
Golpe de 64 me impediu de lecionar 
Boris Fausto, um dos mais respeitados pesquisadores da Revolução de 

1930, explica por que não seguiu carreira acadêmica e fala sobre as 
vantagens e desvantagens de ser um historiador de domingo 

por Bruno Fiuza 

Memórias de um historiador de domingo. 
O título do segundo volume da 
autobiografia de Boris Fausto, lançado no 
fim de 2010, reflete bem a trajetória 
intelectual do autor. Um dos mais 
respeitados pesquisadores da Revolução 
de 1930 e do período republicano no 
Brasil, Fausto nunca esteve formalmente 
vinculado a nenhum departamento de 
história. Trabalhando sempre como 
advogado, aproveitou as brechas do 
cotidiano para se dedicar à sua verdadeira 
paixão: o estudo do passado. Foi assim 
que ele não só escreveu o maior clássico 
da historiografia brasileira sobre o 
movimento que levou Getúlio Vargas ao 
poder como sucedeu Sérgio Buarque de 
Holanda no posto de organizador da 
prestigiosa coleção História geral da civilização brasileira, cuidando dos volumes sobre o 
período republicano. Essa rica trajetória está registrada em seu mais novo livro, que começa 
com a entrada na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em 1948, passa pelos 
anos de militância trotskista e termina com a carreira tardia, porém brilhante, de historiador. 
Do alto de seus 80 anos, Boris Fausto fala sobre as vantagens e desvantagens de ser um 
“historiador de domingo”.  
 
História Viva – Por que Memórias de um historiador de domingo?  
 
Boris Fausto – Porque eu não tenho uma carreira de professor de história. Eu vivi quase 
toda a minha trajetória profissional como advogado. Sempre gostei do assunto, fiz curso de 
história e utilizei o meu tempo disponível para escrever. Só muito mais tarde, depois que eu 
me aposentei como advogado da USP, é que eu por dez anos dei aulas de história – aliás, no 
Departamento de Ciência Política. Então, é claro que eu não sou um historiador de domingo, 
porque se eu trabalhasse só nesse dia eu estaria muito aquém do que eu consegui realizar. 
Mas essa é uma fórmula que os franceses inventaram e aplicaram a gente muito mais 
importante do que eu.  
 
HV – A opção por não ter ingressado em um departamento de história se deve a 
algum motivo em especial ou foi uma contingência da vida?  
 
Fausto – Foi uma contingência da vida. Eu comecei como advogado em um tempo em que 
eu e minha família só conhecíamos três carreiras: direito, medicina e engenharia. Eu, por 
exclusão, fiz direito. Aí eu advoguei privadamente, depois fiz concurso público e me tornei 
consultor jurídico da USP. Mas sempre me interessei, do ponto de vista intelectual, muito 
mais pela história. Então, muito incentivado pela minha mulher, eu fiz o curso de história 
depois de ter advogado durante uns dez anos, e quando eu já era consultor jurídico da USP. 
Aí veio o golpe de 1964, que me impediu de optar pela carreira de professor, como naquela 
época eu pretendia. Curiosamente, no entanto, o golpe me fez um favor, porque como 
consultor jurídico eu fiquei melhor em termos materiais do que como professor. Daí eu só 
resolvi aceitar a condição de professor, de dar aulas, quando eu me aposentei do meu cargo. 
Eu nunca quis fazer as duas coisas juntas, mesmo depois da abertura, da democratização. 
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[continuação] 
 
HV – No seu grande clássico, A Revolução de 30, a 
questão da história e da historiografia já aparece no 
próprio título. Como o senhor vê a historiografia 
brasileira hoje em comparação com a década de 
1960, quando escreveu o livro? 
 
Fausto – Eu vejo um avanço radical. Em 1960 havia 
poucos trabalhos de pesquisa. O que existia, com maior 
destaque, eram os grandes ensaístas e alguns poucos 
grandes historiadores. Sempre se fala do trio – que não é 
necessariamente só de historiadores – formado por 
Gilberto Freyre, Caio Prado Jr. e Sérgio Buarque de 
Holanda. Depois disso veio a pós-graduação e, com ela, o 
refinamento da pesquisa histórica. Hoje nós temos uma 
massa de trabalhos, alguns brilhantes, outros razoáveis, 
como é normal, mas o avanço é gigantesco.  
 
