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JU - Com que objetivo?
De Decca � Os mercado-

res estavam interessados
no comércio do Mediterrâ-
neo e nas praças comerci-
ais da Península Ibérica.
Eles entravam por Sevilha
e chegavam até Lisboa. Há toda uma
troca de impressões e de  informações
que vão circulando. Eles eram muito
bem-informados. Na outra linha, os
portugueses visitavam as praças de
Londres, Antuérpia, Hamburgo etc.
Esse meta-texto me fascina inclusive
pelo lado ficcional. É muito interessan-
te porque os documentos históricos
que vão fundamentar esta narrativa
buarquiana retratam a sociedade
portuguesa a partir de uma visão
quase clandestina, isto é, o olhar do
espião. Acho muito rico esse jogo de
metáfora, de composição narrativa.
A abertura da tese também é muito bo-
nita. É uma homenagem a Leopold
von Ranke, um autor que reescreve a
história da Europa. Sérgio se sente seu
seguidor. Ele abre seu texto mostrando
como Ranke tenta dizer como foi pos-
sível formar o território europeu com

tantas guerras e tantas dis-
putas. Sérgio indaga onde
estão as fronteiras da Euro-
pa. Uma delas é Portugal.

JU � Quais são os elemen-
tos do texto que colaboram
para uma nova abordagem
sobre o Portugal da época?

De Decca � Sérgio amplia
o horizonte, mostrando como se esta-
belece esse contexto do descobrimen-
to. O mais rico é justamente a monta-
gem da obra. Ele pesquisou documen-
tos em Portugal e em Veneza. Ele mo-
rou dois anos em Roma na década de
50. Tenho um amigo, Ettore Finazi
Agró, um crítico literário da Universi-
dade de Roma, que está num grupo do
qual faço parte e que estuda o cruza-
mento da literatura com a história no
plano da narrativa, que me aconselhou
a ir a Veneza caso eu quisesse percor-
rer todo trajeto do Sérgio. Com certe-
za, os arquivos venezianos vão me dar
também uma dimensão muito gran-
de do que foi essa navegação do Medi-
terrâneo. É muito interessante como,
na pesquisa histórica, essas coisas vão
se juntando. Anos atrás, quando Peter
Burke sequer era conhecido no Brasil,
eu estava na cidade de Veneza e vi um

livro que me fascinou muito, chama-
do Veneza e Amsterdã. Era uma história
comparada das duas cidades comer-
ciantes � uma, Amsterdã, da liga han-
seática e a outra, Veneza, importante
cidade do comércio do Mediterrâneo.
Comprei o livro em Veneza e trouxe
para o Brasil. E, logo depois da publica-
ção de O Silêncio dos Vencidos, ofereci à
Brasiliense a tradução. E a editora me
pediu o prefácio do livro, que foi publi-
cado no Brasil porque me fascinava
como se formaram as elites comercian-
tes dessas duas cidades republicanas.
É interessante você ligar pontos que no
passado estavam esgarçados. De re-
pente Lisboa e Veneza foram se juntan-
do pela obra do historiador Peter Burke
e, agora, quase como uma ficção, na
minha própria experiência de histori-
ador, Veneza está chegando perto de
Lisboa.

JU - Onde essa tese se diferencia de
Raízes do Brasil?

De Decca � Diria que Raízes do Bra-
sil é um insigth, um ensaio de interpre-
tação histórico-sociológico do Sérgio
Buarque, embora vários capítulos se-
jam baseados em fontes primárias, so-
bretudo literárias. Ele nos indica essa
imensa riqueza da utilização das fon-
tes literárias no trabalho historiográ-
fico. Mas o forte em Raízes do Brasil é
menos esse burilar do historiador fren-
te ao documento e mais o esforço in-
terpretativo. É mais um ensaio, o que
é muito diferente de uma monografia,
isto é, de sua tese de mestrado, cuja
adesão ao documento, a enorme cum-
plicidade do historiador com relação
às fontes e a empatia com relação a elas
transforma o historiador. Às vezes você
se vê emaranhado pelo universo docu-
mental e passa a traçar o seu veio nar-
rativo em interfaces e em intersec-
ções.  Em Raízes do Brasil, Sérgio não
amadureceu ainda este trabalho.
No seu mestrado, temos já essa
tessitura de interface, de intertex-
tualidades documentais com a
escrita da história, essa narrati-
va que vai se constituindo quase
em um território hermenêutico

