ENTREVISTA COM 0 PROF. MILTON SANTOS *

- GEOSUL: Inicialmente gostariamos de ouvir sua historia de
familia. Onde voce nasceu? Quando? Quem eram seus pais,
seus
avos? Como foi sua infancia? Locais em que residiu e os
fatos
mais importantes neste periodo de sua vida?
- PROF. MILTON: ~ uma indiscricao, mas vou obedecer!
Eu
nasci no dia 03/05/1926, em urna cidade do interior da Bahia, na
meus pais
Chapada Diamantina, chamada Brotas de Macaubas. Os
eram professores primarios em primeira investidura nessa localidade. Entao eu nasci lao Minha familia pelo lade materno e
uma
familia de professores. Os meus avos maternos eram
professores
primarios - ambos eram professores no Centro Operario de Salvador. Nessa epoca nao havia ainda os sindicatos, mas eles
eram
professores deste Centro Operario que ocupava urn dos solares da
velha cidade de Salvador, antes da Abolicao. Uma das
coisas
curiosas na historia de minha familia e 0 fato de que antes mesmo da Abolicao esses meus avos pUderam terminar urn curso regular
na Escola Normal, e isto se deve naturalmente as familias
que
participaram da velha pequena burguesia negra da Bahia.
Ja os
meus avos paternos eram lavradores urbanos. Eles tinham uma posse de terras dentro da cidade, terras ferteis de propriedade do
antigo governador Frederico Costa, em Salvador. Meu avo
fazia
irrigacao pelos meios posslveis naquela epoca e minha avo vendia
*Participaram dessa entrevista, os professores Armen Mamigonian,
Ewerton Vieira Machado, Maria Dolores Buss e Raquel Maria Fontes do Amaral Pereira.
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a producao horticola na cidade, para a cIa sse media que

usava

este tipo de condimento. Entao, os meus pais foram para esta localidade - Brotas de Macaubas - onde eu nasci. Mas nao
conheco
esta cidade. Eles foram como professor~s primarios do governo do
Estado, porque naquele tempo os professores eram nomeados
para
muito longe e por acesso iam subindo na carreira ate, eventualmente, voltar para Salvador. Para eles foi urn longo caminho porque dali eles foram para Itapira que hoje chama-se Ubaitaba, na
zona do Cacau, onde eu passei urna parte da minha infancia.
foram mais para 0 suI ainda, para Alcobaca onde eu fiz as

Dali
pri-

meiras letras, primeiras letras que fiz sem ir para a escola. Eu
fui alfabetizado em casa e so fui
escola para prestar os exames do primario quando eu tinha 8 anos. Como nao poderia ir para

a

o ginasio com 8 anos, fiquei em casa estudando algebra, frances
e boas maneiras. Meu pai me sugeriu que devesse ler sobre
boas
maneiras. Na realidade 0 que ficou mesmo foi urn pouco de
frances, pois algebra eu esqueci e boas maneiras, como voces
podem
perceber, eu tambem esqueci. Com 8 anos tive urn irmao, Nailton,
e, aos 10 anos, nasceu uma irma chamada Leda. Aos 10 anos eu fui
levado para a cidade. Na realidade meus pais vinham
capital a
cada 2 anos. De Alcobaca para Salvador tomava-se urn navio
da

a

Navegacao Baiana que levava 4 dias, parando em diversos pontos
do litoral; e meus pais vinham em ferias a cada dois anos.
Interessante, eu me lembro que Salvador era uma cidade importante
para nos naquela epoca, mas onde era facil obter casas,
alugar
casa por alguns meses. A arrumacao para a viagem era uma
epopeia porque eles levavam para a "cidade" peixe seco, peixe salgado, ovos, carne salgada, carne seca, camaroes, e ate galinhas
em engradados ..• Chegavam com uma provisao que se
justificava
porque a vida social era muito intensa, como ainda e hoje
em
Salvador - hoje menos. Salvador sempre foi a cidade onde
se
criou a figura do homem publico que as cidades do suI Brasil nao
conhecem
aqui a vida pUblica e formada por homens
privados.
Acho que a grande diferenca entre a cultura baiana, tal
como
me lembro dela quando era menino e a cultura que se impos
ao
urbano no Brasil de hoje e que havia 0 homem publico, ao
lade
do homem privado; a convivialidade da vida privada tinha
como
paralelo a presenca deste homem publico que de alguma
me parece faltar hoje.
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mane ira

- GEOSUL: 0 que voce caracterizaria como homem pUblico daquele momento? Como voce explica essa diferenca do homem pUblico do norte e 0 homem publico do suI? 0 homern publico do suI
e
o homem privado?
- PROF. MILTON: A diferenca e que Salvador foi uma
cidade
que ja tinha 100 mil havitantes em 1800. Era uma grande
cidade
na passagem do seculo XVIII para 0 seculo XIX. Quer dizer,
a·
vida urbana, a urbanidade, a civilizacao que eram proprias
da
cidade puderam se instalar. ~ diferente do resto do Brasil - do
suI - onde praticamente nao havia cidades. Apenas pequenas aglomeracoes com um pouco de gente e sem uma vida urbana real. Acho
que isto marcou a trajetoria da cidade na Bahia, imprimiu
uma
cultura urbana que pode ir se transmitindo porque 0 tempo
era
muito lento, de modo que a transmissao se fazia sern interrupcao
dessa nocao da vida coletiva que foi sempre muito presente
na
Bahia. Quando a urbanizacao se impoe ao resto do Brasil, se impoe ja com valores do individualismo do homern privado, sern deixar muito lugar para a vida publica. Isto meparece
importante
para a compreensao das formas de convivialidade ern uma
cidade
como Sao Paulo, por exernplo, onde voce tern de um lado uma
vida
familiar intensa, como se fosse no campo e uma ausencia de formacao de relacao civilizada propria da cidade, exceto nas classes mais ricas, enquanto que na Bahia este tipo de
convivencia
nao era exclusividade apenas das classes mais ricas, mas tambem
medias
de classes medias que eram, ja naquele tempo, classes
por terem pequenas posses e por terem uma certa formacao
intelectual.
Eu me recordo, neste tempo,
tas que meus avos costumavam dar
cais, literarias, que eram muito
nao era abastada, era uma classe
gumas propriedades, urn cotidiano
base cultural importante.

de minha mae contando as
fes- os saraus, as reunioes musicomuns em uma classe media que
media com algumas posses,
alseguro, mas sobretudo com
uma

- GEOSUL: Voce poderia fazer alguma referencia ao
Clrcu10 Operario como um centro cultural, como um centro de
acontecimentos? Estes clrculos operarios parece que existiram no
Imperio em varias cidades, ate mesmo aqui em Florianopolis.
Eles
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tiveram uma certa representatividade ..• Isto teria sido pelo
que estas sugerindo - centros de atividades culturais. Havia escolas primarias, por exemplo?
- PROF. MILTON: Havia as escolas primarias que meus
avos
assurniram e havia toda urna atividade cultural, beneficente,
de
assistencia. Eu nao conheco bastante porque as pessoas de minha
origem e de minha classe crescem corn a condicao de nao olharmuito para tras. Por isso as farnilias eram muito cuidadosas corn esse nao olhar para tras, 0 que era urna forma de facilitar a promo~io. Urn dos resultados e que a gente ignora muito do
passado,
embora no meu caso a origem, pelo menos pelo lade materno,
era
urn signo distintivo porque erarn pessoas que tinharn peso na vida
politica mesmo e social da cidade.
Born! Entao aos 10 anos eu fui para a cidade para fazer
0
exarne de adrnissao (ao ginasio). Sendo aprovado fico e corn
10
anos eu fui interno porque meus pais moravam no suI como professores e me deixaram interno no colegio chamado InstitutoBaiano
de Ensino que era urn colegio de classe media, mas nao de classe
media alta. Nao era 0 Colegio dos Jesuitas, nao era tarnbem 0 dos
Maristas, mas era urn colegio novo, mais moderno, dirigido
per
educadores corn grande forca e os professores tambem eram
de
grande forca - civil. No corpo docente havia professores
corn
grande cultura, alguns erarn mesmo professores de faculdade - de
Medicina, de Di£eito, da Escola Politecnica que vinharn dar aula
ali, tanto que eu me recorda ainda hoje de frases desses homens
porque memarcaram. Eu me recordo do meu professor de Portugues
que era urn grande poeta e que me disse urn dia: "Voce nao chegara
nunca a ser Presidente da Republica, mas voce sera urn
Teodoro
Sarnpaio".Ele imaginava que eu iria ser urn intelectual ou
geografo, pois Teodoro Sarnpaio, apesar de ser engenheiro, foi
sobretudo urn importante geografo que escreveu sobre Sao
Francisco, sobre Sao Paulo e sobre a cidade de Salvador.
Vivi neste colegio 10 anos de minha vida por que
quando
terrninei 0 ginasio fui convidado para continuar ensinando.
Comecei a ensinar na verdade quando tinha 13 anos. Recordo-me que
no 29 ano do ginasio eu era muito forte em Matematica. Fui
entao convidado urn dia ern que faltou urn professor dessa
materia
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- eu estava no 29 ana - para dar uma aula no 39 ano. Eu era multo forte em Matematica, talvez porque tivesse estudado dois anos
de algebra em casa. Eu imaginava que iria estudar

