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Hoje, 22 de novembro de 2007, a Biblioteca Mário de Andrade registra o 

depoimento do poeta, linguista, reitor da UNICAMP1 entre 1990 e 1994, presidente 

da FAPESP2 entre 2002 e 2007 e atual secretário de Ensino Superior, professor 

Carlos Vogt, para o Projeto de Memória Oral da Instituição, iniciativa esta que vem 

sendo desenvolvida com o objetivo de resgatar a história da Mário de Andrade de 

uma forma matizada, através de narrativas orais dos seus mais diferentes 

protagonistas: antigos funcionários, diretores, colaboradores, pesquisadores, 

artistas e intelectuais. Na direção de captação audiovisual desse registro, Sérgio 

Teichner e na condução do depoimento, Daisy Perelmutter.  

 

 

Daisy Perelmutter: Professor, nós gostaríamos que o senhor iniciasse seu depoimento 

nos dando um background de sua família, da cidade onde o senhor nasceu, da 

formação dos seus pais. 

 

Carlos Vogt: Eu nasci em Sales de Oliveira, que é uma cidade pequenininha da Alta 

Mogiana, depois de Ribeirão Preto. É uma cidade que recebeu o nome de Sales de 

Oliveira por causa da Mogiana – do Francisco Sales de Oliveira, engenheiro da 

Mogiana, da família Sales de Oliveira. Lá fiquei até que terminei o ginásio – como se 

chamava então na época – em Orlândia, que é uma cidade vizinha, a sete quilômetros, 

porque lá em Sales não tinha ginásio, colégio, Ensino Médio. Portanto, depois eu fui 
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para Ribeirão Preto para fazer dois anos de Clássico, no Otoniel Mota; sempre em 

escola pública.  

Depois eu vim para São Paulo para fazer o terceiro ano de colégio no Roosevelt, 

que já não existe mais, ali na Rua São Joaquim, na Liberdade. Depois ingressei na 

Filosofia; na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, como se chamava então, aqui 

na Maria Antonia, pertinho. E também na São Francisco. Depois, a São Francisco, eu 

abandonei e continuei aqui na Faculdade. Isso foi em 1965, que eu ingressei aqui na 

Maria Antonia.  

Minha família, eu sou produto da união europeia nos trópicos. Do lado do meu 

pai, eu sou descendente de alemães alsacianos, o meu avô, Alberto Vogt. A família 

dele era da Alsácia, mas ele próprio nasceu na Filadélfia, nos Estados Unidos. Depois 

eles voltaram para a Alsácia e vieram para o Brasil. A minha avó era filha de alemães, 

já aqui no Brasil. Eles vieram para Tambaú, que é aqui na Mogiana, antes de Ribeirão 

Preto, depois foram para Sales de Oliveira. A família de meu pai, o meu avô era seleiro, 

o meu pai era seleiro, meu tio Alberto, que era sócio do meu pai, era seleiro também e 

artesãos, portanto, e ali ficaram na profissão. 

Do lado de minha mãe, o meu avô era de Lucca, na Itália, era, portanto toscano. 

Então, eu sou Manglianeli3 do lado do meu avô materno. E minha avó materna era 

espanhola de Granada, andaluz, portanto. Meu avô era negociante, tinha uma casa de 

comércio, de “secos e molhados”, como se diz, e era tropeiro, viajava para comprar 

gado para negociá-lo em Mato Grosso, etc.  

Bem, essa é minha família. Meu pai, portanto, era seleiro, minha mãe era 

doméstica. Éramos, eu diria, uma família pobre, no conceito de pobreza que 

caracterizou os anos 1940/50/60 em que você tinha uma perspectiva de mobilidade 

social bastante grande. Eu fui estudar com a perspectiva exatamente de que, pelo 

estudo, pudesse ter uma mobilidade social, que eu considerava e minha família 

também, importante. Os meus pais, em determinado momento, pensaram que eu 

deveria fazer Administração de Empresas. Eu considerei, mas eu tive a influência muito 

forte de um professor de Português no ginásio – que é poeta também, grande amigo 
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meu, que mora em Orlândia ainda, que se chama Cyro Armando Catta Preta, que tinha 

um amor à literatura. Então eu botei na cabeça que iria ser professor e vim ser 

professor.  

Eu vim para São Paulo. Na verdade, quando fui a Ribeirão Preto e terminei o 

ginásio, eu já queria vir para São Paulo, mas meus pais ficaram com receio de que eu 

viesse para São Paulo com quatorze, quinze anos, então, eu vim mais tarde, depois 

que fiz dois anos de Clássico em Ribeirão Preto. 

Então cursei aqui na Maria Antonia. Depois comecei a dar aulas muito cedo no 

Cursinho do Grêmio da Faculdade de Filosofia, que era aqui na Rua Martinico Prado 

com a Albuquerque Lins. Depois entrei na pós-graduação, fazendo Teoria da Literatura 

com o Professor Antonio Candido. Em 1969, eu fui convidado para ir para Campinas, 

para a UNICAMP4, que estava começando a se constituir. Ela foi fundada em 1966 e 

estava se criando o Departamento de Linguística no Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas. O Fausto Castilho, que era o coordenador, através do professor Audubert5, 

que era catedrático de francês, na época ainda eram as cadeiras. Ele falou comigo, o 

professor Candido também, então eu fui e me integrei a um grupo e fomos para a 

França fazer o mestrado em Linguística. Voltei dois anos depois para a UNICAMP e fiz 

minha carreira acadêmica toda. Fui em 1969, com a bolsa da FAPESP para a França. 

 Continuei ligado a São Paulo por afeição, por relacionamento, pela vida 

acadêmica e intelectual. Depois, aos poucos, acabei voltando para o lugar onde morei, 

porque, como morei aqui pertinho, na Cesário Mota... Eu morei em vários lugares aqui. 

Morei com uns tios meus em Santana, na Rua da Aviação, depois morei em 

Congonhas, perto do aeroporto, depois vim morar aqui, em uma pensão em frente à 

Santa Casa, e depois em um apartamento na Rua Cesário Mota. Depois acabei 

voltando para cá porque eu tinha casa aqui em Higienópolis e agora tenho na Rua 

Matias Aires, portanto, aqui na região. 

 

                                                 
4 Universidade Estadual de Campinas 
5 Albert Audubert: responsável pela cátedra de francês da Universidade de São Paulo 
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DP: E como foi o impacto para o senhor dessa vinda para São Paulo? 

 

CV: Eu vim para São Paulo a primeira vez em 1949, até, no poema “A cidade e os 

livros”, eu falo do episódio. Eu vim em 1949. Eu sou de 1943, então eu tinha seis anos 

de idade. Vim de trem, pela Mogiana. Demorava 12, 14 horas de trem. Meus tios todos 

da família da minha mãe moravam todos por aqui. Era uma família grande, meus avós 

maternos tiveram 17 filhos, 14 vingaram.  

Eu vim e desci na Estação da Luz. A primeira coisa que me lembro de garoto, 

que são esses registros que a gente tem, é da passagem dos bondes, tanto os abertos 

quanto os camarões, que já existiam na época, obviamente, ali na Estação Luz, onde 

chegava a Paulista6, porque o trem vinha pela Mogiana até Campinas e ali se fazia uma 

baldeação e se pegava o trem que vinha da Paulista e vinha até São Paulo. Descendo 

ali, eu fiquei olhando os bondes passarem. Contando os bondes, eu fiquei admirado 

pela quantidade de bondes e pela quantidade de gente que ficava apinhada, sobretudo 

naqueles bondes abertos com o cobrador que ia passando e ia registrando ali naquela 

registradora de relógio, na correia, dando as passagens que iam sendo cobradas. 