novo.
JU - Como o senhor pretende

abordar a tese na cátedra?
De Decca � Quando a gen-

te se refere ao Sérgio Buar-
que sempre vem a imagem
do pai de Chico Buarque. A
secretária do presidente do
ISCTI, por exemplo, se surpre-
endeu com o fato de existir u-
ma tese sobre a sociedade por-
tuguesa. Isso sempre causa es-
panto. Assim como recente-
mente a Editora da Unicamp
publicou o Abel Barros Baptista,
um crítico literário português
procurando reequacionar o lu-
gar de Machado de Assis no ter-
ritório literário brasileiro. A ri-
queza desses intercâmbios é jus-
tamente a possibilidade de

flagrar o inusitado.
JU � Como mostrar a soci-

edade portuguesa da épo-
ca...

De Decca � O mais inte-
ressante é trazer alguma

coisa que não é aquilo que se
imagina. A tese tem pontos

muitos importantes. Por
exemplo, mostrar o caráter cos-

mopolita de Lisboa. Portan-

to, aquilo que de uma cer-
ta maneira é esse mundo
urbano cujas hierarqui-
as são muito mais tênu-
es do que as do antigo re-
gime. Lisboa carregava
uma multiplicidade e di-
versidade culturais
muito grandes. Havia a
presença de várias naci-
onalidades � africanas,
árabes, muçulmanas, i-
talianos... Para Sérgio
Buarque, trata-se de um
elemento importante
para as negociações cul-
turais que virão na fren-
te. O aventureiro portu-
guês é um aventureiro que está acos-
tumado a lidar com a diferença. Ele
tem menos dificuldade de enfrentar a
negociação, o conflito, a diferença. Seus
lugares são menos fixos do que o de ou-
tras culturas. Apesar do antigo regi-
me português, o desenvolvimento
burguês comercial tinha criado uma
sociedade menos estratificada, se-
gundo Sérgio Buarque. Isso possibili-
ta ao sujeito social uma mobilidade
vertical e horizontal muito forte, o que
o habilita a uma aventura dessa na-
tureza. Justamente por sua mobilida-
de e pela aventura, a questão do tra-
balho passa a ser uma questão séria.
Por isso, o território português é um
território vazio. A sociedade do traba-
lho, cuja ética protestante tanto a-
pregoa o vínculo do trabalhador com
o solo e com a terra, com o artesanato
e com o comércio, não vai acontecer em
Portugal. É um país do vazio. As des-
crições do Sérgio Buarque são muito
bonitas. O que são os interiores por-
tugueses? É um deserto. É um povo que
se educou para a aventura.

JU �  Quais seriam os elementos
identitários comuns ao nosso povo?

De Decca � Temos elementos qua-
se que atávicos. Por exemplo, a sauda-
de. O português está sempre partin-
do, sempre distante de si mesmo. Par-
tir no sentido de deixar uma parte de
você em todos os lugares. Esse com-
ponente na obra é muito importante
para você ver como é que Sérgio vai
constituindo esse lugar que é aquele
em que a gente vai inscrever a nossa
origem. Há um deslocamento. A his-
toriografia brasileira de uma certa
maneira acaba colocando o lugar da
fundação na Primeira Missa e na Carta
de Caminha. Ali você recorta o lugar
fundacional. De repente, você vê na
obra dele que o lugar da origem está
mais distante daquilo que você ima-
gina. Você vê o futuro no passado. O
próprio título é surpreendente. A pa-
lavra �formação� nas décadas de 40
e 50 tem um significado muito forte.
São as primeiras obras de origem
marxista que estão sendo pu-
blicadas cujo termo formação, que
vem do alemão
�formen�, começa a
aparecer em obras como
a de Caio Prado Júnior,
Formação do Brasil Contem-
porâneo, por exemplo.
Mas formação também
pode ser lida no sentido
da Minha Formação, de Jo-
aquim Nabuco. Tem aí
um jogo de imagens e de
linguagens que remete
também à questão da
origem. Tanto no sentido
da concepção marxista
dialética, como também
na idéia da formação da
biografia. A escrita bio-
gráfica do Brasil tem uma
inscrição longínqua. Está lá. O Brasil
surgiu muito antes do descobrimento,
como idéia, como sonho. E Visão do
Paraíso consolida todo esse arquétipo.