Engenharia,

mas havia uma ideia de certo modo corroborada pelo fato de
que
a Escola Politecnica nao gostava de admitir negros. Entao
como
havia urn cuidado para evitar decepcoes na juventude, eu fui orientado a fazer Direito, renunciando a urna vocacao que eu imaginava ter quando menino que era a de ir para a Igreja, para
ser
padre. Urn tio meu advogado e que tinha estado no seminario
me
dissuadiu da ideia de ser padre e com argumentos que voces imaginam quais. Ele me sugeriu estudar Direito. Entao, como eu
ia
estudar Direito decidi que a Matematica nao tinha mais cabimento e passei a estudar Geografia e, logo que deixei 0 ginasio,com
quinze anos, eu comecei a ensinar Geografia.
- GEOSUL: No Colegio?
- PROF. MILTON: No ginasio. Para isso corroboraram dois fatores importantes. Dois professores de Geografia muito importantes que eu tive. Um que era urn geografo descritivo, mas brilhante e 0 outro que era urn geegrafo explicativo e tambem brilhante,
o professor Osvaldo Imbassahy. 0 primeiro chamava-se Oscar Hilario. 0 professor Osvaldo Imbassahy me pes em contato com urn livro extremamente importante, mas pouco divulgado porque a
Geografia tern uma velha tradicao que e a de sabotar
os trabalhos
importantes escritos na area. Isto e tao antigo quanta a Geografia brasileira. Entao, 0 Josue de Castro que escreveu esse
livro importante era sabotado pela Geografia brasileira. Este livro discutia as principais teses filosoficas da Geografia e me
foi posta diante dos olhos quando eu estava no 29 ou no 39
ana
do ginasio - tratava de teorias como 0 possibilismo, 0 determinismo que eram ensinadas nos primeiros anos do ginasio.
Entao,
este livro me marcou.
Eu sou urn dos ultimos, da penultima turma, dos 5 anos. Antes de ir. para a faculdade a gente tinha que cur9ar dois
anos
de preparaCao - 0 chamado Curso Complementar. No Curso
Complementar havia Geografia Humana. de novo - e 7a uma disciplina obri_
gatoria no vestibular da Faculdade de Direito - vestibular
que
eu prestei em 1944. Para entrar na Faculdade de Direito era ne-
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cessario prestar exame de 6 disciplinas: Historia da

filosofia,

Historia da Literatura Mundial, Historia do Pensamento

Economi-

co e Politico, Geografia, Portugues e Latim. Foi ai que eu aprofundei meu contato com a Geografia, neste Curso Complementar

ja

em nivel mais alto e na Faculdade de Direito que nos dava

0

ti-

tulo de Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais. Quer

dizer,

as Faculdades de Letras e Filosofia estavam apenas come cando
na maior parte do Brasil eram muito mais debe is do que sao
je, e naquele tempo muito menos aparelhadas do ponto de

vista

do corpo docente do que as Faculdades de Direito. Entao, a
culdade de Direito era
que

0

0

e
hoFa-

lugar da formacao geral, inclusive por-

Direito nao era ministrado como algo tecnico;

Direito

0

era ensinado juntamente com Economia Politica (pode-se

chamar

assim) - nao era ensinada a Economia como hoje se ensina,

mas

Economia Politica que obrigatoriamente ensinada na Faculdade
Direito, juntamente com Sociologia Juridica, Teoria do

de

Estado,

Direito Constitucional que eram dados no sentido de propiciaruma
formaCao em Ciencia Politica, em Financas, etc. Isto dava

uma

base em humanidades que nenhum outro curso oferecia. Sai

dessa

Faculdade em 1948.
- GEOSUL: Quem eram os melhores professores?
- PROF. MILTON: Os professores eram extraordinarios.
professores como

0

Nestor Duarte. Vou parar neste nome

Tive
porque

ele nos deu urna nocao de que estavamos mudando de casa. A
impressao e a de que hoje uma boa parte dos estudantes
entra na faculdade nao sente muita diferenca entre

0

minha
quando

colegio

a faculdade. Nos a sentimos porque a forma de dar aula, a
sidade dos cursos, digamos assim, era diferente. Acho que

e
den-

0

as-

pecto mais importante era a densidade do curso - eram cursos

de

uma hora. Curso com mais de urna hora sao dificilmente bons,

na

medida em que

0

professor nao sendo obrigado a dar urn curso den-

so, da urn curso aguado e os cursos longos, de muitas horas,
duzem a eficacia do ensino ja

que a problematica

tao nos tinhamos aquele curso,

0

e diluida.

cur so de Direito, que era

to em 2 horas por dia, duas aulas. Como todo mundo sabe,
dor

e uma

reEnfei-

Salva-

cidade civilizada. Entao, a faculdade de Direito sendo

urn lugar civilizado era onde havia a latrina mais limpa da cida-
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de, .era urna latrina inesquecivel e de urna grande dignidade,
e
as aulas duravam de 10 horas ao meio-dia porque nenhurn
professor iria aceitar dar aulas antes das 10 horas da manha e
nem
depois do meio-aia por nao ser adequado. Por isso, as aulas duravam 1 hora cada uma delas, 0 que permitia urn enslno
solido,
muito consistente, provocatlvo, cheio de problematicas e
questoes.
- GEOSUL: Nestor DUarte foi famoso por ter sido urn dos debatedores da questao da formacao social brasileira do tipo presente no feudalismo. Havia urn debate, digamos, intelectual
nas
aulas neste estilo?! Por exemplo, com relacao a formacao
social, feudalismo, etc .•• ? Como ele se posicionavadiante destas
questoes em termos de liberdade, de opinioes, de discussao? Como e que se colocavam estas questoes no debate dentro da faculdade?
- PROF. MILTON: Eu vou lhes contar urn episodio. 0
Nestor
Duarte era urn grande trlbuno e urn grande professor. Eu me recordo que em uma das aulas ele abriu 0 debate e eu proprio the dlsse que ele estava falando mais alto e com mais vigor
por
ser
professor. Ele estava sentLdo na suacadeira de espaldar. A minha nao era uma contestacao do tlpo atual, mas era uma forma de
protestar e ele me dlsse: "Entao, voce venha para a minha mesa".
Olhe bem, naquele tempo havla urn alto estrado e urn dossel atras
do professor. Ele me disse: "Venha para a minha mesa, mas
nao
fique sentado, fique em pe em cima damesa". Isto nos permitever
o clima que ele instalava na Universidade. Ao lado dele eu tlve
outros professores extremamente importantes. Urn deles era. 0 Aliomar Baleeiro, grande financista; outro foi Aloisio de
Carvalho
Filho, grande criminalista, autor do Codigo Penal; Orlando
Gomes que escreveu a reforma do Codigo Civil; Luiz Viana
Filho,
urn especialista em Direito Internacional, e outros grandes
nomes que eu pude ter como professores. Vivlamos 0 sistem~ ainda
do fim do governo Vargas, da ditadura Vargas e eles ainda
nao
tinham sido eleitos como .deputados e senadores.
Posteriormente
foram todos para 0 Senado e para a Camara, como Constituintes
todos da UDN, evidentemente. A Faculdade de Direito era urna casa
onde 0 liberalismo era muitoforte, inclusive os de esquerda cha-
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mavam-se de "esquerda democratica" dentro da UDN porque'misturavam uma vontade de socialismo - nome que nao se pronunciava ainda e eramos induzidos a ler Harold Laski'- urn rabino com
urna
enorme conviccao liberal.
- GEOSUL: Eles eram, digamos, da aristocracia rural?
pelo menos alguns deles?!

Ou

- PROF. MILTON: Eram da aristocracia de toga; alguns descendentes de juizes, desembargadores, da aristocracia rural. Na
realidade, as clas~es medias baianas para mim sempre foram
urn
grande misterio. As classes medias baianas eram formadas por funcionarios que se mantinham porque alguns tinham terra, quer dizer, a renda do cacau, do cafe, do, gado, os restos da cana e que
permitiram a esta camada sociaL viver bem, a despeito dos salarios nao muito altos da funcao publica.
- GEOSUL: Apos sua formacaoacademica de bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais voce exerceu a funcao de bacharel,
de
advogado ou resolveu se inclinar para 0 magisterio?
PROF. MILTON: Na faculdade havia urna enorme campanha
contra a funcao pUblica. Eu me lembro de urn professor - 0
professor Machado, de Economia politica - que fazia urna enorme profissao de fe anti-burocracia. Depois descobri que enquanto
faziam
esta profissao de fe anti-burocracia que tanto me impressionou,
eles empregavam os filhos desde muito cedo. Mas como eu nao era
membro desta classe acreditei naquilo e decidi que nao ia
ser
funcionario pUblico. 0 governador de entao - Otavio Mangabeira quando me formei mandou me oferecer urn emprego, uma funcao
publica', que eu declinei preferindo ser professor 'porque .naquela
epoca era muito clara a distincao entre professor e
funcionario. Hoje oS'professores aceitam com muito prazer ser funcionafios, eles se consideram mesrno funcionarios e muitos estao
felicissimos de ser burocratas; mas entao a gente tinha consciencia de que eramcoisas diferentes. Entao para nao ser burocrata,
mesmo sendo pzomot.o r ou juiz,o que me teria side facil, eu preferi fazer concurso para professor catedratico do Colegio Municipal de Ilheus.
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- GEOSUL: 0 salario era convenlente?
PROF. MILTON: Pagavam melhor do que na capital.
- GEOSUL: 0 salario correspondla, digamos, ao da magistratura? RaVia uma correspondencia entre os salarios da magistratura e do magisterio?
~OF. MILTON: Em Ilheus, slm, porque a-~idade tinha
urn
grande orgulho desse colegto enos pagavam urn salario
extremamente elevado para a epoca, sobretudo porque em 1949 nao eramos
escravos do consumo. 0 dinheiro tinha urn outro valor - 0 n6mero
de coisas que nos bastava era muito pequeno, muito reduzido, em
relacao as solicitacoes atuais. Entao 0 salario nos permitia ir
de aviao com freqUencia a Salvador, comprar livros, etc •••

cau"

- GEOSUL: Foi neste momento que voce escreveu "Zona do
qu~ 0 Caio Prado elogiou, comentou, em 1950, 51?

