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Entrevista: 16.10.2015 
 
C.C. – Bom, Edna, em primeiro lugar muito obrigado aceitar participar dessa pesquisa. Prazer 
em estar aqui. Como eu disse, essa entrevista tem o objetivo de dar um panorama da história 
de vida sua. Então, gostaria de começar perguntando sobre sua origem familiar: onde você 
nasceu, sua família, essas coisas...  
 
E.C. – Bom, eu sou nascida em Belém. Você quer que eu olhe para onde? 
 
C.C. – Olha para mim. 
 
E.C. – Eu nasci em Belém, de uma família também daqui da região de origem, como uma boa 
parte... quem mora em Belém, de origem portuguesa e também origem indígena, 
provavelmente também sangue de origem africana, porque todo o processo de misturas aqui no 
Norte... Estudei aqui em Belém a graduação. Logo inicialmente estudei em um grupo escolar, 
Leandro Peixoto, e depois eu fui para uma escola de freiras, escola das freiras Dorotéias. Eu 
estudei todo o ginásio lá e finalizei a minha formação secundária no colégio Paes de Carvalho, 
que é um colégio tradicional de Belém. 
 
C.C. – Paes de Carvalho? 
 
E.C. – É, Colégio Estadual Paes de Carvalho, que foi importantíssimo na minha formação 
porque, além de ser tipo o Pedro II no Rio de Janeiro, era um colégio com uma sólida formação. 
Eu fiz o curso clássico e a gente já estudava disciplinas de filosofia, disciplinas de história com 
uma incidência grande de carga horária e as disciplinas de Ciências Humanas. Eu acho que 
esteve na origem da minha escolha para ir para a Sociologia esses anos, muito pouco por sinal, 
que eu passei no Colégio Estadual Paes de Carvalho – porque era um centro importante que 
fertilizavam discussões interessantes. Tinha um perfil político muito engajado dos estudantes 
e muitos professores também: movimento estudantil, movimento ligado a Igreja, a outras linhas 
políticas. Então, era um colégio que fervilhava muito a formação e ao mesmo tempo a ação de 
uma série de programas, de projeto dos estudantes. 
 
C.C. – Quais os anos que você estudou lá? 
 
E.C. – Eu estudei no Paes de Carvalho na década de 60.  
 
C.C. – Você começou a graduação em 66? 
 
E.C. – Eu comecei a graduação em sessenta... Foi em 66. Não, eu comecei a minha graduação 
em 65. Eu já fiz o concurso para a universidade em 71, então eu terminei... Eu passei poucos 
anos entre a minha formação na universidade e o concurso que eu fiz para professora. 
 
C.C. – Vamos falar um pouquinho mais sobre a sua família. O seu pai fazia o quê? 
 
E.C. – Olha, o meu pai fez muitas coisas. Basicamente o meu pai era comerciário. Ele era filho 
de uma família portuguesa, mas ele foi para Portugal quando nasceu e teve uma formação até 
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os doze anos. A formação do meu pai eu acho que foi a formação primária, embora ele 
escrevesse muito bem. Ele foi comerciário por uma boa parte da vida dele. Ele foi comerciante, 
porque, já no final da vida, ele tinha uma loja na Sete de Setembro, bem na área do comércio, 
que era a Casa das Redes. Então, ele tinha esse comércio. Em uma fase anterior ele foi também 
industriário. Junto com outro sócio eles foram proprietários de uma fábrica chamada fábrica 
Santa Maria de Sabões e Óleos – que foi, mais ou menos, na década de 40 e 50, quando, em 
Belém, tinham muitas fábricas pequenas de sabão, de óleo, de alinhagem, de sapatos. Havia 
um centro importante de industrialização ali na área do reduto da cidade. O meu pai foi 
proprietário dessa fábrica que existe até hoje. Nós não temos mais nada a ver com ele, porque 
ele vendeu logo. Ele passou alguns anos só como dono dessa fábrica e ela existe até hoje, ela 
mantém o mesmo ramo, mantém um mercado sólido, é bem interessante ver um pouco essa 
trajetória. 
 
C.C. – E o lado materno, sua mãe? 
 
E.C. – Do lado materno a minha mãe nasceu de uma família de portugueses. O meu avô era 
português, veio para o Brasil com dezoito anos e casado com uma filha de donos da terra. A 
minha avó tinha nascido em Belém, era de uma família que já vivia em Belém há muitas 
gerações e que tinha propriedade no rio Acará, Moju, Jambu-Açu eram as áreas, mais ou 
menos, que eles tinham... 
 
C.C. – Rio Acará fica...? 
 
E.C. – O rio Acará fica aqui na proximidade de Belém.  
 
C.C. – Mas na época que você era criança o transporte era...? 
 
E.C. – Sempre de barco, não tinha transporte rodoviário. O meu avô tinha uma propriedade lá, 
ele tinha uma serraria e tinha comércio. Era um pouco típico dos comerciantes que, aqui na 
região, ficam na beira de um rio ou na beira de um igarapé e que servem como um entreposto 
de uma comercialização muito comum aqui na região, que boa parte acabou. Mas o meu avô 
era português, trabalhava com essas atividades mais extrativistas e a minha mãe morava em 
Belém e morava também em um sítio em Acará. A mamãe estudou, quer dizer, os filhos vinham 
estudar em Belém, ficavam em Belém na época dos estudos e a minha mãe se formou em 
dentista. Inclusive, ela é a primeira dentista formada na Faculdade de Odontologia de Belém. 
 
C.C. – Isso que eu ia perguntar, porque na época não devia ser comum mulher se formar, a não 
ser professora e tal. 
 
E.C. – Não. Uma aluna minha do mestrado, Luzia Álvares, eu orientei a Luzia, fez pesquisa 
sobre mulheres nessa época, as mulheres que trabalhavam, ela que encontrou esse dado e veio 
me dizer que na área de odontologia a mamãe tinha sido a primeira estudante formada mulher. 
 
C.C. – Mas ela exercia a profissão? 
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E.C. – Exercia, exerceu a vida inteira, embora ela exercesse em casa, ela tinha o consultório 
dela em casa. Naquela época, uma parte da casa era separada para servir ou de escritório ou... 
Era um pouco o acerto que ela tinha feito com o papai de não ir trabalhar fora. 
 
C.C. – Eu acabei de entrevistar o casal Maués e a Angélica me disse que ela ia fazer um curso 
à noite e o pai a acompanhava, ficava sentado cochilando no fundo porque tinha que 
acompanhar a filha. Então, era uma sociedade muito conservadora nesse aspecto da mulher ter 
um papel muito reservado, protegido, entre aspas, no âmbito familiar, não é? 
 
