
Isso os generais ainda não contaram 

Said Farhat 

 

 
 

Said Farhat, ex-ministro da Comunicação Social de João Baptista Figueiredo, último presidente 

do regime militar brasileiro, sofreu dois atentados à bomba, dentro de casa, em Brasília, 

quando ainda estava no cargo. Os explosivos, de baixa intensidade, implantados em um livro e 

um pote de doces, revelam a tensão entre os militares e em todas as instâncias do governo 

federal. "Todo mundo desconfiava de todo mundo; e todo mundo espionava todo mundo", 

disse Farhat em entrevista exclusiva ao Diário do Comércio, em seu apartamento, no Itaim 

Bibi, em São Paulo. 

  

Aos 91 anos, o ex-ministro,  nascido no Acre, que também é jornalista (foi um dos donos da 

extinta revista Visão), escritor, publicitário e conselheiro da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM), acaba de lançar o livro Tempo de gangorra, que traz a experiência 

acumulada por ele ao conhecer por dentro o poder militar. Ao DC, Farhat revela como e por 

que foi demitido do governo e como e o que pensavam os militares nos tempos dos generais 

no poder político nacional. Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista. 

 

Diário do Comércio– No período em que esteve no governo Figueiredo o senhor 

passou por grandes sustos? 

  

Said Farhat– Veja bem, a linha dura não me aceitava de jeito nenhum dentro do governo. 

Figueiredo dizia que eu era o civil mais paisano que ele conhecia. E ele tinha muita confiança 

em mim. E eu conversava muito com ele. Pelos livros da TAM, que naquela época era a Táxi 

Aéreo Marília, nós viajamos 198 horas, e o que conversamos não foi brincadeira. Mas, em 

relação a momentos difíceis, passei vários. Em um deles chegou um livro lá em casa, 

endereçado para minha mulher. Era um livro interessante, e ela começou a abrir e folhear. De 

repente, na página 81, uma explosão. Estoura uma bomba. Não era uma bomba para matar, 

era uma bomba para assustar. 

  

DC – Quando? 

  

Farhat – Isso foi logo em 1979, 1978-79. Não muitas semanas depois, chegou lá em casa 

uma caixa típica de confeitos de crianças. Um cilindro com confeitos para crianças. E como não 

tínhamos crianças em casa nós deixamos a caixa fechada em um lugar, até que um dia 

apareceram uns amigos com crianças e elas pediram os bombons. A criança abriu e teve um 

outro estouro... Os telefones eram grampeados o tempo todo. Não apenas os da residência. 

Eram todos os telefones oficiais. Toda rede tinha grampo. Todo mundo desconfiava de todo 

mundo; e todo mundo espionava todo mundo. 
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DC – Essas detonações foram investigadas? 

  

Farhat – Nunca, nunca. Eu imediatamente pedi que fosse feita a investigação, mas nunca foi 

feita. Da mesma maneira, pouco depois de eu ter saído do governo houve o atentado do Rio 

Centro. Lembra... um oficial e um sargento que colocou a bomba sobre o colo, no carro, e a 

bomba explodiu e ele morreu. Nunca foi investigado... 

  

DC – Os artefatos, certamente, foram enviados para o senhor por algum conhecido, 

um "amigo" dentro do governo, não? 

  

Farhat – [Risos] Sabe que minha mulher e eu sempre conversávamos sobre o meu dia de sair 

do governo estar chegando. Porque a pressão era cada vez maior, até porque eu escrevia 

todos os discursos do presidente. Só dois, dos centenas que ele pronunciou, não foram escritos 

por mim. E pegava mal. Em dezembro de 1980, iria acontecer como acontecia todo mês de 

dezembro, o almoço dos militares para o presidente da República. Eu recebi uma minuta 

parcial do que poderia ser o discurso do presidente. Essa minuta vinha de um dos assessores 

militares do presidente que era muito próximo a ele. E entre as coisas que estavam naquele 

papel havia uma frase que dizia qualquer coisa como "chegou a hora de voltar aos quartéis". 

Eu recebi aquele papel, fui ao presidente e confirmei com ele se era aquilo mesmo o que ele 

queria dizer. Ele disse: "É!". Fiz o discurso e pedi a meu chefe de gabinete que fizesse a 

revisão formal. Ele fez, mas cortou a parte da volta aos quartéis, porque ele achava que seria 

inadequado, inapropriado. O presidente leu e disse que faltava a frase da volta aos quartéis. 

