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1ªEntrevista: 5 de agosto de 2014  

 
A.A. – Me fale um pouco, enquanto vai preparando, sobre o projeto. 
 
C.C. – Esse projeto já tem alguns anos. A gente tem feito, no Cpdoc, uma espécie de história 
audiovisual das Ciências Sociais. São entrevistas filmadas com cientistas sociais – 
antropólogos, cientistas políticos, sociólogos e tal. É um material grande. Tivemos uma parte 
em Portugal, também, por causa de um edital do CNPq, e entrevistamos uns trinta colegas. 
No Brasil, já temos mais cinquenta colegas. Bom, aí vai caminhando, também, a medida da 
disponibilidade minha, de outros colegas de fazer as entrevistas. 
 
A.A. – Você que tem feito todo...? 
 
C.C. – Eu estou desde o início coordenando, mas outros colegas participaram de várias outras 
entrevistas. Esse material depois é disponibilizado no site, eu te mandei o link por mensagem, 
têm as entrevistas, as transcrições... Isso tem sido muito usado, já, há alguns anos, a gente 
tem esse depoimento como... 
 

[INTERRUPÇÃO NA GRAVAÇÃO] 
 
A.A. – Era criação da metodologia para o inventário nacional de referências culturais. Eu fiz 
esse trabalho como consultor do Iphan na época, em 99-2000 – momento em que está sendo 
elaborado aquele decreto para salvaguardo do patrimônio imaterial. O decreto previa a 
criação de um registro nacional das referências culturais. E eles precisavam de uma 
metodologia para fazer um trabalho que pudesse abranger o país inteiro, mas, ao mesmo 
tempo, não era uma metodologia tipo recenseamento porque, pelo assunto, (ri) a coisa tem 
que ser abordada de outra maneira. Então, me contrataram como consultor para elaborar isso. 
E essa metodologia, que foi adotada, hoje em dia, é a metodologia oficial do Iphan. Como 
produtos derivados desse projeto... Bom, primeiro que era necessário era um projeto piloto, 
foi um levantamento que fizemos na Costa do Descobrimento... Quer dizer, a construção da 
metodologia foi feita, lá, e o piloto no qual nós testamos, ajustamos e resolvemos problemas, 
assim, técnicos e teóricos dessa proposta metodológica, foi feita em Porto Seguro. Com as 
informações, que foram recolhidas e produzidas nesse projeto, foram desenvolvidos alguns 
produtos chamados produtos derivados: um (o primeiro) foi uma exposição itinerante. Porque 
todos nós não demos conta... Embora nós chamássemos aquilo, tivesse uma denominação, 
quer dizer, integradora daquela realidade, entre eles, eles se conheciam muito pouco. Então, 
nós fizemos uma exposição itinerante levando Porto Seguro para Caraíva, Caraíva para 
Cabrália, e circulando, e os Pataxós, etc. E, o outro, foi uma proposta de guia cultural, com 
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materiais que nós recolhemos durante essa pesquisa, que deveria ser um dos instrumentos de 
interpretação da paisagem a ser usado pelo Iphan. Mas eu acho que muito desse material 
ficou engavetado, infelizmente.  
 
C.C. – Eu tenho uma pesquisa paralela que me interessa muito sobre história do turismo no 
Brasil... Bom, mas vamos começar do início. Só vou fazer um pequeno cabeçalho para 
gravar. “Hoje é dia 05 de agosto de 2014. Estamos aqui, em Natal, na RBA, entrevistando 
doutor Augusto Arantes – Celso Castro, entrevistando; Priscila Bittencourt, filmando.” Em 
primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o convite. A gente sabe que um evento como a 
RBA, ainda mais sendo um ex-presidente da ABA, é muito demandado, tem muitas coisas, 
mas, enfim... 
 
A.A. – Eu agradeço. 
 
C.C. – Eu queria começar, antes de falar propriamente no seu ingresso no mundo das 
Ciências Sociais, falando da sua origem familiar, sua infância, formação pré-universidade. 
 
A.A. – Bom, eu nasci em São Paulo. Meu pai sempre trabalhou no governo e era um desses 
funcionários públicos que acreditam na sua missão, no sentido de construir um mundo melhor 
e tal. Hoje, ainda, existem uns poucos assim, e têm um papel muito importante que dão uma 
certa continuidade a políticas do estado, e vestem a camisa, digamos assim, da questão social. 
Meu pai trabalhava, primeiro, na área do trabalho, na criação daquelas delegacias do trabalho 
e direitos trabalhistas, e coisas. Claro que no contexto, evidentemente, dos anos 50, em São 
Paulo e, digamos, em uma perspectiva... Ele era do PTB e achava que era uma maneira 
adequada... Enfim, como se inseria, politicamente, naquela época. Mas, na verdade, ele 
sempre foi além. Foi uma pessoa muito insubordinada do ponto de vista de vínculos 
partidários e tal. Ele não tinha formação superior. E de uma família paulista antiga do Vale do 
Paraíba, de origem portuguesa. Eram fazendeiros do café, e com a crise do café, se mudaram 
para São Paulo, outros foram para o interior, para os Santos e tal. Então, ele nasceu em São 
Paulo, e eu também. 
 
C.C. – E sua mãe? 
 
A.A. – Minha mãe é de origem italiana. Ela é filha de imigrantes italianos que vieram para 
São Paulo, no final do século. Meu avô tinha uma pequena fábrica de móveis, meu bisavô 
tinha uma mercearia onde vendia massa, azeite e produtos que os companheiros imigrantes 
consumiam, e era um ponto de encontro que, digamos, colaboraram para a criação de uma 
associação de imigrantes abruzzeses, em São Paulo. Eu tive uma experiência incrível há 
pouco tempo, quer dizer, já há dois, três anos, revisitando a cidade onde minha avó nasceu. 
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C.C. – Qual a cidade mesmo? 
 
A.A. – Minha avó era de Lanciano, em Abruzzo, e meu avô de Chieti. Como as voltas que o 
mundo dar... Eu não vou entrar nisso, senão a gente vai divergir muito. Mas é que eles são 
muito interessados... A região Abruzzo, na Itália, está muito interessada em desenvolver um 
tipo de trabalho que é um trabalho que estou desenvolvendo, hoje. Isso, de uma certa 
maneira, está me levando de volta, duas gerações depois, e é muito interessante isso, porque 
na conversa com eles, eu insisto que eram meus avós, e eles insistem em não ouvir essa 
designação e se referem aos meus pais. Então, é uma coisa... Porque é uma região que ficou 
muito desabitada. Enfim, essa é uma outra história. Então, essa é minha base. Eu estudei 
sempre em escola pública. Eu estudei no instituto de educação, chamado Caetano de Campos. 
 
C.C. – Você morava em que bairro? 
 
A.A. – São Paulo, Higienópolis. E estudei no Caetano de Campos e fiz todo o pré-primário, o 
primário e o ginasial, lá. Depois eu fiz o colegial em uma outra escola pública que é o Fernão 
Dias Paes. E, depois, a USP. Então, toda a minha trajetória foi feita em escolas públicas e, 
realmente, em escolas públicas de qualidade. Quer dizer, em um momento em que pessoas 
como... A minha mãe era professora formada e ela estudou, também, no Caetano de Campos. 
Então, é todo um momento da cidade de São Paulo. 
 
C.C. – Essa opção sua por fazer Ciências Sociais... Você ingressa na USP em 62?  
 
A.A. – 62. 
 
C.C. – De onde vinha esse interesse? 
 
A.A. – Eu acho que vem muito disso, muito dessa origem. Tem, de fato, muito a ver. Meu pai 
lia bastante. Eu me lembro de ter lido Gilberto Freyre um pouco, lido Euclides da Cunha, um 
pouco. Meu pai achava ótimo, Os Sertões – era um livro importantíssimo, aquela relação do 
homem com o meio, aquela história toda. Aquilo fez muito parte da minha formação como 
adolescente. E a preparação para a vida... Era uma vida que era muito voltada para a esfera 
pública, seja por via do trabalho, seja por via da política. Então, evidente... Quer dizer, foi, 
assim, a sopa no mel, porque eu entrei na Faculdade de Filosofia, no momento em que o 
Brasil entrava em um processo de transformação muito radical e de muita efervescência 
política, não é? 
 
C.C. – Você já tinha alguma atuação política antes da universidade? 
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A.A. – Não, não, nunca cheguei a ter uma atuação político-partidária. Eu fui simpatizante da 
Polop, quando era estudante, mas nunca cheguei a ser um militante efetivamente. Tem 
amigos que eu tenho até hoje, que participavam dessa época. Mas foi muito, digamos, a 
minha trajetória, muito individual em certo sentido, não me filiei a um grupo, a um partido. 
Mas logo que me formei, fui convidado para dar aula na USP. Eu me formei em 66 e, em 67, 
comecei a dar aula, o que foi uma experiência incrível, porque passei para o outro lado da 
mesa.  E tinha ex-colegas, ali, e gente mais velha do que eu. Era assim que era a coisa. Quer 
dizer, naquele período era... Quer dizer, se você se dispusesse a enfrentar um problema, você 
tinha que começar praticamente, não do zero, mas começar de cara. Não tinha toda uma 
preparação como existe hoje, não é? A pessoa vai entrar na carreira universitária, faz a 
graduação, o mestrado, o doutorado, e pesquisa, escreve, publica e, aí, se candidata a um 
concurso e tal. Não, eu acabei a coisa, é o corte seco. Acabei a graduação e, no ano seguinte, 
estou na sala de aula, dando aula na mesma escola que eu estudei, na Faculdade de Filosofia 
da Maria Antônia.  
 
C.C. – Só para falar um pouco sobre seu curso em Ciências Sociais. Em 62, o Brasil está em 
um contexto de muita atividade intelectual e política, discussão sobre reforma de base, CPC, 
todas essas novidades. No curso de Ciências Sociais, isso entrava no curso ou não? Como era 
a dinâmica do aluno de Ciências Sociais em 62, 63? 
 
A.A. – Isso entrava como uma crítica ao curso. Entrava, absolutamente, integralmente, mas 
como uma crítica, pelo menos, a algumas cadeiras. Era o sistema de cátedra, ainda, vigente. E 
mesmo a Antropologia... Antropologia não era vista como sendo uma das disciplinas mais 
valorizadas dentro das Ciências Sociais, na época, porque, justamente, não era explicitamente 
política, não era explicitamente que contribuía para a organização sindical ou para a aliança 
entre operários, trabalhadores e estudantes. Era uma outra gente que ia para campo, lá, 
desbravando os sertões, dormindo em rede e saindo com os cantis, para um lado do mundo 
que estava bem longe, de uma certa maneira, da efervescência política urbana que acontecia 
na porta da faculdade. Então, o nosso trabalho – e eu digo nosso, porque, realmente, havia 
muitas pessoas envolvidas nesses esforços – foi de justamente verificar se, e até que ponto, e 
como, a Antropologia poderia participar e contribuir para essa construção nacional 
democrática. E a questão importante, aí, era que a Antropologia era a disciplina mais sensível 
à diversidade social e cultural por toda sua trajetória. Então, o esforço era trazer essa 
percepção da diversidade e da fluidez da realidade para o contexto político. Isso em um 
contexto em que a disciplina hegemônica era a Sociologia, e o Marxismo era o paradigma 
fundamental.  
 
C.C. – Durante a graduação você teve aulas com quem? Quem eram os professores?  
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A.A. – Olha, na época, quem me entrevistou... Na época tinha entrevista no vestibular, e 
quem me entrevistou no vestibular foi Fernando Henrique. Na banca do vestibular... Eu me 
lembro da entrevista com o Fernando Henrique, foi uma entrevista interessante que a gente 
falou, até, das leituras que eu mencionei no início da nossa conversa. Ele fez a mesma 
pergunta que você fez em um certo sentido (risos): Por que você veio fazer Ciências Sociais? 
O que te traz aqui e o que você fez antes, não é? Mas, enfim, eu fui aluno dele, da Eunice 
Durham, da Gioconda Mussolini, da Ruth Cardoso, Amadeu Lanna, Florestan Fernandes, 
Paula Beiguelman, Isaura Pereira de Queiroz, Ruy Coelho, quem mais? Nossa, muita gente. E 
de professores que não eram professores de Ciências Sociais: Oliveiros que era de Política. 
Professores que não eram de Ciências Sociais, mas que eram muito valorizados. Quer dizer, 
cuja contribuição intelectual era muito valorizada naquele momento. Como por exemplo, o 
Bento de Almeida Prado. Porque é um momento, digamos, de emergência do Estruturalismo, 
pelo menos da chegada do Estruturalismo na Faculdade de Filosofia. O Bento dava aulas 
incríveis. Hordas de estudantes iam assistir as aulas do Bento Prado. O Paul Singer não sei se 
já tinha se formado, ou era recém-formado. Nós tínhamos um péssimo curso de Economia 
Política, então, nós boicotávamos esse curso. A gente se revezava na sala de aula, porque 
tinha frequência obrigatória, e tinha o “Bedel” que levava a lista de chamada. Mas nós 
vivíamos, mesmo, era no saguão da Faculdade, onde tudo se cruzava. Eu me lembro que uma 
vez que um movimento, digamos, de revolta contra o tipo de abordagem que o professor Paul 
Hugon, que era o catedrático da época, que dava moeda e crédito e não sei o quê... Nós 
convidamos o Paul Singer para dar um curso, e ele deu esse curso no saguão da Faculdade. 
[risos] Então, quer dizer, é um momento, assim, que, quer dizer, em que a política estava no 
saguão, e na rua. E isso, evidentemente, penetrava na sala de aula. 
 
C.C. – Ao mesmo tempo você fez vários estágios também. 
 
A.A. – Fiz, eu fui me formando.  
 
C.C. – [INAUDÍVEL] Nestlé, Museu Paulista, Revista... [INAUDIVEL]. 
 
A.A. – Exatamente. O trabalho do antropólogo... Quer dizer, alguns desses estágios tinham a 
ver com a formação acadêmica. Por exemplo, esses departamentos de pesquisa, era pesquisa 
de mercado, então, aprender um pouco metodologia de pesquisa quantitativa. Porque, 
também, naquela época não tinha uma definição clara para onde eu iria caminhar. Então, eu 
queria aprender, evidentemente, um pouco de tudo, não é? Então, eu trabalhei na Nestlé, 
trabalhei como pesquisador em uma agência de investimento estrangeiro, fiz análise 
econômica, aprender um pouco de Economia, conhecer como funcionava a bolsa. Era 
conhecer o mundo. Na verdade, um jovem de dezoito, dezenove anos, não sabia muita coisa. 
E assistindo a um curso no Masp, Museu de Arte de São Paulo, que foi dado pela Vilma 
Chiara e pelo Harald Schultz sobre arte Krahô. Eu me interessei muito pelo curso, e eles 
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trabalhavam no Museu Paulista. E através deles, eu tive contato com o Herbert Baldus que, 
na época, era diretor do Museu. Eu fui ser estagiário, lá, no Museu, fiquei, lá, buscando 
peças, cacos, em caixinhas, e mexendo com aqueles cacos e respirando o ar do Museu, e 
aprendendo um pouco. Porque você entra na profissão... Quer dizer, hoje é tudo muito 
escolarizado e, naquela época, dependia muito da iniciativa, eu acho, de cada um. E as 
oportunidades também não eram óbvias, você tinha que ir um pouco construindo. Não havia 
um curso de pós-graduação na USP. Havia o doutorado na USP, que era um procedimento 
para concessão de um título acadêmico, mas não era escolar. Então, quando eu terminei a 
Faculdade, eu comecei uma especialização na USP, através de seminários, que eram 
semanais e do qual participavam praticamente todos os professores, pelo menos, aqueles que 
estavam, naquela época, fazendo as suas teses de doutorado: era o Amadeu, a Ruth, a Eunice, 
Zé Chico, Zé Francisco Quirino dos Santos. E dois ou três alunos: eu, Hunaldo Beiker, a 
Renate Viertler, a Lux Vidal. A gente participava desses seminários, mas não eram 
seminários voltados para a formação, pensados como... Eram seminários entre professores e 
alunos, vários professores e vários alunos. Nós líamos, e, supostamente, em francês ou inglês, 
porque não tinha nada escrito em português, nem os livros eram disponíveis nas livrarias, 
quanto mais nas bibliotecas. Então, quem tinha o livro emprestava, o outro lia. Nem existia 
xérox. Para fazer uma cópia, tinha que ser mimeografada. Era complicadíssimo. Então, o 
livro circulava, as pessoas liam, conversavam. Uma fase meio de desbravamento heroico, 
pelo menos como eu vejo, na minha trajetória. 
 
C.C. – Artesanal, talvez. 
 
A.A. – Bem, artesanal. É, exatamente, de mestre e aprendiz.  
 
C.C. – Agora, no meio do curso, teve o golpe de 64, não é? 
 