JU - Poderia ser um desfecho de uma
linha de pensamento?

De Decca � Sim, que vem com Raízes,
A Formação da sociedade portuguesa e Visão
do Paraíso. Mas ao mesmo tempo, Sérgio
se dedica aos interiores. Aí você conse-
gue ver a complementaridade destas
obras citadas com Caminhos e Fronteiras,
de Monções. Mas sempre o movimento,
também em sua obra póstuma, O Ex-
tremo Oeste... São as três obras que estão
entremeando aquelas outras. Visão é

posterior a Monções, e a Ca-
minhos e Fronteiras. Mas é in-
teressante notar que há
dois projetos que se com-
plementam. Um projeto
para entender a origem, e
outro para entender a
constituição do territó-
rio, a constituição de uma
cultura do adventício. Ca-
minhos e Fronteiras é aquilo
que move e aquilo que li-
mita; Monções, também é
algo que te leva; O Extremo
Oeste que é até onde essa
fantasia pode se estender.
Existe claramente uma u-
nidade.

JU � O senhor chegou a conhecê-lo?
De Decca �  Um dos meus livros, O

Silêncio dos Vencidos, dei ao Sérgio Buar-
que pessoalmente. Este livro, de uma
certa maneira, era uma homenagem à
geração que havia se aposentado quase
que compulsoriamente pelo AI-5. Eu
pertencia à primeira geração que se
doutorou desta geração da qual fez
parte Sérgio Buarque. Nós éramos alu-
nos da época da efervescência da Ma-
ria Antonia. Comecei Física e depois me
tornei historiador. Estivemos juntos
dentro do prédio da Maria Antonia nos
defendendo do Comando de Caça aos
Comunistas. Quando defendi o douto-
rado, eu, até por uma questão de defe-
rência, entreguei em mãos o livro ao
Sérgio Buarque e ao Caio Prado Júnior.
Era uma dívida que a minha geração ti-
nha com eles. O gesto significava que
nós continuávamos uma empreitada.

JU - É sabido que O Silêncio dos
Vencidos rompe com alguns dos câ-
nones da historiografia, sobretudo por
fazer uma análise da Revolução de 30
a partir do sindicalismo. Como sua
obra foi recebida?

De Decca - É uma coisa muito com-
plicada, porque meu livro é muito crí-
tico com relação às interpretações feitas
comumente no Brasil, que sempre par-
tiram do ponto de vista de uma cultu-
ra daqueles que são da elite. Meu livro
tentou resgatar o silêncio que se abateu
sobre experiências históricas que são,
no caso, do mundo do trabalho no Bra-
sil depois da escravidão. Nós éramos da
Unicamp quando estava concebendo
o livro. O Arquivo Edgard Leuenroth
estava sendo formado. Chegava com ele
a grande documentação das experiên-
cias dos imigrantes estrangeiros, os
jornais anarquistas... Havia toda uma
expectativa de se reescrever a história
do Brasil levando em consideração as
pressões que vinham de baixo. E isso foi
de uma certa maneira um momento de-
cisivo da historiografia brasileira. De
fato, nos estávamos apontando para
uma nova abordagem. Isso foi em me-
ados da década de 70 e é claro que pode-
ria causar uma certa animosidade. Essa
nova geração poderia negar a nossa he-