Eu tive por São Paulo amor à primeira vista, por isso eu estou me referindo a 

essa história. Foi um impacto tão grande! Depois voltei outras vezes a São Paulo. 

Depois desta vez, eu voltei em 1955, um ano depois do quarto centenário. Meu irmão 

mais velho já morava aqui em Santana na casa de uma tia minha na Rua Salete. Eu 

vim em 1955. Em 1954 eu tive o acidente em que perdi a mão esquerda. Eu havia ido 

passar as férias na casa de uma tia minha, irmã da minha mãe, que morava em São 

Simão – são cidades todas ali da Mogiana – e, brincando com uma espoleta de 

dinamite que eu e alguns meninos havíamos achado em uma casa em demolição, 

tirando a pólvora para bater em uma pedra para estalar, aquilo explodiu e, na época, 

em uma cidade pequena, sem muitas condições, eu fui para a Santa Casa e os 

médicos resolveram que deviam amputar para não ter outras consequências. Mas, em 

1955, eu vim, porque nós havíamos decidido que eu iria colocar uma prótese. Viemos 

aqui na Rua da Consolação em uma casa de próteses que continua ali. Este é um dos 
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episódios que, por várias razões, me lembro bastante também, mas sobretudo porque 

primeiro eu fui às exposições que continuavam no Ibirapuera das comemorações do 

quarto centenário. 

 

DP: Elas permaneceram durante o ano seguinte? 

 

CV: Permaneceram, estava lá o gigante do Ulisses, o do olho na testa, o devorador de 

homens; estava a Bela Adormecida, que era um boneco fantástico na época, alta 

tecnologia, porque ela estava ali adormecida e respirava, tinha um movimento no peito, 

e aquilo era extasiante, as exposições todas, as casas todas, a Casa do Japão. Isso eu 

peguei então no ano seguinte às comemorações. Essa foi a primeira vez também que 

eu fui de Expresso Brasileiro a Santos ver o mar, que foi uma outra referência. 

Descemos eu, meu pai e meu irmão. (Ciclope, o gigante). Então isto confirmou a paixão 

e o amor por São Paulo, eu reafirmava que queria vir para cá, e isto eu dizia 

constantemente: “Eu quero ir embora! Eu quero ir pra São Paulo!”. 

Meus tios iam muito à minha casa lá no interior, de férias, os irmãos da minha 

mãe e eu aí comecei a vir também de férias com eles para cá e passou a ser um 

programa. Eu tinha uma tia que não tinha filhos e morava aqui na Vila Gustavo, cujo 

apelido era Mulata, se chamava Ermínia. Eu vinha muito na casa dela e depois, quando 

terminei o ginásio, o meu movimento foi tentar convencer meus pais de que eu devia vir 

embora, que era importante, porque eu precisava fazer o curso Clássico, eu queria 

entrar na USP7. 

 

DP: E a ideia de fazer Letras já estava sinalizada? 

 

CV: A ideia era ser professor de Português. Eu queria ser professor de Português. Eu 

tive uma outra referência em Ribeirão Preto também no colégio, uma professora 

também de Português que se chamava Florenede Guimarães8, que era uma pessoa 

                                                 
7 Universidade de São Paulo 
8 transcrição fonética do nome 



 

 
 
 
 

6

muito forte e com uma presença muito forte também, com uma capacidade de 

despertar essa coisa do amor pela leitura, o amor pela literatura, do prazer do texto, 

como diz o Barthes9.  

Então essas coisas se associaram e, enfim, eu consegui vir, terminando o 

segundo ano. No terceiro ano eu vim embora. Integrei-me à cidade e cheguei aqui 

caboclo, embora com uma certa familiaridade por ter vindo várias vezes a São Paulo. 

Eu vim em 1959. 

DP: Que era um momento muito especial da cidade, ela estava em plena... 

  

CV: Isso mesmo, 1960. Na verdade, fim de 1960 porque em 1961 eu estava fazendo o 

cursinho e me lembro...  Bom, os espaços... 

 

DP: Isso é interessante o senhor reconstituir, qual era essa geografia afetiva do 

senhor? 

 

CV: Eu morava na Rua da Aviação com esses tios meus, o tio Antônio e tia a Lina. A 

Rua da Aviação é uma travessa da Rua Voluntários da Pátria e ela dá no Campo de 

Marte. Eu vinha a pé lá da Rua da Aviação até a Ponte das Bandeiras, em frente ao 

Clube Esperia, o Tietê, e pegava um elétrico cujo ponto final era ali e cujo ponto final na 

cidade era no Largo São Bento. Então, eu vinha até o Largo São Bento e de lá eu 

descia, pegava a Rua Boa Vista, onde estou hoje – a Secretaria está lá agora, na Rua 

Boa Vista – passava pelo Páteo do Colégio, subia até a Praça da Sé e saía lá na 

Liberdade, ia embora pela Liberdade e descia a São Joaquim e o Roosevelt ficava ali 

na São Joaquim. No fim do dia, à noite, na volta, eu fazia o mesmo trajeto, um pouco 

assustado, mas se andava pela cidade sem grandes problemas, pelos lugares aí, sem 

grandes problemas. 

 

DP: O senhor usufruía o que já naquela época a cidade oferecia: os museus, teatros, 

esta vida cultural que estava começando a se estruturar?  
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CV: Eu já chego com nesse roteiro. Eu fiz um cursinho que se chamava Castelões que 

ficava na Rua São Bento. Esse é um episódio dessas coisas proustianas que ficam 

registradas: eu me lembro direitinho do dia da inauguração de Brasília porque nós 

fazíamos o cursinho de manhã e, num fim de semana, não sei se sábado ou domingo, 

agora eu não me lembro bem, mas era um dia em que a cidade estava quieta, num fim 

de semana e estava acontecendo a inauguração de Brasília – isso foi, portanto, em 

1961.  

Aos poucos eu fui me integrando a esse roteiro cultural, sobretudo depois que eu 

entrei na Maria Antonia, porque essa faculdade era muito integrada a essa vida cultural 

cuja geografia se dava nesse pedaço que no poema eu tento um pouco recuperar: o 

Teatro de Arena, os bares que estão aí no roteiro, a Biblioteca Mário de Andrade, o Pari 

Bar, depois a Galeria Metrópole, que foi construída mais tarde, enfim, um roteiro com as 

pessoas que fui conhecendo, os poetas da geração, o Carlos Felipe Moisés, o Piva, o 

Rubens Jardim, o Lindolf Bell, o Antônio Fernando De Franceschi, que fazia filosofia 

também na USP. Então isso era uma forma de integração e de circulação pelo espaço, 

digamos assim, pela geografia cultural, do agito e a Biblioteca teve nessa história toda 

um papel fundamental, porque ela, pelos depoimentos que vocês estão colhendo, era 

um ponto de encontro, um ponto de referência para essa vida toda. 

 Eu frequentei a Biblioteca até por uma outra razão: eu fui aluno do professor 

Segismundo Espina, que era professor de Português no Roosevelt; e ele era dessas 

figuras absolutamente dedicadas ao assunto do ensino de português, da literatura e de 

latim, quer dizer, era absolutamente devotado. E havia alguns encontros aos domingos 

de manhã na Biblioteca Mário de Andrade, era ele quem organizava isso e o tema era a 

questão da língua portuguesa e assim por diante, de forma que houve uma inserção 

que veio através da minha vida escolar, no terceiro ano clássico no Roosevelt. 

 

DP: O encontro com esses poetas que o senhor descreveu foi nesse momento? 
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CV: Foi nesse momento que eu conheci esse pessoal todo, porque o roteiro era um 

pouco esse: o Redondo, o Pari Bar – o Riviera tinha uma outra referência – o Chic Chá 

ali na Avenida Angélica, perto da Praça Buenos Aires. Eu escrevia os poemas, 

publiquei alguns em algumas revistas, mas achava sempre que não estava maduro o 

suficiente para publicar um livro. Acabei publicando meu primeiro livro de poemas em 

1982, que é o Cantografia. Bom, essa é um pouco a geografia.  