A.A. – 66. Eu me formo no meio de 66. 
 
C.C. – Então, no meio do curso teve o golpe de 64. Como ele foi vivenciado? Teve algum 
efeito? Como foi no curso esse momento? 
 
A.A. – Imediatamente, não. Quer dizer, não é que tenha acontecido um momento de uma 
ruptura, digamos assim. Mas houve, progressivamente, a invasão do espaço acadêmico pelo 
sistema repressivo: por informantes do Dops, por agentes... 
 

[INTERRUPÇÃO NA GRAVAÇÃO] 
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A.A. – Digamos, agressivas, violentas, no espaço de sala de aula. Eu me lembro de uma vez, 
em uma sala, que o Giannotti estava dando aula e ele se pôs na porta e disse: “Não, vocês não 
entram aqui. Eu estou dando aula e vou continuar dando aula!”.  
 
C.C. – Vocês, quem? 
 
A.A. – Eu não me lembro, exatamente, mas eram agentes do Dops que entravam. Quer dizer, 
foi um processo de invasão e de defesa de fronteiras, físicas, até, onde um trabalho pudesse 
ser exercido. Coincidentemente, isso foi em 68... Esse processo, quer dizer, ele cresceu até 
68. Em 68, quando houve a invasão da Maria Antônia... Eu dava aula na USP, dava na escola 
de Sociologia e Política, e na Faculdade de Filosofia de Araraquara. Então, era tempo parcial 
em tudo isso, auxiliar de ensino. Eu vinha subindo da Escola de Sociologia e Política, onde 
eu dava aula de manhã, para a Maria Antônia, onde eu dava aula à tarde, passando pela 
Faculdade de Economia que era, ali, ao lado, e do outro lado da rua, Administração – tinham 
várias faculdades, ali, em duas quadras. Virei a esquina e vi um monte de gente na frente da 
Faculdade. Foi quando estava iniciando essa invasão do prédio da Maria Antônia pela 
repressão, mesmo, e pelos comandos anticomunistas e pelos grupos de direitas, com o apoio 
da reitoria do Mackenzie, que tinha conexões com o Ministério da Cultura. Foi um dia 
terrível, uma noite terrível – foi até às nove da noite. A fuga foi pelo Museu Plínio Ayrosa, 
que era onde funcionava a cadeira de Antropologia. Aí, saímos pela janela, nos misturamos 
com a saída dos funcionários, lá, do Sesc, etc.  
 
C.C. – Já era um clima diferente de 64. 
 
A.A. – Exatamente. Então, o que eu estou querendo dizer é que, nesses quatro anos, a entrada 
do Regime Militar no ambiente da faculdade foi um processo que durou, vamos dizer, quatro 
anos. Ele teve início, digamos, oficialmente, em 64, mas foi um processo de conquista, 
praticamente de guerrilha. [risos] O espaço da faculdade era emblemático. Evidentemente 
que isso não acontecia só na Faculdade de Filosofia de São Paulo, acontecia em outras 
faculdades tanto em São Paulo quanto em outros estados. Mas, lá, isso foi vivido assim nessa 
luta por território, por espaço, até que finalmente, em quatro anos, tornou-se inviável 
permanecer lá. Eu me desliguei da USP, nesse momento, porque também a minha 
contribuição para a manutenção do trabalho intelectual como antropólogo na minha idade, eu 
tinha vinte nove anos, era muito fraca. Eu ponderei muito com os colegas, ex-professores da 
época, sobre o que fazer. E surgiu, então, essa possibilidade de eu deixar o país por dois anos, 
poder me dedicar um pouco mais a minha formação e participar do processo de criação do 
departamento de Antropologia da Unicamp. E, aí, foi o momento que, de fato, eu me 
desliguei da USP como professor. 
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C.C. – Só um pouquinho mais sobre esse período, ainda da graduação. Você começa a 
trabalhar como assistente em um projeto de Antropologia, com a professora Gioconda 
Mussolini. Você mencionou duas coisas. 
 

[INTERRUPÇÃO NA GRAVAÇÃO] 
 
C.C. – Só voltando. Primeiro, que havia uma hegemonia da visão marxista na Universidade; 
os professores mais importantes, eram sociólogos na época. E, segundo, que a Antropologia 
era vista como pouco revolucionária, menos engajada, não sei se conservadora... 
 
A.A. – Alienada era o que se usava na época. [risos] 
 
C.C. – ... Em relação à Sociologia, enfim, à Política. Mas você vai, justamente, fazer sua 
primeira pesquisa de campo, lá, com os pescadores imigrantes, no litoral norte de São Paulo, 
sob a coordenação da Gioconda Mussolini. Como foi essa sua atração para a área de 
Antropologia? 
 
 A.A. – Pois é, eu fiquei... É interessante certas... Enfim, a medida que eu fui avançando na 
minha formação, eu fui me definindo em duas áreas de interesse principais: uma era Política e 
a outra era Antropologia – Ciências Política e Antropologia. Quando eu tive esse convite para 
ir para a cadeira de Antropologia, que foi feito pelos professores, e não pelo catedrático, ao 
qual eu fui agradecer, e disse que não devia nada a ele, mas aos colegas que pressionaram... 
 
C.C. – Quem era? 
 
A.A. – Era o Egon Schaden. Eu tive também um convite para ir para a Política. A Paula 
Beiguelman era a catedrática de Política, na época, e me convidou para ir para a Política. Eu 
passei a vida inteira entre a Cultura e a Política, na verdade. 
 
C.C. – Mas nesse momento da decisão... 
 
A.A. – Nesse momento, eu decidi a minha entrada pela Antropologia. E aí eu comecei... 
Como naquela época o trabalho de campo era muito difícil, não tinha esse trabalho de 
conclusão de curso, nada disso, não é? Eu tive duas experiências em campo que foram 
importantes na minha formação, digamos, básica: um (a primeira) foi com a Gioconda como 
auxiliar de pesquisa. Fomos os dois, eu e o Hunaldo Beiker, para Santos, onde tinham 
migrados ex-pescadores do litoral norte de São Paulo e estavam ingressando na pesca 
comercial, já envolvidos pela pesca comercial, na verdade, a contragosto das próprias 
escolhas. Mas, de qualquer forma, fomos lá estudar um bairro de pescadores, com a 
orientação da Gioconda. Foi um projeto interessante para aprender... minha primeira 
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experiência em campo. Aliás, houve três. A outra foi com Eunice Durham, quando foi 
organizado uma expedição para Santa Brígida, na Bahia, para observação das atividades do 
Pedro Batista, que era um líder messiânico e religioso da comunidade. Nós fomos para a 
Semana Santa, em Monte Santo, para observar o Pedro Batista. Esse projeto deu origem a 
vários outros. A própria Eunice escreveu a respeito. Lia Fukui escreveu a respeito. O Sérgio 
Muniz (cineasta), que participou também, tinha participado ou participou, logo em seguida, 
de expedições organizadas por Thomaz Farkas. Fez vários curtas sobre o Nordeste na época. 
O Nordeste era o objeto de estudos, assim, principal. 
 
C.C. – Isso que eu ia perguntar. O Nordeste desde Sudene, Celso Furtado, Deus e o diabo na 
terra do sol, esse Brasil rústico, como dizia o Darcy Ribeiro, estava muito no centro. Os dois 
“Brasis”, o Brasil que não se conhece, que é chamado de atrasado... Esse tipo de discussão, 
na época, te engajava?  
 
A.A. – Muito! Exatamente, quer dizer, eu fui nessa viagem com a Eunice. Evidentemente ela 
me convidou, mas foi por escolha minha. E, também, fiz um percurso com um antropólogo 
americano, que era praticamente da minha idade, e estava fazendo a sua tese na Universidade 
de Columbia, o Daniel Gross. O Daniel veio para fazer o trabalho de campo dele, no alto 
sertão baiano, região de plantio de sisal, de agave, e produção de sisal. E eu fiz com ele. Ele 
precisava de um assistente de pesquisa, quer dizer, alguém que pudesse acompanhá-lo nas 
viagens, falasse português, evidentemente, fosse antropólogo, estudante de antropologia, 
pudesse ajudar na pesquisa, ser um companheiro de viagem, enfim. E foi, nessa região, onde 
eu viajei com ele, e para onde eu fui com Eunice, onde eu comecei a minha própria pesquisa: 
sobre a visão de mundo dos posseiros, criadores de gado do alto sertão baiano, na época. Eu 
fui dar, evidentemente, onde foi feito Deus e o diabo na terra do sol – Monte Santo.. Quer 
dizer, terra sobre a qual Euclides da Cunha tinha escrito (risos). Então, foi uma conjunção de 
fatores que é muito engraçada, porque as coisas, de uma certa maneira se configuram como 
essa história de Lanciano, que eu estava falando agora, e do Abruzzo. Eles estão, lá, na 
história deles, no processo deles, e, de repente, a minha história converge, e a gente se cruza. 
E tem um cruzamento que tem um sentido biográfico. 
 
C.C. – Agora, nessa época, o que de Antropologia ou relacionado à cultura popular... O que é 
que tinha de referência? Ou era essa opção mais pelo sertanejo brasileiro, Os Sertões, 
pensamento social. 
 
A.A. – Era o pensamento social, mas eram também os clássicos da Antropologia. Eu fui para 
uma região de criação de gado, e os Nuers, evidentemente, estavam na minha cabeça o tempo 
inteiro. Evans-Pritchard era, assim, o meu interlocutor virtual nesse trabalho. 
 
C.C. – Mais do que, por exemplo, aqueles estudos de comunidade? 
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A.A. – Mais do que os estudos de comunidade. Isso também tem a ver com a formação dada 
na USP, naquela época, porque já havia uma cisão com os estudos de comunidade. Embora 
toda a trajetória da Gioconda tivesse sido dentro dessa perspectiva, de estudos de 
comunidade, além da antropologia física, à qual ela se dedicou bastante, não é? Já se 
superava, quer dizer, já havia um trabalho feito por alguns colegas no departamento de 
Antropologia, no sentido de superar a perspectiva dos americanistas ou brasilianistas que 
tinham desenvolvido estudos de comunidade, etc., na busca de questões mais abrangentes que 
estavam sendo elaborados pela Antropologia Social britânica ou pela Antropologia francesa. 
E o Roberto Cardoso de Oliveira, que não era professor naquela cadeira, mas fazia o seu 
doutorado lá... Aliás, a defesa de doutorado do Roberto Cardoso foi também um 
acontecimento importante nesse processo, uma celebração...  
 
C.C. – Você assistiu? 
 
A.A. – Ah, assisti. Então, existe alguém que fala alguma coisa com um sentido em português 
a respeito de coisas relevantes, como a noção de “fricção interétnica”, etc. Era um pouco o 
começo da explosão de um ultraterritorialismo, digamos assim, na abordagem antropológica. 
E é interessante, também, que um tema que tem me perseguido bastante é a noção de lugar – 
que não é a mesma de território. É, justamente, a abstração do que o território tem de 
importante, a meu ver, do ponto de vista das socialidades, do ponto de vista das experiências 
e das práticas sociais: os marcos de referência, organização socioespacial.... Quer dizer, já é 
uma abstração. São abstrações, e abstrações que foram sendo construídas ao longo do tempo, 
e que levaram o pesquisador para além da comunidade focada como um território, muitas 
vezes, até, fechado. Embora já, naquela época, houvesse críticas a esse tipo de estudos de 
comunidade... 
 
C.C. – Muito a discussão sobre rural e urbano. 
 
A.A. – Rural e urbano. Exato. Também o foco nas relações de trabalho, e estudos que já 
apontavam também para as questões de campesinato. Então, essa era a bibliografia que, na 
verdade, alimentava o meu olhar, a minha observação. E, além disso, havia todo aquele 
imaginário da cultura CPC, que inclui Glauber Rocha e tudo o mais. Esse esforço no sentido 
de fazer uma antropologia politicamente relevante, que pudesse contribuir para um processo 
de construção da democracia no País. E o debate sobre o que é cultura popular e o nacional-
popular, que eu fui me engajando progressivamente nos anos 60 e 70. Na verdade, em 1981 
eu escrevi um livrinho O Que é Cultura Popular? que foi o meu best-seller, o mais vendido. 
Tem, aí, não sei quantas reimpressões, da 13ª edição. E foi um pouco a síntese desse 
momento, em termos de devolução pública do resultado do meu trabalho. Eu acho que eu 
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sempre tive muita sensibilidade para o sentido público do trabalho do antropólogo, e eu até 
falei, ontem, sobre isso aqui – sobre os sentidos públicos da prática do antropólogo. 
 
C.C – Em 1966, você terminando o curso, você já começa a dar aula, como professor 
assistente, não é? 
 
A.A. – Era assistente, mas quem dava aula, de fato, era eu. Tinha um professor, Eunice.... 
Gioconda me orientou um pouco na elaboração do programa, e eu discuti um pouco com ela 
sobre que bibliografia usar e como conduzir o trabalho com os colegas... Depois eu fui 
assistente de Eunice num curso de Antropologia Social, ela dava as aulas, eu dava os 
seminários e fazia a leitura com os colegas, das monografias clássicas, como um 
complemento ao trabalho da Eunice. Trabalhei bastante nesses dois momentos: tanto no curso 
de Introdução à Antropologia, onde se fazia uma mudança importante. Porque não se tratava 
mais de focalizar a questão da Antropologia, a relação entre natureza e cultura, o processo 
[INAUDÍVEL] e a evolução humana, e aquela história toda. Mas partia, já, de uma visão 
levistraussiana de ruptura entre natureza e cultura. 
 
C.C. – Quer dizer, parte dessa perspectiva de análise estrutural já aparece no seu mestrado? 
 
A.A. – É. E aí eu fui estudar um pouco de linguística, porque para entender um pouco dessa 
Antropologia emergente... 
 
C.C. – Isso na França? 
 
A.A. – Não, mesmo em São Paulo, antes de viajar. Eu estava fazendo um curso sobre o 
Nordeste. Era um curso dado por vários professores e organizado pelos Estudos Brasileiros 
sobre o Nordeste. E um curso de linguística, que eu fui fazer também para me informar um 
pouco melhor a respeito da disciplina, que eu estava fazendo, quando eu tive que ir embora, e 
interrompi, e fui para França. 
 
C.C. – Você dava aula também, você mencionou, na Escola de Sociologia e Política e no 
curso lá de Ciências Sociais, em Araraquara. Você conciliava os três ao mesmo tempo, ou 
cada semestre era um? 
 
A.A. – Não, não, ao mesmo tempo. Eu tomava o trem, era o trem naquela época, e voltava. 
No meio do caminho espalhava uns panfletos do Polop, deixava nas estações. Voltava depois, 
dava aula na Sociologia Política, enfim. Aliás, hoje em dia muita gente faz isso: dá aula em 
escola particular, depois não sei onde, depois não sei mais o quê, e aí toma o metrô. Mas 
naquela época era diferente, era o trem. Eu passava a noite no trem, chegava de manhã e dava 
aula. Tomava o trem da tarde e voltava.  
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C.C. – Bom, com a Eunice, você vai fazer o mestrado também nessa época? 
 
A.A. – Quer dizer, o mestrado com a Eunice... Eu acho que vou ter que interromper, porque 
nessa questão do mestrado vai vir uma longa história, tem a relação com Leach. Aí já é a 
Unicamp, já é outra coisa. Podemos parar aqui? 
 
C.C. – Podemos parar aqui. 
 

[FIM DE DEPOIMENTO] 
 
 
2ªEntrevista: 25 de outubro de 2014 

 

C.C. - Hoje é 25 de outubro de 2014, vamos fazer a segunda sessão de entrevista com o Dr. 

Antonio Augusto Arantes aqui em São Paulo. Celso Castro entrevistando e Carolina Soares 

filmando. Bom, Antonio, então vamos recomeçar. Eu queria perguntar um pouco mais sobre 

a formação de antropólogo, também fico muito curioso, com a sua relação com o [Edmund] 

Leach, não é? Que é um dos grandes nomes da Antropologia, como é que e ele era? Como é 

que era lidar com ele? 

 

A.A. – Foi um encontro incrível. Quer dizer, eu conheci o Leach evidentemente por obra, por 

livro, não é? E quando eu me encontrei com ele. Eu disse, eu não consegui evitar e deixar de 

dizer: “Eu conhecia você como lombada de livro.” [risos] Realmente é uma, é uma enorme 

satisfação e enfim, conhecer pessoalmente, não é? E ele foi muito receptivo, porque eu 

chegava do Brasil... Enfim, foi dessas coincidências. Eu queria, na verdade, continuar a 

minha pós-graduação em Antropologia especificamente porque tinha passado um período em 

Besançon fazendo Linguística. 

 

C.C. – Sim. 