rança. Mas acho que do
mesmo jeito que O Silêncio
dos Vencidos encerrava com
uma indagação sobre a
formação do PT, Sérgio Bu-
arque estava ali na fun-
dação do partido.
Marilena Chauí, que tam-
bém estava, prefaciou
meu livro. Nós tínhamos
a mesma indagação, a
mesma vontade de rees-
crever a história para pro-
jetar uma nova socieda-
de, um novo futuro. O Si-
lêncio dos Vencidos tinha um
quinto capítulo com uma
questão que era delicada

na época, e ainda é: esse lugar em que o
PT ora tem que oscilar no plano das ali-
anças com o arco constituído dos par-
tidos, e/ou ora tem que aderir aos movi-
mentos sociais que quebram a legalida-
de.

JU - Como o senhor vê isso?
De Decca � É natural. Os movimen-

tos sociais são poderosos porque eles
invadem o território do constituído. É
essa coisa do presidente tirar o chapéu
do MST, de pôr na cabeça o chapéu do
MST, essa coisa de você lidar com essa
ambigüidade da política da esquer-
da no Brasil. De como se pode ser o
porta-voz dos movimentos sociais e,

�A escrita biográfica do Brasil tem

A riqueza desses
intercâmbios é
justamente a

possibilidade de
flagrar o inusitado

O português
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partindo,
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ao mesmo tempo, operar no plano da
legalidade, quando você no plano so-
cial tem que reconhecer que a luta po-
de quebrar o território institucional
e legal. O risco é grande. Estudando o
movimento operário da década de
20, vim a descobrir que havia discus-
sões dessa natureza.

JU - Até que ponto a historiografia
brasileira ignorou esse movimento?

De Decca � Nunca havia levado em
consideração. Esse livro é de 1981,
exatamente quando o PT estava se
formando. Não é por acaso que, no
quinto e último capítulo, propositada-
mente dei o título de �O Partido dos
Trabalhadores e a questão democrá-
tica�. É um estudo sobre um partido
que se pretende porta-voz dos anseios
populares e dos movimentos sociais
e como ele pode jogar na esfera da le-
galidade. Era um problema que o PT
enfrentava em 1981 e enfrenta hoje.
Fiz questão de abordar esses impas-
ses. O livro começa com uma metáfora
do Borges de que a realidade nada
mais é do que o mundo que a gente
constrói no território da linguagem e
como é que tem falas que vão esgar-
çando esse território que parece tão
homogêneo, até que outras vozes co-
meçam a surgir. É o momento da aber-
tura política no Brasil. O livro tem uma
meta-história que é a história da fala
no Brasil. Isso foi percebido pelos lin-
güistas. Perceberam que o livro era
um desafio, uma indagação sobre o
território da linguagem, ou seja, onde
o discurso estava produzindo o seu si-
lêncio. E não era um problema do pas-
sado, mas sim do presente. Como é
que nós constituíamos o silêncio no
discurso político, no discurso histo-
riográfico. Não é um livro que pudesse
apelar para um certo messianismo de
dar voz aos desfavorecidos, essa coisa
quase que religiosa. É o contrário.  Era
uma indagação sobre as artimanhas do
poder e da linguagem. E como você
pode se auto-silenciar. Quer dizer: o
discurso pode ser constitutivo do seu
próprio silêncio.

JU - Dar voz àquele que não pode
contar a história.

De Decca � Sim, mesmo porque a
história de 1930 é contada por aque-
le que assumiu o poder. Há várias ca-
madas de silêncio. Não é um livro que
tenha uma dimensão maniqueísta,
mas sim uma amarração na qual vão
se construindo territórios epistêmicos
aos quais, uma vez você aderindo a
um sistema discursivo, silencia a sua
própria constituição. Você nega a si
mesmo, abre mão da sua convicção.
O fato histórico é duplamente silên-
cio. Porque o poder o narra. E porque
ao narrar, o outro se identifica com o
narrado, esquecendo e colocando no
seu próprio silêncio a experiência do
vivido. Em resumo, a velha história de
que o vencedor sempre conta a histó-
ria. Por incrível que pareça, eu estu-
do um vencido que foi incluído pela
legislação trabalhista, e com o pele-
guismo, os sindicatos oficiais passa-
ram a recrutar os trabalhadores para
vestir a camisa do governo Vargas.