Ca-

- PROF. MILTON: Sim, foi neste momento que eu escrevi
este
livro sobre 0 cacau que depois, numa segunda edicao, foi publicado na Colecao Brasiliana, por sugestao do Professor Aroldo de
Azevedo.
- GEOSUL: Em que voce se baseou em materia, dig amos assim,
te6rica, leituras previas, alem desta formacao toda que voce falou que ja tinha recebido?! Quais as ideias basicas que 0 influenciaram para escrever liyros?
-PROF. MILTON: A escola regional francesa, sobretudo,
eu ja havia comecado a ler desde cedo.

que

- GEOSUL: Como foi seu acesso a estes livros? Eles existiam
naBiblioteca da Faculdade de Direito?
- PROF. MILTON: A bibliografia do Josue de Castro e 0 contato com as ideias dos professores franceses ..• Na realidade
0
meu primeiro contato fisico com os professores franceses foi em
1956, mas havia 0 Pierre Mombeig que eu conhecia desde antes
e
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me recorda que quando eu planejei escrever este livro eu

escre-

vi a Monbeig perguntando se aquilo era Geografia mesmo.

Ele

me

respondeu que nao me preocupasse se aquilo era Geografia ou nao,
mas que tocasse para frente. Na verdade,
meia aparece - sobre

0

0

debate que volta

que e Geografia ou nao -

e

ja estava

pre-

sente.
- GEOSUL: Prof. Milton, gostariamos de saber da sua

traje-

toria politica, principalrnente na pOlitica baiana. Na Bahia
via a presenca nitida do partido comunista, tanto e que
que depois vai constituir
ser

0

hagrupo

0

partido comunista na legalidade

vai

famoso grupo baiano. E, por outro lado, a tradicao de

po-

0

litica mesmo de classe dominante na Bahia como e que aparecia no
arnbiente da cidade, no arnbiente intelectual, etc .••
- PROF. MILTON: Inicialmente quero lembrar, que ainda
pondendo a questao relativa aos livros, que para fazer
para

res-

concurso

Colegio de Ilheus eu tive que fazer urna tese. Entao,

em

1948 eu me meti a escrever urn livro chamado 0 Povoamento da

Ba-

hia, inspirado em diversos autores, inclusive no sergipano

Fe-

0

lisbelo Freire. Neste livro que eu escondo hoje, ha urn

capitu-

lo "A Forma do Estado da Bahia" que e inspirado em paginas
Felisbelo Freire.

0 livro e sobre

0

de

povoarnento da Bahia,

suas

causas sociais, economicas, etc .••
- GEOSUL: Este livro foi impresso?
- PROF. MILTON: Sim, foi. Ele existe ..• Agora,

0

meu envol-

vimento corn a politica. E ai tern algurna coisa misturada com
Partido Comunista. Eu fui

0

0

fundador da Uniao Brasileira dos Es-

tudantes Secundarios. Eu estava no 19 ou no 29 ano do Curso Complementar (ern 1942 ou 1943). Quando nos fundamos a Uniao de

Es-

tudantes Secundarios da Bahia, criamos urna cisma corn a UEB(Uniao
dos Estudantes da Bahia) que foi dirigida por Fernando

Fontana,

atual deputado, que foi uma especie de lider nosso. Nos

tinha-

mos uma idolatria por ele, assirn como pelo Jacob Gorender,

tao

feio quanta born orador e que forarn os lideres, em Salvador, pela
entrada do Brasil na guerra. Nos todos os seguiarnos de forma desenganada e, neste momento, houve, digarnos assim,
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urna

aproxi-

macao fisica com estes lideres mais proximos do Partido Comunistao Quando, porem, eu convoquei 0 Congresso Brasileiro de Estudantes Secundarios e se formou a chapa para a presidencia da entidade, Mario Alves, mais velho que eu, e outros,
recusaram-me
a possibilidade de eu ser 0 presidente alegando, para fazer
urn
acordo com a Igreja, que urn negro teria dificuldades para
conversar com as potencias da politica e da sociedade, e aquilo me
chateou. Talvez este episodio que deve ter sido resultado da incapacidade minha de inspirar confianca tivesse tido urn papel importante nas minhas posicoes durante urn born tempo de minha vida.
Tanto que quando eu estava no 29 ano da Faculdade de Direito foi
a primeira vez que 0 Partido Comunista foi derrotado na
campanha para a direCao da Uniao de Estudantes, ja agora da
Universidade. Nesta oportunidade 0 candidato lancado pelo nosso grupo
e que era urn amigo fraternal meu chamado Metodio Coelho
ganhou
as eleicoes contra Fernando Santana e uma porcao de pessoas ligadas ao Partido Comunista, alguns dos quais hoje sao
grandes
banqueiros e grandes potentados como Orlando Moscoso Barreto de
Araujo que e urna das grandes multinacionais da Bahia hoje
que
nos derrotamos, e neste momento eu recebi urna campanha
muito
forte, contraria, do Partido Comunista. Basta dizer que eu
tinha direito quase diariamente a urn artigo no jornal comunista
"0 Momento" - urn artigo contrario. Este jornal era dirigido por
Joao Falcao que escreveu aquele livro de depoimentos da sua epoca. Nao sei se ele contou neste livro que 0 seu pai que era
urn
grande potentado de Feira de Santana cobria os "deficits"
do
jornal porque neste momento o Partido Comunista era visto
como
urn desvio de juventude e os pais financiavam porque eram
seus
filhos e tambem porque imaginavam que financiando 0 PC, se houvesse urna possibilidade de vitoria, eles iriam ser poupados. Entao 0 PC, como alias ainda hoje e, recebia subsidios de
certos
tipos de gente rica mais ou menos esclarecida.
Nesta gestao nosSa na UEB ocorreu urn episodio muito importante: nos faziamos todos os anos a passeata da juventude
(com
figuras alegoricas, urn grande corso) no dia 21 de setembro.
A
gente parava a cidade com criticas politicas, etc .•• No dia
20
de setembro, a extrema direita, porque nos tinhamos gente muito
mais a direita do que nos - os Coelho nao eram de extrema-direita, eles eram nossos guarda-costas - quer dizer, os pais do atual
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governador da Bahia (Nilo Coelho), os pais dos que hoje
estao
mandando na .economia e na politica de Pernambuco e que nao eram
entao muito brilhantes, mas eram muito fortes e eram urna
especie de guarda-costas nossos, guarda-costas necessarios porque a
gente corria riscos - eu, 0 Jose Candido de Carvalho que hoje e
ministro do Tribunal de Recursos e que ficou meu amigo
depois,
chegamos ate a morar juntos durante alguns anos em Ilheus. Neste dia 20, entao, invadiram a UEB e quebraram todas as instalacoes e todos os preparativos para a passeata. 0 Diretor
do "A
Tarde" jornal principal da Bahia, Simoes Filho, que depois
se
tornou meu mestre de jornalismo, de politica e de vida, nos mandou chamar e disse no primeiro contato: "Voces voltem la e quebrem mais ainda que eu you mandar fotografar". Ele fez urn artigo muito interessante em torno do fato criado - a nocao de criar
os acontecimentos que hoje e feita de maneira grosseira
pela
maior part~; dos tele-jornais, naquele tempo era feita de mane ira mais leve, e ate inteligente.
- GEOSUL: Esta depredacao foi feita pela esquerda?
- PROF. MILTON: Por gente mais a direita ainda e isto
me
ligou a este dono de jornal.Quando eu me formei em Direito
e
estava indo para Ilheus, ele me entregou a representacao do seu
jornal em Ilheus. Eu tinha urna coluna assinada no jornal
sobre
os fatos de Ilheus, 0 que me deu urna enorme forca politica
na
regiao de cacau. Digamos que daI e que surgiu 0 meu envolvimento com a pOIItica; nao com a polItica estudantil, mas com a politica adulta, atraves do jornalismo que eu exerci ate 1964
e
que me ajudou a galgar varias posicoes na politica baiana.
- GEOSUL: Qual foi a sua primeira posiCao polltica?
- PROF. MILTON: Foi a de redator principal do jornal. ·
- GEOSUL: Voce tinha aquela experiencia de redacao,
quer
dizer, acompanhava 0 jornal diariamente, acompanhava a
tiragem
do jornal?
- PROF . MILTON: Todos os diasl Tudol
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So

que eu nao fiz

re-

portagens porque 0 dono do jornal decidiu que eu deveria
os artigos, fazer artigos de fundo do jornal.
- GEOSUL: Ele tinha posicao contraria

fazer

a Petrobras?