 

A.A. – Que era uma, digamos, uma condição para a criação do Departamento de Estudos de 

Ciências Humanas da Unicamp. Mas a minha proposta era realmente fazer então... Quer 

dizer, prosseguir meus estudos em Antropologia. E eu fui para a Inglaterra e a minha primeira 
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opção na Inglaterra era estudar com o Leach. Mas eu também me candidatei em Oxford, 

também na London School of Economics e foi muito... Fiquei feliz quando eu soube que ele 

tinha, que a minha proposta tinha sido aceita porque de fato era... Ele estava na confluência, 

digamos, em uma confluência, de um cruzamento, digamos, que era o cruzamento em que eu 

me encontrava no Brasil quando eu saí daqui. Era o cruzamento entre, digamos, a tradição da 

Antropologia Britânica, empirista e com, digamos, forte ênfase em trabalho de campo, estudo 

de caso, essa coisa e tal, e o Estruturalismo Francês que era emergente na época. Quer dizer, 

emergente não, já estava assim consagrado e estava assim é... absolutamente dominante. Era 

uma tendência absolutamente dominante na época. 

 

C.C. – O Leach juntava as duas coisas?  

 

A.A. – O Leach juntava as duas coisas. Então ele foi um encontro realmente nesse 

cruzamento e foi... E ele ia... A primeira coisa era... Bom, como que nós vamos, por onde nós 

vamos começar, não é? E eu tinha muito pouco tempo na minha primeira ida para 

Cambridge. Porque eu fazia... Tinha um ano só e... Porque deveria retornar para reassumir a 

Unicamp e, nesse período, esse tempo também é o tempo que eu tinha para poder organizar o 

início das atividades em Antropologia na Unicamp. E eu tinha algumas tarefas específicas. 

Uma era a de encontrar parceiros para essa atividade. Porque na época havia poucos 

brasileiros com o doutorado disponíveis. Muitos tinham saído e os poucos que haviam 

restado, estavam vinculados a instituições já com mais tempo e com perspectiva de carreira 

nessas instituições. E outra coisa era criar as bases para o funcionamento de um curso de 

graduação de Ciências Sociais, em Ciências Sociais que incluísse Antropologia. Isso 

implicava formar biblioteca é... identificar material audiovisual que nós fôssemos 

eventualmente precisar para esses cursos. E a intenção da Unicamp naquela época era 

começar a graduação e a pós-graduação logo em seguida. Um ou dois anos depois já deveria 

ter início o curso de pós-graduação. Então nesse período... Esse era um período muito... Esse 

foi um período, assim, muito, muito intenso, digamos. E o Leach foi uma pessoa chave nesse 

processo porque ele não só me acolheu, como ele acolheu também a demanda de apoiar esse 

processo de formação do Núcleo de Antropologia na Unicamp. E o contato com ele foi feito 

para essa outra, por esse aspecto, quando ele... Quer dizer, acedeu à ideia de me orientar e 

receber todo esse pacote, digamos, isso foi oficializado através do Consulado Brasileiro em 
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Londres, e o cônsul, então, ele foi muito, também muito ativo e muito eficiente no seu apoio 

ao desenvolvimento desse projeto. E aí através do Leach, o Leach me apresentou o Peter 

Rivière, professor em Oxford, que encontrou Verena [Stolcke]. O Leach estava em 

Cambridge e também através do Departamento de Cambridge ele fez uma, digamos, uma... 

Ele fez um trabalho de divulgação dessa, dessa, dessa... Me ajudou nessa procura. E por aí eu 

encontrei o Peter Fry, através de um amigo dele que trabalhava no Clare College, que não era 

antropólogo, mas através de quem ele soube dessa procura, quer dizer, e o fato de eu estar 

procurando... 

 

C.C. – O Peter já tinha feito o doutorado? 

 

A.A. – Já tinha. Tinha terminado o doutorado em Londres. 

 

C.C. – Com Mary Douglas. 

 

A.A. – Com Mary Douglas, exatamente. Ele tinha terminado o doutorado e tinha voltado da 

África, estava em Londres e estava em um momento assim de, digamos, definição também de 

rumos pessoais e profissionais. A Verena estava chegando... Na época eu acho que ela estava 

chegando de Cuba e estava ainda escrevendo o doutorado. Tanto que o Peter veio antes, ela 

veio depois. A defesa de doutorado dela foi provavelmente no mês de julho, em 70. Foi 

quando nós viemos. Então, e o Leach, foi a pessoa que apoiou muito, que ajudou muito nessa 

articulação.  O Peter e a Verena não foram as únicas pessoas que evidentemente eu 

entrevistei, que eu encontrei na Inglaterra. Fiz contato com outras pessoas. Mas eles eram as 

pessoas que me pareceram mais claramente dispostas a se mudarem para o Brasil, arregaçar 

as mangas e enfrentar um desafio que era tentar construir uma universidade democrática, no 

contexto do regime autoritário que nós vivíamos na época. Foi até difícil, na verdade, 

explicar para eles que isso não era um projeto assim visionário, um projeto que eu acreditava 

que realmente era viável, e eles, enfim, me deram esse crédito. Evidentemente se informaram 

também, e o cônsul, Ovídio Melo. O cônsul Ovídio Melo foi muito importante nesse 

momento, porque ele deu a eles, eu acho, a segurança institucional que eles precisavam para 

tomar uma decisão tão importante na vida como mudar de país. A Verena com filhos, enfim. 

Filhas. Então vieram... 
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C.C. – A Verena tinha estudado em Cuba, não é? 

 

A.A. – É. 

 

C.C. – O tema de pesquisa. 

 

A.A. – Foi pesquisado em Cuba. 

 

C.C. – [inaudível] História Social 

 

A.A. – Isso. 

 

C.C. – Agora o Leach ajudou de que forma? Ele conversava, ele... 

 

A.A. – Como orientador? 

 

C.C – Não. As duas coisas. Como orientador e para esse momento de criação do... 

 

A.A. – O momento de criação do Departamento, quer dizer, eu acho que ele interferiu pouco, 

digamos, na concepção do Departamento. Quer dizer, aí foi um trabalho mais do Peter, da 

Verena e meu é... No sentido de nós idealizarmos o que achávamos como deveria ser esse 

Departamento, etc. Mas ele foi a pessoa que fez os contatos e que tornou possível esses 

encontros que foram definitivos, eu acho, para estruturação de um certo tipo de... Uma 

proposta de trabalho no Departamento de Antropologia de Campinas, não é? É, mas tudo isso 

foi feito através, digamos, também da minha... Quer dizer, a imagem, eu imagino, que ele 

tinha de Campinas, era muito a partir do meu próprio trabalho. Quer dizer, Campinas era para 

ele alguma coisa muito abstrata, evidentemente. Ele me disse isso de início. Ele disse: “Eu 

conheço pouco de América Latina. Eu conheço um pouco a Argentina, enfim. Mas como 

você sabe meu trabalho tem sido todo desenvolvido enfim, no extremo Oriente e... Birmânia 

e Ceilão, enfim, uma realidade social, política, muito diversa da América do Sul. Mas o tema 

que eu levava para ele, que tinha a ver com ideologia dos poetas de cordel no Brasil, era um 
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tema que era evidentemente próximo, isso já para o doutorado, não é? Era próximo do que 

ele... dos trabalhos sobre mito e que ele já tinha desenvolvido na verdade, na Birmânia, e 

também das questões teóricas que ele se colocava frente ao estruturalismo francês. Então, 

muitas vezes ele tinha certo, certa resistência assim... Eu vinha de um curso de Linguística e 

era assim, é... Estava fascinado com o formalismo, os modelos formais da Linguística 

aplicados à análise de discurso, aquela história toda, e às vezes... E ele me segurou bastante 

nesse sentido [risos], puxando mais para o trabalho de campo, mas, a uma certa altura, ele se 

afastou. Foi um período relativamente longo, meu doutorado. Porque eu voltei para o Brasil e 

fiz diversas idas e vindas até que conclui o meu doutorado e apresentei a dissertação, etc. Mas 

nesse período ele se afastou por um tempo e foi para os Estados Unidos, a convite do Richard  

Price. E eu fiquei sabendo disso na reunião da ABA, agora, em que o Richard Price estava, e 

conversando sobre o que fez, o que não fez, quando fez, etc. Aí foi que eu soube que o Leach 

tinha ido para a Universidade de William and Mary a convite do Richard Price, que estava na 

reunião da ABA. Nesse período que eu estava fazendo o meu doutorado em Cambridge e 

nesse período em que o Leach se afastou, foi por um semestre, foi... O Jack Goody foi o meu 

orientador. E foi muito interessante mudar de orientador nessa época, nesse momento, porque 

eu estava muito envolvido com a análise dos folhetos de discurso, análise de discurso, 

ideologias, sistemas simbólicos, não é? E o Goody tinha uma outra, digamos, ele tinha uma 

outra, era... Enfim, puxava para um outro lado, mais organização social, questões de 

economia e por aí... E aí eu acabei escrevendo com o Goody um capítulo, que foi um capítulo 

longo, que seria o capítulo introdutório da minha tese, mas... E que era sobre campesinato 

brasileiro. E que na verdade eram os pressupostos de tudo o que eu estava escrevendo e que 

aca... Quer dizer, do foco do trabalho que eram questões de sistemas ligados à ideologia e 

análise de discurso. E foi muito... Foi bem... Quer dizer, eu acho que o Jack Goody e o Leach 

foram influências que de uma certa maneira se equilibraram na minha formação. E... E foi 

por aí. Quer dizer, enfim... 

 

C.C. – Ótimo. Agora, só para falar mais sobre a concepção do Departamento de Antropologia 

na Unicamp, não é? O que é que vocês pensavam e como é que vocês imaginaram que aqui... 

Como era essa confabulação sobre o que vocês iam  fazer? 

 

A.A. – Pois é. Era...  
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C.C. – O que é que vocês não queriam fazer? 

 

A.A. – É, exatamente. Bom, o que nós não queríamos fazer. O que nós não queríamos fazer 

era, era um... Quer dizer, nós estávamos dando um passo adiante em termos, digamos, do 

cenário brasileiro. Um passo adiante do momento em que aqui se faziam os estudos de 

aculturação, estudos de... muito influenciados pela Antropologia Cultural norte-americana e 

os quatro campos da Antropologia. Essa visão, enfim, que foi a que influenciou muito a 

cadeira de Antropologia na época em que eu era estudante. É... o que nós pensamos... Nós 

pensamos em fazer o seguinte: nós chegamos, na verdade, com um Curso de Introdução 

planejado em que nós fazíamos um percurso por algumas formas de organização social que 

permitissem apresentar aos alunos conceitos básicos de Antropologia. Então começávamos 

com coletores e caçadores, é... depois falávamos sobre povos agricultores, depois, sociedades 

de casta, e muito, eu acho, ainda influenciados pela preocupação... Íamos até os rebeldes 

primitivos e as formações sociais pré-capitalistas. Então era uma visão, digamos assim, bem 

de tipologia, de uma... Não chegava a ser uma coisa evolucionista, evidentemente, mas de 

qualquer forma, até se discutia. Esse é um dos termos simples e complexo, em termos de quê. 

Enfim a relação entre o econômico e o simbólico e... Mas era um momento também que a 

Antropologia estava se definindo sobre essas questões. Quer dizer, o Sahlins, por exemplo, 

naquela época, era um autor que trabalhava fortemente com Antropologia Econômica e com 

questões que é... Quer dizer, Economia e Razão Prática [Cultura e razão prática] é posterior e 

então, assim... E então a Introdução começou... quer dizer, nós começamos a estruturar o 

Curso antes, dessa mudança também na Antropologia, nos anos 70. E a Linguística era uma 

disciplina central na organização da graduação, na Unicamp, e como eu estava dizendo antes, 

o curso de Introdução era dado para o Básico de Ciências Humanas. Para todas as áreas de 

Ciências Humanas. Então nós tínhamos também que apresentar em um ano, dois semestres, 

uma visão abrangente do objeto da disciplina, suficientemente, diversificado em termos de 

objetos concretos de pesquisa e situações de pesquisa que poderiam ser aprofundados pelos 

alunos. E mantendo esse diálogo com a Linguística e com o Estruturalismo. E evidente que... 

Não me lembro mais, exatamente, qual era o artifício que nós usávamos para passar dessa 

visão, digamos, panorâmica, de formas de organização social, para discussões sobre a 

passagem da natureza para a cultura, em Lévi-Strauss – As Estruturas Elementares do 
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Parentesco, a revisão, a interpretação de Mauss [Marcel], Essai sur le don. Então, esse era, 

digamos assim, o ponto, e a noção de fato social total foi assim... Era um dos pontos 

principais dessa visão antropológica que a gente gostaria de, quis passar, passou, eu acho, 

para aos alunos naquela época. Aí depois o curso, a graduação se desenvolvia como 

normalmente, enfim, nas várias áreas: simbolismo, economia, parentesco, isso e aquilo. Mas 

a apresentação da disciplina em uma proposta, digamos, interdisciplinar, de uma graduação 

interdisciplinar e por três pessoas que praticamente... Quer dizer, que não se conheciam, que 

não se conheciam meses antes e que vinham de, com backgrounds completamente diversos, 

não é, foi um pouco... Enfim, foi difícil. Ela foi se ajustando ao longo do tempo. E o que nós 

fazíamos era escrever as aulas, eu até achei outro dia uma dessas aulas escritas. E as aulas 

tinham aquele caráter de conferência. Nós preparávamos a aula, assim bem... Muito bem 

estruturada com começo meio e fim, com uma conferência, com bibliografia, imprimíamos 

aquilo no mimeógrafo e distribuíamos para os alunos, e tínhamos alguns policiais a bordo 

também que nós sabíamos quem eram. E tinham certos autores que não podiam ser 

mencionados explicitamente. Evidentemente Marx, Engels. E a Verena teve certa dificuldade 

em não mencionar o Engels [risos] ao tratar de questões ligadas à família e enfim. Mas logo 

dois anos depois, nós começamos o mestra... O douto... O mestrado. 

 

C.C. – O mestrado. 

 

A.A. – O mestrado. E foi é... E era mestrado realmente a seis mãos, a três vozes e seis mãos 

juntos. Nós dávamos muitos cursos juntos em sala de aula, seminários. E, me lembro, eu acho 

que o primeiro seminário mais denso que nós demos, nesse mestrado, foi sobre Lévi-Strauss 

– começando com Pensée Sauvage e Le Totémisme Aujourd'hui; Pensée Sauvage e 

Mythologiques, nessa transição. Esse... E foi muito interessante porque as primeiras turmas 

que nós tivemos eram turmas de alunos muito maduros e já, digamos, avançados nas suas 

carreiras. E o mestrado de Antropologia na Unicamp atendia também a uma demanda que 

estava meio reprimida, porque, de fato, nós vivíamos um período em que a universidade tinha 

sido muito abalada pelo regime militar. Então, primeiros alunos que nós tivemos foram 

Mariza Corrêa, Manuela Carneiro da Cunha, é... Suely Kofes, enfim, várias pessoas que logo 

se tornaram nossos colegas porque é... Eles tinham praticamente bagagens bastante próximas 

às nossas. E foram se incorporando pouco a pouco ao... Era o conjunto de Antropologia, na 
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época, não era um Departamento, no contexto do Departamento de Ciências Sociais. E então, 

nós, muitos professores do Departamento foram formados pela pós-graduação, pelo 

mestrado, na época não tinha doutorado, ainda. E com um apoio grande do Museu, mais do 

que da USP. A USP estava em uma situação muito difícil nessa época. E, inclusive, porque 

Ruth e Eunice tinham sido, além dos problemas políticos gerais, tinham questões específicas 

de relação com a cadeira de Antropologia, a área de Ciência Política, e eram as pessoas mais 

próximas do nosso modo de pensar e o tipo de proposta que a gente estava querendo 

desenvolver.  E então Roberto da Matta, Francisca Vieira Keller, é... Foram muito, tiveram, 

foram presenças, eu acho, bastante... Tenho a impressão de que eles trabalharam conosco por 

dois, três anos. A memória falha. Mas mais de um ano com certeza. Aí, depois, nós fizemos 

um acordo com o Museu, enfim, de intercâmbio. Os professores do Museu, vinculados ao 

projeto de pesquisa sobre campesinato vieram sistematicamente durante algum tempo.  

 

C.C. – Moacir? 

 

A.A. – Moacir Palmeira, Lygia Sigaud, é... Enfim, vários deles. O... O... Afrânio. Afrânio. 

Quem mais? E aí eles vinham cada um deu uma unidade de um curso. Eu tenho a impressão 

que esse curso foi repetido mais de uma vez, sobre campesinato brasileiro. E como você vê, 

quer dizer, nós estávamos ainda tateando, quer dizer, em termos... Porque nós mesmos 

estávamos definindo os nossos próprios campos de estudo. Todo mundo... E eu não tinha 

terminado o doutorado ainda e já estava trabalhando no mestrado. E o meu programa de 

estudos, vamos dizer, em Cambridge, começou com compadrio por um ano que depois foi... 