Reinclui. No dia seguinte ao discurso, o general Medeiros [Octávio Aguiar de], chefe do SNI, 

me telefona pedindo que passasse por lá. Quando informei à minha mulher, ela disse que meu 

dia tinha chegado e iria arrumar as malas. Ele veio com aquela história de que o presidente 

resolvera fazer umas alterações na secretaria e me passou um decreto já assinado pelo 

ministro das Relações Exteriores que me designava embaixador em um país cujo nome ainda 

estava em branco no documento. Eu apenas disse que não estava ali para levar prêmio de 

consolação. Amanhã de manhã envio minha carta de exoneração e volto para minha vida 

privada. 

  

DC – Os militares deixaram o governo federal com a abertura porque realmente 

quiseram sair? 

  

Farhat – O que precisamos lembrar sobre 1964 é que não houve propriamente uma 

revolução. Houve uma marcha de dois generais, um de Belo Horizonte e outro de Juiz de Fora, 

com as tropas em direção ao Rio de Janeiro para manifestar um sentimento de repulsa das 

Forças Armadas à ideologia comunista, pois eles achavam que Jango [o ex-presidente João 

Goulart] estava conduzindo o Brasil inexoravelmente para o comunismo. Esse era o ponto de 

união do pensamento dos militares. E entre os militares havia vários grupos, facções, mas dois 

grupos eram mais numerosos e mais importantes. Os chamados "linha dura" e os moderados. 

Além disso, tinha os indiferentes, que procuravam tatear entre as situações para saber por 

onde andar. Havia um ponto de ligação no pensamento dos militares de linha dura e os 

moderados: o convencimento dos militares sobre a incapacidade dos civis de dirigir o Brasil. 

Eles tinham receio de que Jango estivesse cercado de esquerdistas e sob um certo domínio 

desse grupo. Assim, eles achavam que, mais cedo ou mais tarde, Jango acabaria optando pelo 

regime comunista ou ser deposto por ele. Isso os militares não aceitavam de jeito nenhum. 

  

DC – Como era o relacionamento entre as facções militares dentro do governo? 

  

Farhat – Era muito tensa. Os da linha dura queriam ficar para sempre; e os moderados 

queriam ficar por um tempo até acertar as coisas que consideravam erradas no Brasil. 

  

DC – Quando os moderados começam a dominar a situação? 

  

Farhat – Quando a linha dura indica o sucessor do então presidente Emílio Garrastazu Médici. 

Foi a indicação do general Ernesto Geisel, que muitos pensavam que iria se alinhar com a linha 

dura; mas, ao contrário, ele procurou a companhia e o aconselhamento dos moderados. Foi 

ele quem formulou a frase "vamos fazer uma abertura lenta, gradual e segura". E ele indicou o 
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João Figueiredo, porque sabia das convicções de Figueiredo e, segundo, do fato de a família 

Figueiredo estar comprometida com a democracia. Como sabemos, foi um dos Figueiredos que 

veio comandar a revolução de São Paulo [o general Euclides Figueiredo, em 1932]. A escolha 

de Figueiredo pelo Geisel não foi uma escolha tranquila. Primeiro, por uma questão de estrela 

no ombro. O Figueiredo era general de divisão, como ministro chefe do SNI, e havia aqueles 

generais de quatro estrelas, que diziam que não poderiam se subordinar a um general de três 

estrelas. 

  

DC – O senhor entrou no governo Figueiredo logo no início? 

  

Farhat – No início não. Entrei para o governo Figueiredo seis meses antes de ele assumir. A 

questão é que o Geisel sabia do compromisso da família Figueiredo com a democracia e sabia 

que o João Figueiredo, quando resolvesse fazer alguma coisa, levaria o processo até o fim. E, 

em meio a inúmeras aventuras, teve a tentativa de imposição de outra candidatura por parte 

da linha dura do ministro do Exército [general Sílvio Frota]. 

  

DC – Não deu certo... 

  

Farhat – O que aconteceu foi o seguinte. O Geisel marcou para o dia 12 de outubro, um 

feriado, uma audiência com o ministro do Exército, que queria ou depô-lo ou pelo menos ser 

escolhido como candidato à sua sucessão. O ministro, habituado à disciplina, compareceu e foi 

demitido. Daí por diante, a candidatura de Figueiredo passou a ser mais ou menos 

pacificamente aceita. Não foi aceita nem de pronto nem por todos, pois presumia-se que ele 

iria avançar na abertura política. 

  

DC – Por que a linha dura, maior em número, inclusive, perdeu esse jogo político? 