 

DP: Mas a relação com a atividade poética, o senhor tem desde cedo? 

 

CV: Desde cedo, desde garoto, ainda no ginásio eu ficava rabiscando versos 

apaixonados, desesperados, tristes, acabrunhados, irônicos – sempre teve uma coisa 

de ironia. Eu tinha uma afeição muito grande pela tradução de poemas, fazendo, com o 

pouco do que fui aprendendo na época de francês, de inglês, exercícios de tradução, 

mesmo que completamente precária, mas que dava essa relação forte com a poesia.  

Sempre tive essa propensão a registrar poeticamente as coisas cotidianas e um 

pouco dessa relação que depois foi se constituindo quase numa espécie de paradigma 

de produção da minha poesia, que é a tensão entre o poema longo, narrativo, e o 

poeminha curto; fazendo uma inscrição mais pessoal, mais biográfica, mais de 

referência afetiva nos poemas longos e a coisa mais reflexiva e mais distanciada nos 

poeminhas curtos. Então, isso já estava lá em algum lugar e acredito que permaneceu.  

Pelo exercício, eu fui desenvolvendo uma certa facilidade rítmica, quer dizer, de 

ter pela poesia, no meu caso, uma fascinação muito grande pelo ritmo. O que aparece 

antes da ideia é o próprio ritmo. A ideia ela própria vem ritmada, vestida de uma forma 

que tem um ritmo muito forte. Isso é algo que ficou, permaneceu. 

 

DP: E a atividade literária? O senhor foi o precursor na sua família a ter essa relação 

mais forte? 

 

CV: Eu acho que sim, como não é uma família de intelectuais, é uma família de 

artesãos, de negociantes – meus tios, irmãos da minha mãe, vindos para São Paulo, 
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trabalhavam ali na zona cerealista na Rua Santa Rosa, na Paula Souza, que é uma 

região de concentração grande de bares italianos, e há aquela família que tem no 

Mercadão, os Chiappetta – eu acho que eu sou um pouco exceção nessa coisa. 

 

DP: Quando o senhor encontrou esse grupo de poetas, eles foram grandes e bons 

interlocutores nesse seu exercício? 

 

CV: Foram, e eu diria que foram sobretudo compreensivos, porque muitos deles eram 

extremamente cosmopolitas. O Piva, por exemplo, é um poeta cosmopolita e vários 

outros também. Ele tinha uma afeição intelectual e literária muito grande da geração 

pelo Lautréamont, então tinha a bandeira e essa coisa toda, tinha uma certa 

iconoclastia. Eu acho que sim. Eu era um pouco acanhado e desconfiado, acho que até 

como forma de defesa do caboclo que vinha para a cidade grande, mas fui me 

integrando, convivemos de uma maneira interessante, muito forte. 

 

DP: E a Faculdade de Filosofia, como foi? O senhor estudou em um momento muito 

efervescente, o senhor chegou a pegar a invasão ou estava fora? 

 

CV: Não, eu estava aí. Eu fiz a graduação de 1962 a 1965. A faculdade foi o ritual, a 

forma de consolidar o que eu desconfiava que queria fazer da minha vida do ponto de 

vista profissional, acadêmico e intelectual, porque foi na faculdade que eu fui tendo o 

descortino dos vários cenários e tive a oportunidade de ter tido professores 

espetaculares como o Antonio Candido, como o Audubert, que faleceu o ano passado 

na França, o professor Soares Amora, enfim, tive uma série de professores realmente 

notáveis, cujas aulas impressionavam enormemente e motivavam muito fortemente. 

Isto consolidou a convicção de que esse era o caminho a ser seguido. 

 Eu me casei muito cedo – foi o meu primeiro casamento – e fiquei dois anos 

trabalhando e frequentando as aulas do Antonio Candido como ouvinte e consegui, 

depois de algum tempo, me organizar para me dedicar a fazer a pós-graduação. Aí 
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entrei formalmente na pós-graduação em 1968. Então eu não sai da Maria Antonia, 

continuei ali.  

 Em 1968, eu comecei a fazer a pós-graduação de Teoria e Literatura, foi quando 

aconteceu a situação mais grave na história da Maria Antônia, mais grave e talvez uma 

das mais importantes. Em 1968, nós tivemos as paritárias, que foi a ocupação do prédio 

para a discussão de uma nova estrutura e um novo modelo de organização do ensino 

superior. Tudo isso estava acontecendo em um cenário em que obviamente a 

referência era maio de 1968 na França e também Berkeley nos Estados Unidos, em 

Oakland, aqueles movimentos todos que repercutiram muito entre nós. Quando houve o 

golpe no dia 31 de março, nós ocupamos o prédio também, eu estava, portanto, 

cursando. Isso foi em março de 1964 e a palavra de ordem era não abandonar o prédio, 

não desistir e resistir. Ali ficamos, programávamos atividades com os estudantes mais 

novos. Aliás, eu conheci a minha primeira mulher numa dessas aulas que eu fui dar, 

num encontro desses... Bem, e assim nascem os amores, as paixões, nesses climas, 

no meio dos conflitos.  

 Depois houve os desdobramentos que conhecemos: o regime militar, o 

recrudescimento, os golpes dentro do Golpe. Em 1968, com o A.I.5, no dia 13 de 

dezembro, a coisa recrudesceu também e houve então a articulação para tomada do 

prédio da Faculdade. O pessoal do então CCC10 se aquartelou no Mackenzie com o 

apoio da polícia do Estado, a polícia civil, enfim, houve os acontecimentos todos, a 

morte de um estudante secundarista. Eu morava aqui já, estava pertinho. Lembro-me 

que em 1968 o Vandré11 ia à Faculdade à noite e ele estava compondo, produzindo o 

“Pra não dizer que não falei das flores”, o “caminhando e cantando”, e havia um agito ali 

muito grande e acredito que esse foi o momento mais tenso e que trouxe ou contribuiu 

para resultados interessantes: o sistema de ensino superior teve uma grande 

modificação, as cátedras foram abolidas e a organização dos departamentos. Nós 

tínhamos longas discussões e o pessoal ali aquartelado, acampado. E tem também 

uma série de episódios também divertidos, gozados. 
                                                 
10 Comando de Caça aos Comunistas 
11 Geraldo Vandré, autor da música Pra não dizer que não falei das flores, que recebeu a segunda 
colocação no III Festival Internacional da Canção, em 1968, no Maracanazinho, Rio de Janeiro. 
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DP: O senhor poderia contar, porque eu acho que são interessantes essas memórias 

mais pessoais sobre esse momento de transição... 

 

CV: O José Dirceu vivia aqui, não é? E tem essas fotos em que ele aparece como líder 

estudantil. Tinha um folclore de que havia no meio de nós uma espiã cujo codinome era 

Maçã Dourada e que ela era namorada do José Dirceu e ele não sabia que ela era 

espiã. Então isso fazia um pouco parte do folclore. 

 

DP: O José Dirceu também foi frequentador da Mário de Andrade? 

 

CV: Sem dúvida! Eu não tenho certeza, mas acredito que sim. Uma geração um pouco 

mais velha que a minha, mas que também foi frequentadora importante, com lideranças 

como o Bento Prado, que faleceu no ano passado, porque havia as referências: a Mário 

de Andrade, a Livraria Brasiliense na Sete de Abril, a Cinemateca, que ficava no prédio 

dos Diários Associados, em frente à Livraria Brasiliense, que era um ponto de 

referência importante. 