E.C. – Eu tenho muito na memória as casas que moramos quando eu era pequena. Eu lembro 
que nós moramos em algumas casas na Braz de Aguiar, essas casas coloniais com uma sala 
grande. A sala era dividida ao meio e uma parte dela era o consultório da mamãe a outra parte 
era uma pequena saleta onde ficavam os pacientes esperando para serem atendidos. Isso 
ocupava uma parte do dia. Quando não tinha trabalho, a sala, digamos assim, era reapropriada 
pela família como a sala da casa que nós usávamos. Então é interessante, eu sempre me lembro. 
Quando eu penso na nossa casa, sempre o lugar do consultório dentário está lá. É um lugar um 
pouco do silêncio, um lugar em que as crianças não podiam fazer muito barulho porque tinham 
pessoas esperando para serem atendidas. A janela do sobrado só tinha uma, porque, em geral, 
eram casas com duas janelas -  esse que nós moramos era um sobrado de duas janelas. Então, 
era uma janela apenas e nós tínhamos que nos dividir. Naquela época ia-se a janela, era uma 
prática da cidade. A gente ia a janela no domingo a tarde, no final da terde, de noite para ver 
as pessoas passarem. Então, essa lembrança minha é muito marcada pelos lugares da casa, dos 
usos domésticos da nossa casa. 
 
C.C. – E quando você decidiu fazer Ciências Sociais, eles tinham outra expectativa para você 
ou...? 
   
E.C. – A expectativa era a clássica, não é? Eu nunca falei que queria fazer Medicina e 
esperavam que pelo menos eu fosse para o Direito. Foi interessante porque eu custei para 
decidir o que eu queria, eu gostava de estudar, sempre fui muito estudiosa. Eu sempre fui a 
primeira aluna da classe ou segunda aluna. Eu sempre fui muito estudiosa. Então, havia uma 
expectativa deles em relação a mim, mas eu não sabia o que eu ia fazer até, mais ou menos, o 
segundo clássico eu não sabia. Eu comecei a namorar com alguma coisa que eu ouvi falar que 
era a Sociologia. Então, foi um pouco um namoro a distância, eu comecei a comprar livros, ler. 
 
C.C. – Já no Paes de Carvalho, não é? 
 
E.C. – No Paes de Carvalho. Porque como no Paes de Carvalho nós estudávamos Filosofia, nós 
conhecemos... Os professores que davam aula para nós era um padre de esquerda, que, claro, 
foi levado de Belém a força e preso em um convento no Nordeste. Ele dava filosofia marxista 
e introduziu uma série de autores brasileiros, autores críticos. Então, eu entrei na Sociologia 
pela Filosofia e pela História também, porque História era uma disciplina... Também um 
professor muito bom, professor Milton Moreira, que nos dava aula, ele fazia um pouco os 
alunos serem protagonistas da história, quer dizer, se deslocarem no tempo e isso me fascinou 
muito. Eu cheguei na Sociologia um pouco por outras disciplinas e por interesse pessoal de 
comprar livros e ler. 
 



 
 

4 
 

C.C. – Gostava de ler, então. 
 
E.C. – Eu gostava de ler, porque eu não tive contato com outros sociólogos antes. 
 
C.C. – Você entrou em 65 na graduação. Então, quando teve o golpe de 64, você estava fazendo 
o clássico. Você lembra disso? Você participava do quê, era grêmio estudantil? 
 
E.C. – Olha, Celso, eu tive uma trajetória política desde o secundário. Eu estudei em colégio 
de freira, tudo bem. Mas lá no colégio de São Antônio das Dorotéias, nós tínhamos um grupo 
de JEC feminina. 
 
C.C. – Grupo Estudantil Católico. 
 
E.C. – Juventude Estudantil Católica era separado em meninos e meninas. Eu entreguei, nem 
sei como, mas muito rapidamente, o grupo de JEC do colégio e nós tínhamos encontros 
regionais, nacionais, locais. Enfim, havia um movimento muito forte com outros colégios e 
sempre colégios femininos. Então, fui presidente do grêmio do meu colégio, quando eu estava 
no primeiro ano do científico. Eu comecei o científico lá no São Antônio e foi depois para o 
clássico lá no Paes de Carvalho. No primeiro ano eu fui presidente do grêmio e como presidente 
do grêmio eu descobri que ia haver um congresso do UECSA, Congresso dos estudantes 
secundaristas do Pará. Não me lembro bem se é UECSA ou se é UECSPA. União dos 
estudantes secundaristas do estado do Pará.  Eu fiquei muito inquieta e quis participar. Algumas 
colegas de JEC disseram: “Tem que ter delegados para participar do congresso”. Eu levei a 
questão lá para o meu colégio, nós tiramos alguns delegados e fomos. Eu fui delegada para a 
comitiva. 
 
C.C. – Onde foi? 
 
E.C. – Foi em Belém. Eu não tenho ideia de onde foi, só sei que foi um colégio secundário do 
estado. Não consigo me lembrar onde. E nesse lugar eu acho que foi um fascínio para mim, 
porque primeiro eu estava dentro de uma congregação feminina e aí eu fui para um espaço que 
era um espaço público misto. Eu fiquei fascinada, porque eu nunca imaginava que tivesse tantos 
estudantes líderes, com propostas diferentes, pegar o microfone, ir lá em cima defender, 
sustentar uma ideia, uma proposta, uma estratégia de luta do movimento, luta por meia 
passagem, luta pelo ensino público. Essas bandeiras me fascinaram. Eu acho que essa foi uma 
porta também de contestação, porque a partir daí eu achava que não podia ser mais uma 
congregação voltada para a separação de gênero e sim se deveria trabalhar, discutir 
conjuntamente com os meninos e as meninas. Eu acho que foi um momento de mudança. Eu 
quero fazer uma correção porque eu me lembro que isso foi mais ou menos em, talvez, 62 ou 
63. Então, eu comecei a participar ativamente sem ter cargo de diretoria na União dos 
Estudantes Secundaristas, mas participar como JEC. Fomos a vários congressos em São Paulo, 
no Rio de Janeiro. Então, isso, para mim, foi, talvez, a coisa mais importante da minha 
formação política. Nas minhas opções de pesquisa, que eu nem se quer sabe que eu iria ter, não 
sabia da minha trajetória, mas eu acho que essas escolhas que eu fiz neste momento 
determinaram a minha trajetória. Quando houve o golpe de 64, eu já estava integrando o grupo 
da JUC, Juventude Universitária Católica. 
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C.C. – A senhora já tinha entrado na universidade? 
 