JU - O senhor disse que estava ha-
via pouco na Unicamp na ocasião do
lançamento do livro e que o momen-
to era decisivo para a historiografia
brasileira. Qual a importância da
Unicamp nesse contexto?

De Decca � Havia uma urgência de
construir a figura dos outros sujeitos
sociais na historiografia de meados da
década de 70 e do início da década de
80. A lacuna era muito grande, ainda
que você possa dizer que existissem
grandes trabalhos, como Casa Gran-
de e Senzala. Mas esse viés do Gilberto
Freyre era da casa grande, muito dife-
rente da abordagem que se pretendeu
na historiografia que a Unicamp estava
começando a constituir.

JU - Qual seria?
De Decca � Era descobrir a lógica da

história daquele sujeitos sociais.
Quando estudávamos a fábrica, não
queríamos entendê-la na lógica do
capital. Queríamos entender a fá-
brica na lógica do trabalhador. Nós
não queríamos estudar a fábrica na
lógica daquele que domina, mas sim

estudar como é que é possível traba-
lhar dentro daquelas regras, dentro
daquelas normas; como você reage,
como você acomoda, como funciona
o universo dentro e fora da fábrica
para você se constituir como sujei-
to social. É uma abordagem total-
mente nova, inédita. Comparado ao
avanço que houve na historiografia
brasileira, e a Unicamp teve um pa-
pel fundamental nisso, é similar na
década de 70 ao papel desempenha-
do pela historiografia inglesa, ame-
ricana, francesa e italiana. São tes-
temunhos desta inovação historio-
gráfica, dentre tantos colegas, os
professores Michael Hall, Stella
Bresciani, Ítalo Tronca e o falecido
professor Lapa, que tanto se em-
penharam na criação do Departa-
mento de História da Unicamp.

JU - Pode-se afirmar então que a U-
nicamp passou a ser um paradigma?

De Decca � Sem dúvida. Para você
ter uma idéia, dirigi na Editora Paz e
Terra uma coleção que teve muito su-
cesso que se chamava �Oficinas da
História�, cuja linha priorizava essa
perspectiva do mundo do trabalho. E
eu me dispus a traduzir para o Brasil
o livro A Formação da classe operária
inglesa, do Edward Palmer Thomp-
son. Muitos tentaram traduzir e não
tinham conseguido até o momento,
em 1987. O boom dessa nova histo-
riografia no Brasil era tão grande que
todos os grandes jornais deram maté-
ria justamente porque era uma nova
perspectiva do mundo do trabalho
sendo trazida. Para se ter um idéia, em
1989 cheguei à França e lá havia sido
recém-publicada a versão do Thomp-
son. Publicamos antes que os france-
ses. E foi a partir da Unicamp que sur-
giram obras que são hoje formadoras
de gerações da graduação e da pós-
graduação no Brasil. Foi o nosso gru-
po que trouxe obras pouco conhecidas
de Hobsbawm sobre o mundo do tra-
balho. Houve também uma renova-
ção imensa nas pesquisas sobre a es-
cravidão do Brasil. Os estudos sobre
o mundo dos escravos e das culturas
urbanas do século 19 possibilitaram
novas abordagens.

JU � Nessa época, o IFCH reunia
vários departamentos e unidades das
Ciências Humanas.