- PROF. MILTON: No comeco sim, 0 jornal praticamente
criticava a Petrobras, mas eu nunca escrevi nenhurn destes
artigos
e uma ou outra posicao que eu achava que nao devia tomar,
era
respeitada. Alias, os companheiros que redigiam a pagina de opiniao eram do Partido Comunista. Heron de Alencar, primo de
Miguel Arraes, que foi professor da Univer%idade da Bahia, professor em Paris e Giovani Guimaraes, que era urn dos homens do Partido Comunista da Bahia e que comigo faziam a opiniao
porque
era urn jornal populista a antiga, que nao era subordinado
aos
nexos do grande capital como acontece hoje com a maior parte da
imprensa no Brasil. Entao, tinha certos laivos de independencia
exercida atraves de urn certo populismo que foi a minha
escola
de jornalismo.
- GEOSUL: Quando foi isto? Em que epoca?
- PROF. MILTON: Eu fiquei muito pouco tempo em Ilheus.
Em
1952 ou 53, ja estava de volta em Salvador. No jornal como redator principal eu tinha urna funcao politica, pois escrevia 0 artigo de fundo, nurna fase em que a frater~idade jornalistica era
muito forte e a autonomia dos jornalistas era muito grande. Talvez tenha sido 0 ultimo redator desse jornal a ter urn peso dentro da redacao, coisa que desaparece depois. Atualmente os jornalistas tem urna certa latitude, mas e muito pequena. No
meu
tempo de jovem era muito maior. Bom! Isto me permitiu, num dado
momento, exercer urn posta que era 0 de Diretor da Imprensa Of icial. Entao eu fui nomeado Diretor da Imprensa Oficial
quando
ja era professor da Faculdade Federal (1959) - antes eu
tinha
sido professor na Catolica - no curso de Geografia. Em 1958
eu
terminava 0 meu doutoramento em Strasbourgo e quando vim
para
a Bahia 0 reitor criou para mim urn instituto chamado
Laboratorio de Geomorfologia e Estudos Regionais. Fui nomeado Diretor da
Imprensa Oficial com a condicao de so chegar la a~ 5 horas
da
tarde. 0 governador que era 0 Juraci Magalhaes aceitou dois con-
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dicionantes: um que era 0 de nao chegar antes das 5 da tarde porque eu queria permanecer no meu jornal, na minha cadeira e
no
meu laboratorio e ai se ve que eu fazia muitas coisas ao
mesmo
tempo; 0 outro ,era 0 de que eu pudesse sair de quando em quando
e passar urn periodo na Franca estudando. 0 governador
aceitou
porque a minha posicao era urna posiCao intelectual forte na medida em que eu escrevia as coisas sobre a realidade da regiao.Eu
partia da regiao para a Universidade e nao de urn artigo escrito
para urn ou outro, como hoje e comurn. Grande parte dos trabalhos
que a gente ve na fa cuIdade e resultado da procura de
demonstrar urna ideia fragmentada deste ou daquele autor importante ou
da moda. Eu creio que a outra forma de eu entrar na
politica
vem do fato de eu ter estudado muito a realidade baiana.
Como
jornalista ainda, fui destacad~ para acompanhar 0 Sr. Janio Quadros na sua viagem a Cuba. Foi ~uito importante porque eu consegui me manter integro durante a viagem.
Nesta viagem foi uma pleiade de intelectuais que foram com
os jornalistas Rubem Braga, Fernando Sabino, e este que e 0 maior
cronista po'fit1cO d €l, Brasil - Carlos Castelo Branco. Todos foram
contemplados por Janio quando este foi presidente.
Oc

Em 1960 0 Janio me chamou porque queria me nomear embaixador •.• Ele precisava urgentemente nomear urn embaixador negro, mas
eu estavam em Paris, onde a primavera estava linda e assim atrasei meu regresso. Ao chegar aqui, 0 presidente me nomeou
subchefe do seu gabinete civil e seu representante pessoal
na
Bahia. Este convivio com 0 poder me deu completo sentimento
da
fatuidade do poder. Representando 0 presidente no
estado
da
Bahia eu pude fazer alguma coisa de interesse popular, por exemplo, forcar 0 Banco da Bahia e os outros bancos baianos
que
eram dirigidos pelo Ministro da Fazenda Clemente Mariano, a devolver aos lavradores 0 excesso de divisas que eles
guardaram
quando houve aquela desvalorizacao da moeda. Obrigamos a compa~
nhia eletrica canadense-americana a devolver a populacao 0
excesso de dinheiro cobrado nas contas. Na realidade a minha
ida
Cuba com Janio ja me tinha valido a inclusao do meu nome
na
lista do exercito.

a
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- GEOSUL: No governo de Janio e Jango?
- PROF. MILTON: Na realidade, antes de participar do governo de Janio, eu fui presidente da Uniao dos Sindicatos dos Jornalistas e da Uniao Baiana de Escritores, 0 que me davaurn certo
apoio das esquerdas e gracas, tambem, a minha posicao.no jornalismo, onde havia uma enorme influencia do PC, eu tinha
entao,
urn transito muito facil com 0 Partido Comunista. Eu devo
isto,
ao fato de ter estado na Franca e lido 0 jornal"Le Monde",porque
os jornais brasileiros, inclusive 0 meu, me davam urna nOCao muito pouco nltida do que era 0 mundo. Minha nOCao de mundo QOmeca
a ficar mais clara a partir das leituras dos jornais franceses,
sobretudo 0 jornal'~e Monde~que me reconcilia com 0 que hoje
a
gente chama de visao de esquerda.
- GEOSUL: 0 que foi a historia de 64, 0 ~nto acabou aderindo a extravasar a raiva do pessoal do exircito, da alta
.i~
nanca baiana, etc ••• Como e que iste se ~nifesta pa~a voce
e
em geral?
- PROF. MILTON: Bam, a alta financa nao propriamente, porque a lata financa era liderada por Miguel Calmon, urn
grande
homem, foi reiter e que foi, digamos assim, a pessoa qu~
negociou com 0 governo federal militar, a minha salda do
Brasil.
Bu tinha bons amigos, como Luiz Viana que foi meu professor
e
Luiz Navarro de Brito, amigo fraternal, que nao me deixaram entrar nas listas de cassacaoo que foi uma grande gentileza, ainda que hoje tenha de trabalhar 10 anos mais do que outros •.. Em
fi4 entao, eu fui de alguma mane ira entregue ao exercito
pelo
Lamanto Junior e seu chefe de pOllcia, porque ele precisava
de
um bode expiatorio. Os bodes expiatorios foram 0 professor Nestor Duarte e eu. ~ramos apontados como os escribas dela, 0
que
era verdade de certa forma. Entao, eramos as pessoas que tinham
que ser entregues ao poder novamente constituido, como forma de
liberar 0 Lomanto, para que ele pudesse se manter
governador.
1964 chega, eu fui preso, solto depois de 6 meses e submetido a
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urn sistema de prisao domiciliar. Ainda na prisao eu fui nomeado,
onde deixei de ter a solidariedade de muita gente. Lembro
daquela famosa reuniao da AGB, onde queriam me crucificar. Alguns
colegas tentaram me defender de forma subterranea e alguns poucos de forma aberta, sobretudo Armen, que teve urn gesto cordial
me dedicando urna apresentacao do seu trabalho. Lembro-me
que
na prisao eu chorei quando tive essa notlcia, porque estava sozinho, cercado e os defensores do novo sistema dentro da Geografia eram muito fortes. A Geografia sempre foi uma disciplina de
gente reacionaria, gente de bem, aquela gente da aarcha da
familia, da propriedade, etc. Eu teria sido crucificado nessa reuniao da AGB em 64, se nao fosse Armen, Manoel Correia e Araujo
Filho. Na prisao eu fui nomeado professor da Universidade
de
Toulouse na Franca. Como eu adoeci depois da pr~sao no
quartel
do exercito e durante a minha prisao domiciliar, gracas
entio,
a essa minha doenca e a negociacao do reitor Miguel Calmon,
a
vigilancia foi afrouxada, e eu pude viajar para a Europa no natal de 1964. Isto provocou urna comocao nacional, digo I'lacional,
porque a imprensa do suI publicou este fato com destaque
(Correio da Manha, Diario de Notlciasl. Fui para Toulouse, me
tn.talei la, recebido com enorme carinho pelos colegas da
Universidade. Eu sai do Brasil, pensando que ia passar 6 meses
fora,
pois a tradica~ nos nossos estados era que as peSsoas pre.as iam
para a Europa passar alguns meses e depois voltavam para
se
eleger deputado federal, com os brilhos dos Ilheus. Fui pensando
que ia passar 6 meses e na realidade acabei ficando
fora
13
anos ,

- GEOSUL: Como foi a sua carreira na Geografia, na
deeada
de 50, como participante da AGB e como aconteeeram os seus contatos com a Franca em materia de Geografia?
- PROF. MILTON: 0 meu primeiro contato com a AGB, na verdade, e resultante do fato de que em Ilheus enquanto eu
ensinava
tambem advogava urn poueo. Era divertido fazer parte do juri onde
eu trabalhava com 0 meu amigo Jose Candido Carvalho, hoje min1atro do Supremo Tribunal de Recursos e gracas a urn amigo que era
presidente do Sindicato dos Maritimos que me trazia eausas
de
Direito Comercial Maritimo, eu ganhava algurn dinheiro que
me
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permitia ir para