E.C. – Eu acho que eu entrei na universidade em 64, agora eu estou um pouco fazendo uma 
ligação com... Eu acho que eu entrei em 64 na universidade e não em 65. E eu já estava 
frequentando a União dos Estudantes Universitários do Pará. Digamos assim, a Une 
indiretamente e a... Qual é a sigla? União dos Estudantes do Pará... Bom, daqui a pouco eu me 
lembro. Por quê? Porque eu era namorada de um estudante universitário que era mais velho do 
que eu, ele era anterior a mim na entrada na universidade. 
 
C.C. – Mais velho quantos anos? 
 
E.C. – Mais velho não seria o caso, ele tinha entrado na universidade antes de mim. Então, ele 
já era... Ele foi do movimento secundarista. Quando ele entrou na universidade, ele já foi ser 
parte da União dos Estudantes Paraenses e eu estava com ele na UAP. Na véspera da invasão 
da UAP, eu estava lá na UAP. Eu tinha a carteirinha da UAP, eu frequentava as reuniões da 
UAP  desde o ano anterior. Então, eu pude acompanhar indiretamente a invasão da UAP. Por 
quê? Porque como o José Carlos fazia parte da diretoria, das comissões lá da entidade, eles 
participavam também da limpeza da entidade, carregar todos os livros, carregar todo o material. 
Então, eu acompanhei indiretamente esse processo: as pessoas que foram presas e depois a 
sequência dessas prisões, a luta pela liberação de vários colegas. Então, isso foi, assim, uma 
fase importante, determinante. 
 
C.C. – Você chegou a ser afetada pela militância? 
 
E.C. – Não, eu não cheguei a ser afetada não, apenas... Afetada assim, não é? Todos foram. 
Porque eu era muito envolvida no movimento estudantil e depois no movimento universitário 
ligado a igreja, nós éramos da JEC e da JUC. Com o golpe militar... O arcebispo, Dom Alberto 
Ramos, um dia reuniu lá na sede regional da CNBB todas as pessoas filiadas a JEC, JAC, JOC, 
JUC e etc., pela igreja leiga e ele disse claramente, depois de uma preleção de meia hora que a 
gente não entendia bem para onde ia, para um lado e para o outro, ele disse que a partir daquele 
momento estava desfeito a ação católica e cada qual fosse cuidar da sua vida.  
 
C.C. – Você acha que isso era uma adesão ao novo regime ou mais uma proteção? A Igreja 
funcionava como uma proteção nesse...? 
 
E.C. – Dom Alberto Ramos era muito conservador, muito conservador. Era uma luta interna. 
Vários padres mais de esquerda tinham se deslocado para outro lugar, compulsoriamente 
deslocados, não é? A Igreja era muito conservadora, embora tivesse um braço importante e 
forte que comungava com uma ideologia da libertação, uma pré-ideologia da libertação com 
uma linha marxista mesmo. O padre Diomar era de uma linha marxista. Então, tinha esses dois 
lados, como a Igreja sempre tem esses dois lados, não é? Nesse momento foi muito importante, 
assim, em termos de compreender a força da instituição e como essas instituições tomam 
decisões a revelia, claro, das pessoas que integram esses grupos. Então, naquele momento já se 
formava, talvez, as bases da AP, que seria mais quando eu estava no movimento universitário 
que eu entendi a existência da AP. Nessa altura eu não sabia. Eu, talvez, já se participasse das 
ações antes de eu saber que eu estava integrando esse grupo, entendeu? 
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C.C. – A sua família acompanhava essas viagens? 
 
E.C. – Essa é uma boa pergunta, porque eu era a ovelha negra da família. Primeiro eu tinha 
escolhido Sociologia para estudar. 
 
C.C. – O namorado também. 
 
E.C. – O namorado, que era vermelho. Às vezes, ele usava calça e paletó vermelho. Eu me 
lembro muito bem que ele ia em casa com aquela calça e aquilo era uma afrontava ao meu pai 
e a minha mãe, porque ele vinha com aquela roupa que não era usual. Os homens eram muito 
comportados, muito conservadores, usavam calça escura e uma camisa social. Ele era estudante 
de Direito: camisa social em geral branco, no máximo que chegava era azul claro. Então, usar 
um paletó e ir para a universidade com paletó vermelho era realmente uma irreverência.  
 
C.C. – Mas a sua família não tinha nenhuma ação política? 
 
E.C. – Não, a minha família não tinha não. A minha família, deixa eu te dizer... O meu avô foi 
presente em uma política conservadora na cidade do Acará, Moju, Tomé-Açu, cidade do Acará, 
na cidade do Moju. Era um correligionário, digamos assim, de um segmento, os partidos 
naquela época eram todos de direita) mais conservador. Então, tem essa tradição conservadora 
na família. O meu pai gostava muito do João Goulart, inclusive, sofreu um infarto fulminante 
na noite em que houve o discurso da Central do Brasil. Ele foi assistir no vizinho, ficaram lá 
assistindo, conversando. Ele se empolgou, se aborreceu também com as coisas que estavam 
acontecendo. Ele voltou para a casa e em quinze, vinte minutos ele teve o infarto e morreu. Ele 
apreciava a discussão sobre a reforma, mas ele não era político, não tinha engajamento nenhum.  
 
C.C. – Ele tinha preocupação pela filha...? 
 
E.C. – Eles tinham preocupação comigo. Agora, eu não dizia tudo, não é? Em geral, não se diz 
muito para a família, porque senão a gente vai ter um cerceamento muito grande. Então, em 
geral, eu não dizia. A preocupação deles eram os meus livros, porque eles viam que os livros... 
Na verdade eram livros de Sociologia, mas para quem é leigo parece que um livro de Sociologia 
pode ser um livro de propaganda política, não é? Eu lia também muito de sociologia política. 
O que incomodava eram os livros, eles queriam esconder meus livros de casa. Então, um pouco 
uma tensão com relação a isso. Mas eu acho que não passou disso. O casamento, por exemplo, 
namorado com o José Carlos, eles viam um pouco preocupados, porque achavam que era um 
distanciamento, eu e ele, no meu caso, digamos assim, modus operandi da própria família, da 
prática da família, dos valores. Porque nós éramos muito mais irreverentes com relação a tudo, 
com relação a religião. Porque embora eu tivesse sido do movimento de JEC e até eu posso 
confessar que, quando eu era bem novinha, onze anos, doze anos, treze anos... quando ingressei 
no colégio de freiras, até que eu era um pouco carola.  
 
C.C. – Carola? 
 
E.C. – É. [riso] Mas o aprendizado da JEC foi muito bom e eu acho que o que foi melhor foi 
essa atitude do arcebispo, quando ele disse: “A partir daqui acabou”, porque para mim também 
acabou. Eu acho que eu me reconfigurei nas minhas crenças, ilusões, na crítica também; eu me 
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reconfigurei como uma pessoa mais ateia do que católica. Quer dizer, católica é a tradição, é a 
religião, por exemplo, vou ao Círio, mas o distanciamento, essa ruptura foi produzida 
justamente com esses acontecimentos.  
 