Quer dizer, por um ano letivo, um ano acadêmico, não é? Que depois foi transformado, foi 

incorporado esse período na minha proposta de doutoramento que foi desenvolvida dois anos 

depois, porque você apresenta primeiro uma proposta de... Assim, um projeto, que sendo 

aceito, você passa então a ter o status de research student e, como research student, você 

desenvolve alguns trabalhos que são submetidos a uma comissão de pós-graduação, que pode 

aceitar ou não a sua candidatura ao doutorado. Então esse... O início foi com o trabalho sobre 

compadrio e, depois, Leach me aceitou de volta para desenvolver o trabalho sobre o cordel, 

ideologia dos poetas de cordel. E aí eu fui fazendo períodos, interca... Alternando períodos 

em Cambridge, períodos no Brasil, na Unicamp. Quer dizer, minha vida se passava entre 
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cidades de três “ces”: Cambridge, Campinas e Caruaru. [risos] Realmente era o triângulo, o 

triângulo onde eu vivi durante uns bons anos. 

 

C.C. – Agora esse... Vou falar do teu tema de pesquisa já nessa época, não é? Cultura popular 

tinha, ainda tem, mas naquela época era muito, vamos dizer, definindo múltiplos significados, 

não é? Uma visão mais talvez gramsciana, uma visão mais de dominação de classes, 

resistência. Tudo era meio misturado. Não sei se era essa a impressão que você tinha na 

época. Como é que foi se estabelecer nesse campo e estabelecer o campo ao mesmo tempo, 

não é, de investigação? 

 

A.A. – Foi na verdade tentando mostrar o óbvio. Os poetas pensam. E eles são, se quisesse 

usar o termo que poderia ser pensado como “intelectuais orgânicos”, digamos assim, das 

camadas... Nem são... Quer dizer, no início eu achei que eram camponeses, que eram... 

Enfim, mas na verdade são pessoas com ocupação urbana e que fazem uma mediação entre o 

mundo urbano e o mundo rural. E o mundo rural também já bastante urbanizado. A maior 

parte deles vive em áreas, cidades como Caruaru, Juazeiro, é... Na época, Itabuna. Enfim, 

cidades de fronteira entre áreas de agricultura comercial, de agricultura de subsistência, mais 

urbanas e menos urbanas. E essas pessoas, de fato, eram, de uma certa maneira, intérpretes do 

mundo para os seus leitores. Tinha uma relação com os leitores que era uma relação bastante 

importante. E o que eu queria mostrar com esse trabalho é que a literatura de cordel não era 

simplesmente uma sobrevivência. A literatura de cordel... Essa atividade não era uma 

atividade em desaparecimento. Que esses personagens exerciam, digamos, um papel 

importante na vida cotidiana do seu público, nas comunidades em que eles viviam. A 

abrangência do seu trabalho transcendia muito as redes interpessoais de relações à medida 

que era mediada pelo comércio – o comércio estabelecido nas feiras, sobretudo. Então eu 

recebi vários deles em feiras de várias cidades do interior do Nordeste e que... E a pergunta 

que se colocava para mim naquela época era: “Afinal de contas, sobre o que eles estão 

falando?” É claro que... Quer dizer, de imediato se trata de um universo simbólico altamente 

metaforizado, não é? Entretanto, eles tinham gêneros como os folhetos de, os chamados de 

época, que eram de cunho, eu poderia chamar, jornalístico sobre acontecimentos do dia a dia, 

coisas enfim, do cotidiano.(questões do cotidiano). E entender o papel do poeta enquanto 

autor desses folhetos de época foi muito importante para entender o papel dele em geral em 
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termos da vida social dessas, vamos chamar assim, comunidades culturais, esse universo 

conjunto de leitores. Porque eles eram pessoas de quem se esperava uma interpretação sobre 

fatos de importância destacados pelos meios de comunicação como um acidente, ou uma 

questão política importante, ou um fenômeno. Enfim, adoravam fenômenos de algum tipo, 

algo estranho que tivesse ocorrido, tivesse sido noticiado no rádio, ou na televisão, ou nos 

jornais mesmo. Tudo isso era matéria, não que matéria de que eles se serviam para eu 

continuar sobre... Digamos, continuar ativos, mas o papel deles... Esperava-se deles uma 

interpretação, uma palavra sobre aquilo que estava acontecendo. E essa palavra sobre o fato 

que está acontecendo, ela vinha junto com construções poéticas muito ricas, gêneros literários 

muito variados e todo, digamos, o acumulado histórico dessa tradição literária rural que é 

antiga e que foi cultivada no Nordeste por várias gerações. Então, desde os romances de 

Carlos Magno que eram repetidos, trechos da Bíblia, histórias bíblicas que eram recontadas 

é... reinterpretadas, reambientadas evidentemente. E era interessante ver como certos modelos 

narrativos eram recorrentes e aí os meus, o meu desvio estruturalista, na época, já me levava 

para o formalismo russo, Vladimir Propp, a estrutura dos contos, do maravilhoso, enfim, dos 

contos de fada europeus. Mas nunca cheguei lá e... Porque o meu orientador sempre puxava: 

“Não. Vamos... O que é que eu estou falando hoje?” [risos] Porque realmente o 

estruturalismo era fascinante. Quer dizer, a descoberta para um jovem pesquisador de que 

estru... Existem estru... Quer dizer, que é possível reconhecer estruturas inconscientes e que 

são, digamos, que tem ocorrência bastante generalizável, digamos assim, em sociedades, as 

mais diversas, era uma super descoberta. Quer dizer, assim... Estava escrito evidentemente 

nos livros, mas você fazer esse processo e se deparar com as realidades era muito 

estimulante. Mas sempre voltava para Caruaru. Sempre voltava para aquelas pessoas com 

quem eu tinha conversado e foi uma pena. Eu acho que no meu trabalho se eu tivesse tido a 

possibilidade de desenvolver uma pesquisa de campo mais demorada e mais aprofundada, 

pelas circunstâncias todas que o trabalho foi, não é? É... Porque eu acabei conhecendo pouco 

sobre de como o trabalho do poeta era de fato recebido pelo seu público. Eu sabia de 

algumas... eu observava grupos nas feiras, sabia de grupos de leitura, observei vários grupos 

de... Porque é incrível a sobrevivência de uma literatura escrita por uma população onde há 

um número enorme de analfabetos. 

 

C.C. – Sim. 
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A.A. – Então... Mas as pessoas reconheciam o folheto pela capa e compravam aquele folheto 

e pediam para alguém que soubesse ler o folheto que apresentasse, contasse a história e se 

emocionavam juntos e... Eu sei de situações coletivas. Mas eu nunca pude ir além disso. 

Porque nunca tive oportunidade em também, em situação de campo, para fazer isso. Não que 

não levasse isso em consideração. Então a [inaudível] do Lévi-Strauss, acabou sendo assim, 

uma referência importante no meu trabalho porque ele é um, porque é uma... Justamente, é 

uma peça que articula um pouco mais a análise interna dos textos, com as situações sociais 

em que ele ocorre. Mas eu nunca pude me aproximar, na época, de pessoas como Ruth 

Finnegan, entre outros. Pessoas que trabalharam com narrativas rurais na África ou em outras 

partes do mundo, porque não tinha também aquele... Não tinha podido desenvolver aquele 

tipo de relação com os meus sujeitos de pesquisa, que você só desenvolve com meses e meses 

de trabalho continuado em campo.  

 

C.C. – Sim. 

 

A.A. – Então, enfim... Foi... 

 

C.C. – No Brasil, na época... Não sei, mas eu imagino que na área de folclore esse fosse um 

tema, a literatura de cordel.  

 

A.A. – É. 

 

C.C. – Folcloristas que, talvez, mais de um tratasse muito da questão da gênese histórica, da 

sobrevivência, de onde veio isso, não é?  Como é que foi deslocar isso para o campo da 

Antropologia? Se tinha... O folclore já estava bem afastado... 

 

A.A. – É, mais ou menos. Porque eu... Quando eu estava em São Paulo ainda, antes de sair da 

USP, quando era professor da USP, 66, eu acho, eu ainda assisti um curso sobre... Era um 

curso temático sobre o Nordeste que foi dado pelo Instituto de Estudos Brasileiros. Ele era 

um curso interdisciplinar. Um dos participantes foi o Cavalcanti Proença, que foi um 

pesquisador de texto de cordel. Foi, na verdade, a partir do Cavalcanti Proença que eu, vamos 
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dizer, descobri o cordel. E, em um contexto, esse curso que tratava do Nordeste de vários 

pontos de vista, etc. Então, não era... Quer dizer, a questão não era, digamos, os folcloristas... 

Já era uma situação em que eu acho que a interlocução já não era com os folcloristas. Quer 

dizer, havia já uma ruptura bastante consolidada entre os estudos de Ciências Humanas e a 

Antropologia, e os estudos feitos pelos folcloristas. E até uma cisão assim política, não é? 

 

C.C. – Sim. 

 

A.A. – A questão que se colocava, as questões que se colocavam para mim e outras pessoas 

que estavam trabalhando com essa temática, é muito mais em relação a entender o sentido da 

cultura popular no contexto da formação da cultura nacional e as relações políticas que se 

estabeleciam à condição de intelectual-popular, por assim dizer. E aí é... Eu estava até vendo 

aqui outro dia uma revista que... Aquela revista Arte em Revista, foi publicada por um 

coletivo aqui em São Paulo nos anos 80, mais ou menos. Retomando a questão da cultura 

popular, mas já repensando, não do ponto de vista da condição subalterna e do contexto de 

dominação pensado de uma maneira estrita e estreita... Mas já tentando encontrar um espaço 

específico e próprio para as expressões culturais populares como sendo resultantes e próprias 

também, ou não resultantes, mas parte de um processo de diversificação de construção de 

heterogeneidade, de uma heterogeneidade cultural, que tem a ver com a heterogeneidade 

social existente, com a diferenciação das funções de vida e tudo mais. Então, já era um 

momento em que se via a sociedade brasileira, ou que se procurava ver a sociedade brasileira 

de uma maneira mais matizada do que os estudos tradicionais, digamos, marxistas ou mesmo 

os estudos tradicionais de folclore permitiriam ver. Porque também o folclore coloca, 

colocava todas as expressões culturais no passado. Quer dizer... Não é? O passado, quer 

dizer, a idade de ouro do folclore, dos elementos culturais focalizados pelo folclore nunca é o 

presente, é sempre o passado. É sempre o processo que está em desaparecimento, os 

grandes... Das grandes narrativas do passado, narrativas completas. E sempre vendo as 

transformações como deterioração e como indicadores, assim, de enfraquecimento, de perda 

de vigor, de força, de viço, de criatividade. E eu fui, quer dizer, comecei esse trabalho com 

uma... Procurando entender essas diferenças, quer dizer, esses distanciamentos, se quiser 

pensar assim, dos modelos tradicionais como expressões de um processo histórico de 

transformação da sociedade, onde não cabe o juízo de valor de se antes foi melhor ou se vai 
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ser melhor no futuro. Quer dizer, é assim. E como é? E como é? Que sentido faz a realidade 

que nós podemos observar? Então essa... Uma visão mais... Quer dizer, esse recorte foi muito 

para o estrutural. Acho que os estudos estruturalistas foram muito bem acolhidos, nesse 

momento, em que se procurava entender a particularidade de cada situação na sua 

especificidade e em profundidade. Porque nós tínhamos que também nos legitimar perante os 

cientistas políticos, sociólogos e economistas. E, principalmente, os economistas, que 

achavam isso uma bobagem. Um monte de... Uma patacoada. Então... É... a discussão se dava 

em relação à... Quer dizer, justamente esses... Quer dizer, a natureza da relação entre essas 

várias disciplinas e vários olhares sobre o processo histórico. Essa era a questão. Muito mais 

do que o problema dos folcloristas e a história do objeto de que se tratava. E essa ruptura já 

tinha sido feita, eu acho. 

 

C.C. – Bom, em 81, você escreve O que é cultura popular, não é? 

 

A.A. – É. 

 

C.C. – Que vai ser um sucesso extraordinário. 

 

A.A. – Nossa, continuo achando inacreditável! 

 

C.C. – Até hoje... 

 

A.A. – É incrível! Inacreditável! 

 

C.C. – Mais de dez edições, não é? 

 

A.A. – Nossa, muito mais. Tem dezoi... Tem 13 reimpressões. 

 

C.C. – É, já existem reimpressões. 

 

A.A. – São quantas reimpressões? É.... Eu perdi de vista. Foi muito engraçado isso. Muito 

interessante. Porque esse livro foi... Quer dizer, era um ensaio. Foi um ensaio que eu escrevi a 
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convite do Caio Graco, que era o diretor da Brasiliense na época, e que colocava justamente 

esse desafio para nós, pesquisadores – sobretudo os pesquisadores trabalhando com temas da 

cultura popular ou temas relevantes para a compreensão da conjuntura política social em que 

nós vivíamos –, de como dizer isso para que as pessoas comuns entendam, nesse sentido. Eu 

acho que esse é o teste para todo conhecimento. Realmente, quer dizer, porque toda ciência 

social é reflexiva, evidentemente. O que você diz, de uma maneira ou de outra, retorna ao seu 

processo social e mesmo as questões mais especializadas e mais técnicas, de uma maneira ou 

de outra, elas retornam. E eu acho que trabalhar nessa mediação, sem perder de vista a 

qualidade do que... [interrupção]. [repete-se trecho anterior] é um teste para todo 

conhecimento. Realmente, quer dizer, porque toda ciência social ela é reflexiva 

evidentemente. O que você diz, de uma maneira ou de outra, retorna ao seu processo social e 

mesmo as questões mais especializadas e mais técnicas, de uma maneira ou de outra, elas 

retornam. E eu acho que trabalhar nessa mediação sem perder de vista a qualidade, enfim, do 

que... Da reflexão acadêmica é um grande desafio. Enorme desafio. E é um desafio na 

verdade que você tem em sala de aula. Quando você começa a ensinar, você tem os alunos, 

ali, do primeiro ano, segundo ano, não vale trabalhar com pressuposto. [risos] Eles... Você 

tem que por tudo na mesa, as cartas na mesa. Para que aquilo que você diz ser compreensível. 

 

C.C. – Sem as notas de rodapé. 

 

A.A. – Sem notas de rodapé. 

 

C.C. – Eu me lembro... Nossa! É um atestado de velhice. Quando eu vi a primeira vez os: O 

que é Capitalismo? [O que é] Comunismo? [O que é] Socialismo? Foi um dos primeiros 

livrinhos da coleção, não é?  

 

A.A. – É. 

 

C.C. – Primeiros Passos. Do impacto, assim, a surpresa, porque foi uma grande jogada 

editorial, também. Porque você não tinha coleção de bolso. 

 

A.A. – Verdade. 
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C.C. – Acessível, não é? 

 

A.A. – É. 

 

C.C. – Então realmente foi um grande momento que... Vamos dizer, editorial, não é? Nesse 

sentido de... 

 

A.A. – Foi. 

 

C.C. – De literatura mais sofisticada, porém é... Claramente voltada para um público mais 

amplo e que não era especialista no assunto. 

 

A.A. – Exato. E que não era enciclopedista, no sentido de que cada um de nós, cada um dos 

autores então define o seu conceito e no interior da sua disciplina. Não, é conversando com o 

público. Conversando com o leitor. Um leitor de... Pessoa que tem educação de nível médio, 

universitário, enfim, gente comum. Leitor de jornal. 

 

C.C. – Bom, a Marilena Chauí também escreveu O que é ideologia, outro sucesso de décadas. 

 

A.A. – Isso. 

 

C.C. – De décadas, não é? 

 

A.A. – Exatamente. E é interessante isso porque também foi logo em seguida, logo na mesma 

época, no mesmo conjunto. Então é muito interessante isso. Quer dizer, é realimentar um 

processo histórico com o resultado do trabalho acadêmico, intelectual. Então foi esse... Essa 

temporada em Cambridge, a pesquisa sobre literatura de cordel e as SBPCs que foram 

importantíssimas nessa época... 

 

C.C. – Bom, e também de... 
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A.A. – Contribuíram muito para isso. 

 

C.C. – Abertura, não é?  

 

A.A. – É. 

 

C.C. –A gente estava caminhando para redemocratização. Foi muito mais, vamos dizer, mais 

tranquila em termos de perseguição política, imagino. 

 

A.A. – É. 

 

C.C. – Mas ainda muito longe do estado democrático, não é? 

 

A.A. – Exatamente.  

 

C.C. – As SBPCs tiveram um papel importante nessa época. Você participava de que... 