0

Rio de Janeiro todas as ferias,

0

que, alias,

era urn habito do pessoal do cacau ja que Salvador nao tinha tanta importancia. Eu freqdentava sistematicamente aqueles
cursos
de especializacao do Conselho Nacional de Geografia. Em
muitos
veroes freqdentei aquelas aulas e foi ai que conheci a AGB.
A
partir da reuniao de Belo Horizonte havia reunioes anuais e nao
decenais como 0 jornal que voces me deram ontem coloca (AGB
em
Debate - Ano 1 - n9 1 julho!l989) 0 que considero uma
grande
falha hist6rica. A AGB se reunia todo anD, s6 nao tinha as
dimensoes que tern hoje. Naquela epoca, a gente cabia em urn hotel.
Era 0 Hotel Brasilia Palace - 0 primeiro hotel de Belo Horizonteo Eu apresentei 0 meu primeiro trabalho - que foi reprovado
na decada de 50. 0 mesmo trabalho foi novamente reprovado
pelo
Professor Araujo Filho. 0 fate do trabalho nao ter side
aceito
duas vezes nao me desanimou, ao contrario, me conduziu a reapresenta-lo. Ao traze-lo de volta, havia, por urn lado,uma hurnildade na ativaidade intelectual e por outro lado, uma dignidade dos
que 0 recusaram. Hoje a minha impressao
a de que ninguem mais
recusa nada e tudo aparece como se fosse valido 0 que da
como
resultado a rulna financeira da AGB, porque a impressao de algumas. pilhas de trabalho de qualidade dentro de urn oceano de trabalhos insignificantes custam urn preco enorme para a AGB.
No
primeiro encontro 0 tema trabalhado era sobre a zona do
cacau.
Dessa forma eu ia e voltava. Eu ia ler e estudar mais, ia ver 0
que os franceses haviam escrito nas revistas e livros; 0 que os
americanos de Wisconsin no Madison, que eu lia muito, haviam escrito, porque eles sabendo do meu pendor pela Franca, me
inundavam com a literatura americana, no intuito de me seduzir. Mas
e em 56, entao, que se realiza no Rio de Janeiro urn Congresso
lnternacional de Geografia. A Geografia era urna disciplina muito prestigiosa, assim como era 0 CNG
Conselho
Nacional de Geografia, que alias sempre foi dirigido por urn geografo. Enquanto isso, 0 lBGE era dirigido por urn militar ou urn
politico, ou militar-politico, como e 0 caso do pai da geografa
Regina Rochefort, 0 almirante Esplndola, que foi urn dos seus
presidentes. Foi naquele congresso que se abriram as portas, pa-

e
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ra nos "g e egr a f o s brasileiros, para 0 mundo, com a vinda de grandes nomes que vieram prestigiar esse evento e que foi

bastante

divulgado na imprensa . t interessante notar que a abertura deste
congresso contou com a presenca do entao presidente

Juscelino

Kubitschek.
Esse congresso termina mas nao acaba, porque apes sua

rea-

lizacao ficou sendo ministrado urn grande curso chamado de "Altos
Estudos Geograficos ", organizado pelo Departamento de Geograf ia da
Faculdade Nacional de Filosofia," coordenado por Hilgard

Stern-

berg, onde vao ensinar nomes como Deffontaines, Pierre
Andre Cailleux, Karl Troll da Alemanha, deu aulas em

Mombeig,
espanhol.

Eram seis (6) grandes nomes que deram aulas em frances,

Pierre

Birot, • • .. •. . . . • ..• . . . . • . . •
- GEOSUL: Jean Dresch?
- PROF. MILTON: Dresch nao. Dresch era comunista e

nao

podia entrar nesse grupo, como tambem Jean Tricart. Tricart

que

nao pode dar aulas neste curso, foi dar urn outro curso na

UERJ

(Universidade do Estado do Rio de Janeiro)gracas a seu

amigo

Miguel Alves de Lima. 0 curso era dado a noitinha, tanto

que

nos lamos assistir Tricart, depois de terminadas as aulas

na

Faculdade Nacional de Filosofia. Acho que e interessante
aqui urn parenteses, ja que ha dois (2) Jean Tricart na
urn ainda hoje e membro doComite Executivo do Partido
da Franca e
xado

0

0

fazer
Franca;

Comunista

outro Jean Tricart fora comunista, mas havia

dei-

partido no episodio da Hungria. 0 Sternberg com a sua co-

nhecida fidelidade as posicoes pollticasretrogradas, que
alias

devem

ser louvadas pela sua constancia reacionaria, cortou

a

presenca de "Tr i c a r t . Nao so cortou nessa ocasj,ao, como

conse-

guiu uma circular do IBGE, pedindo que Tricart nao fosse

apoia-

do em nenhurn estado brasileiro. Essa circular eu pude ver

atra-

YeS do meu amigo Artur Ferreira (que felizmente ainda vive), que
era Inspetor Regional de

Es~tlstica

da Bahia, que me

disse :

recebi isso aqui (circular do IBGE ), mas nos vamos dar apo i6
Tricart.

Foi assim que eu pude levar 0 Tricart para a

apesar do veto a ele aposto

ao

Bahia,

por organismos pUblicos, pela" mao

de Hilgard O'Roilly Sternberg. Isso tern que ser dito, porque faz
parte da Historia da Geografia brasileira e
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eum

fate real.

