria sido a melhor
alternativa. Neste exercício de contrafactual, há indicações muito
precisas acerca da conveniência de uma estada mais breve no poder.
Não só porque, via de regra, o poder desgasta o partido, a instituição
ou- a pessoa que o detém, mas também porque este não seria exata
mente o papel das forças armadas. Para um dos depoentes, o poder
militar dirigiu o país durante duas décadas, Ih;'s "não podia ficar esse
tempo todo. Não podia. Foi um erro que nós cometemos. Um erro
tremendo e eu estou jlUlto. Não me omito no cometimento desse erro",

Ou, segundo outra versão, "nenhum Exército do mundo pode dirigir
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a nação, política e administrativamente, por 20 anos. Nós não somos
feitos para isso" .
É interessante que depoimentos deste tipo venham de pessoas
que foram, à época, notórios defensores de um regime de exceção e
da atribuição de poderes excepcionais aos militares. Como se a
fantasia desfeita sobre suas reais possibilidades de levar a cabo uma
missão salvadora de efeitos duráveis e amplamente acatados os
obrigasse a rever o passado à procura dos erros que teriam sido
cometidos, que poderiam. desmerecer S'3U papel no governo mas não
na sociedade. Assim é que outro expoente dos radicais se expressa
da seguinte maneira: "Os militares, em minha opinião, não estão
preparados para exercer uma função política. (...) Não estavam numa
função adequadá ao seu feitio. (...) Num momento em que era neces
sário haver uma limpeza, foi colocado um homem institucional, um
homem da lei. (...) E o Costa e Silva também foi colocado num
momento inadequado. Porque era um homem realmente impulsivo
e troupier que foi.colocado no momento em que era preciso a cons
trução. O que se saiu melhor, na minha opinião, foi o Médici".
Seguindo esta orientação, os erros cometidos referem-se também à
inabilidade dos militares no sentido de perceber o melhor governante
conforme as circunstâncias políticas do país. Foi por essa razão que
deixaram de acompanhar o compasso dos acontecimentos e se perde
ram num emaranhado de alternativas nem sempre bem pesadas ou
bem ponderadas.
Nesse elenco de proposições que busca rever o passado dentro de
um desenho que teria sido desejável, mas que não foi possível,
coloca-se uma posição ainda maia ousada: "Sabe, eu vou fazer uma
confissão para vocês. Fiz parte de todas as revoluções no Brasil, com
mais ou menos influência. Mas hoje sou um homem inundado de
espírito democrático. Eu não acredito que nada possa fazer um país
grande ,senão a democracia. Eu vi como as revoluções começam e
como elas acabam. (.. ) O problema da revolução é a enxurrada. Traz .
para cima gente que não merece". Mais wna vez aqui parece claro
que entre os elTOS cometidos estava o excesso de confiança em relação
ao conjunto da corporação, no sentido de que todos poderiam atuar
de uma forma sempre coesa e consensual em relação a todos os temas.
Excesso de confiança que também os levou a acreditar que as mazelas
que marcavam o horizonte da política entre os civis não atingiriam
os militares. E mais ainda, uma confiança desmedida, no sentido de
que seriam sempre capazes de fazer as melhores escolhas e que o
sucesso da "revolução" se daria em uma progressão geométrica. É
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esta constatação que, certamente, os leva a repensar o passado em

termos do que poderia ter sido e não foi .
Em relação à avaliação dos governos militares ouvimos até agora
opiniões dos depoentes mais radicais. Quando nos deparamos com
alguns dos moderados, as críticas atingem aspectos mais substan
tivos e assumem mesmo um tom mais objetivo. "O que aconteceu com
a revolução? Aconteceu o pior. Nós estivemos no poder 20 anos,
anulamos as lideranças políticas, fizemos um imenso vazio, e o que
voltou? Os mesmos demagogos e alguns novos, talvez ainda piores".
Este desacerto pode ser creditado à incapacidade política dos mili
tares e a um tipo de arrogância quanto às suas reais possibilidades
de zerar a história e começar tudo dentro de um novo patamar. A
visão iluminista que os levava a se comparar com os protagonist....
das grandes revoluções contemporâneas não impediu contudo que,
em muitos casos, se valessem do poder para exorbitar seu prestígio
e sua influência. "Vamos ser francos. Não havia indústria paulista
que não tivesse um departamento de segurança. Qualquer organiza
ção civil paulista precisava ter um general ou um coronel da reserva
ocupando cargos. rsso se tornava quase obrigatório para que os
Industriais fossem bem informados. (...) A revolução ia escapando
pelos dedos. ( ) Muitos se aproveitaram. Qualquer um, civil ou
militar, notava o desprestígio das forças armadas. C-..) Para cargos
___