 Quando se deu a invasão e o fogo que foi ateado, quem estava aqui, do ponto de 

vista das atividades, ficou ao desabrigo, porque daí nós fomos, em 1969, lá para o 

prédio de Geografia e História na Cidade Universitária. Lá eu terminei então o segundo 

ano de pós-graduação.  

No fim de 1969, eu assinei o contrato com a UNICAMP dentro desse projeto da 

criação do Departamento de Linguística e, em 1970, eu fui para a França. Nesse meio 

tempo, eu era professor de escola secundária, dava aulas em um colégio na Rua 

Itacema, o Brasil Europa, que depois deixou de existir com a morte da diretora, a Dona 

Rosa, e do marido dela, o senhor Jorge. Ela era mãe de uma amiga minha, a Kátia, que 

era também da Maria Antônia. Eu dava aula no Cursinho do Grêmio e nessa época eu 

prestei concurso para ingresso no magistério público secundário. Escolhi uma 

cidadezinha aqui perto de Tatuí chamada Porangaba. Foi na época em que era 

secretário de educação o Ulhôa Cintra, que havia sido presidente da FAPESP, reitor da 
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USP. Havia nessa ocasião esse programa de ampliação das vagas e, portanto, – entre  

aspas – da democratização do acesso ao ensino secundário. E o que se fez? Foram 

abertas extensões das escolas, cada colégio tinha sua extensão, que funcionava à 

noite num grupo escolar, e eu consegui um comissionamento e fui para ser diretor de 

uma extensão dessa em uma escola para frente da Freguesia do Ó, em Cruz das 

Almas. Lá fiquei um tempo, mas isso coincidiu com o meu projeto de dar sequência a 

minha pós-graduação. E logo em seguida apareceu o assunto da UNICAMP, aí pedi 

demissão e fui. 

 A outra coisa que aconteceu nessa época, que tem uma importância grande na 

minha vida intelectual e afetiva, foi que em 1968 eu participei do primeiro festival 

universitário de música popular da TV Tupi. Eu tenho um amigo que hoje eu encontro 

pouco, ele é goiano, mas hoje mora no Rio, é o Nairi12. Começamos a fazer música 

juntos, eu fazia a letra e fizemos um monte de músicas com um gravadorzinho de rolo. 

Nós andávamos com aquilo e foi nesse momento que eu conheci uma figura fantástica 

e adorável que é o Fernando Faro, meu amigo até hoje. O Faro era diretor musical e 

artístico na TV Tupi. Ali onde depois foi o SBT, no Sumaré, havia uma casa onde 

morava o Faro, o Goulart de Andrade e o Magno Salerno. O Faro era quem estava 

organizando o festival. Ele já tinha o Ensaio, tinha o Móbile, que ele vai relançar – pelo 

menos havia o projeto na TV Cultura – e foi lá que conheci o baixo. No ano seguinte 

houve uma segunda edição do festival. Eu participei novamente e, nas duas vezes, a 

minha música ficou entre as classificadas, quer dizer, no primeiro ano tirou o terceiro 

lugar, era uma música chamada Senhora de Luar, uma cantiga de amor em um estilo 

bem clássico, no segundo ano era uma música chamada Urgente, urgentíssimo, 

questão de vida ou morte que eu fiz em parceria com um colega meu cujo apelido era 

Sorocaba, que também era professor do Cursinho do Grêmio – já era o Cursinho 

Equipe, porque teve uma briga, mas isso é uma outra referência. 

 Então isso me marcou muito. Eu conheci algumas figuras fantásticas: a Alaíde 

Costa, fomos bastante amigos; o Danielo Cosela13. A música Senhora de Luar tinha um 

                                                 
12 transcrição fonética do nome 
13 transcrição fonética do nome 
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arranjo fantástico, porque tinha um estilo música antiga, aliás, o MusiKa Antiga 

participou e um conjunto de rock, depois ela entrava. Quem cantou a música foi uma 

cantora da bossa nova, era uma figura, uma espécie de ícone, uma star, a Ana Lúcia. 

Conheci o Zé Miguel Wisnik, que na verdade conhecia antes por conta da faculdade – a 

primeira mulher do Zé faleceu moça, a Lúcia, que era muito amiga minha também. A 

primeira música que o Zé Miguel fez, tirou o quarto lugar nesse festival. Então isto 

também teve uma marca bastante grande. 

 Eu participei de alguns programas na TV com algumas músicas, conheci alguns 

sambistas, o Germano Batista, eu tinha algum assunto interessante, divertido. 

 

DP: A área administrativa estava longe então. É engraçada a sua trajetória porque ela 

tem duas vertentes que são muito distintas. 

 

CV: São acasos, a área administrativa não passava pela minha cabeça, que eu 

pudesse vir a me dedicar de uma forma sistemática a esse assunto. Depois que eu 

voltei da França... 

 

DP: O senhor ficou quantos anos? 

 

CV: Eu fiquei a primeira vez quase dois anos. 

 

DP: E coincidiu com esse momento de endurecimento do regime. Eu gostaria que o 

senhor falasse um pouquinho. 

 

CV: Em 1970, quando era o Médici, eu estava em Besançon, tanto que a Copa do 

Mundo no México nós assistimos lá na França. Esse recrudescimento, esse 

endurecimento se deu quando estive fora e nesses dois anos eu me encontrei com 

muitos amigos que eu conheci aqui, muitos dos quais foram embora exilados e 

organizaram uma coisa de que eu participei, uma frente de encontro e informação, 
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porque tinha ali os grandes nomes de referência: o Arraes14 estava em Argel, então 

havia uma série de amigos. Depois de Besançon, fui para Paris e convivi com esse 

pessoal todo. 

 Em 1974 eu voltei para a França para fazer o doutorado e me encontrei 

novamente com vários amigos que permaneceram lá; muitos deles em 1972/73 vieram 

para o Chile por causa do governo do Allende. Eu em 1973 fiz uma viagem, que era 

uma viagem de passeio, mas foi um roteiro em que escolhi os países que estavam 

vivendo um movimento de nacionalismo libertário. É claro que depois a história vai 

mostrando o que estava acontecendo, mas havia algumas figuras. Na Bolívia, acho que 

o Torres; no Peru, o Alvarado; tudo militar, militares que achávamos progressistas na 

época; no Chile, o Allende, que era uma referência importante; e tinha na Argentina o 

assunto da volta do Perón, a Isabelita, tinha ali um agito. Em compensação havia um 

governo duríssimo no Uruguai e a Argentina entrando em um processo de 

endurecimento forte também. Eu fui ao Chile em janeiro de 1973, o golpe e a morte do 

Allende foi em setembro de 1973. Eu fui e me encontrei com vários desses amigos 

morando no Chile. A situação já era de difícil sustentação, uma inflação em que o 

dinheiro – estou exagerando – valia a metade do que valia uma hora antes; com uma 

falta de gêneros bastante grande. O pessoal vivia antenado na informação de que 

supermercado tinha papel higiênico, essa coisa que para a classe média é terrível e aí 

deu lá na história que deu. 