- GEOSUL: Dizem tambem, que voce morou junto com urn grupo
de geOgrafos brasileiros, nessa mesma ocasiao no Rio de Janeiro?
- PROF. MILTON: 2ramos urn grupo que morou junto durante esses lIIeses. Faziam parte dele Manoel Correia de Andrade, Jose Ribeiro de Araujo Filho e Braz Berlanza Martines. Nos
alugamos
uma suite no Hotel Itajuba, na rua Alvaro Alvin atras do Hotel
Serrador e assistiamos a essas aulas, que eram muito
puxadas.
Eu nao me recordo dos outros nomes agora. Havia Ana
Carvalho,
da Bahia, a Nilda Guerra de Macedo tambem da Bahia. Esse
digamos assim, foi meu contato f15ico com a Franca. Meu contato intelectual foi anterior, com a Mme. Beaujeu-Garnier, com quemnessa ocasiao nao pude entrenter urna maior relacao, porque ela foi
fazer a excursao da Bahia e eu facara no Rio. Mas antes de
ela
vir para 0 Brasil, ela ja havia tornado contato com urn trabalho
meu e feito uma resenha em uma revista francesa (entre
55/56),
sobre esse trabalho que trata do povoamento da Bahia. A revista
era "L'Information Geographique", que ela dirige ate hoje.
- GEOSUL: Ela tinha mao-de-ferro?
- PROF. MILTON: Ela nunca teve mao-de-ferro •••• sendo sempre alguem extremamente afavel e generosa, doce no trato... Entao, em 64 eu vou para a Franca. Passo 3 anos ensinando em Toulouse, como universitario frances. Essa condicao era pouco
J;'eceptiva e nao havia tradicao em trazer professores estrangeiros
para ensinar. Tenho a impressao que eu fui 0 primeiro professor,
pelo menos do Terceiro Mundo, a ter urn posto de ensino em
urna
universidade francesa. Havia urn per1odo limite para ficar,
que
era de 3 anos. Mas houve uma excecao e no meu caso pude
permanecer mais tempo, quando fui para Bordeaux, onde fiquei urn ano,
e de Bordeaux fui para Paris por 3 anos, como uma promocao porque eu era MaItre de Conferance, e em seguida fui elevado
ao
posta de professor. Na Franca, posso dizer que fiz carreir~por
que alcancei 0 posto mais alto que era permitido a urn
estrangeiro alcancar na universidade francesa. A Sorbonne era urn conjunto de Faculdades. Naquele tempo, quem tinha prest1gio
eram
as Faculdades. Os diretores da Facu~dade eram os que tinham peso, porque 0 reitor era urn funcionario nomeado pelo governo e a
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figura do presidente na universidade e posterior a 68.
Paralelamente as minhas atividades de professor na Sorbonne,
tinha
duas outras funcoes no IAPEN,
onde
era diretor de uma secao
de ensino do Planejamento Urbano e Regional e diretor do
g+upo
de pesquisa em Analise Regional. Ja vinha ensinando no
IEDES
desde que eu estava em Toulouse. Eu vinha a Paris a cada 15 dias
ministrar meu curso, desde 1966. Em Paris, em 68, eu me instalo
e fico ate 71, quando fui cientificado de que 0 Ministerio
nao
desejava mais a minha presenca. 0 ana de 71 marca uma fase
curiosa nas relacoes intelectuais entre Franca e Brasil, no momento em que a crise mundial comeca a se delinear, onde a atividade intelectual se torna, em grande parte, subsidiaria da economia e do comercio, onde a pesquisa academica tern seu
financiamento, em sua maioria, comandado pe1a necessidade do comercio e
onde urn grande nUmere de intelectuais come cam a ser mandados embora. Eu so entendi isso a posteriori. Entao, eu tinha urna posicao prometida como firme, na Universidade de Mc Master, a convite de urn colega norte-americano/canadense, nao me lembro
bem,
que aspirava urna posicao no IPGH (Instituto Pan-Americana
de
Geografia e Historia). Mas as negociacoes para alcancar essa posicao fizeraIn-no desistir da minha nomeacao para este posta
de
professor naquela universidade. Poucos meses antes de me transferir para essa universidade, ou provocando noticias, fui informade de que nao seria mais nomeado. Isso me parece resultado, eu
nao posso afirrnar, de urna conjura, onde entram de urn lado
as
ambicoes do prestigio politico no IPGH, daquele colega da
Mc
Master 0 Harold Wood e os brasileiros que faziam parte da curriola do IPGH e ate hoje nela se mantem.
- GEOSUL: Quem por exemplo?
- PROF. MILTON: Quem por exemplo? Ha pessoas de quem
eu
gostava e apesar disso continuo gostando, como Nilo
Bernardes,
que imagino ter sido inocente em tudo isto, mais outros,
que
imagino nao foram tao inocentes, como Espiridiao Faissol e
Miguel Alves de Lima, que eram os "donos" do IPGH no Brasil.
Saindo da Franca eu tinha esse lugar para ir (1971/72)
e
tinha tambem urn outro emprego, que seria 0 de professor na Universidade de Toronto (Canada) mas para 1972/73, porque na Euro-
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pa, EUA e Canada (que tern urn pouco de Europa e urn pouco de EUA),
os convites se fazern com grande antecedencia. Entao fique i
sem
ter para onde ir nesse perlodo 1971/72 e aproveitando urn convite
que me havia side feito no ana anterior, pelo Lloyd Rodwin
entao diretor do Departamento de Estudos Urbanos do M.I.T.
(Massachusetts Institut Tecnologic), eu fui como pesquisador. Penso
que neste ana que passei no M.I.T. foi de extrema
importancia
na minha afirmacao ideologica. Cronologicamente, 0 primeiro grande momento dessa evolucao ideologica foi a ida para a
Franca
para doutorar-me, 0 contato com a imprensa francesa que
me
deixou ver urn outro mundo, a minha trajetoria na polltica e as
dificuldades que continha para fazer algurna coisa que fosse
de
interesse coletivos, porque eu nao era urn homem
de
esquerda
cientlfica, urn esquerdista cientlflco, mas era urn homern de
boa
vontade, coisa que era propria de toda urna geracao de
intelectuais que ficavam entre 0 populismo e a esquerda. Nos eramos os
jovens maduros dos fins dos anos 50, comeco dos anos 60 e
essa
ida aoM.I.T.me permitiu ver a forma como se gestavam,
se
iam
gerando a partir dos intelectuais as ideias-forcas de
comando
do mundo. OM;I.T.tUma de urn lade aqueles que deram 0
pontape
inicial nas ideias que iam ser as ideias do"Clube de Roman e no
outro lade tinha Chomsky , 0 campeao das ideias contrarias e 0
porta-voz dos intelectuais opositores a guerra do Vietna.
A
imprensa da universidade (diario) espelhava essa luta. Eu
me
recorda de que 0 reitor doM.I.T.fora acusado de ter side elevado
a esse posta por ter participado das pesquisas que
conduziram
aquelas balas, que deflagradas, eram invisiveis pelo
raio
X.
Acusava-se esse homern, de, como premio, ascender ao posta
de
rei tor. Mas isso e menos importante do que 0 fate que os
:e s t udantes e os professores 0 chamaram para explicar e eu 0 vi, explicando nurna assembleia, todavia respeitosa, este fato.
Quer
dizer, urna ideia de dernocracia academica, mas que permite os outros falar, 0 que se deseja. Que urn dia isso aconteca no
BraSil, on de a dernocracia academica esta freq6enternente se
manifestando pelo amordacamento dos que nao tem maioria, 0 que
me
parece dramatico na vida academica. Entao oM;I .T.foi muito
importante porque me completou a educacao politica e eu me tornei
nesse momento, digamos assim, urna pessoa de esquerda muito ernocional, que eu manifestava nos meus contatos, inclusive na opo-
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s1cao que faziamos dentro do departamento. Digo nos, porque eramos varios do Terceiro Mundo no Departamento, que
manifestavamos pos icao de oposiCao ao comportamento funcional daquele
Departamento. Eu era uma especie de por~a-voz, porque Lord Rodwin
que era 0 diretor me tinha certa afeicao. Cada vez que ia
um
protesto, uma carta, me chamava para negociar. Essas cartas eram
escritas , sobretudo, por Henrique Rattner que estava la tambem.
Nessa . estada no M.LT. avancei na redacao do meu livro "0
Espaco
Dividido". Livro que me custou uns 8 anos de trabalho e que iria
terminar na Universidade de Toronto, onde me foram dadas condicoes extremamente boas de trabalho.
entorno favoravel, exatamente 0 que me parece faltar na universidade brasi1eira. Terminado entao, 0 meu contrato na Universidade de Toronto, eu andei
procurando onde me insta1ar. A crise da Universidade Americana,
a fa1ta de dinheiro, a guerra do Vietna me consumindo todosos
recursos, e 0 projeto mundia1 dos EUA, e so havia dinheiro para
certos tipos de projetos e a universidade queria 0 Terceiro Mundo fora de moda . .Os anos 70 marcam 0 desinteresse do "Centro· pe10 Terceiro Mundo, e como conseqfiencia deixam de existir grandes
sinteses sobre 0 Terceiro Mundo, ate mesmo na Franca. Esse
desinteresse leva a que os inte1ectuais do Terceiro Mundo, tivessem dificu1dade para encontrar posicoes dentro das
universidades, exceto se traba1hassem sobre aqueles problemas que
passavam a ser do interesse do Departamento do Estado, da
Fundacao
FORD, dos Ministerios de Negocios Estrangeiros, das grandes potencias . Eu esqueci de dizer que a partir de 1968 eu comeco
a
ter contato com a Venezuela, porque eu fora nomeado diretor
de
um programa das Nacoes Unidas, para 0 Estudo e Planejamento
da
Urbanizacao da Venezuela. Neste 1ugar eu nao pude ficar
porque
queria aplicar as teorias que estava eu e1aborando e os carto1as
da ONU queriam que eu ap1icasse teorias em que nao
acreditava.
Criou-se 0 conf1ito, e como eu tinha guardado 0 meu 1ugar
na
Sorbonne, eu preferi 1argar e vol tar para e1a, 0 que foi
muito
born. Talvez eu devesse fazer urn parenteses, para dizer que
a
minha presenca na Franca foi muito importante na vontade
de
elaborar uma outra teoria da urbanizacao do Terceiro Mundo .

°

- GEOSUL: Quando se fez esse cruzamento, em que voce
um papel fundamental, da Geografia com 0 Marxismo?
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teve

- PROF. MILTON: Na realidade eu tinha urna leitura de segunda mao, atraves de Pierre George, mas sobretudo de Tricart
e
tambem urn pouco de Rochefort, Rene Dugrand, Bernard Kayser, com
quem sempre mantive relacoes muito boas, por que Tricart me sugeriu ir v isitar todos esses jovens ge6grafos que escreviam teses ern 1956-58. Dando aula na Franca, cheguei a conclusao
que
aquilo que eu ensinava, lido na Escola Francesa, nao me satisfazia. Comecei entao, a querer fazer outra coisa e e dai
entao,
que vern essa vontade de teorizacao sobre urbanizacao, que
vai
desernbocar nos livros que eu publiquei ainda na Franca e depois
nos EUA e na Inglaterra e que sao , d igamos assim, urna outra forma de ver 0 Terceiro Mundo, a partir de urna cabeca do
Terceiro
Mundo.
Born, eu dizia que fui para a Venezuela, e 0 fate de eu ter
essa posicaootntelectual, fez com que os venezuelanos
decidissern me adotar. Entao cada vez que eu nao tinha emprego, eu telefonava para la ~eles me conseguiam urn . Por esta razao,
estava
eu freqllentemente de volta na Venezuela.
Na Venezuela fiz contato com gente da OEA efoi
atraves
destas pessoas que eu obtive urn emprego de 3 meses na
. Faculdade de Engenharia de Lima, quando deixei 0 lugar de
professor
ern Toronto. Prolonguei minha estada por mais urn mes, porque recebia urn born pagamento, que me permitiu economizar para enfrentar 0 que voces vao ver daqui a pouco. La estava urn
discipulo
de Anisio Teixeira que havia ernpregado outro discipulo de Anisio
Teixeira, 0 Darci Ribeiro e ainda urn outro especialista ern EducaCao, Antonio Cabral, que e urn grande amigo meu e que me deu urn
contrato, pela OIT, para redigir urn texto sobre a pobreza urbana
na America Latina, que nunca foi publicado. Por esse
contra to
recebi 5 mil dolares, 0 que era urna soma enorme para a
epoca
(1972). Esse dinheiro foi providencial. A seguir fui
convidado
por Ruth Glass para ser professor no Center of Urban
Studies
da University College de Londres. Essa fo i urna experiencia dolorosa, porque eu nao pude ficar. Fiquei nove dias ern vez de ficar urn ano, porque nao fui apoiado na organizacao da minha vida
pessoal. Quer dizer, era impossIvel encontrar alojamento devido
ao extremo racismo dos ingleses. Eu imaginei que a universidade
fosse me ajudar a encontrar alojamento e como a Diretora do Cen-
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tro, Ruth Glass, nao se manifestou, contrariando

0

que ela

havia prometido antes, eu decidi que nao ia ficar lao

me

Abandonei

o emprego e voltei para Paris, onde eu pretendia,redigir

meu

0

trabalho encomendado pela O.I.T., quando a Venezuela me

chama

de novo. Eu fui entao, ensinar na Faculdade de Economia da

Uni-

versidade Central da Venezuela, junto com Maza Zavala, que

era

entao diretor dessa faculdade. Al entao, eu ja era conhecido pealguns colegas ingleses, australianos

me

candidataram a um posto na Tanzania. Eu que ja estava me

10 meu trabalho e

can-

cando de ficar dias, meses em paises diferentes, considerei
seria urna boa coisa ficar 2

q6ilamente. Fui para a Tanzania onde fui encarregado de
zar, de instalar a pos-graduacao de Geografia da
de

Salaam.