que podiam ser ocupados por um civil sempre aparecia um militar
da reserva. (... ) a revolução foi sendo desacreditada (...) foi se desvir
tuando. E tão depressa quanto possível, era melhor voltar tudo para
os eixos.' Criticando a busca desmedida de posições de prestígio e de
primazia, mesmo 08 moderados não negam. 08 acertos. Mas enfatizam
a falta de medida que tomou conta de grande parte dos militares que
usaram do poder em beneficio próprio, valendo-se para isso de
privilégios a que só eles poderiam ter acesso. Em outras palavras,
teriam sido cometidos abusos de poder que não só desgastavam os
ideais da "revolução" como comprometiam de forma irreversível o
nome da instituição.
Apesar destas observações, não se pode dizer que vislumbrem no
horizonte grandes possibilidades de um futuro promissor para o país
quando governado por civis. Para 08 entrevistados, o ceticismo é uma
constante, como se tivés8emos problemas insuperáveis que impedis
sem o país de ter sucesso econômico com democracia política_ Não se

pode depreender disso que os entrevistados estivessem postulando
um retorno dos militares ao poder. Parece, stm, que tentavam, tão

stmplesmente, deixar claro que há questões de fundo a tmpedir as

perspectivas de um melhor futuro para a sociedade brasileira, e que
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isso não pode ser creditado à presença ou à ausência dos militares
na política. A questão de fundo a que nos referimos pode ser bem
ilustrada pela seguinte afIrmação: "Outra conclusão triste a que
cheguei é que neste país tudo presta, menos o povo. Nós semprer ou
quase sempre, temos votado mal. O que é isso? É a democracia que
não presta? (...) O povo brasileiro não sabe ainda o que é liberdade".
Por essa mesma razão um outro entrevistado acrescenta: "Eu acho
que o Brasil ainda precisava de um período, não ditatorial, mas de
um governo que se fizesse respeitar e impusesse um pouco de disci
plina nessa bagunça total que aconteceu depois".
Vimos até agora uma série de tópicos que têm traduzido ava
liações de um passado que aparece com limitações, mas principal
mente de um passado que estaria sendo, segundo os atores em
questão, mal-interpretado no presente e, mais do que isso, subes
timado e preterido. Essa constatação tem levado, como vimos, a
reclamações constantes acerca de uma imagem militar negativa que
se estaria ensaiando jogar para o futuro. Feito isso, o próximo passo,
para finalizar estas apreciações que têm lidado com o imaginário de
um conjunto de militares, será sinalizarmos de que forma se pensa
os possíveis papéis dos militares no novo contexto nacional e dentro
da nova ordem internacional.
A busca de afirmação em torno de alguns desses eixos é salienta
da e justificada, por exemplo, da seguinte maneira: UA partir do
, momento em que a guerra fria acabou, que o comunismo entrou em
plena perplexidade e que os pensadores começaram a viabilizar
outros caminhos e outras maneiras de concretizar um ideal mais alto,
a perplexidade tomou conta das Forças Arruadas no tocante a seus
papéis. 'E agora?'(... ) Então começou a haver um pensamento sobre
a nova ordem mundial e começou -se a perguntar qual deveria ser o
seu papel. (...) está evidentemente nascente um pensamento muito
nacionalista, muito hostil aos ecologistas extremados, e, vrunos dizer,
muito sensível à possibilidade da internacionalização da Amazônia
e também muito hostil a qualquer tentativa de um poder mais forte,
no caso os Estados Unidos, de transformar as Forças Armadas dos
países latino-americanos em meras milícias". A hipótese de uma
volta ao poder é no entanto descartada, a nào ser em condições
excepcionais. Mais uma vez se lembra aqui que o desgaste do exercí�
cio do poder não foi compreendido pela sociedade e que por essa
mesma razão torna-se inaceitável pensar que os militares estariam
demandando novamente esse papel. "O Exército, a Marinha e a
Aeronáutica não querem nem pensar numa possibilidade dessa. As
Forças Armadas, principalmente o Exército, saíram muito feridas
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disso tudo. Muito magoadas (...) principalmente por causa da impren
sa. Jamais voltariam. Em último caso, se a parede estiver caindo,
vamos botar uma escora. Em último caso vamos segurar com a mão.
Só em último caso mesmo poderá acontecer uma coisa dessas."
Em último caso não significa, é claro, em hipótese alguma.
Subsiste entre alguns a convicção de que cabe ao Exército ser cha�
mado novamente, posto que a sociedade não é capaz de cuidar de si
própria. Na ausência desse novo chamamento, a atenção deve se
voltar para outros problemas considerados emergenciais, e entre eles
o que mais ressalta é o da Amazônia, com a qual "há sinais evidentes