HV – E, em termos de enfoque, o senhor vê uma 
mudança grande?  
 
Fausto – Não é tanto uma mudança, mas uma novidade. 
No âmbito dessa grande massa de trabalhos que existe 
hoje, as ênfases temáticas foram em diferentes direções. Antes você não podia nem apontar 
claramente uma direção, a não ser o preconceito de que não se poderia fazer história 
contemporânea para valer. Quando eu fiz o curso de história da USP, no começo dos anos 
1960, eu me lembro de mais de um professor que dizia “a gente pode fazer história só até o 
início da República, depois não é história, é política”. Nem se falava em ciência política 
porque acho que essa disciplina não existia.  
 
HV – O senhor descreve no livro uma mudança importante na sua trajetória 
intelectual e ideológica, uma passagem da militância de esquerda nos anos 1950 
para uma aproximação posterior ao que chama de princípios democráticos. O que o 
levou a essa transformação?  
 
Fausto – Os fatos. Eles nos obrigam a retrabalhar, porque há muita gente que prefere 
ignorá-los e manter a sua ideologia. No caso, eu te diria que eu fui mudando 
gradativamente. Primeiro, eu me desencantei com o trotskismo. Para mim, a maior força 
desse grupo era o internacionalismo, além da ideologia e da figura de Trotsky, que eu 
considero um grande personagem. Quando surgiu uma cisão mais profunda do trotskismo no 
plano internacional e se criaram subgrupos do que já eram grupos, eu comecei a me 
desencantar e a perceber que talvez aquilo tivesse alguma qualidade do ponto de vista das 
ideias, mas que não tinha a menor possibilidade de implementação. Depois do início da 
ditadura, em 1964, o processo histórico, para usar uma expressão solene, foi pouco a pouco 
me demonstrando que o caminho da luta armada não era viável – isso só levava ao sacrifício 
– e que era necessário implantar a democracia. A partir daí se firmaram as minhas 
convicções plenamente democráticas. Isso foi há uns 40 anos. Já é um bom tempo, acho que 
agora eu não mudo mais. 
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[continuação] 
 
HV – O fato de o senhor nunca ter 
sido ligado a um departamento de 
história gerou, em algum momento, 
críticas ou resistências ao seu 
trabalho?  
 
Fausto – Se houve resistência, eu não 
cheguei a conhecer. O que houve foi uma 
certa “marginalidade” dos circuitos 
universitários: dos congressos, dessa 
coisa toda. Isso realmente existiu, mas 
não acho que seja por preconceito. Foi 
porque eu estava fora do circuito. Então, 
de certo modo, eu fiquei à margem. Eu 
diria que o fato de não ter sido professor 
toda a vida – eu fui por dez anos – tem 
vantagens e desvantagens. A vantagem é 
você não ter de assumir toda uma carga 
burocrática e não dar aulas como rotina, o que eu acho sempre penoso. A desvantagem é 
você ser uma figura estranha no mundo de um departamento jurídico, o que me impediu 
muitas vezes de fazer viagens mais longas, como eu gostaria de fazer. Os afastamentos de 
um professor são naturais, são da sua carreira. Os meus eram duramente conquistados, e 
por prazos curtos.  
 
HV – Vendo a sua produção como historiador, percebe-se uma preocupação muito 
grande em escrever obras acessíveis ao público. Isso está ligado à desilusão com a 
incapacidade do trotskismo de se comunicar com círculos mais amplos?  
 
Fausto – Não sei, porque fazer uma história mais acessível tem muito a ver com a 
linguagem que você emprega, e a maioria dos trotskistas, incluindo a figura principal na 
América Latina, o camarada [Juan] Posadas, escrevia muito mal. O que não quer dizer que 
eu não tenha sempre gostado de buscar a clareza. Vou dizer francamente: a não ser na 
História do Brasil, que era uma encomenda destinada ao grande público, eu nunca penso “eu 
estou escrevendo para elucidar tais e tais coisas para um grande número de leitores”. Eu vou 
escrevendo da minha maneira, e calha, muitas vezes, para minha satisfação, de as pessoas 
dizerem que está claro, está bom, está fluido etc. 
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Com a esposa Cynira, no dia do casamento: foi ela que o 
incentivou a entrar no curso de história da USP na década de 1960 
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