De Decca � Sim. E aí quero prestar
uma homenagem ao fato de a Unicamp
ter oferecido e ainda oferecer um Ins-
tituto de Filosofia de Ciências Huma-
nas, no qual não só a história desem-
penhou um papel fundamental, mas
também a antropologia, a sociologia,
a política, a economia e a teoria literá-
ria. Essa historiografia jamais se firma-
ria sem a atuação dos outros departa-
mentos que formavam este instituto.
A maior herança que a Unicamp po-
de produzir é justamente o IFCH. Por-
que foi só pelo fato de estarmos jun-
tos, atravessando a rua, que tudo isso
foi possível. Era um instituto de uma
vitalidade fantástica. Acho que não só
consolidou uma nova tradição, como
também a historiografia surgida de-
pois da Unicamp passou a ser outra.
Que universidade na América do Sul,
por exemplo, tem um arquivo do porte
do Edgard Leuenroth? Ou que reitor,
vendo a necessidade de nós pensarmos
as novas fronteiras das humanidades,
tenha adquirido acervos como o de Sér-
gio Buarque de Holanda?

JU - Como era atmosfera da época?
De Decca � Havia esse lado trans-

gressor. Não é à toa que hoje vejo no-
mes de cientistas políticos que se tor-
naram psicanalistas. Havia em todos
nós um ideal. Para nós, a Unicamp era
a �visão do paraíso�, quando soube-
mos que tinha uma universidade no
meio do mato em que se podia tentar
de tudo. Havia um convívio que se es-
tendia das reuniões de departamen-
tos e das salas de aulas para as noita-
das prolongadas nos bares e restau-
rantes campineiros.

JU � Como o senhor vê o momento
político atual?

De Decca �  Acho que tem dois pro-
blemas que gostaria de abordar nes-
sa questão. Tenho uma predileção
pelos anarquistas, apesar de ter par-

ticipado no campo das idéias das dis-
cussões que culminaram na forma-
ção do PT. Tenho uma certa percep-
ção muito cuidadosa no território
da política. Acho que existe na nos-
sa cultura, é importante frisar, uma
crença no partido e no Estado mui-
to exacerbada. A sociedade civil pa-
rece que precisa de um projeto ges-
tado pelo estado brasileiro, cujo ar-
quétipo é muito forte. Há que se ter um
certo cuidado, eu já vi essa história
outras vezes. Não é a primeira vez que
um partido chega ao poder e se espe-
ra mundos e fundos dele. Foi assim na
época das diretas-já, no primeiro go-
verno civil pós-ditadura, com Collor
e com o Plano Real. O caso do PT, pelos
prós e pelos contras, também carre-
gara o mesmo problema. Deposita-se
no partido e no Estado uma esperan-
ça que eu acho desmedida. Isso reve-
la a fraqueza da sociedade civil. Essa
crítica exacerbada, seja na oposição
ou dentro do próprio ideal do partido,
revela uma crença exacerbada na de-
miurgia da política.  Sou um pouco
cético. Talvez eu sempre tenha gostado
do PT não por aquilo que ele realmen-
te é, mas por aquilo que ele um dia vir-
tualmente apontou.

JU � Para onde?
De Decca � Para a utopia, por exem-

plo. Tudo que acontece na política está
aquém do sonho que você tem. A po-
lítica tem essa capacidade de nos de-
cepcionar sempre. É um jogo de alian-
ças, enfim é o território do institucional.
Nós respeitamos a democracia e as
regras têm que ser jogadas nesse terri-
tório. Mas acho que é bom que a gen-
te não guarde tanta expectativa quanto
a isso. O que mais importa, e isso eu
gostaria de esperar de um governo do
PT, é que se constitua uma sociedade
civil mais forte. Essa é a  minha visão
com relação ao momento atual, sem
entrar no mérito de juízo de valor, se eu
gosto ou não da política do governo.

JU - Quais são, para o senhor, os
pontos fortes e fracos do governo?