C.C. – E o seu namorado? Se chama José Carlos, não é? 
 
E.C. – José Carlos. 
 
C.C. – Você já mencionou. Ele parou com a militância também ou não? 
 
E.C. – Gozado, o José Carlos sempre foi militante político dos movimentos sociais, dos 
movimentos universitários, mas ele nunca foi orgânico de nenhuma agremiação política-
religiosa. Ele mantinha uma margem de dependência muito grande, embora tenha passado dois 
anos em um seminário, não é? Não sei se interessa dizer, mas um pouco naquela época as 
crianças no interior, os meninos que saíam ou as meninas que saíam eram convidados a irem 
para o seminário, para a formação religiosa. As crianças e os pais queriam muito como 
oportunidade de estudo. Eu acho que o José Carlos também foi mais ou menos nessa linha. 
 
C.C. – Bom, o curso de Ciências Sociais você fazia já durante o Regime Militar. Como era o 
curso de Ciências Sociais nessa época? 
 
E.C. – Olha, o curso de Ciências Sociais era novo, embora Ciências Sociais no Pará tenha sido 
contemporâneo da maior parte dos primeiros cursos no Brasil. Quando eu entrei para fazer 
Ciências Sociais já tinham turmas que já tinham concluído. Na primeira turma... Vou tentar um 
pouco fazer um exercício de memória, mas a primeira turma que saiu foi a turma da professora 
Graça Landeira, que foi uma das diretoras da Unama. Então, a graça já era formada há alguns 
anos quando eu ingressei e ela já dava aula de Metodologia das Ciências Sociais no curso. 
Então, eu calculo, mais ou menos, que o curso de Ciências Sociais seja do início da década de 
50, não é? 
 
C.C. – Tinha o curso de História que era anterior, não é? Algumas pessoas fizeram História e 
depois foram para a pós-graduação. 
 
E.C. – É. Bom, então era um curso que a maior parte dos professores vinham da área do Direito: 
professor Orlando Costa, professor Roberto Santos. Eles vinham da área do Direito menos os 
que vinham da Economia, formação econômica, os que davam História... História não, mas os 
que davam Antropologia, Sociologia, enfim. Foi um aprendizado junto com o aprendizado dos 
professores da Sociologia. Quer dizer, alguns autores clássicos nós conhecemos através deles, 
mas o curso deixava um pouco a desejar com relação...  
 
C.C. – Dos autores clássicos, Marx vocês viram? 
 
E.C. – Marx não, nós não líamos Marx na universidade. Nós líamos Durkheim, nós líamos 
Sorokin, nós líamos Talcott Parsons, nós líamos autores americanos. Nós líamos muito pouca 
a literatura brasileira. Autores americanos marcavam as disciplinas e nós tínhamos muito pouco 
trabalho de pesquisa. Trabalho de pesquisa para nós era o grande sonho irrealizado durante o 
curso. 
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C.C. – Por que os professores não faziam pesquisa? 
 
E.C. – Os professores não faziam pesquisa. Os professores tinham seus escritórios de 
advocacia, tinham seu trabalho no tribunal. Eles tinham outras atividades e o ensino era uma 
parte da vida deles, não é? 
 
C.C. – Em Antropologia quem era o professor? 
 
E.C. – Antropologia era o Napoleão Figueiredo. Napoleão era professor só da universidade, 
era um pesquisador. Isso que eu ia dizer. 
 
C.C. – Ele fazia pesquisa, não é? 
 
E.C. – Napoleão fazia pesquisa, a Anaíza Virgulino, que era bem jovem, recém-formada, ela 
vinha do curso de História. 
 
C.C. – Qual o nome dela? 
 
E.C. – Anaíza Virgulino. Ela fazia pesquisa sobre cultos afro, ela e o Napoleão. Tinha um 
professor de Antropologia e Biologia que fazia estudos de mensuração, mas era muito pouca 
pesquisa. O exemplo melhor é o Napoleão. O professor Amílcar Tupiassu fazia... A pesquisa 
era mais interpretações. 
 
C.C. – Amilton? 
 
E.C. – Amílcar Tupiassu. Eram pesquisadores: ele, o Roberto Santos, excelentes professores, 
mas eles interpretavam, produziam interpretações sobre a realizada da Amazônia, sobre história 
da Amazônia, sobre o aviamento, sobre o caboclo, sobre os tipos, categorias sociais. Quer dizer, 
a produção do conhecimento existia, mas era uma produção do conhecimento, digamos assim, 
a partir das interpretações das interpretações existentes.  
 
C.C. – Você termina o curso em 69? 
 
E.C. – Eu terminei o curso em 68. 
 
C.C. – Junto com o AI-5? O AI-5 é de 13 de dezembro. 
 
E.C. – Junto com o AI-5. A minha primeira filha nasceu em maio de 68. 
 
C.C. – Quer dizer, nasceu antes de você se formar. 
 
E.C. – Antes de eu me formar. 
 
C.C. – Você casou com o José Carlos? 
 
E.C. – Casei com o José Carlos Castro.  
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C.C. – Em que ano você se casou com ele? 
 
E.C. – Eu casei com ele em... Devia ter pensado nessas... Casei com ele 67. Quando eu casei 
eu era estudante. 
 
C.C. – A sua filha nasceu, então, em maio de 68. 
 
E.C. – Eu era estudante. 
 
C.C. – E com uma filha. Filha, não é? 
 
E.C. – Filha.  
 
C.C. – Quando você se formou... 
 
E.C. – Faz tanto tempo que até para lembrar é difícil.  
 
C.C. – Esse contexto, você se formou em um curso de Ciências Sociais. Ciências Sociais, 
tradicionalmente, era visto como um curso menos conservador do que Direito e outros curso. 
Tem o AI-5 ali de marco de um período repressivo mais violento do que o período anterior do 
Regime Militar. Isso te afetou de alguma forma? O que você fez depois de formada? 
 
E.C. – Olha, dentro da universidade, pós-64, portanto, nós continuamos a fazer movimento, 
não é? 
 
C.C. – Durante o curso de Ciências Sociais você fazia ainda movimento estudantil? 
 