alunos -

0

que

anos inteiros em algurn lugar, tranorgani-

Universidade

Essa pos-graduacao nao podia ter mais de

partido no poder decidiu que para a Geografia

6

basta-

vam 6 pessoas por ana na pos-graduacao - e na realidade nos tomamos apenas 4 no primeiro ano e 4 no segundo ana que eu
passei lao .pavamos urna assistencia muito boa a esses
estudantes,
acompanAando as leituras, acompanhando redacao das teses. Nes-

te int~rim, eu fui nome ado membro do Comite Diretor do Programa
de Emprego e de Urbanizacao da OIT, 0 que veio com urn dote
de
alguns milhares de dolares, para fazer pesquisa. Pude usar
parte desse dinheiro para financiar pesquisas de estudantes
eu dirigia entao. Foi 0 unico estudo
empreenctido
OIT financiou, tratando dos dois circuitos da economia,
a OIT passou a financiar apenas estudos de urn circuito,
mal, 0 que no_meu modo de ver nao e valido. Entao, havia
estudos sobre as coisas sem validade e 1 estudo, que era
que a

~eu

urna
que

que
a
porque
infor-

0

0

100
meu,

modo de ver era valida (esta e a forma, atraves
da
a pesquisa,
orientam-

qual as grandes organizacoes pervertem
na no sentido que nao e 0 melhor
revistas cientificas avalizam urn

e atraves da inundacao
das
enfoque inofensivo,
criam

urna moda e impedem que a boa pesquisa seja feita.
Assim,
a
OIT, 0 Banco Mundial e a Fundacao FORD inundaram 0 mundo
com
pesquisas sobre 0 setor informal, 0 que impediu digamos
assJm,
a compreensao do fenomeno da pobreza, em vez de ajudar na
sua
compreensao).
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- GEOSUL: Nessa altura voce ja

e~ta

cruzando Marxismo

e

Geografia?
- PROF. MILTON: A minha presenca nos EUA, depois no

Cana-

da, os meus contatos com 0 grupo da Antipode, me l:varam,

diga-

mos assim, a urna sistematizacao dos meus estudos marxistas.

A

partir do comeCO de 1970, quer dizer, eu ajudei a fundar a Herodote, junto a Yves Lacoste, que depois passou a dizer que
era marxista, nao en tendo bem porque ••• mas

Antipode me faz retornar entao, esta linha que eu
atraves de urn enorme lazer, que me facultava
como professor nao nacional,

na Franca,

nao

meu contato com

0

0

nos

a

aprofundei

fate de

ensinar

EUA, no

Canada

e depois na Tanzania. ~ evidente que a estes estudos sobre marxismo, eu juntei estudos sobre outras areas. Na Franca eu
passei 2 anos estudando economia e mais 2 anos estudando
Sociologia, ambos sistematicamente. Na Africa estudei Filosofia e Fisica, porque entendia que, para completar minha formaCao, era preciso fazer urn investimento em outras disciplinas, 0

que

subjacentes no meu livro "Por uma Geografia Nova". Uma
ra desse livro vai mostrar

0

esta

releitu-

meu interesse pela Fisica,

alias, fiz sozinho, lendo atabalhoadamente, para depois

que,

0

desco-

brir que 0 que eu deveria ler era Filosofia da Fisica, e que vai
permitir entao, urn transito mais facil por categorias do
marxismo. Na Tanzania eu recebo

0

meu primeiro convite para vir

ao

Brasil, que foi providenciado por Manoel Berlink, meu companheiro de Comite e Diretor da OIT (Comite de Trabalhos em
zacao), que convenceu

0

reitor da UNICAMP, Zeferino Vaz a

Urbanime

convidar. Quando desembarco no Brasil, pela primeira vez depois
de ter saido apes 1964, isto
em 1965, para trabalhar por
urn
mes em Campinas, praticamente nao pude atuar porque a morte
de

e,

Herzog fez com que meus colegas me sugerissem desaparecer de cena e somente voltar para receber 0 salario e regressar para
a
Tanzania. Em Campinas fiz 1 ou 2 seminarios convocados
por
Berlink. 0 sistema universitario das "panelinhas", faz com
que
as pessoas que vern pelas maos de urn grupo, possam ficar isoladas
dos outros grupos, e no caso de Campinas foi isso que se
deu.
Gente como ,Joao Manoel me deu as "pontas dos dedos" para
eu
apertar, porque ja era adversario de Berlink, a tal ponto
que
os meus seminarios quem assistia eram os estrangeiros que
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esta-

yam em Campinas e mais Wilson Cano e Carlos Vogt. t verdade
naquele tempo os professores das universidades, mesmo

que

aqueles

que fingiam de esquerda, corriam dos professores chamados exilados, como

0

diabo corre da cruz. Tanto que na USP eu fui

con-

0

vidado da As soc Lacao dos Geografos, em 1975, e nao do Departamento, cujos professores mais importantes nao foram me assistir,exceto Araujo Filho. as professores importantes nao foram la

e os

que foram, eram exatamente os que estavam despontando, que

ti-

nham urn certo compromisso. Em 1976, gracas a urn convite de Maria
Brandao, que arranjou recursos para me trazer ao Brasil

(estava

na Venezuela por 1 semestre, vindo da Tanzania e fui atender
urn convite ja antigo da Universidade de ColUmbia em New
como professor latino-americano em residencia) venho

para

SBPC, ocasiao em que encontro Armen, que ja estava

a

York,
a

preocupa-

do com a minha volta ao Brasil. Armen foi a primeira pessoa

a

imaginar que eu deveria voltar, coisa de que mui tos outrcs nao

se

preocuparam. Alguns que eram colegas comprometidos com

sistema

0

diziam na Franca, que eu poderia voltar, porque teria, sem problemas, lugar. Verifiquei depois, que nao, porqueos
esforcos
de Armen nao deram resultados. Eu me recorda que em

31/12/76,

Armen me telefonou a New York dizendo que era quase certa a
nha noemacao e vinda para ca e depois ele me telefonou

mi-

dizendo

que isso nao era mais possivel, por frouxidao dos colegas
bretudo, mais do que por qualquer coisa, porque nao creio
fosse uma pessoa tao perigosa assim. Quando cheguei· no

soque
Brasil

em 1977, nao houve meios de obter emprego em universidades. Vale
lembrar que ainda em 1975, quando me candidatei na

Universidade

da Bahia - que era a minha propria vaga - a minha inscricao foi
a~ita por engano de urn funcionario e depois foi cancelada
pela
administracao da universidade,

0

que significa que nao era

tao

facil assim, voltar ao Brasil, como alguns colegas do IPGH afirmaram a Pierre George, que gentilmente me transmitiu essa

con-

versa. A minha presenca na Franca como professor visitante,
presentava, na cabeca deles, urn obstaculo a que outros
convidados para a mesma posicao, mas isso faz parte da
mesmo. A Universidade de ColUmbia foi entao,

0

vida

meu ultimo

no estrangeiro. Eu tinha urn contrato para ir criar urn

re-

fossem
posto

Departa-

mento de Geografia em uma Universidade na Nigeria (no antigo Biafra) e guardei

0

convite, recusando-o quando me foi
o
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oferecido

•

trabalho ern S~o Paulo, atraves de Maria Adelia de Souza, que me
fez Consultor de Planejamento do Governo do Estado e na EMPLASA.
- GEOSUL: E corn relacao ao seu retorno ao Brasil, voce foi
famosa reuniao da AGB em Fortaleza e nessa reuniao
aconteceram varios rebolicos. Relate urn poueo desses acontecimentos para
a Geografia dos fins da decada de 70, ate hoje?

a

- PROF. MILTON: Acho que 1978 foi a eclosao de urn movimento que vinha se gestando ha mais tempo e que havia uma ferrnentacao extremamente bern orquestrada. Nao foi obra do acaso, nem foi
erupcao espontanea. Nao houve apenas gratuidade. Havia um grupo
de geografos brasileiros preocupados corn a Geografia brasileira,
dispostos a mudar seu rumo, no sentido academico, na construcao
de urna nova teoria geografica, uma nova posicao que fosse
tambem, ao mesmo tempo, polltica e academica, dentro da Geografia.
Basta olhar 0 Boletim Paulista de Geografia, n9 51, onde esta 0
editorial que marca essa mudanca de tendencia. Eu fui instrumental a esse movimento, quer dizer, a minha volta ao Brasil corn a
aura do homem que viveu fora, que tinha side professor em grandes universidades estrangeiras - nos somos muitos gulosos dessa
farna que vinha amarrada.a minha trajetoria - entao,isso
servia ao movimento e me foi util. Talvez eu fosse 0 unico intelectual brasileiro que viveu fora e que nao precisou estar arnarrado a grupos; nem de partidos, nem de tendencias,nem de curriolas, para conseguir um lugar no pals, porque a AGB atraves desse
movimento, me deu uma cobertura nacional. Isto tern que ser dito.
Na realidade, a cobertura academica me ia ser dada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismode Sao Paulo, que foi a
primeira
Faculdade a me convidar para falar em uma serie de palestras que
tiverarn alguma repercussao, na pos-graduacao. A AGB,
digamos
assim, me criou urna repercussao nacional, que eu sentia que
ia
durar pouco, razao pela qual eu insisti com 0 editor Ida HUCITEC)
que. me foi encontrado per Florestan Fernandes, para publicar rapidamente 0 meu livro "Por urna Geografia Nova", porque
sabendo
que 0 Brasil e um pals oral, onde as circunstancias fizeram com
que as pessoas leiam pouco, eu diria que para ser lido
depois,
teria que ser conhecido antes. E assim foi. 0 livro foi comprado e houve ate quem comprasse 5 exemplares porque fazia parte do
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born torn da epoca.
Ern 1970,a FAU (USP)

comeca a me convidar para dar cursos de

2 e 3 meses. Fez isso por 3 vezes e na

4~

vez eu decidi

que

ia mais e fui la d/zer ao diretor, que ja tinha me visto 3

nao
ve-

zes, e que se gostassem de mim que me tomassem, mas que eu

nao

ia mais dar curso nenhurn de curto prazo. Me lembrei daquele

ar-

tigo de Sorj
americanas

0

que se referia ao fate de que as

universidades

contratavam por 6 meses porque precisavam de

urn

marxista para atrair os estudantes de esquerda, porque esta
tuacao tinha 2 vantagens: prirneiro,