De Decca � Na área em que mais
atuo, que é área educacional, me frus-
tra a gestão do Cristovam Buarque. E
aí sim o papel do estado é decisivo. Se
em outras áreas a importância do es-
tado é menos importante porque ele
se desembaraçou dos processos eco-
nômicos para deixar que o mercado se
mova com mais facilidade, há áreas
estratégicas em que a gente está espe-
rando uma melhor definição do pro-
grama de governo. Mas isso também
é uma coisa para outra discussão.

JU - Por quê?
De Decca � Acho que no cerne de O

Silêncio dos Vencidos continua o proble-
ma que o PT vive hoje. Os maiores crí-
ticos do PT com certeza estarão den-
tro dele. Quanto mais o partido assu-
me a esfera da legalidade,
mais aparecerá o lado
que o formou e que é a sua
identidade originária, ou
seja, seu vínculo com os
movimentos sociais.

JU - Como administrar
essa tensão?

De Decca � Ela é insolú-
vel. Em outras experiên-
cias históricas prevaleceu
a força do partido e os mo-
vimentos sociais foram
sufocados. O comunis-
mo comprova isso. Essa
tensão está na origem
dos partidos de esquer-
da. Eles sempre estarão
no fio da navalha entre a legalidade
e a adesão a uma esfera de lutas, de
reivindicações, de expectativas e de
mudanças que às vezes ferem o es-
tatuto da legalidade.

JU - Os vencidos têm alguma chance?
De Decca � O vencido é uma condi-

ção do universo do discurso. O exclu-
ído é do universo do social. São duas
coisas. No movimento de 30, as elites
paulistas foram vencidas momenta-
neamente, mas nunca foram excluí-
das socialmente. O movimento ope-
rário em 30 foi vencido e, entretanto,
foi incluído na  política pela legislação
trabalhista de Vargas. Essa questão é

muito importante para que possamos
perceber o ponto de vista daquilo que
queremos designar. Nem sempre o
vencido é um excluído. Agora, há ex-
cluídos e que estão à margem da his-
tória do Brasil. Tenho um livro prati-
camente pronto sobre Euclides da Cu-
nha, esse sim um autor que toca a es-
fera da exclusão.

JU - O que será do Brasil se essa ex-
clusão continuar nesse ritmo?

De Decca � Aí é um caldeirão. Vio-
lência urbana, desemprego, injusti-
ça... todo o estudo que tenho feito nos
últimos três anos sobre Euclides da
Cunha me colocou de frente para o
terreno da exclusão. Quando você vê
as andanças do MST, se comparadas
à de Antonio Conselheiro, a preocu-
pação é grande. Conselheiro estava
confinado num território pequeno lá
na Bahia. Hoje são dezenas de An-
tonios Conselheiros, pululando. Você
pode não ter o mesmo perfil religioso,
mas se você for ver do ponto de vista
da caracterização do movimento e da
composição social e organizacional,
sociologicamente falando é a mesma
coisa. E isso está crescendo. Canudos
está se expandindo. Apesar de nós
acharmos um jargão o fato de a lide-
rança do MST querer montar um a-
campamento como o de Canudos no
Pontal do Paranapanema, ela sabe do
que está falando.

JU - Por que Canudos?
De Decca � O fascínio dos Os Sertões

é a sociedade sem estado. Comparo
a figura do Conselheiro com a de Za-
ratrusta, de Niestche. Me fascina no
mundo da exclusão a sociedade sem
estado. Quem domina o morro da Ro-
cinha? O Estado? Ao mesmo tempo
que é assustador, é fascinante.

JU - Todos os dogmas são deses-
truturados...

De Decca � Sem dúvida. A nossas
categorias analíticas apontam para
novas formas de organização. Você

tem que reler tudo.
JU - A chegada do PT

ao poder faz parte de uma
linha evolutiva na polí-
tica brasileira?