de que os militares começam a se inquietar", como bem enunciou
recentemente o general Andrada Serpa.8 Mesmo para aqueles que
não esposam essas posições de fanua tão dramática, o diagnóstico
aponta na direção de que essa é atualmente uma prioridade a ganhar
corpo entre os oficiais. As forças armadas estariam "vivendo hoje em
torno de novas idéias marcadas por um nacionalismo impetuoso. (...)
No campo prático está havendo uma desmobilização de determinadas
áreas militares como a do Rio de Janeiro, de onde estão saindo tropas,
e estão sendo abertas tropas na Amazônia".

Mudando os alvos, um viés autoritário permanece revestido de
uma plataforma salvacionista. Esse viés autoritário que tem profun
das raízes em nossa história política é expresso também por posturas
de autoconfiança e de auto-estima acentuadas.

É

nesse tom que

fazemos uma última citação, aliás bem apropriada para referendar
o que viemos demonstrando no decorrer deste trabalho: "Só quem
cumpre missão neste país e tem amor à missão são as Forças
Annadas. O resto é um bando de irresponsáveis".
Se o futuro parece incerto para os militares, como ademais para
todo o país, não parece haver dúvidas de que a corporação procura
resgatar prestígio e honra perdidos e que nossos entrevistados ten
tam ousadamente provar que, apesar de possiveis falhas, um lugar
mais honroso e mais digno deve ser a ela reservado. As dificuldades
para esclarecer pontos obscuros e escusos de um passado que às vezes
condena estão sempre presentes. Se o senso de unidade foi às vezes
difícil durante o governo, ocasionando alguns momentos de tensão
para toda a sociedade, o mesmo não se pode dizer quando se trata da
defensiva. Os sucessos são atribuídos aos militares, e os excessoS e
fracassos, a pessoas normalmente anônimas, que em nome de cum
prir suas missões se excederam em alguns gestos. Pessoas é um
termo genérico que não remete necessariamente ao fato de pertence
rem a esta ou àquela instituição. Pessoas são entendidas como ser:es
humanos e, portanto, passíveis de erros. Cabe ao Exército julgar
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apenas seus profissionais, não é sua atribuição fazer julgamentos
sobre a natureza humana.

É

por esta via escapatória que se sai

quando o desafio dos excessos é colocado. Os militares estariam
cumprindo seu dever, e os incidentes de percurso não poderiam
anular um resultado que foi aprovado pelos comandantes.

Nota final
Os assuntos aqui tratados poderiam dar margem a outras análises,
mas o que se pretendeu foi abordar apenas um aspecto de um amplo
debate, trabalhando com discursos de militares nos quais se coloca
de forma original um desabafo quanto aos efeitos não-antecipados de
sua experiência como governantes da nação. Ficou patente no decor·
rer das entrevistas que a maneira como os depoentes se julgam.
avaliados pela sociedade pensante e pela imprensa lhes causa um
acentuado desconforto. AI. mágoas, os ressentimentos e o sentimento
de injustiça aparecem com freqüência, denotando uma difícil as
similação do julgamento que se faz do papel que desempenham hoje
e particularmente do papel que desempenharam no passado. O
desconforto se manifesta, algumas vezes, porque se sentiram impo
tentes para contornar situações que comprometiam o poder militar,
mas em geral porque fazem questão de apresentar uma longa folha
de serviços dedicada aos interesses da pátria, que no entanto não é
referendada pela sociedade. Pelo que foi visto também, a proposta de
liberalização do regime foi um fator de desgaste interno, mas aceitá
la era uma forma de se defenderem das ameaças divisionistas. A
entrada no poder se deu de forma ofensiva e audaciosa, com todos os
riscos subjacentes a qualquer atentado ao poder constituído. A reti
rada aparece de forma inversa. Surge como um desgaste do poder
militar, que parecia não ter completado sua missão, mas que também
parecia não encontrar meios de implementá-la com sucesso. Deixar
o poder nessas circunstâncias seria um ato de frustração. E essa
frustração foi redimensionada pela maneira como fOl'am julgados
pelo "público externo",