E.C. – É, dentro do curso de Ciências Sociais nós fizemos movimento. Quer dizer, na Ditadura 
nós não paramos. Ciências Sociais ficava aqui no centro da cidade. Na mesma rua que tinha 
Medicina, tinha um grupo mais combativo da Medicina – várias tendências, partido comunista, 
AP, PCdoB, enfim, várias tendências. Dois quarteirões depois tinha a Faculdade de Filosofia 
onde estava Ciências Sociais, História, Geografia. Então, ali era um corredor de ação política. 
Três quarteirões, na mesma linha, tinha a reitoria da universidade. Então, nós continuamos o 
movimento. Por exemplo, todas as eleições que foram feitas nós boicotamos: nós incendiamos 
urnas, nós roubamos, nós sumimos com as assinaturas dos votantes. Então, todas as ações que 
a universidade fazia, que a Ditadura fazia dentro das universidades para controlar os estudantes, 
nós estávamos na frente. Eu estava junto com os colegas que estavam na frente. Nós tomamos 
o diretório, nós fizemos acampamento dentro da universidade. Mesmo quando eu saí da 
universidade, esse movimento na Faculdade de Filosofia continuou. Depois do AI-5 houve 
invasão na Faculdade. Quer dizer, invasão não, ocupação melhor dizendo, ocupação dos 
estudantes. O Exército bateu presente, as pessoas conseguiram fugir. Então, as lutas contra a 
Ditadura, inclusive, ações fora da universidade, nós fazíamos ações nas fábricas. Panfletar 
fábrica, tentar organizar os trabalhadores para algumas ações contra a Ditadura. Então, isso aí 
se prolongou por todos os anos da formação da universidade. 
 
C.C. – Não tinha nenhum medo de uma repressão mais violenta? 
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E.C. – Olha, eu acho que eu destemida, mas nós tínhamos medo sim. A medida que avançava 
a repressão também havia perdas: pessoas que eram presas, colegas que a gente perdia. Então, 
claro que havia um recuo. Houve um recuo... Quando eu fiquei grávida eu ainda cheguei a fazer 
algumas ações. Eu me lembro que eu fui para porta de fábrica, meus colegas foram presos. 
Colegas, mulheres e homens, ficaram presos mais de um ano na cadeia. Eu consegui me safar 
de algumas ações, por sorte talvez, guiando carro. Mesmo que eu não estivesse no movimento 
direto, eu estava guiando carro, levando pessoas para cá, para ali. As ações clandestinas... Eu 
vivi essa clandestinidade por algum tempo em 68, 69. Mais ou menos em 70, eu tomei uma 
decisão. Talvez 69, 70, eu vou ficar mais em uma linha de apoio. Por exemplo, eu sabia um 
pouco do movimento da guerrilha do Araguaia, porque nós fazíamos ações para mantimentos, 
roupas, apoio financeiro, uma corrente para ser levado para lá, não é? Nós sabíamos exatamente 
o que era, porque havia uma cifragem, como você sabe, e havia níveis de formação que a gente 
recebia, às vezes a gente recebia exatamente a informação para cumpri alguma coisa, quer 
dizer, recolher dinheiro, recolher roupa, levar o grupo tal em tal lugar. Mas depois eu associei, 
depois eu soube que colegas minhas que chegaram a ir para lá, duas colegas minhas chegaram 
a ir, não ficaram na guerrilha, mas chegaram a ter treinamento, essas pessoas me contaram e 
eu liguei um pouco as pontas e eu vi que eu estava colaborando para o movimento um pouco 
mais insurrecional.  
 
C.C. – Você não estava mais na faculdade? Você já tinha se formado? 
 
E.C. – Eu já tinha me formado. 
 
C.C. – Aí era em que rede política que você participava? 
 
E.C. – Era a rede que eu tinha quando estava na universidade, era a rede da AP e do PCdoB. 
Aí você vê a fronteira do PCdoB e da AP. Tem duas linhas grandes, no meu entendimento, que 
derivam na AP: tem uma parte que é do PCdoB e tem uma parte que eram das pessoas que 
estavam na Igreja, na JUC, JEC e etc. 
 
C.C. – A guerrilha é PCdoB, não é? 
 
E.C. – Pois é. Então, havia essa fronteira. Eu estava, digamos assim, nucleada, entre aspas, por 
pessoas do PCdoB, que depois eu entendi como lideranças importantes do PCdoB, que 
entraram na clandestinidade e que eu não vi por muitos e muitos anos. Depois eu voltei a 
encontrar com narrativas sobre os acontecimentos, porque depois nós começamos a fazer 
balanço dessas vivências e de outro lado também pessoas que eram mais AP. Então, essa 
fronteira era um pouco tênue – dependendo dos grupos e dos lugares ela era bastante tênue por 
sinal. 
 
C.C. – Como você disse, havia muita segmentação de informações, muita coisa cifrada. Você 
não sabia de tudo até por razões de segurança. 
 
E.C. – Agora, a minha casa, por exemplo, foi um lugar... 
 
C.C. – Mas você já tinha uma filha pequena? 
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E.C. – Eu já tinha uma filha, já ia ter outro filho. Em setembro eu tive meu outro filho. Minha 
casa, meu apartamento era lugar de reunião. 
 
C.C. – Vocês moravam onde? 
 
E.C. – Eu morava na Pedreira, quando eu casei, e depois eu vim morar na Brás de Aguiar, onde, 
por sinal, eu tinha passado toda a minha infância em algumas casas da Brás de Aguiar. Voltei 
para a Brás de Aguiar para um apartamento já com... Claro, já era meu e do José Carlos. Esse 
apartamento foi lugar de reuniões até muito mais do que poderia conceber, com todas as 
seguranças que tinha que ter, os cuidados daquela época. Não tinha lugar para reunir, sempre 
era... Muitos meses mesmo, o lugar estava sendo lugar de reunião. Antes de nós morarmos lá, 
o apartamento ficou desocupado por algum tempo, não é? Aí você pode perguntar: você 
trabalhava em o quê? Porque eu deixei a universidade e fui dar aula no colégio que eu estudei, 
no colégio Paes de Carvalho, era professora do Paes de Carvalho. 
 
C.C. – Era professora de...? 
 
E.C. – Eu fui professora de Sociologia, houve um período que tinha aula de Sociologia. Eu fui 
professora da disciplina dos militares, que era Organização Social e Política. 
 
C.C. – OSPB. 
 
E.C. – OSPB. Eu fui professora de... Eram disciplinas, assim, sociais. Depois a Sociologia saiu, 
aí ficaram essas disciplinas. Então, eu dava aula para o clássico e dava aula para Ciências 
Biológicas e Ciências Naturais. Eu dava aula para o nível intermediário. Naquela época tinha 
o ginásio e tinha ensino médio, eu dava aula no ensino médio. 
 
C.C. – Bom, esses anos também foram, vamos dizer, os mais mortíferos em termos de 
repressão, 71-72, quando se dizimou toda a rede que não só que se envolveu na luta armada, 
mas na luta de apoio também, não é? Você já tinha se afastado... 
 