 

A.A. – Eu participei de várias. É. Eu participei... Havia um grupo, quer dizer, a minha rede 

então era muito... Foi construída bastante a partir da Ruth, Eunice e incluía o Gilberto Velho, 

o Peter Fry, Verena, também, mas nem tanto. Ela já tinha outros interesses. E houve mesas... 

a Marlyse Meyer. E houve mesas redondas na SBPC sobre a questão da cultura popular 

diversas, inúmeras. E eu participei acho que de quase todas [risos]. Repetindo sempre a 

mesma ladainha, mas é... Eu não participei de uma que houve na PUC, que ia ser em [São 

Paulo], na USP, foi proibida, depois ia ser em Fortaleza, foi proibida, e acabou sendo na 

PUC. Eu acho que foi de 79, uma coisa assim. Foi a primeira em que as Ciências Humanas 

apareceram de fato na linha de frente das atividades da SBPC. E foram as primeiras SBPCs 

que eram, assim, multidões, não é? Salas imensas, poucas sessões, muita gente e a questão 

principal era a reunião dos acadêmicos, intelectuais, estudantes e... Como se diz? Eu ia falar 

dos LGBTs. E os Simpatizantes, enfim. 

 

C.C. – Militantes também. 
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A.A. – Militantes e simpatizantes, e intelectuais. Eram grandes reuniões políticas e... Em que 

as pessoas falavam um pouco de tudo, mas o principal era a questão polít... “Onde estamos e 

quais são as perspectivas que se tem? E a ABA foi de uma certa maneira, ela ressurge nesse 

período. Ela ressurge... Eu acho que... Um pouco, esqueci das datas, mas por volta daí. Início 

dos anos, fim dos anos 70, começo dos anos 80 em uma reunião, em Florianópolis. Tinha 

havido uma em São Paulo, onde não havia um número suficiente de pessoas para elegerem 

uma diretoria. E aí se fez uma campanha bastante acirrada para que as pessoas se tornassem 

efetivamente associados da ABA. Aí ocorreu a reunião em Florianópolis em que se pôde 

eleger uma nova, uma diretoria. E aí a ABA retomou o caminho, eu acho que, 

ininterruptamente, até hoje, não é? E foi nesse, justamente nesse processo. Quer dizer, esse 

processo de reestruturação, de retomada do espaço da vida acadêmica e político que as 

sociedades científicas, no caso a ABA, também encontraram uma nova vocação, vamos dizer, 

e novas direções e novos atores, não é? 

 

C.C. – É. E também uma ampliação, vamos dizer, temática muito grande na Antropologia. 

Principalmente depois que o Gilberto foi presidente também – Antropologia Urbana, essas 

questões... 

 

A.A. – Isso. 

 

C.C. – Ficaram... Patrimônio, não é? Depois ele vai... 

 

A.A. – Para o Conselho do Iphan. 

 

C.C. – Conselho do Iphan. 

 

A.A. – Isso.  

 

C.C. – E relata lá o tombamento da Casa Branca, não é, que foi... 

 

A.A. – Isso.  
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C.C. – Um marco também, em 84, não é?  

 

A.A. – Foi.  

 

C.C – Se não me engano. Mas você tem a experiência, que eu queria também perguntar antes, 

aqui, no estado de São Paulo, no governo Franco Montoro é... no Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico e Artístico. 

 

A.A. – Condephaat [Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico]. É. 

 

C.C. – Estadual. Como é que foi isso? Enfim, o convite e a tua experiência?    

 

A.A. – Foi...  

 

C.C. – No Conselho. 

 

AA. – É. Eu vinha de um movimento popular, quer dizer, na verdade, eu estava... O meu 

trabalho com cultura popular me aproximou muito de... Eu não chamaria de propriamente 

militância porque eu não pertencia a nenhum partido político, mas de um envolvi... um 

engajamento, vamos dizer assim, pessoal enquanto profissional, enquanto intelectual, com as 

questões de cultura. Enfim, tive... do meu meio, por assim dizer. E aí o professor da FAU 

dirigia o departamento de patrimônio histórico da prefeitura, Murillo Marx. E o Murillo e a 

Carla Milano, que era assistente dele também. Não sei se ela chegou a ser professora, ou se 

era formada pela FAU, [por esse] arquiteto. Estavam envolvidos com transformações urba... 

Processo, quer dizer, o impacto de transformações urbanas da cidade de São Paulo sobre o 

patrimônio preservado aqui. E havia essa capela de São Miguel Paulista, que era uma capela 

seiscentista em um bairro popular bastante distante do centro. E às vezes era um problema 

para prefeitura o que fazer com essa capela. E como era um bairro popular e eu trabalhava 

com cultura popular [risos] me pediram opinião. Eu disse: “Ah, bom. Podemos... Eu acho 

que... Tem que se conversar com as pessoas que moram lá para ver o que elas, enfim, qual é o 

interesse delas, e em que medida é...” Porque havia duas propostas de transformar a capela 
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em um Museu de Arte Sacra ou fazer alguma outra atividade que fosse mais do interesse da 

população. Mas, aí, é a mesma história. Mas será que aquelas pessoas tem cultura? Será que 

aquelas pessoas produzem, teriam interesse em alguma atividade? Então foi esse trabalho em 

São Miguel Paulista. Aí eu fui e fiz um trabalho, na verdade, de organização de... das pessoas 

envolvidas com a produção de poesia, música, desenho, enfim, literatura no bairro. E com 

eles nós fizemos o processo de... hoje, chamaríamos de ocupação da capela de São Miguel 

Paulista. E aí ocupamos a capela de São Miguel Paulista. Foi uma experiência muito 

importante, tanto para mim, porque na verdade foi por onde eu entrei nas questões de 

patrimônio, quanto para o grupo que participou desse processo, que acabou se transformando 

em um movimento popular de arte, depois deu fruto a outro movimento, e anos depois, 

quando o Guarnieri foi secretário municipal de Cultura em São Paulo, ele fez uma reunião 

dos movimentos populares de arte em São Paulo, e eram inúmeros, e esse era o mais antigo. 

Então foi... Era um momento importante, eu acho que um momento propício para isso. E aí 

quando foi criado no governo Montoro, a questão era participação. O grande mote do 

governo Montoro era participação social. O foco era revisão, mudança, transformação das 

relações entre sociedade civil e estado, e na área do patrimônio como operar, digamos, esse... 

Essa mudança, não é? Eu herdei, digamos, o problema, do Aziz Ab'Saber. Meu antecessor foi 

Aziz Ab'Saber. E ele tinha feito uma, digamos, uma... Ele tinha dirigido as atividades do 

Condephaat de modo a incluir questões ambientais também e, sobretudo, ele conseguiu fazer 

a abertura do processo de tombamento da Serra do Mar e que foi um passo importantíssimo 

nas políticas ambientais do Brasil, acho que em São Paulo, e no Brasil provavelmente. E eu, 

quando o Aziz era, foi presidente, eu era assessor. Eu não era conselheiro, mas era assessor 

do Conselho. Eu dava uma assessoria ad hoc, participava de reuniões, etc. Enfim, gravitava, 

ali, em torno do Conselho, mas sem ter uma posição definida. E foi então no governo 

Montoro, quando se pretendeu dar uma outra direção a essa... aos trabalhos de preservação, 

que eu fui convidado. E aí nós fizemos uma... Eu e... Nós, porque eu e os técnicos do 

Condephaat, naquela época, que tinham sido recém-empossados como concursados – 

arquitetos, historiadores –, uma gente ótima, é... E então nós fizemos um seminário sobre 

patrimônio, cultura e preservação para o qual convidamos: Ruth, Eunice, Olímpio Serra e 

também o Paulo Mendes da Rocha, também os arquitetos consagrados, enfim, para 

rediscutirmos o que... Qual é o papel do... Quer dizer, o que é preservação do patrimônio 

numa sociedade em mudança e numa trajetória que... rumo à democracia, por assim dizer.  
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C.C. – A gente tem que trocar a fita. Só uma pausinha. 

 

[FINAL DO ARQUIVO 01] 

 
 

C.C. – Em 84, você vai para Campinas, logo. Você ficou dois anos? 

 

A.A. – Eu fiquei... É um mandato de dois anos.  

 

C.C. – E foi ser secretário municipal de Cultura. 

 

A.A. – E, nesse meio tempo, eu já tinha um compromisso com uma bolsa Fulbright para um 

pós-doc na Universidade de Nova York. Então eu me afastei do Condephaat [Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico] por seis meses. 

 

C.C. – Ah, em 1984. 

 

A.A. – Exato. E aí fui para Nova York, voltei e terminei o mandato. E, nesse período, o 

Titarelli [Augusto Humberto Vairo Titarelli], geógrafo, assumiu o Conselho. E, daí, eu fui... 

Saindo do Condephaat, eu voltei para Campinas, para dar aula. Acho que eu dava aula, 

durante o período do Condephaat. 

 

C.C. – Você morava em Campinas, nessa época, ou morava em São Paulo?  

 

A.A. – Morava já em Campinas. Eu mudei para Campinas, com família e tudo, em 79, em 

janeiro de 1979. Bom, mas aí, então, fui para Campinas e, lá, eu fui procurado pelo prefeito 

Magalhães Teixeira1, que era muito ligado ao Montoro2 e, enfim, desse mesmo grupo 

político, e fui sondado para a Secretaria de Cultura. Ele me convidou para assumir a 

Secretaria de Cultura. E aí, conversando com ele, eu disse que fiquei... achei interessante. 

 
1 José Roberto Magalhães Teixeira, prefeito de Campinas no período de 1983 a 1988 e de 1993 a 1996. 
2 André Franco Montoro, governador de São Paulo no período de 1983 a 1987. 
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Minha vida sempre pendula entre universidade e as políticas culturais. E, aí, eu disse: “Olha, 

é interessante, eu conheceria melhor Campinas, se eu for secretário aqui, mas eu gostaria de... 

só posso aceitar mesmo, só gostaria de fazer esse trabalho se pudesse criar o Conselho 

Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural da Cidade de Campinas, e se a área de 

esportes...” Porque ia ser Cultura, Esportes e Turismo. “E se esportes sair da prefeitura, 

porque eu não entendo absolutamente nada de esporte. Acho que é muita coisa. E eu gostaria 

de fazer uma gestão mais focada na área propriamente cultural e ampliar... e criar, na 

verdade, essa área do patrimônio, aqui.” Ele concordou. Naquela época, o mandato de 

prefeito era de seis anos, e eu fiquei cinco, na Secretaria de Cultura, até o final do mandato. E 

consegui, no último ano de mandato, criar o Condepacc [Conselho de Defesa do Patrimônio 

Cultural de Campinas]. Foi uma briga incrível com a Câmara. Você pode imaginar o que é 

criar instrumentos de proteção do patrimônio cultural no plano municipal e numa cidade na 

escala de Campinas. Acho que em qualquer cidade seria difícil. Mas quanto menor, mais 

difícil. 

 

C.C. – Dificuldade maior em que sentido? 

 

A.A. – Por causa das pressões imobiliárias... Quer dizer, porque o patrimônio... Na época, era 

patrimônio edificado, ambiental urbano... 

 

C.C. – Material. 

 

A.A. – ...material. E, evidentemente, as áreas afetadas pelas medidas de preservação são áreas 

centrais das cidades e são as mais caras, em termos de... São as que têm mais infraestrutura 

urbana, evidentemente, e são as mais valorizadas. Então as medidas de preservação afetam 

muito diretamente os interesses e os projetos, a ambição de quem trabalha com 

empreendimentos imobiliários.. Foi uma experiência muito interessante, porque, enquanto 

secretário, eu pude participar... tive muita... eu convivi de perto bastante e me envolvi muito 

com o movimento – e nascem alguns movimentos na cidade – pela criação de um Conselho 

de Preservação. Isso foi uma experiência incrível, muito forte, muito proveitosa. 

 

C.C. – Nesse período, você continuava dando aula? Ou afastou-se da universidade? 
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A.A. – No tempo da Secretaria, em alguns períodos, eu dei aula; em outros, não. Havia 

momentos que as coisas ficavam muito... que a tensão política ficava muito candente. Por 

exemplo, no último ano... O último foi 1989. Foi 88,  o ano da Constituinte. Foi um ano 

muito quente, de muitos compromissos, e aí a universidade... Não deu para coordenar com a 

universidade. Mas logo depois eu fui para a presidência da ABA [Associação Brasileira de 

Antropologia.]. Então, quer dizer, não estava afastado da vida da universidade nem afastado 

do meio acadêmico. E sempre... E vários orientandos, ex-alunos e tal trabalharam comigo, 

também, como trabalharam, depois, no meu escritório de consultoria3. Eu sempre mantive a 

relação com a universidade. 

 

C.C. – O escritório de consultoria, você tinha desde quando? 

 

A.A. – Consultoria, eu comecei a me envolver com consultoria em 80... Nesse período, 

quando saí da Secretaria, eu voltei para a Unicamp, dei alguns anos de aula e me envolvi 

mais diretamente com a universidade, e no final dos anos 1990, em 1987, por aí... Não, no 

final dos anos 1990. Foi em 1997... Na segunda metade dos anos 1990, até a primeira metade 

dos 2000, de 1995 a 2005, por aí, eu tive um escritório de consultoria, onde eu trabalhava 

muito com estagiários e com ex-alunos. 

 

C.C. – Bom, a tua ida para a ABA, a gente tem que falar um pouco. Como é que foi o 

contexto de candidatura para se tornar presidente? 

 

A.A. – Foi... Quem tinha me antecedido foi a Manuela [Maria Manuela Carneiro da Cunha]. 

A Manuela tinha me antecedido. Eu não saberia dizer exatamente... deixa eu pensar um 

pouco. A gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, não é? A ABA foi o meu retorno para a 

antropologia, depois desse longo período de governo. Por algum motivo... Quer dizer, pelas 

razões de que há um certo rodízio de regiões, de grupos, de temas, a ideia que a ABA ficasse 

na região de Campinas ou São Paulo... Se bem que a Manuela tinha sido minha antecessora, 

não é? Eu não me lembro exatamente qual foi a... [pausa para pensar] Porque a Unicamp se 

propunha a... A Mariza Corrêa teve um papel nisso. E a Mariza Corrêa foi presidente da ABA 
 

3 Andrade e Arantes – Consultoria e Projetos Culturais Ltda. 
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depois. Não foi logo depois, mas foi alguns anos, algumas gestões depois. E a Mariza tinha 

começado, nessa época, a desenvolver um projeto sobre a história da antropologia. E havia a 

ideia de que seria importante que esse projeto fosse consolidado, apoiado, e a Unicamp se 

propôs a, de uma certa maneira, salvaguardar a memória da ABA e os documentos da ABA, 

essa coisa toda. Então teve essa articulação, também, institucional. Teve esse aspecto 

institucional. Eu estava retornando para a Unicamp depois de um período fora, no governo; 

era uma pessoa conhecida. Acho que não houve nenhum motivo específico para essa 

indicação. Foi uma questão um pouco de circunstâncias de... 

 

C.C. – E na presidência da ABA, o que mais te ocupou? 

 

A.A. – Foram os assuntos indígenas. 

 

C.C. – Foram os assuntos indígenas. 

 

A.A. – Que ocupou todo mundo [risos]. 

 

C.C. – Hoje mais, talvez. Mas, enfim, já tinha... A Constituinte, a Constituição de 1988 cria 

uma série de direitos, também, e gera efeitos muito claros sobre a antropologia. 

 

A.A. – Meu período foi... Eu trabalhei com a Guita Debert [Guita Grin Debert ] e com a 

Regina Márcia [Márcia Regina da Costa], da PUC de São Paulo. Naquela época, uma das... 

Houve recentemente, na ABA de São Paulo, houve uma mesa de ex-presidentes, e cada um 

fazia o relato do seu período. Quando eu fui falar sobre o meu período, realmente, o que me 

chamou mais a atenção é o esforço que nós fizemos para criar um boletim na Associação. É 

inacreditável como isso mudou. Hoje em dia, isso é coisa da... É uma questão jurássica, 

realmente. 

 

C.C. – Isso era pré-internet, não é? 

 

A.A. – Pois é. Simplesmente, você senta na sua mesa e recebe todas as mensagens etc. 