Do legado de 21 anos de poder ficaram como marcas indeléveis
os sentimentos de perda e de injustiça. A esses sentimentos se agrega
uma percepção de incapacidade para reverter expectativas e juizos
a seu respeito. A luta por uma memória institucional positiva foi
perdida. Pelo que vimos, a construção de sua imagem ficou sujeita
ao que é formulado externamente. E nessa construção o prestígio
militar passou a fazer parte de outros tempos. Finalmente, convém
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lembrar que este trabalho não tem condições de indicar se as novas
gerações, isto é, os oficiais da ativa, vivenciaIU da mesma forma e com
a mesma intensidade as concepções aqui formuladas pelo conjunto
dos entrevistados. Este seria, aliás, um bom tópico para novas
pesquisas.

Notas

I As entrevistas foram realizadas pela autora juntamente com Gláucio Ary Dillon
SOBreS, em alguns casos com a participação de Celso Castro. Elas integram um projeto
do CPDOqFGV Que conta. com o apoio da Finep, do North South Center e do CNPq.
O objetivo é estudar o regime militar e constituir um banco de dados sobre o período.

Colher esses depoimentos é necessário e urgente por duas razOes: 11) é preciso dar VOz
li esses atores- sempre que se disponham fi tanto -·, pois eles

têm sido historicamente

grandes partidários do silênci.o, e sua visão é fundamental pru'R qUe possamos repensar
nOSS8 história; b)

fi

maior parte dos atores relevantes do período j á está com idade

avançada, e vários já faleceram sem que suas impressões e versões fossem registradas.
O conjunto de entrevistados mencionado neste trabalho é composto de generais e um
coronel do Exército, além de um almirante. Todos eles ocuparam postos de destaque
nos governos militares e vários tiveram ligações bastante estreitas com o sistema de
informações, tendo ocupado mesmo 8S mais altas posições no SNI e em outros órgãos
de informação.

2 Apenas um general, ex-comandante do I Exército, niio quis gravar conosco. Assim
mesmo nos recebeu duas tardes, 110S relatou importantes infonnações sobre o período
e nos forneceu contBtoB valiosos com seus colegas.

3 O tom desta observação não tem nenhum teor alarmista. Referimo-nos, por

exemplo, à opinião de um ex-ministro do Exercito que diz: "Somos a única
instituição no país capaz de cumprir ordens". Por isso mesmo a Exército estaria
sendo sempre lembrado para cumprir missões sociais - ligadas

fi

violência,

míséría, por exemplo -, embora este não deva ser, segundo o ministro, o seu
papel.

4 AB designaçoos "radicais" e "moderados" indicam aqui as posições atuais dos
depoentes em relação ao papel dOB militares. São considerados radicais aqueles qUe
avaliam positivamente o papel político dos militares na poder e enfatizam o hiato com
a sociedade a partir daEI próprias fraquezas e incoerências desta. São considerados
moderados os que hoje se propôcm repe08ar de forma mais cuidadosa eSs8 longa
tradição intervencionista. As designações não se baseiam nas ações passadas dos
depoentes, embora na maioria dos casos haja congruência entre as posições passadas
e as atuais.

5 Ver por exemplo Isto É (1.242), jul. 1993.
6 Isto É (1.243), jul. 1993.

7 Moore, Barrington, Jr.

Injustiça.

Paulo, BraElilienBe, 1987. p. 38.

8 Jomal lÚl Brosil, 14-7-1993.
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as

bases sociais da obediência e da revolta.

São