E.C. – Eu acho que eu fiquei nessa rede de apoio alguns anos. As pessoas que estavam mais 
ligadas foram para a clandestinidade, porque não puderam mais ficar em Belém e outras 
simplesmente se fecharam, muitos se fecharam ao ponto de se vocês se encontrarem na rua a 
pessoa não cumprimentar, não lhe ver. Foram espécies de cegueiras que se produziram, 
cegueiras sociais. Então, foi quase que lentamente essa alienação da ação política, esse 
afastamento. Realmente, eu, digamos assim, fiquei mais fechada na minha vida, dando aula, 
lendo bastante. Talvez nunca tenha lido tanta sociologia como nesse período, porque tinha que 
preparar aula e era um desafio enorme para mim. Em 71, a universidade foi a reforma 
universitária e vários concursos foram abertos com duas vagas em Sociologia, duas vagas em 
Metodologia das Ciências Sociais, houve para Filosofia, houve para História. Quer dizer, vários 
concursos ao mesmo tempo na área de Ciências Humanas. Eu prestei dois concursos em 71, eu 
prestei um para Sociologia e um para Metodologia das Ciências Sociais. Eu passei em primeiro 
lugar em Metodologia das Ciências Sociais e eu passei no segundo lugar em Sociologia. Que 
passou o primeiro lugar na Sociologia foi o... Bom, depois eu lembro o nome. Foi um colega 
que foi impedido pela Ditadura de assumir.  
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C.C. – Tinha a investigação... Atestado ideológico. 
 
E.C. – Isidoro Alves. Ele passou em primeiro lugar. Depois ele foi fazer mestrado no Museu 
Nacional. 
 
C.C. – E trabalhou no Mast. 
 
E.C. – É.  
 
C.C. – O Carnaval Devoto.1 
 
E.C. – Exatamente. Então, o Isidoro passou em primeiro lugar e eu passei em segundo. Como 
ele não pode assumir, eu assumi. Preferi a Sociologia do que a Metodologia. Eu tinha passado 
em primeiro lugar em Metodologia e a Violeta tinha passado em segundo lugar. Então, a 
Violeta assumiu Metodologia e eu assumi a Sociologia. O Heraldo Maués fez o concurso, não 
permitiram que ele assumisse nesse mesmo concurso, nesse mesmo período.  
 
C.C. – Tinha o atestado ideológico.  
 
E.C. – É. Quem mais? Meu marido fez o concurso e foi admitido em Filosofia. Então, o Heraldo 
com o Isidoro que eu me lembro, talvez tenham outros, mas esses dois eu me lembro foram 
impedidos de assumir. Só mais tarde que eles entrariam na universidade. Eu passei a me dedicar 
ao ensino, me dedicar, ler, comprar livros. Criamos uma revista pela Associação dos 
Sociólogos. Aí começou já na década de 70, talvez meados de 70, uma reorganização dos 
grupos sociais, uma reorganização da sociedade em geral com os sindicatos, com associações 
de profissionais liberais e nós retomamos a Associação dos Sociólogos, criamos uma comissão. 
Eu fui dessa comissão inicial. 
 
C.C. – Associação dos Sociólogos do Pará? 
 
E.C. – É, Associação dos Sociólogos do Pará, que tinha um caráter profissional, não era um 
caráter sindical. À essa Associação nós demos um caráter acadêmico e começamos a promover 
uma série de eventos, debates, publicar os debates. Tinha a revista e em todo lançamento da 
revista também tinha outros debates. Aí tentava fazer pequenas pesquisa para publicar coisas 
sobre pesquisa; fomentar um pouco o campo da reflexão acadêmica. Mas sempre essa reflexão 
acadêmica era marcada pelos interesses políticos. Eu acabei sendo presidente dessa Associação 
e nós editamos essa revista chamada Teoria e Debate e Informação. Nós chegamos a editar uns 
oito números da revista. Como eu já estava na universidade, a universidade era um pouco o 
palco desses acontecimentos. Os estudantes participavam dessas discussões. Me lembro que na 
década de 70, mais ou menos por 75 ou 76, os estudantes de Ciências Sociais criaram um 
jornalzinho que eu não me lembro o nome. Era um jornal, uma espécie de boletim, e me 
convidaram para dar uma entrevista e eu dei essa entrevista que era um pouco o ressurgimento 
da política universitária. Os estudantes começaram a se organizar e a reitoria batia pesado, o 
Ministério batia pesado, a Ditadura. Então, eles estavam querendo encontrar alguns apoios 
dentro da própria universidade. Alguns professores deram entrevista ou escreveram artigos. Eu 
                                                 
1 Livro de autoria de Isidoro Alves, publicado pela editora Vozes, fruto de sua dissertação de mestrado. 
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me lembro que eu dei uma entrevista e também escrevi um artigo, porque a pergunta que eles 
faziam era: “Você acha que estudante só deve estudar ou o estudante também deve fazer 
política?”. Aí eu disse: “Claro, a política é a formação universitária. Não existe formação 
universitária sem o exercício da política”. Foi isso que eu falei, uma coisa muito simples, não 
é? Talvez eu tenha me apoiado em alguns autores. Mais tarde, quando eu quis fazer me 
doutorado na França, eu fui penalizada... Foi aí que descobri que eu tinha sinalizações na minha 
ficha profissional, na minha ficha política, em vermelho e uma dessas sinalizações em 
vermelho eram essas entrevistas e isso que os alunos publicaram nos boletins deles. Então, a 
universidade estava o tempo sendo olhada, sendo percebida pela Ditadura, mas eu tenho alunos 
que hoje me dizem: “Edna, tu eras a única professora que deu texto de Marx”. Eu dava texto 
de Marx em 74, 75, 76, porque em 77 eu viajei e só voltei em 82, depois eu voltei para a França, 
eu voltei de fato em 83. Então, eu só podia dar esses textos antes de 77. Eu imagino que eu 
dava os textos de Marx: Introdução a Crítica. Quer dizer, textos de Marx e os alunos ficavam 
maravilhados porque eles não conheciam o autor. Eu dava assim como tem que ser dado. Como 
eu vou falar da sociedade sem eu falar de movimento, sem eu falar de transformação, sem eu 
falar em conceitos mais radicais que naquele momento, como eu pensava, podem entender as 
dinâmicas, podem entender as estratégias, os jogos sociais. Então, para mim era uma coisa 
impossível não dar. Os alunos mimeografavam, não é? Porque nós não tínhamos internet, só 
tínhamos mimeografo. Os textos do Marx eram reproduzidos e repassados para outras turmas 
que não tinham estudado comigo. Por isso que eles me procuraram para participar dessas 
discussões do boletim. Então, é isso, eu acho que a minha militância acabou sendo um pouco, 
digamos assim, formal, porque ela foi para o espaço da Associação dos Sociólogos, que por 
sinal era onde talvez tivesse maior densidade política em Belém das associações de 
profissionais liberais. O Direito tinha um grupo muito importante trabalhando com direitos 
humanos, inclusive o meu marido. Mas entre os sociólogos tinham diferentes tendências 
políticas que estavam juntas discutindo, debatendo e se digladiando também, não é? Então, eu 
acho que a formação política continuar nessa linha. 
 