De Decca � Não. Acho
que em história o acaso
predomina. Eles tam-
bém não esperavam che-
gar onde chegaram. Não
é uma redenção. Não te-
nho uma visão messiâ-
nica da história. O im-
passe está em que não há
um lado bom da história
quando o vencido vence.
Isto não é um jogo de pa-
lavras, na história é uma

nova configuração que se torna reali-
dade. Existem arquétipos na nossa
política que são iguais, do PFL ao PT.
Mostro em Silêncio dos Vencidos que a in-
terpretação de esquerda de 30 é i-
dêntica à da direita. A lógica é a mes-
ma com a chegada do PT ao poder. É
muito prematura uma análise histó-
rica, sociológica e antropológica desse
movimento. A despeito da organiza-
ção nacional do PT, que do ponto de
vista de um partido nacional é admi-
rável a capacidade de estar estabele-
cido em todo o território nacional,
existe uma figura que é o Lula.

JU - Que avaliação o senhor faz do

papel desempenhado pelo presidente
nesses primeiros meses de governo?

De Decca � A população brasileira
não milita no PT. Há aí também um
componente messiânico, onde a for-
ça do populismo é muito forte. Trata-
se de um populismo que, ao contrá-
rio do que sempre foi feito pelas eli-
tes burocráticas, vem de baixo. É no
mínimo assustador. Há experiências
históricas de populismos que vêm de
baixo que precisam ser reavaliadas.
Elas têm outras nuances. Muitos que
se fascinaram por Collor alguma vez,
agora se fascinam por Lula. Existem
alas do PT que aprisionaram a ima-
gem de Lula a seu favor; o problema
é que o nosso líder veste várias cami-
sas ao mesmo tempo. É por isso que
o chapeuzinho roda o tempo inteiro...
Acho que, simbolicamente, para
quem trabalha no universo da políti-
ca, precisa ser levada a sério essa con-
figuração simbólica. Há uma comple-
xidade antropológica e de cultura po-
lítica que é muito pouco explorada e
analisada. Ao mesmo tem uma carac-
terística que é o caso de se perguntar
se é o PT que está no poder. Há tantos
desafetos e desgostosos que é o caso
de se perguntar se é mesmo o PT que
chegou ao Planalto. Na verdade, exis-
tem grupos que conseguem tecer um
arco de alianças que dão sustentação
política institucional ao Lula.

JU - Como o senhor avalia o com-
portamento do presidente diante des-
sa estratégia?

De Decca � Ele passa por cima dis-
so. Ele é um líder sindical, passa por
cima da legalidade. Talvez os defeitos
e as qualidades estejam justamente
nesse comportamento. Ele é um polí-
tico que para se tornar a liderança que
é, teve sempre que trabalhar nessa
margem. Por isso que ao invés de dar
entrevistas, ele vai ao púlpito e fala às
massas; trabalha com esse território da
legalidade. Agora, quando a legalida-
de tende a fazer algo que ele não quer,
ele vai às bases e fala a elas. É de uma
tremenda habilidade. E está no cerne da-
quilo com que trabalhei: o populismo
que venceu no Brasil é um populismo
formado nas elites burocráticas, que
vem de cima para baixo. O populismo
no Brasil nasceu nas antecâmaras do Es-
tado brasileiro e agora experimentamos
uma experiência nova, com este po-
pulismo que vem de baixo.

JU - O que fazer com a grande massa
de vencidos excluídos?

De Decca � Que o grande capital
produz a zona do desemprego isso é
historicamente sabido. Todo mundo
tem a idéia, por exemplo, de que a Re-
volução Industrial, com a descober-
ta das máquinas a vapor e as grandes
unidades fabris, modificou todo o sis-
tema de trabalho e de relações de tra-
balho, gerando emprego. Na verda-
de, ela excluiu muito mais do que in-
cluiu. Quem faz a inclusão é muito mais
a pequena iniciativa do que a grande.
É essa capacidade que a sociedade tem
em não se transformar em mercado-
ria e em mercado. As políticas sociais
vão ser a chave dessa inclusão. Não há
outra alternativa. Elas não dão lucro,
não são vistas como respostas auto-
máticas ao mercado capitalista, mas
é a nossa única saída. E isso em qual-
quer lugar do mundo. A política neo-
liberal tende ao fracasso.
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