  

Farhat – Foi uma questão de disciplina. Nas Forças Armadas, o chefe mandou, o subordinado 

obedece. Isso funciona 99% do tempo, mas eu posso atestar que o compromisso do 

Figueiredo com o regime democrático era não apenas espontâneo. Ele queria continuar o 

trabalho do pai, que veio a São Paulo para lutar contra Getúlio Vargas. A frase "Hei de fazer 

desse País uma democracia" é realmente dele. 

  

DC – A pressão dos grupos contra o governo militar e pela democracia chegava às 

salas do governo? 

  

Farhat – Não. O que havia era outra coisa. Havia a popularidade do Figueiredo. Porque ele era 

um homem simples. Era um homem que descia do avião que nos transportava durante a 

campanha e, de manga de camisa, entrava no botequim e tomava café. Conversava com as 

pessoas e as pessoas foram percebendo que se tratava de um homem diferente. Era um 

general lá de cima que estava no meio do povo, e isso fez muita diferença no apoio militar ao 

Figueiredo. Esse apoio não foi nem unânime nem o tempo todo, mas ele manteve o 

compromisso de restabelecer a democracia. Quando disse que a escolha de seu sucessor seria 

feita pelos partidos, isso criou uma perplexidade entre os militares. 

  

DC – Qual foi a reação dos militares com a vitória de Tancredo Neves no Congresso? 

  

Farhat – Com a eleição de Tancredo, começa a acontecer um certo zum-zum-zum entre os 

militares que não queriam aceitar um nome que tinha sido ministro de Getúlio Vargas, de João 

Goulart. Começou a se formar uma pequena ala de resistência não só à ideia de um presidente 

civil, mas de um presidente civil ser Tancredo Neves. Aí Tancredo fica doente e se percebe que 

ele não poderia tomar posse. No Ministério do Exército começa a ser articulada uma 

conspiração de "vamos virar a mesa", mas o ministro do Exército disse:  "Não adianta, que o 

João não topa". Eles até poderiam conseguir reverter a situação e continuar no poder, mas o 

Figueiredo fez algo até agora difícil de entender. Na data da posse ele estava esperando 

alguém a quem entregar o cargo. Como ninguém apareceu, ele pegou o carro, foi para o 

aeroporto, pegou o avião e viajou para o Rio de Janeiro. E antes de viajar fez saber a todo 

mundo: não contem comigo para qualquer modificação. Então o pessoal acabou aceitando o 

Sarney. 
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DC – Foi um alívio para a ala moderada deixar o poder? 

  

Farhat – Sem dúvida, pois os militares estavam sendo responsabilizados por tudo de ruim que 

acontecia. Assim como os militares responsabilizam as lideranças civis pelos problemas 

brasileiros. 

  

DC – Para o senhor, qual foi o legado dos militares na passagem pelo poder? 

  

Farhat – Nenhum. Nem bom, nem ruim. Pelo lado bom, houve o declínio das correntes de 

esquerda que queriam o comunismo; e do lado ruim houve a submissão do Congresso 

Nacional, que em vez de representante do povo brasileiro era representante dos militares. 

Mesmo a legislação deixada pelo regime militar ficou aquém do que as lideranças civis 

desejariam. Os militares tiveram todos os poderes nas mãos, mas, como não tinham programa 

ou projeto político, concentraram suas atividades nas brigas internas e em saber com a maior 

antecedência possível quem seria o próximo general a ser presidente. Eles não deixaram nada 

de memorável no sentido de aperfeiçoar as instituições democráticas. 

  

DC – Existe a possibilidade de os militares voltarem ao poder político? 

  

Farhat – Não. Na linha dura pode até haver resquícios, mas uma das características dos 

militares é que uma vez aberto um caminho é por ali que se vai. E mesmo com esses 

escândalos que estão acontecendo por aí eu acho absolutamente inviável qualquer 

manifestação militar. 

  

DC – A luta armada afetou o regime? 

  

Farhat – Sim, conseguiu. 

  

DC – Conhecendo os militares politicamente, como o senhor vê a tropa tendo que 

obedecer à presidente Dilma Rousseff? 

  

Farhat – Deve ser difícil, mas vigora o poder da disciplina. Eles sabem que não dá para depor 

a Dilma, e eles sabem que a presença deles no poder não foi construtiva para o Brasil. É óbvio 

que os militares prefeririam alguém tipo Serra [José Serra, PSDB] em vez da Dilma. Além 

disso, os militares têm um complexo de machismo. Eles veem a presidente, não só como uma 

ex-combatente contra os militares e uma ativista de esquerda, mas também como mulher. Os 

militares têm preconceito. 

 

Diário do Comércio, São Paulo, 21, 22 e 23 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. 7. 
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