C.C. – A opção por fazer mestrado na França, como surgiu? 
 
E.C. – [riso] A opção, como surgiu? É até interessante essa sua pergunta. 
 
C.C. – Porque já havia mestrado em Sociologia em São Paulo, IUPERJ, Rio, Brasília já tinha. 
Quer dizer, havia outras opções. 
 
E.C. – É interessante, eu não sei como... Eu sinceramente não consigo me lembrar quando foi 
essa opção de fazer mestrado, porque eu não escolhi o mestrado no Brasil, não é? Eu não mapiei 
os mestrados que tinham no Brasil para escolher fazer na França. Eu simplesmente optei para 
ir fazer fora, para ir fazer na França. 
 
C.C. – Você queria fazer fora? 
 
E.C. – Queria fazer fora, eu e José Carlos - foi um projeto nosso. 
 
C.C. – Como uma opção de experiência de vida, de morar fora. 
 
E.C. – Queríamos estar fora como uma experiência e talvez... 
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C.C. – Não tinha ninguém na França que na época tivesse... 
 
E.C. – Absolutamente ninguém que tivesse ajudado, dado um pouco do caminho das pedras. 
Talvez até pensamento colonial, entendeu? 
 
C.C. – Ele era professor de Filosofia. 
 
E.C. – Formado em Direito, professor de Filosofia. José Carlos tinha um sonho de conhecer o 
mundo grego, a origem da filosofia, ele sonhava um pouco isso. Eu sonhava um pouco em 
conhecer os grandes autores da Sociologia francesa. Então, tanto nós não sabíamos por onde ir 
que nós fizemos uma carta e mandamos para inúmeras universidades, mandamos para umas 
dez universidades e a que aceitar a gente, a gente vai. Nós sabíamos que tinha bolsa da Capes 
e várias universidades nos aceitaram. Eu quase vou para Montpellier ou vou para Marseille, 
por causa do medo frio. Então é melhor ir para o sul, porque o sul não tem frio. Não tinha nada 
de acadêmica, era simplesmente sobrevivência. Depois nós refletimos: “Não, vamos para 
Paris”. Nós fomos aceitos. Então, foi mais ou menos assim que nós fomos para a Europa. Nunca 
tínhamos ido lá. Quer dizer, foi a primeira que nós fomos já foi para fazer o curso. 
 
C.C. – Foi a família toda?  
 
E.C. – Foi eu e meus dois filhos. 
 
C.C. – Tinha que idades mais ou menos? 
 
E.C. – Meu filho estava menorzinho, ainda não estava alfabetizado, se alfabetizou lá. Devia ter 
uns cinco anos, talvez. A mais velha devia ter oito anos. Cinco e sete, talvez. 
 
C.C. – Vocês tiveram licença aqui da Universidade? E bolsa? 
 
E.C. – Pois é, foi assim: bolsa eu consegui uma, o José Carlos não conseguiu. O José Carlos 
foi na frente, alugou o apartamento e coisa e tal. Estratégias que nós montamos. Eu deveria ir 
em dezembro com os meninos quando acabassem as aulas. As aulas não, só uma que estava na 
escola, o outro estava no pré-primário. Aí compramos as passagens. As passagens foram 
compradas... É que eu não tenho muita certeza, mas eu acho que nós comprávamos as 
passagens. Nós compramos as passagens na Air France. A Air France saía de Belém nessa 
época. Nós pegamos o avião em Belém da Air France. Nós compramos as passagens e eu 
precisava do visto. Quando eu fui fazer o visto, foi negado. Aí eu queria saber porque foi 
negado, vira, vira, mexa. Não sabia porque tinha sido negado, mas não adiantava que eu não ia 
sair do país. Aí eu entrei um pouco em desespero e procurei ver qual era o impedimento. Aí eu 
fui lá no Exército. Primeiro eu fui no comando da Aeronáutica, porque tinha um brigadeiro lá 
que a mamãe conhecia. Não consegui nada, fui direto no comando do Exército e expliquei para 
ele. O coronel mandou buscar a minha ficha e, gozado, quando trouxeram a pasta com os 
documentos meus que ele tinha lá veio o boletim dos alunos. Foi aí que eu fui saber que o 
boletim dos alunos... “Você acredita nisso? Você acha realmente...?”. Eu disse: “Eu acho, eu 
acho”. Eu peguei e comecei a falar para ele um pouco... Não tinha saída: ou eu falo 
autoralmente, professoralmente ou eu vou... Qual era a saída? Não tem outra saída. Puxei o que 
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sabia de Sociologia e expliquei para ele o que era realidade, o que era sociedade. Ele me 
escutou, provavelmente me achou ridícula, mas não consegui nada, não é? Eu continuei 
impedida de viajar. Não, eu consegui liberar por alguma razão, porque eu estive em vários 
lugares. Por alguma razão eu fui liberada para viajar, mas sem a bolsa. Então, eu viajei. Daí há 
três meses... Eu cheguei a receber dois meses de salário, no terceiro mês já não veio mais meu 
salário. Aí começamos a saber o porquê, podia ser problema administrativo. Depois 
descobrimos que não era, e que eu simplesmente tinha sido... Como é? Foi cancelado o meu 
contrato. Quer dizer, eu deixei de ser professora, eu deixei ser funcionária pública. Quer dizer, 
o concurso foi anulado praticamente para mim, entendeu? 

 
[FIM DO ARQUIVO 1] 

 
C.C. – Mas então, continuando, você descobriu que havia sido cancelado o seu concurso? 

E.C. – Foi cancelado o concurso e esse cancelamento durou seis meses. Nós já vínhamos 
embora. 

C.C. – Cancelamento ou uma suspensão? 

E.C. – Foi uma suspensão, mas assim, definitiva. 

C.C. – Mas, é tão estranho. Sob que argumentos que você...? 