Naquele momento, a ABA tinha crescido bastante, em termos de número de associados e 
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tudo mais. E também o papel da ABA tinha se tornado mais proeminente, eu acho, com a 

própria Constituição e a participação de antropólogos na Constituinte. Então a ABA tinha 

uma presença pública mais forte, e junto à SBPC [Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência], também. Além das questões indígenas, evidentemente. E um dos problemas sérios 

era a comunicação no território nacional. Tanto que surgiram... Havia, digamos, um estímulo 

à formação de grupos regionais, que até aquela época não havia. Aí se criou um logo em São 

Paulo; aí depois começou a ser criado um no Nordeste... E a questão que se colocava era 

como se fazer... A comunicação era por telefone. Uma decisão do Conselho era tomada por 

telefone. E as informações circulavam ou muito depressa, porque corriam pelas redes 

interpessoais e por telefone, ou pessoalmente, ou elas demoravam muito para chegar nas 

várias regiões do país. E houve um esforço grande no sentido de criar um boletim, de 

idealizar um boletim, alguma coisa que tivesse alguma periodicidade e que pudesse ser do 

interesse, digamos... cuja circulação pudesse ser do interesse, na medida em que tivesse 

alguma... Enfim, não fosse apenas o comunicado de questões de momento e circunstanciais, 

mas que tivesse alguma densidade e alguma duração. Nós conseguimos... eu acho que 

publicar quatro números do boletim, semestrais. Eles eram mimeografados na PUC. Um 

inferno! Quer dizer, gastava-se uma energia enorme, se conseguia um resultado pífio, e a 

circulação dessas publicações era caríssima, porque era pelo correio. Então eram questões tão 

primárias de organização que se colocavam naquela época. E quando você vê a 29ª Reunião 

Brasileira de Antropologia e a organização de uma reunião com 4 mil pessoas, você pensa: 

“Não é possível. Isso aconteceu três séculos atrás”. Não, foi em menos de três décadas. Então 

foi... Eu acho que o nosso trabalho foi muito no sentido de fortalecer a relação com outras 

sociedades científicas, principalmente através da SBPC; criar sistemas de comunicação mais 

eficientes entre associados, isso foi um ponto importante; e eu acho que fizemos reuniões 

temáticas intermediárias, entre as Reuniões Brasileiras de Antropologia. Quer dizer, sempre 

com o sentido de tentar aproximar as pessoas. Foi muito nesse sentido. Acho que o trabalho 

caminhou muito nessa direção, e de tornar as decisões do Conselho Científico representativas 

da Associação, também. Essa era uma outra questão, que não houvesse um descolamento do 

Conselho Científico em relação aos associados. E isso consumiu muito. E aí acabei me 

envolvendo muito com a Abinha de São Paulo, ao mesmo tempo, porque era o modo de 

estimular, na verdade, a criação de outras do mesmo tipo, outras unidades do mesmo tipo. E 

fizemos... E prosseguimos com uma articulação que tinha sido começada pelo Roberto 
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Cardoso de Oliveira, de uma rede de antropólogos latino-americana, uma rede latino-

americana de antropólogos, de antropologia, cuja associação... 

 

C.C. – E você vai ser presidente em seguida. 

 

A.A. – Exatamente. E a ALA – Associação Latino-Americana de Antropologia, que faz 25 

anos o ano que vem. Fiquei sabendo semana passada, tinha me esquecido desse detalhe. Ela é 

criada exatamente durante essa gestão. Então, durante a gestão, nós fizemos muita 

articulação, também, internacional, na região latino-americana. E o Roberto Cardoso foi uma 

pessoa chave nesse processo. Ele e Guillermo Bonfil [Guillermo Bonfil Batalla], no México, 

acho que foram os dois principais. 

 

C.C. – Bom, isso que eu ia falar, o México era, vamos dizer, o outro país da América Latina 

onde a antropologia tinha mais presença institucional e força, não é? 

 

A.A. – Foram os dois polos desse processo. 

 

C.C. – E mais talvez do que no Brasil, até. 

 

A.A. – Mas foram os dois polos desse processo, o Brasil e o México. Tanto que o Bonfil foi o 

primeiro presidente; e eu fui secretário-geral, um pouco representando esses antecedentes, 

digamos assim, de organização, a presença dos antropólogos brasileiros no processo de 

criação da ALA. E criamos também vice-presidências regionais, procurando... quer dizer, 

preocupados com o esvaziamento da Associação no momento em que ela... quer dizer, logo 

após esse processo de articulação inicial, exatamente porque a comunicação era muito 

precária, entre nós. Mas conseguimos fazer um Guia da Antropologia na América Latina, que 

foi um esforço... cartas e viagens inúmeras, para conseguir fazer um diretório de centros de 

pesquisa e ensino em antropologia e de pessoas trabalhando nesses centros que estivessem 

interessadas em manter relações entre si. 

 

C.C. – E que é uma coisa que, 15 a 20 anos depois, consegue-se fazer pela internet em 

pouquíssimo tempo, contatando, mobilizando as pessoas. 
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A.A. – É impressionante. 

 

C.C. – E nessa época era realmente um trabalho muito difícil. 

 

A.A. – Árduo. Era. Porque era o contato físico ou... O telefone era caríssimo. 

 

C.C. – Tinha que escrever cartas. 

 

A.A. – Escrever cartas. E demorava: escreve, espera a resposta... E marcar reuniões 

envolvendo várias pessoas, em diferentes países, era muito complicado. Mas se fez. Quer 

dizer, fizemos e a Associação perdurou. O ano que vem vai haver uma reunião no México, 

justamente, em que se comemoram os 25 anos da ALA. 

 

C.C. – Queria falar um pouco, agora, sobre a... Bom, a Constituição de 1988 já falava do 

patrimônio imaterial, também, já mencionava isso, mas mais à frente, nos anos 2000, que vai 

se tornar uma questão também muito forte, muito presente e que vai envolver, em grande 

parte, áreas que você pesquisava e atuava, também, não é? Como é que isso junta a tua 

experiência como antropólogo e pesquisador na área com essa experiência de gestor de 

políticas culturais e tal e como consultor, também? Vai ter um meio de campo bastante 

intenso, imagino. Não sei qual foi tua experiência, juntando essas diferentes experiências e 

demandas e atuações. 

 

A.A. – Eu fui... Quer dizer, eu, como representante da ABA, fui um dos que inseriram ali o... 

escrevemos o artigo 215 e 216 da Constituição, o anteprojeto daquele artigo e versões 

preliminares e tudo mais. E o Florestan Fernandes era o presidente da Comissão de Educação, 

Cultura e Desporto e deu muito apoio a esse processo. Então havia já uma... Quer dizer, o 

envolvimento com a cultura popular e com o esforço de aproximar... digamos, de construção 

de fóruns de mediação mais democráticos e eficientes, entre os órgãos de preservação e a 

formulação das políticas de preservação e a sociedade civil que motivaram a minha 

participação na Constituinte – na época, representando a ABA –, e também a minha trajetória 

no plano federal tem a ver com isso. 
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C.C. – E o Inventário Nacional de Referências Culturais? Em 2000 que foi publicado, não é? 

 

A.A. – Foi em 2000. O Inventário foi o primeiro trabalho que eu fiz, aí, como consultor, 

justamente, nessa área do chamado patrimônio imaterial. E me interessou fazer porque, 

naquela época, esse termo imaterial foi agregado, foi incluído na definição de patrimônio 

pela... Uma das razões importantes porque ele foi incluído é que, de fato, havia toda uma 

legislação, jurisprudência etc. relativamente ao patrimônio material, tangível, e não se podia 

revogar toda essa... Não faria sentido. Seria muito complicado revogar tudo isso e começar de 

novo com outro conceito, etc. Então, o que foi possível fazer foi agregar esse segundo termo, 

esse complemento. E ficou um vazio, durante um período bastante longo, de 1988 a 2000, 

praticamente, em que foram feitas algumas reuniões no Iphan [Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional] a respeito desse tema, mas não se implementou, de fato, nada 

de concreto. E aí, novamente, vem uma... Quer dizer, essa... Eu sou contatado pelo 

Departamento de identificação e documentação do Iphan para fazer uma proposta para a 

criação de uma metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais. Eu fiz a 

proposta, a partir do escritório de consultoria, e trabalhei nesse projeto. Participaram: Marília 

[Antonieta Marília de Oswald de Andrade], minha mulher, que é professora do Instituto de 

Artes da Unicamp, e diversos alunos, de vários níveis, de doutorado, mestrado e graduação, 

além de pessoas que se envolveram lá em campo. E foi nesse trabalho feito na Costa do 

Descobrimento... Escolhi a Costa do Descobrimento como uma área para um projeto piloto, e 

foi no trabalho de campo feito nessa região, que nós fomos dando mais concretude a essas 

categorias com que o Iphan passou a trabalhar e que tinha definido no Decreto 3.551. A 

elaboração do decreto foi mais ou menos concomitante com essas negociações para que 

houvesse o... para a elaboração da metodologia de Inventário. E houve muita resistência da 

minha parte em usar o conceito de inventário para esse tipo de elementos culturais. 

 

C.C. – Por quê? 

 

A.A. – Porque são práticas sociais que não são cristalizadas no tempo nem no espaço; elas 

têm fluidez, dinâmica, se encontram sempre em constante transformação. Elas não se 

restringem a determinados territórios, são fluidas. 
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C.C. – Acho que inventário remete muito à ideia de coleção, documento, uma coisa... 

 

A.A. – Coisas palpáveis que você... 

 

C.C. – ...uma coisa já pronta. 

 

A.A. – Exatamente. São palpáveis, são objetos palpáveis, que você pode contar, separar, 

classificar... 

 

C.C. – Museu, arquivo... 

 

A.A. – Museu, arquivo... Pode classificar por tamanho, por cor, pelo que você queira. São 

critérios que permitem classificação. Quer dizer, a ideia de inventário leva à classificação e 

classificação leva... Quer dizer, diz respeito, nessa tradição, digamos, de política cultural, às 

coleções de artefatos ou de documentos. E, na verdade, ele... A ideia de que um inventário é 

um instrumento base de uma política de patrimônio é herdada do... Ela não é uma noção que 

nasce no contexto do chamado patrimônio imaterial; ela é herdada das formas estabelecidas 

de gestão de patrimônio: o patrimônio arquitetônico, bens móveis etc. 

 

C.C. – De outro lado, não era uma forma de legitimar, vamos dizer assim, também o 

patrimônio imaterial, adotando... 

 

A.A. – Pois é. Porque existe essa hegemonia... É o problema. Porque existe, na verdade, um 

pensamento hegemônico na área de patrimônio que, evidentemente, foi consolidado por, 

hoje, 70 anos, praticamente, de trabalho ininterrupto e constante e bastante eficiente. e bem 

conduzido, vamos dizer assim, na área do patrimônio material. Então tem, assim, essa... Quer 

dizer, é sempre... Esse é o padrão, vamos dizer assim, esse é o padrão de excelência na área 

de preservação, ainda... Hoje, já nem tanto, mas há 14 anos era, ainda, o patrimônio material, 

móvel ou imóvel. 

 

C.C. – Pedra e cal, que se dizia. 



 
 

40 
 

 

A.A. – Pedra e cal, exatamente, ou coleções de objetos de arte em museus, de artefatos. Então 

essa nova política foi sendo construída, ou vem sendo construída, queira ou não queira, em 

diálogo com essa outra, hegemônica – com certos parâmetros, pelo menos. Então nós 

procuramos fazer da maneira mais... atender, digamos assim, da maneira menos danosa 

possível, a essa demanda do Iphan de criar um procedimento, digamos, de identificação de 

práticas sociais, de práticas culturais, expressões culturais, conhecimentos que permitissem a 

comparação entre... que pudessem ser base de uma política pública para essa área. Então, que 

permitissem a comparação entre regiões, definição de prioridades. Quer dizer, isso é um 

instrumento de política pública, e não de investigação propriamente dito. Agora, mesmo 

assim, é muito difícil você... quer dizer, a decisão de que elementos incluir numa listagem 

como essa; como identificar esses elementos; como segmentá-los; como decidir quais serão 

incluídos e quais não serão incluídos; qual é, digamos, a extensão do processo de 

investigação que se pretende abranger; qual é a profundidade com que se pretende... ou 

densidade com que se pretende identificar determinada prática social, tudo isso é muito... 

Tudo são questões muito relativas, são decisões de projeto que têm a ver com o que se quer 

conhecer. E havia... Quer dizer, como esse era um trabalho de consultoria, ele respondia ao 

termo de referência. E o termo de referência era muito ambicioso, porque queria saber tudo a 

respeito de tudo no Brasil inteiro. Então, um instrumento que revelasse tudo sobre tudo no 

Brasil inteiro, e que pudesse ser abrigado no Brasil inteiro. E é complicado, porque de cara eu 

deixei claro que não seria nada parecido a um instrumento de recenseamento. Por exemplo, 

que você tem lá a planilha do recenseamento, vai lá, contrata 2 mil investigadores que vão, 

batem de porta em porta, fazem uma amostra e preenchem uma coisa. Não é isso. 

 

C.C. – Você mistura rituais com receitas, com... 

 

A.A. – Rituais com receitas, são formas de expressão, festas, ocupação de lugares, e 

celebrações de vários tipos, tanto as políticas quanto as religiosas, enfim, que são.... Todas 

são tudo, de uma certa maneira, não é? Então, o que se privilegia em cada situação. Então 

esse instrumento foi, enfim, pensado como um pano de fundo para essas políticas. Eu propus 

que ele tivesse vários... que pudesse se desenvolver em vários níveis. E, digamos, o trabalho 

acabado seria da natureza de um estudo etnográfico sobre uma região. E o ponto de partida, 
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vamos dizer, seria o que eu chamei de levantamento preliminar, que era a identificação do 

conjunto de manifestações culturais, elementos culturais, que determinado grupo social 

considera como representativo do seu modo de vida, de sua identidade, de sua maneira de ser, 

etc. Porque eles querem pôr na vitrine, essa vitrine consagrada pelo Iphan. E a minha 

proposta é que fosse um trabalho basicamente, digamos, estruturado em termos territoriais, 

porque isso permitiria justamente... quer dizer, valorizar as relações entre diferentes 

atividades e práticas num determinado território e para determinado grupo social, mas, muitas 

vezes, na aplicação dessa metodologia, tem sido preferido usar aquela escolha da realidade 

folclórica tradicional de trabalhar o elemento cultural per se: é o bumba meu boi no Brasil e 

no mundo; é o fandango não sei onde; é o samba não sei o quê. Essa não era a ideia, mas está 

sendo o uso. E, na verdade, a proposta se prestava para as duas possibilidades, porque são 

práticas e pessoas em territórios. Aí você pode articular pelas práticas ou pelas pessoas, ou 

pelos territórios. 

 

C.C. – Continuando sua trajetória como gestor de políticas públicas, você já tinha tido uma 

experiência no nível estadual e municipal e aí passa ao federal, com o Iphan, que você preside 

entre 2004 e 2006, de março de 2004 a fevereiro de 2006, e aí eu queria falar da tua 

experiência, lá, no Ministério. O Gilberto Gil era ministro da Cultura. Como é que você foi 

convidado para ir para o Iphan? 

 

A.A. – Bom, foi pelo imaterial, justamente pelo... O primeiro convite foi para que eu dirigisse 

o Departamento de Patrimônio Imaterial, que seria implantado, finalmente, no Iphan. Não 

havia até essa época. Houve um decreto desse período que criava um Departamento do 

Patrimônio Imaterial, e a questão que se colocava era a de criar um órgão que pudesse 

administrar essa política. Bom, eu estava envolvido com esse assunto desde sempre – na 

verdade, desde antes da Constituinte, como pesquisador; depois, como gestor; e no caso 

específico do patrimônio imaterial, até como consultor – e foi um convite muito tentador, 

porque era para começar... na verdade, criar uma nova instituição. Meu percurso é sempre 

criando novas instituições. É engraçado isso. A gente começa a relatar e se dá um pouco 

conta dessa recorrência. Mas, enfim... Então, o primeiro contato que foi feito comigo foi para 

que eu fosse diretor do Departamento do Patrimônio Imaterial. Isso foi em dezembro, mais ou 

menos. E eu cheguei a assumir esse departamento por um mês, uma coisa assim, mas logo em 
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seguida veio o convite para que eu me tornasse presidente do Iphan. Por conta da importância 

dessa política, eles tinham feito sondagens em relação ao meu nome... Foi, de fato, uma 

iniciativa deles e sem nenhum envolvimento político nem partidário, nada disso; foi uma 

coisa... 

 

C.C. – Deles que você fala, do Iphan? 

 

A.A. – Do Ministério: do Gil e do Juca Ferreira. Conversei com o Juca e ele me disse: “Olha, 

consultei dez pessoas, nove achariam ótimo você assumir a presidência do Iphan, um não 

teria objeção”. Faz sentido. Quer dizer, não a unanimidade; faz sentido o assunto, na minha 

trajetória. Então eu fiquei bastante tentado, acabei aceitando e fui. Mas foi uma experiência 

difícil, porque... Quando eu fui do Condephaat para a criação do Conselho Municipal em 

Campinas, eu vivenciei uma experiência que eu acho uma experiência bastante significativa, 

da diferença entre ser gestor de uma política estadual e municipal. Porque os processos, na 

área da cultura... Porque a cultura acontece no território, e por mais que você... Quer dizer, a 

não ser que você tenha uma visão muito abstrata a respeito dos processos culturais, dos 

instrumentos que podem ser utilizados para a gestão cultural e tenha uma paixão por isso, 

pela criação desses instrumentos e pelo manejo deles, é sempre muito mais interessante e é 

mesmo, para mim, apaixonante fazer o trabalho no terreno, o trabalho no chão, o trabalho no 

nível das pessoas, como pedestre. Eu sempre preferi uma mesa, uma escrivaninha, uma 

prancheta de trabalho, uma mesa de seminário do que uma escrivaninha de chefe de alguma 

coisa. E não é uma... É verdade. É assim. Então, no Iphan... Eu já tinha sentido... Quando eu 

cheguei em Campinas, eu percebi como eu tinha estado longe, estando no Condephaat. 