 Enquanto a gente viveu esse processo todo, eu fui me aproximando do pessoal 

de esquerda, do pessoal do PC15, tinha vários amigos. Quando do golpe de 1964, havia 

células do grupo, houve um comando para pichar ruas de São Paulo. O grupo em que 

eu estava, com o João Ribeiro, foi designado para pichar nada mais nada menos que a 

região da Tiradentes, da Estação da Luz, bem na frente do quartel. Eu morava nessa 

pensão que eu falei, na Cesário Mota, e eu morava com um amigo meu que era 

absolutamente conservador e reacionário, simpático, um rapaz lá de Sales que fazia 

medicina aqui, hoje é médico, meu amigo. Chegou o comando que era para fazer esse 

                                                 
14 Miguel Arraes (1916-2005), preso em abril de 1964 quando era governador de Pernambuco 
15 PCdoB: Partido Comunista do Brasil 
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assunto. Nós ficamos de nos encontrar aqui, exatamente aqui na Praça Leopoldo 

Fróes, que era aberta. Éramos um grupo de seis, sete pessoas e estávamos esperando 

o João Ribeiro que vinha com as ordens e com o material, que era cal e pincel. E todo 

mundo um pouco preparado para que, se fosse pego, ir para... Eu então deixei alguns 

avisos, falei com esse meu amigo, ele disse: “Você é louco, você não vai“. Eu falei: “Se 

eu não aparecer, você tem que procurar e falar com meus pais”. Viemos para cá com 

um medo dos diabos e o João não aparecia. Aí já era mais de meia-noite e apareceu o 

João e disse que foi suspenso, o alívio foi enorme e fomos todos tomar uns tragos aí 

pelos bares para aliviar a tensão. 

 Eu fui preso em 1967 em uma passeata enorme, que na época isso começou a 

acontecer de maneira cada vez mais frequente e organizada em São Paulo. Eu dava 

aula no Cursinho do Grêmio e lá tinha a organização de uma passeata grande contra o 

regime, então a palavra de ordem era “Abaixo a Ditadura”. Essa passeata foi 

organizada de maneira que ela pudesse acontecer em diferentes partes da cidade e um 

pouco para despistar, portanto, a repressão, a polícia.  

 

DP: Nesses anos de 1964 a 1967 foi experimentado esse endurecimento, quer dizer, 

vocês foram percebendo que a situação estava ficando cada vez mais... 

 

CV: Sem dúvida! Você sentia isso no cotidiano, no fato da quantidade de zelador de 

prédio que era informante! Todo mundo andava desconfiado. 

 

DP: Isso dentro da universidade? 

 

CV: Dentro da universidade também, em algumas mais do que em outras houve 

intervenções e instalações inclusive de poder militar e repressivo. Brasília tinha um 

poder paralelo dentro da instituição. A USP teve um monte de expurgos, vários depois 

figuras notáveis, o próprio presidente Fernando Henrique entre outros. A UNICAMP 

teve vários incidentes, prisão de professores, mas teve a proteção do Zeferino Vaz, que 

era o primeiro reitor e que circulava bem no meio e tinha muita articulação, o que 
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preservou bastante e impediu que se instalassem dentro dessas universidades os 

órgãos de informação e repressão. 

 Em 1967, a passeata teve seu momento culminante no Brás, em frente à 

estação, na praça. Na época ainda havia polícia civil, além da força pública, que era o 

pessoal fardado de azul. O pessoal foi descendo e o sinal para que a manifestação 

começasse era uma bandeira que seria desfraldada. A polícia descendo e todo mundo 

com bolinhas de gude no bolso, porque a polícia vinha a cavalo. Íamos cantando 

“Ouviram do Ipiranga”, o Hino Nacional, “Abaixo a ditadura”. Pegaram um monte de 

gente. Eu fui preso, fiquei uma noite em uma cela, ali onde hoje é a Estação 

Pinacoteca, eles preservaram as celas, eu fui até lá outro dia e se reconhece. Eu 

prestei depoimento e fui solto, mas fiquei fichado lá, se for lá mexer nos arquivos é 

capaz de me achar, porque eu fui fotografado e aquela coisa toda. Mas, era ainda um 

momento em que isso ainda não tinha muita consequência, porque eles estavam 

triando a história da organização da resistência, da luta armada, dos grupos. 

 Eu convivi com essas pessoas. Eu recebi em casa, no meu apartamento, 

colegas e amigos que estavam em grupos de resistência e que andavam com arma. 

Apareceu uma amiga em casa com um saco de supermercado me pedindo: “Você pode 

guardar isso?”. “Mas o que é que tem aí?”, fui olhar e dentro havia uma metralhadora 

em um saco de supermercado! Então tudo isso faz parte... Eu tenho um poema que se 

chama Geração em que eu tento pegar um pouco o clima das experiências, não só 

minhas, mas dos amigos, dos relatos, da geração, e que é de fato um poema visto da 

ótica de um preso político encarando toda a situação de tortura, de sofrimento, de 

resistência. É um poema muito marcado pela leitura do Morreau, particular da condição 

humana e da Clarice Lispector também, tem algo forte de existencialismo, enfim, é um 

registro muito voltado para essa situação toda. 

 

DP: E quando o senhor voltou da França nesse período muito duro, de pouca liberdade, 

em que as trocas entre as pessoas eram muito recorrentes e fortes, esse período de 

efervescência intelectual, cultural, em certo sentido ela foi interceptada, como o senhor 

vivenciou essas mudanças? 
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CV: Tem uma particularidade nessa história que é um assunto que talvez valesse a 

pena referir e voltar a isso, que é a história dos cursinhos. O Cursinho do Grêmio da 

Faculdade de Filosofia, como outros cursinhos ligados a associações de estudantes, 

mas esse em particular, era um cursinho sem patrão, com diretor designado pela 

diretoria da associação que se chamava Grêmio e hoje é DCE16. Os recursos 

arrecadados com as mensalidades eram para pagar os professores e, ao mesmo 

tempo, geram fonte de recursos para sustentar as atividades políticas das associações. 

Por isso, o Cursinho do Grêmio, em particular, era muito ambicionado pelos grupos 

políticos mais atuantes na época, que eram o PC, o Partido Comunista, a POLOP, a 

Política Operária, a AP, a Ação Popular, basicamente estes.  

O cursinho do Grêmio em 1967 teve uma disputa grande entre PC e a POLOP, 

porque a diretoria do cursinho era da POLOP e o diretor do cursinho, que ficou durante 

muitos anos, era o Jocimar Arcanjo, que está comigo até hoje, o levei para a FAPESP, 

para a UNICAMP, para organizar o vestibular lá, depois ele foi diretor do Equipe 

durante muito tempo. Então o pessoal da diretoria do Grêmio era todo do PC e o 

presidente era o Bernardino Figueiredo, que é professor do Instituto de Geociências da 

UNICAMP. Houve uma disputa sem entendimento entre as partes e o Cursinho do 

Grêmio foi invadido, foi tomado. Nesse momento é que nasce o Equipe, de uma disputa 

política dessas facções políticas, o PC e o POLOP, e dentro de duas perspectivas 

conflitantes: uma daqueles que consideravam que era preciso fazer uma escola 

moderna, comprometida com a qualidade do ensino mas com estrutura comercial e 

assim por diante; e outra daqueles que consideravam que a escola devia ser um 

aparelho político capaz de gerar recursos para a luta armada, para a resistência. 

 Eu, na ocasião, fiquei com o pessoal do Equipe, dentro da perspectiva de 

fazermos uma escola de qualidade e convivendo com o pessoal nessa situação que 

depois teve uma série de consequências, porque a policia prendeu várias pessoas, uma 

série de episódios que já tinham ocorrido um pouco antes no Cursinho do Grêmio. Se 

me lembro bem da data, em 1967, um amigo nosso que era tesoureiro do Cursinho do 
                                                 
16 Diretório Central dos Estudantes 
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Grêmio, que então estava funcionando no Colégio Imaculada Conceição, na Rua Veiga 

Filho, que hoje já não existe mais. Depois eles vieram para o Des Oiseaux, na Caio 

Prado, e ali o Equipe funcionou também. Lá na Imaculada, o Ichiro Nagami, que era o 

tesoureiro do Cursinho há muitos anos, o carro em que ele estava com mais um amigo 

dele explodiu aqui na Consolação com a Maria Antonia e ele morreu trucidado. Eles 

estavam com umas bombas caseiras dentro do carro, que iam botar em algum lugar – 

então você já vê para onde a coisa estava indo. Isso explodiu e a Polícia Federal foi até 

o Cursinho, prendeu algumas pessoas, chamou para depoimento e nós fomos até a 

sala do Ichiro, destrancamos seus armários e achamos mais três bombas de lata de 

leite Ninho. O que nós vamos fazer com isso? Primeiro escondemos, segundo, 

chamamos o pessoal da Química para ver se desarmavam aquilo, mas ninguém quis 

mexer naquilo, daí decidimos que quem tinha carro ia se candidatar, por sorteio, a dar 

um sumiço nessas bombas. E eu tinha carro, um Fusca 65, e fui sorteado com mais 

dois amigos. Nessa época estavam fazendo as marginais, a Marginal do Rio Pinheiros. 