0

sujeito pagava pelo

sicur so

e segundo, criava urn "abcesso de fixaCao". Todos da esquerda iam
para aquele professor e saiam do curso como de urna catarse.
sim, ele passou a nao aceitar mais esses convites. Entao,

0

po de Departamento de Geografia da UFRJ, que sempre teve

Asgruurna

estrategia de longo prazo, decidiu me convidar. Eu depois de hesitar, uma hesitacao que depois foi dissolvida tanto pela insistencia da Maria do Carmo Galvao quanta da Berta Becker,
me transferir para

0

decidi

Rio de Janeiro, onde fiquei ate 1983, quan-

do entao, fui para a USP, fixando-me no que considero

melhor

0

Departamento de Geografia do pais. Os meus colegas paulistas. me
fizeram urn convite que equivalia

a possibilidade

de me

tornar

professor titular. Vim para Sao Paulo, onde estou ate hoje e esperc ficar.
- GEOSUL: Se voce fizer urn balanco da Geografia, corn

base

na sua experiencia no Rio de Janeiro, ern Sao Paulo e tambem
noticias que voce tern de outros departamentos, como e que

nas
voce

analisa a producao ern termos intelectuais, academicos? Como voce
ve

0

debate que teve caracteristicas sismicas ern 1978/79/80

que praticamente parece que foi parando? Como voce ve esse
riodo, 0 de hoje e as tendencias futuras do debate na
brasileira?

e
pe-

Geografia

- PROF. MILTON: Eu pense que nos estamos precisando, urgentemente, de uma nova revlravolta, que vai ser mais dificil, pcrque a Geografia se institucionalizou mais ne s t.e periodo

e

urna

boa parte dos responsavels por aquela reviravolta, esta aceitando

0

novo "status quo", ainda que se imaginem
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revolucionarios.

Como e que eu vejo a Geografia hoje? Eu penso que esta
produeao academica.

faltando

- GEOSUL: Com estas teses todas?
- PROF. MILTON: Sobretudo por estas teses todas. 0 que
e
que nos temos? De 1978 para ca, a Geografia se tornou algo vendavel. Ela e mercantil. Ela esta nas prateleiras das livrarias,
o que nao e verdade para antes, exceto por urn, dois ou tres nomes, entre os quais eu cito 0 Manoel Correi~que e 0 que
mais
vende entre todos nos. Depois 0 que e que acontece? Ha urna produeao de divulgaeao muito grande, mas que nao e uma
produeao
academica. Uma coisa e a produeao academica, outra coisa
e a
produeao da divulgaeao, livros de divulgaeao, que sao de vulgarizaeao de uma produeao, que nao e obrigatoriamente a
propria,
e que no caso atual e cada vez menos a propria produeao.
Isto
e uma coisa e a outra coisa e que a produeao e sobretudo de teses de mestrado, doutorado, que nao sao uma produeao
academica
genulna, porque a produeao academica genulna, tern como
carater
fundamental a gratuidade. Eu escrevo porque quero e porque imagino que tenho algo para dizer e nao porque sou obrigado por urn
regulamento ou pela necessidade de ganhar mais dinheiro,
para
participar urn pouco mais do sistema de consurno. Esta produeao e
a produeao que eu chamaria de gastro-intestinal e nao
academica. As teses de mestrado, doutorado, as teses para se
ascender
a livre-docencia, sao, de urn modo geral, gastro-intestinais. Raramente sao produeao academica. Resultam, freqdentemente,
da
vontade de poder ou de urna posieao melhor na carreira e nao sao,
obrigatoriamente, atividade academica. A produeao academica
e
reduzida por uma falta de objetivo, porque a forma como
as
universidades estao se democratizando. - democratizaeao alias,necessaria - esta decerta maneira conduzindo, com freqdencia,
a
manifestaeao de oportunismos, que sao urn instrurnento de
dissolueao do carater das pessoas e quem nao tern carater, nao
pode
produzir na vida academica de forma importante. Ora, a
maneira
como esta se dando a vida academica, constitui em grande parte,
urn estlmulo a redueao do nlvel de carater das pessoas. 0 oportunismo tornando-se, aregra e nao a exceeao, tornando-se urna imposieao e digamos clssim, 0 norte, na medida em que a falta de ob-
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jetivo esta se generalizando de forma assustadora, eu acho
que
nao ha urn projeto geografico brasileiro. Claro, nao ha este projeto.
- GEOSUL: Isto e crltico?
- PROF. MILTON: ~ dramatico, porque vai permitir a
lacao de urn grande numero de pessoas dentro deste clima,
arnbiente.

formudeste

- GEOSUL: Assim a gente fica corn urna sensacao muito derrotista. Parece que nada de born existe. Isto nao a meio imobilista?
algurna
- PROF. MILTON: Eu nao disse isto. Eu digo que ha
producao
producao academica, mas que a maior parte nao 0 e; e
gastro-intestinal, e a producao burocratica que e feita
para
curnprir regulamento. Se eu nao for doutor, eu saio da universital
dade, se nao for mestre, nao tenho acesso, se nao tiver 0
produdiploma eu arrisco a perder 0 contrato. Isto nao leva a
racao academica e sim a producao burocratica, que as vezes e
zoavel, mas nem sempre.
A crise das revistas de Geografia, nao vou dar nomes,
urna
ou outra aparece corn envergadura, mas ha urna crise; faltarn artigos para publicar, porque as pessoas estao ocupadas na
atividade gastro-intestinal. Urn outro fate importante, a incapacidade
fIsico-intelectual, nao sei, polltica de produzir sInteses.Quais
sao as grandes sInteses que estao sendo feitas na Geografia brasileira? Se nao ha sIntese produzida, onde e que esta a
producao academica? Para onde ela vai levar? Quais sao os guias
da
producao nova? Obrigatoriarnente terao que ser de fora.
Normalmente, teriarn que ser de fora e de dentro tarnbem. ~ neste
sentido que eu acho que a construcao da Geografia brasileira
esta
em dificuldade e eu digo isto, nao para reduzir os Impetos
dos
que que rem fazer algo. Ao contrario, e para estimular as
pessoas a essa producao. A forma como 0 tempo dos professores
e
organizado, tarnbem essa multiplicacao de reunioes, onde decisoes
que podem ser tomadas por urn colega responsavel em cllKo minutos,
levam cUKP diaspara~em tomadas. Uma perda de tempo absolutarnen-
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te inaceitavel na vida academica em urna hierarquia de
valores,
urna hierarquia de niveis de importancia, que acaba colocando
a
vida academica em urn patamar muito baixo. 0 que passa a ser importante e 0 poder, a busca do poder pelo poder, porque nao e 0
poder com ele formular urn projeto de AGB ou de
Departamento
de Geografia. Nao e este poder. Mas urn poder pelo poder,
onde
nao e claro 0 que se pretende dentro de 5, 10 ou 20 anos.
- GEOSUL: Com esta avaliacao estrutural/conjuntural da Geografia, urna radiografia da realidade brasileira, como voce
ve
atualmente 0 surgimento e atuacao de novas cursos de
pos-graduacao, tipo 0 4e Florianopolis, Belo Horizonte e Aracaju? Voce
acha que mesmo nessa "crise", esses novas cursos comprometem
a
qualidade do ensino da Geografia e quais sao as saidas
dessa
crise?
- PROF. MILTON: Dizer que compromete a qualidade do ensino
da Geografia, e uma pretensao tipica de gente do centro do pais
e imaginar que fora de universidades como Sao Paulo e Rio de Janeiro nao se pode fazer coisa .bo a , e urna estultice.
Nos temos
e que multiplicar os ·centros perifericos" de p5s-graduacao
e
diversificar as suas funcoes. Quer dizer: creio que a experiencia de Florianopolis.e muito importante, porque e urn curso
de
pos-graduaCao diferente dos que existiam antes. Nao conheco muito 0 de Aracaju, mas imagino que, a quantificacao de horas-curso
posta de lado, e uma iniciativa que foge aos modelos
tradicionais. A preocupacao de Belo Horizonte quanto ao ensino,
tambem
e legitima. A preocupacao de afirmar urn carater proprio a
cada
curso permite que todos possam conviver. Por outro lado,
esta
diversidade pode permitir urn intercambio, urn transite de pessoas
e espero que este transito nao seja funcao apenas de
curriolas
e de solidariedades funcionais ou partidarias e sim que se~a baseada na vida academica, e quem tiver 0 que dizer, que seja chamado. Quem nao tiver que fique em casa, ou que se prepare, pois
acho que esse e 0 principio fundamental. Nao estou dizendo
com
isto, que a universidade deva excluir as pessoas mediocres. Nao!
A universidade e 0 lugar dos mediocres, mas que os mediocres sejam urn pouco menDs arrogantemente mediocres, ou venham a produzir com mais lentidao, coisas que merecamconsideracao.
Temo,
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somente, que a situacao pela qual

0

controle da vida

academica

passa por essas debilidades, nao seja apenas conjuntural
esteja a caminho de se tornar estrutural.
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mas