Porque as decisões que eles tomavam no Condephaat só podiam acontecer, evidentemente, 

nas cidades. E entre a decisão de um órgão estadual e o acontecimento na cidade vai, assim, 

uma distância imensa, e as mediações são inúmeras, E essas mediações não só diluem como, 

muitas vezes, interceptam, ou desvirtuam o sentido da decisão que foi tomada no conselho, 

na mesa do presidente, etc. Quer dizer, a implementação de uma política, quando você vê do 

outro lado, no concreto, pode ser muito... Quer dizer, a avaliação de uma determinação 

política, quando você vê do ponto de vista... quando você vê no concreto e no particular, pode 

ser muito desanimadora. Se você trabalha com indicadores também abstratos, com médias, 

com tendências, com isso e aquilo, você pode considerar que determinada decisão surtiu... 



 
 

43 
 

quer dizer, se transformou em processos reais na direção esperada. Ou se não foi na direção 

esperada, foi em outra, que você pode eventualmente corrigir, mitigar, fazer isso, fazer 

aquilo. Isso quando você avalia com instrumentos compatíveis com o nível em que a 

decisão... o nível administrativo hierárquico ou, no caso, dos entes federados em que a 

decisão é tomada. Mas se você atravessa essa barreira, essa fronteira – e eu acho que aí eu 

devo à minha condição de antropólogo essa atração incontrolável para ver como as coisas 

acontecem lá no concreto [risos] –, fica muito complicado, muito decepcionante. Então, no 

caso do Condephaat, por exemplo, o que eu acho que resultou de positivo, além de 

tombamentos específicos, isso e aquilo, que podem ter surtido ou não os efeitos que a gente 

esperava. Acho que o efeito positivo da minha gestão foi estimular os movimentos sociais, 

que, na época, juntavam questões de patrimônio com questões ambientais. Isso deu para ver 

como resultado na criação dos novos conselhos, inclusive o de Campinas, do qual eu fui um 

dos agentes – mas em outros lugares também aconteceu –, na modificação do perfil dos 

conselhos e dos conselheiros. Quer dizer, os conselhos se tornaram mais diversificados, 

menos elitistas. E eu tive essa percepção de que, dependendo do nível em que você se coloca, 

a avaliação pode ser outra e que o meu interesse sempre foi pela coisa no chão. No plano 

federal, isso é elevado, sei lá, à milésima potência, também porque as questões políticas são 

muito mais complicadas. Quando você administra... Quer dizer, uma política que abranja o 

país como um todo, ela se volta para toda diversidade política que constitui o cenário político 

do país num dado momento: todas as alianças, todas as resistências, todas as brigas políticas 

permeiam esse espaço que separa a instância de decisão e os estudos técnicos e a realidade lá 

fora. Então foi muito desgastante, em termos pessoais, a condução desse tipo de processo. 

Acho que eu não sou a pessoa adequada... Acho não; eu não sou a pessoa adequada para isso. 

Porque você tem que ser uma pessoa com outro tipo de olhar, outro tipo de interesse, outro 

tipo de perfil, sei lá. Esse é por um lado. Esse é o meu lado. O outro lado é que as gestões têm 

o tempo dos mandatos. O meu primeiro ano como presidente do Iphan foi muito diferente do 

meu último ano na presidência do Iphan, tendo em vista o apoio que o Ministério dava às 

minhas ações e às minhas decisões. Não era uma questão só de ter autonomia; é de poder, de 

fato, exercer a condição de ser o presidente de uma autarquia dentro de um ministério. Isso é 

muito complicado, no regime centralizador – centralizado e centralizador – em que nós 

vivemos, extremamente autoritário e muito pouco aberto. Talvez, até mesmo pela 

complexidade do tecido político que está por trás disso, quer dizer, sobre o qual essas 
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instituições atuam, ele é muito... Há um controle muito mais rígido, em termos da 

compatibilidade entre as ações de uma unidade de um órgão federal e, digamos, o gestor e a 

administração central daquela unidade, do que eu vivia na cidade de Campinas ou no estado 

de São Paulo. Não é da mesma qualidade e não é a mesma realidade ou um pouco mais 

complicada; é outra. Justamente porque, por mais que... Porque a heterogeneidade política é 

muito maior e porque, também, o território é muito mais amplo e a estrutura da instituição é 

muito esgarçada. Quer dizer, o Iphan é uma instituição gigantesca: ela tem uma estrutura 

maior do que o Ministério da Cultura, em termos de superintendências e escritórios regionais. 

Ele é anterior e maior do que o Ministério da Cultura. E ao se aproximar o período de 

mudança de presidente, as eleições, quando o processo eleitoral começou a se desenvolver, 

houve uma fragilização crescente, a meu ver, dos vínculos entre a presidência, a direção 

central do Iphan e as pontas, como se chama, porque muito mais as interferências... Quer 

dizer, eu considerava interferência, na medida em que eu tinha uma visão integrada e 

unificada da instituição, e que não era avaliada dessa forma pelo ministro porque o 

Ministério, na verdade, é o todo. É evidente, o Ministério é o todo. Nunca achei que o Iphan 

fosse maior que o Ministério, nada disso. Mas o Iphan tinha os instrumentos de que o 

Ministério precisava para se radicularizar, para estabelecer esses vínculos com o país e com 

os políticos locais, e com os prefeitos ,e com os governadores, e com os senadores, e com os 

deputados, quer dizer, com todo o aparato político que implica um país. E aí o papel do 

gestor, ou você... Digamos, se você se contenta em implementar políticas genéricas e com 

resultados vagos, tudo bem, a pessoa fica, vai fazendo, é um funcionário, é um operador 

daquela máquina. Sem demérito para o funcionário, mas é um operador daquela máquina. 

Agora, se você tem um projeto intelectual, que também é pessoal, que também... não dá certo. 

 

C.C. – Imagino que qualquer transformação da instituição seja muito difícil, também, não é? 

 

A.A. – Também. 

 

C.C. – Da organização, enfim.  

 

A.A. – Também. É claro que eu sempre fui identificado como sendo o presidente que 

implementou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e o Departamento do Patrimônio 
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Imaterial, fez a metodologia do Inventário. E o Iphan é, principalmente, uma instituição do 

pedra e cal, quer dizer, o grupo hegemônico pedra e cal. Mas isso também tem mudado 

bastante. E eu consegui fazer um concurso... Foi uma coisa importante. Consegui fazer o 

primeiro concurso do Iphan. Foram admitidos, sei lá, 200 técnicos, em dez áreas diferentes, 

que iam da engenharia à antropologia, das superintendências. E como foi o primeiro concurso 

realizado, dessa natureza, os candidatos eram excelentes. Foi selecionado gente muitíssimo 

boa, que foram para as superintendências do Brasil inteiro. Mas o que aconteceu? Os salários 

na cultura são mais baixos do que os salários, por exemplo, do Ministério do Planejamento. 

Então, ao mesmo tempo que se anunciou o concurso para técnicos do Iphan, da engenharia, 

antropologia, história, blá, blá, blá. Havia o concurso do Ministério do Planejamento para 

gestor, o concurso de... não me lembro o nome do cargo. Seria um cargo equivalente, um 

técnico do Ministério do Planejamento, ganhando praticamente o dobro do que um técnico do 

Iphan, que era colega de faculdade do... Os dois, recém-graduados: um saiu da Faculdade de 

Administração ou de Economia, e o outro saiu das Ciências Humanas ou da Engenharia. E o 

que aconteceu é que essas pessoas, que eram ótimas, muitas delas, eu fiquei sabendo disso 

depois, acabaram se candidatando em concursos de universidades e se transformaram em 

professores universitários. Alguns até compatibilizaram e acumularam as funções, sendo 

professores e técnicos, mas muita gente saiu do Iphan, onde ganhavam pouco, e foram 

trabalhar nas universidades, onde ganhavam muito mais, ou abriram um escritório de 

consultoria, ou sei lá. Então, eu sei que passados dois anos ou três anos, o Luiz Fernando de 

Almeida, que foi meu sucessor, ele fez um novo concurso, onde contratou mais pessoas, para 

justamente repor aquelas vagas, que tinham sido conseguidas a duríssimas penas. Você pode 

imaginar o que é conseguir 200 vagas para um concurso público no Brasil, na Cultura. E com 

isso eu não tinha tanta resistência, vamos dizer assim, por parte dos setores, vamos dizer, 

hegemônicos do Iphan ou das superintendências do Iphan. A coisa era... às vezes, sim, às 

vezes, não. Tanto que na primeira marola que fizeram para eu sair, houve um apoio maciço 

dos superintendentes para que não, que eu ficasse, porque, realmente, as coisas estavam 

caminhando bem. Mas aí, depois da primeira, vem a segunda; depois da segunda, vem a 

terceira; depois da terceira, vem a quarta; aí chegou um momento em que eu digo: “Não, vou-

me embora. Realmente, não tem mais sentido ficar aqui”. 

 

C.C. – Teve um momento que invadiram o teu gabinete no Iphan? 
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A.A. – Invadiram o meu gabinete. Foi uma coisa... Uma loucura! Invadiram o meu gabinete e 

eu fiquei sem saber até hoje quem foi e por que foi. Quer dizer, invadiram e... No final de 

ano. Eu estava no Rio nessa época, porque o Rio é mais perto do Iphan do que São Paulo, e 

tinha um gabinete no Rio, também, e aí eu tinha passado o fim do ano em casa e ia voltar, ia 

reassumir, acho que no dia 2 de janeiro, sei lá. Quando recebo um telefonema do gabinete, 

pensando que era para confirmar meu horário de voo... “Presidente, seu escritório foi 

invadido!” Arrombaram a porta, reviraram documentos e gavetas e não sei o quê. Chamamos 

a Polícia Federal, a segurança. O diretor de administração cuidou desse assunto e fez o que 

tinha que fazer. A Procuradoria Jurídica se envolveu, e tentamos... No fim, nós tentamos 

imaginar o que teria acontecido. Chamei lá o marceneiro do Iphan, um outro que sabia 

consertar fechaduras, para ver por onde as pessoas tinham entrado, quem tinha sido... 

 

C.C. – Mas eram funcionários que invadiram? 

 

A.A. – Não se sabe. E não se sabe qual foi o objetivo dessa invasão, se estavam procurando 

documentos. Porque eles foram... Entraram por uma sala... Eu tinha uma sala reservada, atrás 

do gabinete, que dava para o corredor. Entraram, aparentemente, por essa sala. Porque as 

portas foram arrombadas nessa direção. Atravessaram meu gabinete, reviraram, remexeram 

tudo, foram para o gabinete do chefe de gabinete... Aliás, do chefe de gabinete, não foram. 

Passaram por uma antessala, depois foram pelo corredor e entraram numa sala de arquivos, 

onde tinham os arquivos de processos, arquivos daqueles de aço fechados, lacrados. 

Tentaram arrombar, acho que eles não conseguiram, foram para a Consultoria Jurídica, que 

era no final do corredor, no mesmo andar. Abriram gavetas das escrivaninhas dos 

procuradores e remexeram tudo. E nós não conseguimos entender qual era o objetivo. 

Aparentemente, nada foi furtado, nenhum documento faltava, quer dizer, uma coisa 

inexplicável. Eu pedi o apoio do Ministério da Cultura para a apuração dessa invasão e o 

apoio foi nenhum. 

 

C.C. – Mas você atribui que tinha interesses partidários, também, ou não? 

 

A.A. – Não. 



 
 

47 
 

 

C.C. – Porque a área de cultura, ainda mais no governo do PT, ela é muito disputada também 

por quadros do partido. Mas aí fica nas mãos, em vários lugares, não do partido. Não sei 

como é que isso funcionava, dentro... 

 

A.A. – Sendo franco, o que eu aprendi a respeito dessa lição, quer dizer, não só desse 

episódio, mas da minha experiência no Ministério da Cultura, é que o PT não faz novos 

amigos. 

 

C.C. – Não faz? 

 

A.A. – Novos amigos. Você não sendo do partido, você é cidadão de segunda classe. No 

início, eu tinha o que eles não tinham, que era o know-how para criar uma coisa que era 

inexistente. E eu tenho impressão de que eu tive esse apoio por essa razão, porque eu tinha... 

A moeda de troca era o que eu podia oferecer como conhecimento. Enfim, foi o que... E no 

momento que esse trabalho começou a ser rotineiro, entraram... Quer dizer, não sei se é... É 

muito difícil eu explicar esse processo, mas o que eu posso entender é que, com o passar do 

tempo, meu trabalho ficou rotineiro, evidentemente, quer dizer, algumas rotinas foram 

implantadas, o apoio político do ministro... Não tanto do Gilberto Gil, porque ele foi uma 

pessoa que eu sempre tive uma relação bastante... muito boa, até pessoal. Mas ele foi se 

tornando bastante ausente no Ministério. O Ministério, na verdade, quem... O gestor do 

ministério era o Juca Ferreira. Ele era secretário-geral de fato e, nas ausências do Gil, ele é 

que administrava. E eu despachava muito mais com ele do que com o Gil. Eu acho que houve 

um mau entendimento. Eu não fui o único que teve dificuldades dessa natureza: o Antonio 

Grassi teve dificuldades na Funarte, também; o Pedro Corrêa do Lago, que foi presidente da 

Biblioteca Nacional, também teve dificuldades do mesmo tipo, de estrutura de autoridade 

mesmo. E, de fato, não é que eu enfrentasse o ministro, ou enfrentasse o secretário-geral do 

Ministério; é que eu entendo que o Iphan é uma autarquia e eu entendo que uma autarquia 

não é um departamento. E que uma autarquia deve ser gerida a partir de um conselho, e o 

Iphan tem um conselho, um conselho consultivo, que tem um papel que eu levo a sério. E não 

foi tão levado a sério, assim, por eles. É difícil dizer isso, mas é verdade, é o que eu sinto, é 

uma impressão honesta, eu acho que é isso. Então achei que, à medida que o trabalho foi se 
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cristalizando, essa linha nova, essa nova política foi se cristalizando e foi precocemente se 

burocratizando... Porque eu acho precoce, porque dois anos não é tempo para nada. Mas, de 

qualquer forma, ela foi tomando forma. Esse processo foi concomitante à perda de apoio no 

Ministério, à diminuição das verbas e a notícias do tipo... “Ah! O ministro está usando... O 

Ministério está usando uma sala, lá, na superintendência da Bahia.” “O Ministério está 

usando agora uma sala na superintendência do Pará.” “Agora o Ministério resolveu mudar a 

sede do Iphan de Recife do prédio tal, que vai ser museu não sei o quê, para tal lugar assim, 

assim.” O que é isso?! Então o meu dia a dia... Isso tendo que viajar o território nacional. Era 

uma loucura! Acordava às quatro da manhã e dormia meia-noite, onze horas da noite, porque 

eu ia para o Amapá, depois ia para o Rio Grande do Sul, depois ia para... É difícil eu... 

Embora eu tenha sido muito crítico da maneira como os museus saíram do Iphan, eu sempre 

concordei e continuo concordando de que o Iphan era grande demais e que era necessário 

especializar mais as funções do Iphan, e a saída dos museus contribuíram bastante para isso. 

Podem, poderiam, poderão contribuir bastante para isso. Mas não é só essa a questão. Têm 

várias questões aí. E uma delas, que pega mesmo, é a visão, é a compreensão da estrutura de 

autoridade de uma organização complexa como o Ministério: a autonomia dos gestores de 

segundo escalão; a diferenciação entre departamento, secretaria e autarquia; e as afinidades 

ou os embates político-partidários, embora eu não tenha partido nenhum; e esse 

aparelhamento de fato dos órgãos do governo federal que tem ocorrido. E não foi só na 

cultura. 

 

C.C. – Quer dizer, parece que da tua experiência como gestor no nível municipal e estadual, 

no federal, foi a que menos satisfez. 

 

A.A. – O federal foi o que menos satisfez. Foi. É o que menos recursos tem. Acho que a 

gestão da cultura... Porque a questão da cultura não é tanto o que, mas é o como, e esse como 

implica num contato próximo, numa proximidade grande, numa participação mais intensa e 

mais interna nesse processo de mediação – as mediações culturais que estava falando antes –, 

nesse processo de mediação, que é incrementar uma  política cultural. O excesso de 

burocracia, nesse meio de campo, atrapalha mais do que ajuda. 