Decidimos que no começo da noite íamos colocar essas bombas no carro e jogar no rio 

Pinheiros. Fomos, pegamos o carro, chovia, com um medo danado que houvesse uma 

batida, que a polícia aparecesse, que aquilo explodisse, porque era a mesma bomba 

que havia explodido. Fomos até a ponte Eusébio Matoso, parei o carro no meio da 

ponte, abrimos o capô para fingir que o carro estava quebrado e jogamos as bombas no 

rio, depois fomos beber porque ninguém aguentava a tensão dessas coisas.  

Eu estou contando isto porque esse é o momento em que a vida estudantil, o 

ator estudantil na vida política então se desenrolava, o artista com toda a questão da 

música engajada, tinha toda a discussão da Bossa Nova, a música lírica, a música de 

cunho político, engajada, que culminou em 1968 com o embate no TUCA17 entre os 

partidários do Vandré, do “caminhando e cantando”, e os partidários do Caetano18, do 

Proibido Proibir.  

  

DP: O senhor estava lá?  
                                                 
17 Teatro da Universidade Católica de São Paulo 
18 Caetano Veloso, autor da música É Proibido Proibir, canção que participou da fase eliminatória 
nacional do III Festival da Canção, no TUCA, São Paulo, 1968. 
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CV: Eu estava lá. A música que na época ninguém entendia direito e que hoje está 

completamente incorporada é o Domingo no Parque, do Gil19. Havia todo um embate 

que estava acontecendo neste pedaço: Santa Cecília, Cerqueira César, Higienópolis, 

Paulista, o Riviera, o TUCA, em Perdizes, era uma coisa “vida e morte severina”. Cada 

acontecimento desse, cada fato desse era um marco, uma referência, e crescia a coisa 

da ação militar, do roubo a bancos, sequestro dos embaixadores, da troca dos 

prisioneiros, enfim, tudo isso. 

 Quando eu voltei, em 1972, fomos para a UNICAMP e estava lá o Zeferino que 

dizia pública e notoriamente: “Nos meus comunistas ninguém põe a mão!”. Ele 

começou a levar para a UNICAMP pessoas que tinham sido expurgadas, de outras 

instituições inclusive. Então tinha um clima e um ambiente bastante interessante desse 

ponto de vista.  

 

DP: Que se manteve como um enclave naquele período. 

 

CV: Como um enclave, o que não preservou totalmente a UNICAMP porque houve um 

momento em que a polícia foi lá e prendeu uma série de colegas e até me lembro que 

nós fomos ao Zeferino – eu era mocinho – falar com ele que era preciso ir visitá-los na 

OBAN20, no quartel, e ele foi, xingou, ficou bravo: “Universidade não é para fazer 

política, universidade é para fazer pesquisa, para ensinar!”. Mas ele foi, viu o pessoal, 

dizem que depois, no outro dia, o pessoal apanhou bastante para compensar a raiva. 

 

DP: Quem eram esses professores? 

 

                                                 
19 Gilberto Gil, autor da música Domingo no Parque, segunda colocada no III Festival de Música Popular 
Brasileira, no Teatro Paramont, São Paulo, 1967. 
20 Operação Bandeirante 
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CV: Eram professores da UNICAMP, ligados sobretudo ao Partido Comunista, porque 

havia a ideia de uma célula, uma articulação. Era um horror, com todos os episódios 

que culminaram na morte do Herzog21. 

 

DP: Como pesquisador e professor nesse momento, o senhor se sentiu mais cerceado 

em relação as suas possibilidades de diálogo, de pesquisa, de troca? 

 

CV: De pesquisa não. Você sentia que havia um limite e que, ao mesmo tempo, o Brasil 

vivia uma situação que, depois a gente foi se dando conta, considerando o Brasil 

relativamente ao que ocorria no Chile e na Argentina, que havia um esforço, mesmo 

com o recrudescimento dos regimes militares, de tentar preservar um ritual democrático 

– entre aspas – de criar partidos, com todas as limitações, é claro. Tanto que o país 

acabou caminhando para uma solução, que embora não seja totalmente tranquila, ela é 

também diferenciada em relação aos outros países, que é o caso da anistia, da anistia 

para os dois lados. Claro que isso não é uma coisa simples que acaba com uma 

canetada. Mas, de qualquer maneira, vivíamos isso: o assunto da morte do 

Marighella22, aqui em São Paulo, o famoso delegado Fleury23; havia esses fantasmas 

que estavam o tempo inteiro presentes. 

 A ideia era a da resistência e aí fomos pegando os executores de plantão, 

fizemos greves monumentais quando o Maluf24 era governador, por razões salariais, 

mas por razões políticas também, por conta da intervenção. A UNICAMP viveu 

momentos tensos porque no governo Maluf houve uma intervenção de destituição de 

diretores e isso na verdade permitiu que a Universidade reforçasse a questão da 

autonomia e o processo de institucionalização. Eu participei dessa coisa toda, então, 

vivi afetivamente, vivi emocionalmente, vivi como militante. Enfim, é um pouco essa 

história.  

                                                 
21 Vladimir Herzog (1937-1975) 
22 Carlos Marighella (1911-1969) 
23 Sérgio Fernando Paranhos Fleury (1933-1979) 
24 Paulo Salim Maluf (1931): prefeito de São Paulo entre 1969-1971, governador de São Paulo entre 
1979-1982, deputado federal entre 1982-1985 e prefeito de São Paulo entre 1992-1997.  
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DP: Na década de 1980 o senhor começa a lançar seus livros e aí retorna à vida 

literária. 

 

CV: Aí eu fiz meu doutorado em 1974, na década de 80 eu comecei a preparar o 

primeiro livro de poemas. 

 

DP: E o que deflagrou essa vontade de publicar? 

 

CV: A ideia de que estava na hora e eu tinha que publicar ou então que passaria e eu 

não publicaria, e eu achei que não iria conviver bem com a ideia de não ter publicado. 

Aí combinei com o João Batista Costa Aguiar, que é artista gráfico, meu grande 

parceiro na publicação de livros, que é um capista enorme, que hoje é diretor de artes 

da TV Cultura. Preparamos o livro para a publicação, eu fui para a França como diretor 

associado da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, a École des hautes études, 

a convite do meu professor e orientador que era o Oswald Ducrot. Fiquei lá seis meses, 

depois voltei e publicamos o livro.  

Na sequência publiquei outro livro, o Paisagem Doméstica e depois publiquei 

outros quatro e agora tem um novo que se chama Pisca Alerta que vai sair junto com A 

Poesia Reunida que o Batista já está preparando e que deve sair no ano que vem, a 

coletânea dos poemas. 

 

DP: O senhor foi aclamado logo de inicio, o que é um fato interessante, professor. 

 

CV: É, eu tive a felicidade, a sorte do centroavante Luis Fabiano ontem25, de chutar 

uma bola sem ângulo e a bola entrar: a Associação Paulista de Críticos de Arte me 

premiou. Foi muito bom! 

 

                                                 
25 O depoente se refere ao jogo do Brasil contra Uruguai no estádio do Morumbi (SP), onde Luís Fabiano 
marca os dois gols que garantem a vitória do Brasil por dois a um. 
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DP: E tem a orelha do livro Metalurgia, que é do José Paulo Paes. 

 

CV: O José Paulo Paes é amicíssimo meu, eu o conheci pessoalmente quando ele era 

editor da Cultrix; uma editora que na verdade era uma empresa que tinha duas editoras: 

a editora Pensamento, que publicava coisas mais populares, e a Cultrix com essa linha 

e o Zé era o editor, um intelectual fabuloso, poeta, tradutor, enfim, uma figura adorável 

que fez aquela orelha fantástica. 

 

DP: E o senhor ainda teve a experiência curiosíssima das “poemisetas”, que é uma 

ideia! Não sei se em termos empresariais deu certo, mas a ideia é fantástica!  

 

CV: Nada disso deu certo do ponto de vista empresarial, mas foi muito divertido! A 

empresa, a loja, era ali na Oscar Freire, inclusive. 

 

DP: Ainda existe? 

 

CV: Não. Com a ideia de fazer as “poemisetas”, eu o Batista começamos a trabalhar as 

ideias e fizemos uma série, os poeminhas curtos, e um deles inclusive deu nome a um 

dos livros que é o Paisagem Doméstica, que é uma coisa bem do cotidiano, uma 

fotografia: “Desavenças de casos secam avencas dos vasos”.  

Antes eu havia sido chefe de departamento... 

 

DP: Aí começa a sua vida como gestor, que é um fato também curioso. 

 

CV: Aí eu trabalhei um pouco em seguida na campanha do Paulo Renato que tinha se 

candidatado a reitor, eu era membro do Conselho Universitário, representante da minha 

categoria. Depois fui convidado pelo Paulo para ser vice-reitor e comecei com isso a 

cuidar da parte de administração da Universidade. Depois me candidatei a reitor, fui 

reitor, aí ficou esse lado do gestor que começou a crescer também.  
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DP: E foi se sobressaindo cada vez mais. 

 

CV: Começou a crescer e as pessoas me questionavam, e eu dizia: “Não vou largar as 

outras coisas, eu vou arranjar um modo de fazer com que essas coisas convivam”.  

 

DP: E o senhor consegue? 

 

CV: Fui conseguindo, de modo que tenha ao mesmo tempo o sentido da necessidade 

de estar visível nas suas ações o tempo todo no que diz respeito à coisa pública, e ao 

mesmo tempo preservando espaços de intimidade, de convivência com os seus 

próprios fantasmas, para poder adubar as sementes da imaginação, da criatividade, da 

aventura literária e a afeição pela leitura, quer dizer, não abandonar nunca, fazer da 

leitura essas obsessões que se vai adquirindo na vida. Eu sou caminhante, todo dia eu 

ando uma hora.  

 

DP: O senhor mora em São Paulo agora? 

 

CV: Eu moro em São Paulo e moro em Campinas. Nós temos uma casa em Campinas 

e um apartamento aqui em São Paulo. E ler é a mesma coisa. 

 

DP: Mas mesmo no período em que o senhor estava à frente? Porque no caso da 

UNICAMP, nos relatórios como gestor, a quantidade de feitos prodigiosos durante a sua 

gestão é muito grande, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do que ficou de 

mais substantivo dessa passagem que o senhor teve na condição de reitor. 

 

CV: No assunto de gestão, por instinto até, eu me dei conta de que o truque para não 

se aborrecer demais com o cotidiano é organizar a gestão focada em um ou mais 

projetos de natureza, no caso, acadêmica, intelectual. No caso da UNICAMP, o Projeto 

Qualidade teve essa força de mobilizar a comunidade toda, e como era um projeto de 

qualificação dos docentes, ele permaneceu, mesmo com a minha saída. Foi 
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obviamente aperfeiçoado, não tem o nome Projeto Qualidade, mas permaneceu como 

parte da política de gestão da Universidade.  

A questão da relação entre o setor acadêmico e o setor produtivo é outro assunto 

para o qual procurei dar ênfase, como uma necessidade da produção de nossa época, 

algo que de fato ainda hoje continua, está desenvolvido. Isso ainda é um desafio 

grande, mas acho que caminhou bastante.  

E na FAPESP houve também um monte de projetos. 

 

DP: O que o senhor considera o grande legado da sua gestão na FAPESP, por 

exemplo? 

 

CV: Na Secretaria eu já fui lá com a UNIVESP, a Universidade Virtual do Estado de 

São Paulo, que é também algo mobilizador, porque envolve muitos atores. A FAPESP é 

uma instituição extremamente sólida, penso que um dos legados importantes, um dos 

projetos que continuam, é que nós estamos informatizando todos os procedimentos na 

FAPESP, com todas as dificuldades que tem, porque a FAPESP é muito complexa do 

ponto de vista das suas atividades-fim, uma quantidade enorme de projetos. Mas esse 

processo enriqueceu enormemente a FAPESP e está enriquecendo do ponto de vista 

dos procedimentos, da visibilidade, das decisões, da agilidade, assim por diante.  

Um outro assunto – que eu acho que é em um outro campo, além, é claro, de 

todas as atividades que vem sendo desenvolvidas através das diretorias – é a Agência 

de Notícias. Eu criei uma agência de notícias com a ideia de que uma instituição como 

a FAPESP pudesse prestar um serviço de informação e de organização da informação 

de ciência e tecnologia fundamental para a sociedade e através de uma ação voltada 

também para os órgãos de imprensa. A agência hoje tem 70 mil cadastrados; ela 

envolve não só notícias institucionais, mas também as que dizem respeito à ciência, à 

tecnologia e à cultura, em toda parte, em todos os países e ela tem um papel muito 

importante deste ponto de vista da divulgação.  

Outra coisa importante na FAPESP é que eu sou muito conservador do ponto de 

vista da administração dos recursos públicos – esta é uma outra fama que eu tenho, foi 
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assim na UNICAMP. A FAPESP tem um patrimônio líquido muito grande, quer dizer, 

além dos recursos que procedem do 1% da arrecadação tributária, ela tem um 

patrimônio que ela aplica e que é responsável por 1/4 da formação do seu orçamento 

anual. Quando eu entrei, esses recursos estavam diminuindo, isto é, a FAPESP estava 

executando um orçamento maior que o seu próprio orçamento, então, entrando no 

capital. E eu achei que isso era perigoso para a instituição, e aí fizemos um plano de 

recuperação do patrimônio de modo que ficássemos com valores que foram 

considerados razoáveis, como referência. Quando eu saí, deixei isso realizado e sem 

prejudicar os projetos, os programas. 

 

DP: E o laboratório? O senhor ainda o dirige não é? 

 

CV: Eu o dirijo. O LABJOR26 é outra aventura acadêmica. Eu conheci o Alberto Dines, 

tive referência, acompanhei a trajetória dele como jornalista, como intelectual, em um 

determinado momento em que o Alberto estava voltando de Portugal depois de uma 

estada longa. Eu me encontrei com ele através do Luiz Schwarcz, da Companhia das 

Letras, que tinha então editado o Círculo de Fogo, que foi o trabalho monumental do 

Dines sobre o Antônio José da Silva. O Dines tinha ficado doente e tinha vindo se tratar 

aqui no Brasil. E eu havia conversado com o Zé Marques de Melo – eu estava na 

reitoria da UNICAMP ainda – fui fazer uma viagem dessas de trabalho, passei por 

Lisboa depois que o Dines tinha voltado, lá conversamos e articulamos a ideia de 

criarmos o LABJOR, o Laboratório de Jornalismo, e assim criamos. Ali o Dines criou o 

Observatório da Imprensa, depois ele continuou com o Observatório, que tem uma 

ligação não administrativa, mas institucional forte conosco.  