 

C.C. – Quer dizer, você saiu no início de 2006. 
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A.A. – [Saí no início] de 2006. 

 

C.C. – Pediu demissão, eles aceitaram... 

 

A.A. – Pedi demissão e saí. 

 

C.C. – E aí voltou à Unicamp? Quer dizer, você se aposentou logo depois, não é? 

 

A.A. – Não. Eu já tinha me aposentado. 

 

C.C. – Ah! Já tinha se aposentado. 

 

A.A. – Eu me aposentei quando abri a minha empresa de consultoria, em 1997. Porque eu 

comecei a trabalhar em 1966 ou 1965. 

 

C.C. – Mas você continua ligado como professor associado? 

 

A.A. – Continuo. Esse ano, eu estou dando aula na graduação e estou desenvolvendo um 

projeto... A história se repete [risos]. Eu propus a criação do Fórum Interamericano e 

Caribenho do Patrimônio Cultural e um... 

 

C.C. – Mas isso na Unicamp? 

 

A.A. – Na Unicamp, mas com o apoio da ABA, do AAA [American Anthropological 

Association] e do Society for American Anthropology, e eu vou propor agora, mais adiante, 

para a Associação Latino-Americana de Antropologia. A ideia é fazer um fórum de 

pesquisadores que trabalham no continente e das comunidades que são afetadas pelas 

políticas na área do patrimônio, e evitando a separação entre a América Latina e as demais e 

do sul e do norte, pensando em territórios que são interconectados por vários processos e... 

Afinal, já existe internet, já existe... É mais fácil. 
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C.C. – As redes, não é? Todo mundo fala em redes, hoje. 

 

A.A. – As redes, as redes sociais. É mais fácil isso. 

 

C.C. – Agora, você tinha mencionado, não sei se me enganei, que você teve o escritório de 

consultoria até 2005. Mas você continua como consultor. 

 

A.A. – Não. Em 2005, não. Desculpa, então foi antes. Foi até... É que o escritório foi fechado 

em 2005. Quando eu fui para o Iphan, em 2004, eu me desincompatibilizei, e Marília assumiu 

a diretoria do escritório. E como eu tinha muitos trabalhos na área cultural, o que eu fiz foi 

encerrar aqueles trabalhos. E com isso encerrei também a empresa, porque a empresa era, na 

verdade, o apoio para o meu trabalho de consultor na área cultural, que se tornou, cada vez 

mais, o trabalho na área de patrimônio. E eu não quis – nem podia, nem quis – continuar 

como consultor e também como presidente do Iphan. Não dava certo. 

 

C.C. – Mas depois você retomou? 

 

A.A. – Não. Aí encerrei, resolvi encerrar a empresa, porque é complicadíssimo manter a 

empresa, e caríssimo. 

 

C.C. – Imagino. Bom, você mencionou já, através tanto da Associação Latino-Americana 

quanto agora desse Fórum, essa ligação latino-americana. Eu queria só te perguntar, até 

porque esse projeto, originalmente, surgiu a partir de um edital do CNPq sobre os países de 

língua portuguesa. Você teve a experiência de participar do primeiro Congresso Luso-Afro, lá 

em Coimbra, em 1991. 

 

A.A. – Foi. 

 

C.C. – ...que foi muito famoso, que foi o Florestan [Fernandes]; eu me lembro, foi também o 

Gilberto [Velho]; foi o Otávio [Velho]; foi o Wanderley Guilherme dos Santos... 

 

A.A. – Isso. 
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C.C. – Foi uma série de pessoas que, muitas vezes, pela primeira vez, alguns estavam sendo 

vistos lá pelos colegas portugueses. Como é que foi esse...? O Boaventura [Boaventura de 

Sousa Santos] que organizou. 

 

A.A. – É, foi muito proveitoso, na verdade. Porque, a partir desse contato, criou-se uma rede 

de estudos de cultura e cidade, eu acho. Era sobre estudos urbanos, uma Rede de Estudos 

Urbanos, e foi um projeto Capes/Jnict, a instituição portuguesa que apoiava na parte 

portuguesa, de intercâmbio entre a Unicamp e Coimbra, a Faculdade de Economia de 

Coimbra. O Carlos Fortuna, sociólogo, que trabalha... 

 

C.C. – Que trabalha com patrimônio, turismo... 

 

A.A. – Exatamente, desenvolveu esse trabalho também a partir desse tipo de... dessa relação. 

Nós participamos da mesma mesa, no primeiro Luso-Afro. E ele participa daquele centro 

dirigido pelo Boaventura. 

 

C.C. – O CES [Centro de Estudos Sociais]? 

 

A.A. – Durante bastante tempo nós mantivemos intercâmbio, nessa rede. Várias teses de 

doutoramento de orientandos meus foram desenvolvidas nesse contexto e alguns desses 

orientandos continuam participando dessa Rede de Estudos Urbanos, continuam publicando. 

Carlos Fortuna continua participando dela, e o Rogerio Proença, que é meu ex-orientando, 

participa. Ele é o coordenador da parte brasileira, atualmente. Eles continuam se reunindo 

periodicamente. Então foi muito positivo. 

 

C.C. – Agora, as ciências sociais, em Portugal, até, vamos dizer, pelo aspecto mais tardio, por 

conta de a ditadura deles ter se prolongado, e a institucionalização mais recente, a impressão 

que eu tenho é que é muito menos conhecido o que os portugueses faziam lá do que eles 

conheciam os brasileiros... 

 

A.A. – Com certeza. 
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C.C. – ...que já tinham os livros e, enfim, conheciam essas pessoas. 

 

A.A. – Com certeza. 

 

C.C. – Essa foi a tua impressão, também? 

 

A.A. – Foi. Foi. Embora... Quer dizer, em alguns casos, numa determinada área de 

conhecimento, como nessa área de patrimônio, turismo, cidade, estudo das cidades históricas 

e tudo mais, tanto a equipe coordenada pelo Carlos Fortuna, na Faculdade de Economia, 

quanto o nosso grupo aqui em Campinas, a linha de pesquisa Espaço e Poder, do projeto 

Reconfigurações, identidades, etc., tinham uma boa interlocução teórica e líamos, em grande 

parte, mesmos autores de outras origens e conhecíamos poucos trabalhos uns dos outros. Por 

isso essa comunicação foi bastante duradoura. E ela continua até hoje. São, também, mais de 

20 anos. E eles têm publicado, e eu tenho publicado coisas com eles. 

 

C.C. – Você está querendo... 

 

Participante – É que vai acabar a fita. 

 

C.C. – Então deixa. 

 

A.A. – Mas aí, só contar uma experiência que vai dar tempo de contar... 

 

C.C. – Quanto tempo tem? 

 

Participante – Acho que uns cinco minutos. 

 

C.C. – Dois minutos. Só dizer que, em termos de experiência de país de língua portuguesa, é 

uma experiência mais interessante... Essa foi ótima e tenho ótimas lembranças e boas 

relações, muito produtiva, foi muita coisa produzida e publicada, etc. Mas eu não queria 

deixar de mencionar a minha experiência em Moçambique, onde eu fui pesquisar justamente 
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o patrimônio imaterial e onde retornei ultimamente, e o que eu estou escrevendo hoje é sobre 

essa experiência em Moçambique, a Ilha de Moçambique, com a população makhuwa nahara 

da Ilha de Moçambique. 

 

C.C. – Ah, não, quero falar mais sobre isso. Espera para trocar. 

 

A.A. – É muito interessante. 

 

[FINAL DO ARQUIVO 02] 

 
C.C. – Só explorar um pouco mais essa sua experiência moçambicana. Quando é que ela 

começou? E por quê? 

 

A.A. – Ela começou em 2007, a convite da Unesco. Eu fiz dois seminários, workshops. Um 

em Madagascar e outro em Moçambique, atravessando o canal, sobre a Convenção para a 

Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, de 2003. Porque eu acompanhei a Convenção desde 

1998, 99, até agora. Tenho estado bastante envolvido com a Convenção de 2003. Neste ano 

mesmo vou numa reunião da Unesco, agora, no final do ano. E eles me convidaram, a Unesco 

me convidou, então, para o escritório da Unesco em... Foi em Moçambique. E me convidou 

para dar dois cursos, um lá e outro em Madagascar, sobre a Convenção, os conceitos 

operacionais da Convenção, a ideia da Convenção, a história toda. Aí eu dei esse curso em 

Madagascar, foi muito interessante a experiência, e também fiz em Moçambique. Agora, em 

Madagascar, o trabalho, quer dizer, a continuação desse trabalho não se desenvolveu pela 

situação política do país: é extremamente complexa. Tem uma presença de uma elite religiosa 

muito conservadora. E quando nós discutimos as questões das ameaças às práticas culturais 

vigentes, a primeira que surgiu no seminário foi a demonização das práticas de culto aos 

ancestrais por parte das autoridades religiosas do país. Estourou na sala de seminário, e a 

coisa foi, extremamente, conflituosa. E o trabalho acabou não prosperando. Mas, em 

compensação, em Moçambique, esse trabalho inicial acabou dando lugar a um retorno do 

trabalho de formação de pesquisadores do Instituto de Pesquisas Socioculturais de 

Moçambique (Arpac). A sigla não corresponde ao nome.  

 



 
 

54 
 

C.C. – Está ligado à universidade? 

 

A.A. – Não. Está ligado ao Ministério da Cultura. Mas é um órgão de pesquisa do Ministério 

da Cultura e que tem uma estrutura semelhante ao Iphan, na medida em que ele tem 

superintendências ou unidades por todo o país. E por esse sistema, por essa rede, eles 

implementam pesquisas e elaboram publicações, filmes, etc., tentando... é um processo de 

construção nacional. Um trabalho bastante corajoso, difícil, de construção nacional, dado o 

passado de guerras tão recentes e revoluções, e guerra civil e, enfim, o passado colonial 

devastador. E nesse seminário que... nesse curso que eu dei posteriormente para esses 

pesquisadores, nós resolvemos fazer um projeto piloto, uma pesquisa piloto na Ilha de 

Moçambique.  Lá reuni um grupo de 12 pessoas de diferentes regiões do país, e fizemos um 

trabalho de inventário justamente do patrimônio cultural makhuwa nahara, que é a população 

local deles, de Moçambique. E foi uma experiência fantástica. 

 

C.C. – Você foi várias vezes? 

 

A.A. – Fui várias vezes, voltei, fui e voltei. E, principalmente, consegui fazer uma... quer 

dizer, estabelecer essa relação em rede com pesquisadores de diferentes partes do País, de 

diferentes etnias. E observar essa dinâmica das relações interétnicas no país, e mediadas pela 

estrutura de Estado, o processo de construção nacional na área da cultura, em interface com 

saúde e educação. Um esforço muito grande, evidentemente, com resultados bastante 

relativos, vamos dizer assim, mas um esforço enorme para construir um país, depois desse 

passado devastador que eles tiveram, e enfrentando as dificuldades da sua multiétnica que o 

País se encontra, com as várias línguas nacionais e uma tendência, digamos, a uma 

hegemonia, uma situação o hegemônica das culturas de línguas do sul do país, da região de 

Maputo. E foi interessante trabalhar com essa população makhuwa porque eles são de 

origem... de maioria muçulmana.  Eles têm escrita árabe, e é uma situação bastante 

interessante, bastante complexa, porque o espaço que eles ocupam é pequeno. A ilha tem 

mais ou menos seis quilômetros de extensão por menos de um de largura, mas ela está 

registrada... tem registros de vida social estruturada nessa ilha desde o século 15 e 14. Eles 

mantiveram relações comerciais com árabes, com indianos, além dos povos do continente. E 

era um entreposto, tanto que Vasco da Gama ficou ali, se instalou ali, e essa foi a primeira 
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capital, na verdade, do Império Português nessa região da África Oriental. E foi uma 

experiência muito rica, porque, diferentemente do Brasil, é claro, é uma situação bastante 

mais... [pausa] é mais densa, ela é mais abarcável, mais... 

 

C.C. – A dimensão geográfica é diferente. 

 

A.A. – Dimensão geográfica diferente, e as relações, mais observáveis. Quer dizer, o trabalho 

etnográfico flui melhor, numa situação dessa natureza, desse tipo. E os pesquisadores foram 

muito interessantes, tinham um perfil muito interessante. Porque tinha desde linguistas a 

historiadores, antropólogos, sociólogos; pessoas que não tinham propriamente uma formação 

universitária, tinha um fotógrafo na equipe, tinha um cinegrafista. E é interessante, o fato de 

eles todos serem iniciados em outras culturas permitiu que a gente estabelecesse com a 

população da ilha uma relação bastante íntima, porque... É interessante perceber como os 

códigos culturais são tradutíveis e como alguns não se traduzem, não... Quer dizer, que seria 

muito difícil para mim, que não passei por rituais de iniciação do tipo dos que eles passaram e 

que não falo línguas que façam parte daquele universo linguístico, eu acho que não 

conseguiria construir com tanta rapidez o grau de intimidade e familiaridade que eles 

constroem, que eles construíram, que têm construído em campo, apesar das diferenças 

culturais entre eles. Então, nesse cruzamento de espaços privados e conversa com assuntos 

que envolvam intimidade, tudo isso. O fato de os dois interlocutores serem iniciados, embora 

em religiões diferentes, favorece demais a interlocução, a comunicação. E foi interessante, 

como antropólogo, ver todos esses níveis de mediação, vamos dizer assim, que vão se 

estabelecendo nesse processo de contato. 

 

C.C. – Não sei se você já está próximo do tema da construção social do espaço público, o 

título da pesquisa que você fez aqui, não é? 

 

A.A. – Pois é. Foi. E para a qual eu estou voltando agora. Isso é interessante. Eu estava com o 

Paisagens paulistanas ontem, lá na Unicamp, pesquisando e conversando com alguns 

pesquisadores sobre uma pesquisa semelhante à que eu fiz em São Paulo, em Campinas. 

 

C.C. – Paisagens paulistanas? 
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A.A. – Paisagens paulistanas. E que tem a ver justamente com a construção social do espaço 

público e a presença dos marcos patrimoniais, ou as tradições inventadas nesses espaços e nas 

relações de... nas mediações de diferenças, ou na marcação das diferenças. 

 

C.C. – Bom, acho que está ótimo. Não sei... 

 

A.A. – Não. Está muito bom. 

 

C.C. – Ah, não! Tem uma pergunta que a gente sempre fez para os entrevistados, que seria 

para destacar um livro, ou uma obra da tua trajetória. Se você tivesse que destacar um livro 

que te impactou, que foi fundamental mencionar, qual seria? 

 

A.A. – Que eu li? 

 

C.C. – Sim, que você leu, na tua trajetória. 

 

A.A. – Que eu li na minha trajetória? Repensando a antropologia, Edmund Leach. 

 

C.C. – Repensando a antropologia, do Leach. 

 

A.A. – Edmund Leach foi um marco. O ensaio Repensando a antropologia foi um marco. 

Tem outros livros que foram importantes, claro. O próprio Political Systems of Highland 

Burma e tudo mais. Mas aquele ensaio foi um ensaio muito estimulante, porque colocava 

duas perspectivas de conhecimento antropológico bastante... colocava em confronto duas 

perspectivas de conhecimento antropológico muito diferentes, distintas uma da outra, e que, 

na verdade, muitas vezes, é um pouco... são, de uma certa maneira, confundidas, quando se 

fala em antropologia social britânica: a antropologia que se preocupa com a comparação entre 

elementos passíveis de classificação, na tradição do Meyer Fortes, e o estudo das... O foco no 

objeto e o foco na relação. O foco nos objetos passíveis de classificação e o foco nas relações 

que articulam esses objetos. Essa diferença, eu acho... Para mim, foi muito marcante. E a 

minha opção, na época, pelo estruturalismo se deveu muito a esse ensaio. 
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C.C. – Muito bem. Ótima escolha. Está bom, Antonio. Muito obrigado pelo tempo. 

 

A.A. – Eu que te agradeço pela atenção... vocês, pela atenção. 

 

C.C. – [inaudível] aqui. 

 

A.A. – Muito bom. 

 

C.C. – Foi ótimo. 

 

A.A. – É uma viagem, essa entrevista, é uma coisa impressionante. 

 

C.C. – Espero que não tenha sido muito cansativo. 

 

A.A. – Não, não é. Ela estimula relações que não necessariamente a gente faz, porque poucas 

vezes a gente tem oportunidade de fazer um percurso tão longo, tão detalhado sobre a própria 

trajetória. Então eu te agradeço, agradeço a vocês por isso, pela oportunidade. 

 

C.C. – Imagina! Obrigado. Muito bom. 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 

 