Assim que saí da reitoria, assumi a coordenação do LABJOR e disse a eles que 

iria criar uma linha de pesquisa no laboratório voltada para o jornalismo científico e 

depois para o jornalismo cultural. Assim fiz. Criamos essa linha, um curso de pós-

graduação lato sensu; um monte de gente já está formada e agora, em março, 

começamos um mestrado em jornalismo científico, jornalismo cultural e literário, junto 
                                                 
26 Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo 
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com o IEL27, com o Departamento de Política Científica e Tecnológica e o Instituto de 

Artes. Fazemos várias revistas: Ciência e Cultura da SBPC28, a ComCiência que é a 

revista eletrônica, que já tem uns dez anos. 

 

DP: Há uma procura grande por esse tipo de publicação virtual? 

 

CV: A ComCiência tem uma visitação de umas 750, 800 mil pessoas, é uma coisa 

incrível!, tanto de estudantes, como de curiosos.  

 

DP: A revista do IEA29 também tem um número de visitação magistral! 

 

CV: As pessoas respondem! Nós estamos agora fazendo um número sobre a 

singularidade do homem, o nome a gente ainda vai definir. Eu li e me apaixonei por um 

livro de um biólogo holandês que tem vários livros, o Frans de Waal, o último se chama 

Eu, primata, sobre a questão do fundo genético, a presença de traços comuns entre 

nós e os nossos primos ancestrais. É um livro realmente muito interessante, sobretudo 

no que diz respeito à questão da moralidade como um traço de comportamento que, 

segundo ele, está ancorado nos nossos ancestrais. Bom, então nós vamos fazer um 

número sobre a singularidade do homem; até escrevemos para ele e ele respondeu 

com um texto enorme: “Não vou ter tempo de fazer algo novo, mas se vocês quiserem 

aproveitar...”, então é um resumo do livro que eles nos mandou. Essa coisa do meio 

eletrônico é fantástica porque quando você precisa, entra, ela é um guia para os 

estudantes que usam muito a revista, ela é uma revista temática. É uma experiência 

muito interessante, muito interessante.  

Nós fazemos uma outra revista que é chamada Inovação, que é sobre o tema 

inovação, e isso tudo é feito pelo meu pessoal junto com os estudantes, um grupo de 

pesquisadores, e são revistas cujo desenho editorial nós discutimos ali, que é uma das 

coisas que eu gosto de fazer, de inventar. 
                                                 
27 Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp 
28 Sociedade Brasileira para o Progresso e a Ciência 
29 Instituto de Estudos Avançados da USP 
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DP: O senhor consegue manter, mesmo assumindo funções como as que o senhor 

assumiu no momento, consegue trabalhar nesse processo de edição, leitura de textos, 

revisão de pauta? 

 

CV: Eu leio os textos, minha mulher me ajuda muito nisso – estamos juntos já há uns 

vinte anos – e é divertido! Eu digo que temos que procurar um jeito de fazer as coisas 

com alegria! E um pouco é isso. 

 

DP: Para finalizar, é um exercício que temos feito com todas as pessoas com as quais 

nós temos conversado: como o senhor acha que a Biblioteca pode reencontrar essa 

vocação que ela teve, aquele papel que ela desempenhou na vida cultural da cidade, 

readquirir uma vitalidade? 

 

CV: Eu acho que um passo é esse que vocês estão dando, quer dizer, isso que 

começou com a gestão do Castilho30, o Luís Francisco31 está dando sequência, com a 

Secretaria de Cultura, com pessoas com visão, esclarecimento, a abertura intelectual 

do Calil32, todas estas condições e mesmo o governo, o Serra33 quando foi prefeito e 

agora o prefeito Kassab34. Acho que foi um projeto consciente de que sem referência 

cultural importante, a cidade tende a se esgarçar, não há tecido social cuja costura se 

dê de maneira adequada, forte, sem o alinhavo, sem a linha, o ponto que a cultura dá a 

isso tudo.  

Eu acredito que o que vocês estão fazendo é fundamental: primeiro fisicamente é 

preciso recuperar o espaço, porque num espaço fisicamente degradado não há 

condição de se operar adequadamente, e a degradação do espaço é simbólica, porque 

acaba, na verdade funcionando, ou pelo menos despertando a sensação de que se 

                                                 
30 José Castilho Marques Neto, diretor da Biblioteca entre 2002 e 2005. 
31 Luís Francisco Carvalho Filho, diretor da Biblioteca entre 2005 e 2008. 
32 Carlos Augusto Calil, Secretário da Cultura do município de São Paulo desde 2005. 
33 José Serra, prefeito de São Paulo no período de 2004 a 2006, quando se candidatou e venceu as 
eleições para governador. 
34 Gilberto Kassab foi vice de José Serra, assumindo a prefeitura de São Paulo em 2006. 
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trata mais de um depósito do que de uma biblioteca. A segunda coisa é o que vocês 

estão fazendo: o projeto de atualização de acervo, de renovação dos acervos, portanto, 

da disponibilidade de acervos que tenham interesse para as gerações jovens.  

Claro que é preciso atrair os intelectuais, os estudiosos, os pesquisadores, isso é 

uma coisa muito importante, porque o acervo é muito importante, mas é preciso atrair o 

jovem. Nós frequentávamos a Biblioteca Municipal como um espaço de necessária 

referência para aquilo que tínhamos de realizar, mas também como um espaço 

agradável de convivência prazerosa, quer dizer, onde ficávamos tricotando, 

conversando; o Pari Bar ali atrás, o Gato que Ri, ali no Largo do Arouche, onde íamos 

comer. 

Então esta inserção pela recuperação física e material das instalações, pela 

recuperação e atualização dos conteúdos, dos acervos e por uma política de dinâmica 

de renovação e de circulação, acho que esse é o caminho, isso dá uma inserção. No 

fundo, é a Biblioteca ser readotada pela população como parte do seu hábito. 

Exposições, materiais, eventos, há toda uma dinâmica de mobilização que pode ser 

feita na Biblioteca, com a Biblioteca, para a Biblioteca e com várias outras instituições, 

universidades, a própria FAPESP e outras várias instituições que estão na cidade e 

podem ter um papel importante nesse ponto de vista. 

 

DP: O senhor acredita que o poder público é capaz de agir sozinho?  

 

CV: Sozinho não e não só por causa do dinheiro, o poder público é indispensável, acho 

que é obrigação do Estado fazer isso. Cultura e educação, por mais intangíveis que 

pareçam ser, são bens que, se o Estado se afasta, se aliena disso, direta ou 

indiretamente, o colapso social é terrível. Eu penso que primeiro é preciso se ter fontes 

complementares, suplementares, de recursos para manter um projeto como este 

funcionando, então através de leis de incentivo, através da participação das empresas, 

isso é fundamental, da sociedade como um todo, uma Sociedade de Amigos da 

Biblioteca: tudo isto pode ser pensado e organizado. Também porque eu penso que na 

medida em que abre, a visão crítica do processo é maior, e a contribuição é, portanto, 
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mais interessante, mais viva e impede que um organismo como este, uma instituição 

como esta se transforme em uma instituição pública no sentido pejorativo que se 

costuma dar, uma repartição pública. Na verdade não, esta instituição é um aparelho 

cultural indispensável, fundamental, então eu penso que esta mobilização será 

importante sobre várias formas que isto possa ter. 

 

DP: Eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade, o seu tempo precioso aqui conosco 

compartilhando e espero que possamos contar com senhor em outros momentos. 

 

CV: Vamos conversar! 

 

DP: Muito obrigada! 

 

CV: Obrigado vocês! 