E.C. – Não precisa argumento. É simplesmente: eu não sou uma pessoa para ser... Digamos... 
Não sou. Quer dizer, você é uma pessoa não grata ao Estado brasileiro. Você não representa o 
Estado Brasileiro. Quer dizer, você não pode ir com dinheiro brasileiro para estudar na França, 
porque isso seria um presente para uma pessoa que tem um perfil não grato. Mas aí a punição 
não era uma suspensão do contrato que poderia ser readmitida quando voltasse. Simplesmente 
foi cancelada a minha contratação. Nós tentamos burlar. Várias pessoas foram ao Ministério. 
Eu só consegui finalmente reestabelecer o meu salário uns quatro ou seis meses depois. Eu me 
lembro que foi um período muito longo. E graças ao professor Armando Mendes, que tinha 
assumido uma secretaria especial no Ministério de Educação, lá em Brasília. Ele era um dos 
assessores principais do ministro e eu tinha feito um curso aqui de especialização, que foi o 
Fipam aqui do NAEA, e ele foi meu professor. Ele publicou um livro no final do curso em que 
eu fui uma colaboradora, eu e mais dois alunos. Os alunos que saíram mais destacados no curso 
ele convidou para serem colaboradores no livro com ele. Então, eu tive uma proximidade muito 
grande com ele porque nós trabalhamos nesse livro, nós produzimos dados, etc. E aí eu pedi 
para ele. Foi graças ao professor Armando Mendes que aquelas sinalizações da minha ficha lá 
no Ministério fossem minimizadas e eu fui readmitida na Universidade e reestabelecido o meu 
salário. Porém, esse período não foi pago. Ele ficou com cancelamento de contrato e depois 
uma readmissão. Eu consegui corrigir isso está fazendo mais ou menos uns oito anos que eu 
entrei com uma solicitação para a administração superior da universidade e foi corrigido. 
Inclusive, me foi pago esses meses que eu fiquei sem receber. 

C.C. – Quer dizer, foi uma punição mesmo pelas suas declarações, vamos dizer assim. 



 
 

16 
 

E.C. – Se você ler hoje vai dizer: “Mas que besteira”. [riso] Não tem nada de insurrecional. 

C.C. – Bom, mas vamos falar de coisas mais agradáveis: E na França? Quer dizer, foi mais 
agradável? 

E.C. – A França foi uma grande viagem, foi uma grande imersão. 

C.C. – Vocês ficaram direto lá? Cinco anos? Quatro anos? 

E.C. – Nós ficamos direto, só viemos aqui para fazer trabalho de campo. Eu fiquei quatro anos 
e meio direto. Eu vim para fazer trabalho de campo, fiquei três meses aqui, uma só vez, o José 
Carlos também, com as crianças. Foi uma imersão acadêmica muito importante, política, de 
vida. Várias dimensões. Esse exílio... O exílio sempre traz marcas profundas, em geral 
profundas. Seja o exílio desejado, seja o exílio forçado. E para mim aconteceu isso porque eu 
não tinha ainda o domínio total da língua, como o José Carlos não tinha. Nós tínhamos que 
passar por toda aquela experiência de viver num país que tem um certo rigor da língua, que tem 
códigos sociais que passam pelo domínio da língua. Você não acessar esses códigos, você nem 
saber o que são esses códigos. Eu acho que essa fase foi importante porque deu o choque de 
cultura, o choque do pensamento, da lógica de pensar. E passada essa fase, teve as disciplinas. 
Eu acabei... 

C.C. – Você foi para a École não é? 

E.C. – Eu fui para a École. Eu fiz uma escolha de trabalhar com questões de desenvolvimento. 
Eu me inscrevi num programa de sociologia da École, mas que tinha uma relação com 
desenvolvimento. Então tinha um professor, que acabou sendo meu orientador, o Henri 
Desroche, que trabalhava com sociologia do desenvolvimento. Eu fiquei, digamos, próxima 
dele. Depois descobri que a opção dele, ele era alguém muito ligado à Polônia. Ele trabalhava 
com cooperativa e tinha experiências de cooperativas em países comunistas. Então, como 
desenvolver formas de trabalho, trabalhado industrial, trabalho rural, agrícola, dentro de um 
sistema cooperativo? Então ele era um pensador dessas formas alternativas do desenvolvimento 
com base na cooperativa. Foi interessante, eu cheguei... 

C.C. – Na Polônia que ele fazia? 

E.C. – Ele fazia em vários países. 

C.C. – O Solidariedade estava começando nessa época na Polônia, devia estar muito 
mobilizado. 

E.C. – Foi bom porque eu fiz um estágio de um mês nas cooperativas da Polônia. Eu percorri 
cooperativas industriais, pequenas cooperativas de trabalhadores que se juntavam e 
começavam alguns produtos, até aquelas industriais, aliás, agrícolas... Foi muito interessante. 
Mas, na École, eu tive um pouco o interesse de ir com outros grupos de pesquisa. Por exemplo, 
eu frequentei o grupo de pesquisa do Manuel Castells, que naquela época dava aula de 
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Sociologia Urbana. Era muito jovem, mas já um grande nome. O grupo do Bourdieu, eu 
também fiz a disciplina dele. Também, como eu estava muito ligada e à época se discutia muito 
movimentos sociais, eu frequentei um pouco, não muito, as discussões de movimentos sociais 
do Touraine. Isso na École. Também o Sachs, a questão ambiental não estava muito clara na 
minha cabeça, mas havia essa discussão. Então eu frequentei alguns seminários dos Sachs e 
conheci pessoas então, muitas pessoas que depois eu fui reencontrar em Belém, da área 
ambiental, dos programas ambientais, tinha a ver com essa relação com o Sachs, com o pessoal 
de movimentos sociais. Bastante eclético, porque são linhas diferentes da interpretação na 
sociologia. O Touraine é muito diferente do Bourdieu, muito diferente do Castells, mas eu acho 
que todas elas me serviram muito para essa entrada, logo no primeiro ano, essa entrada na 
Sociologia francesa. Eu diria, a partir do segundo ano, com o domínio da língua e uma 
percepção maior de outras universidades... Eu fico muito feliz de poder dizer isso porque, talvez 
fosse melhor eu me concentrar em um grupo de pesquisa, numa determinada linha, em um tema 
e aprofundar uma dada Sociologia, uma dada metodologia, mas eu tenho uma natureza um 
pouco curiosa, um pouco inquieta. Eu fui conhecer um pouco outras sociologias, fora da École. 
Eu fui para Nanterre, lá eu encontrei pessoas fantásticas sobre sociologia do trabalho que eu 
não tinha encontrado muito na École. Como, por exemplo, Pierre Crepieux. Depois, em 
Vincennes, também importante Vincennes porque era um laboratório de política, era um 
laboratório de todas as ditaduras no mundo, na América Latina, na África, na Grécia: as pessoas 
iam para Vincennes discutir as questões políticas. Eu fui uma vez lá e fiquei fascinada. Acabei 
sendo aluna do Éder Sader, acabei sendo aluna da Beth Lobo, acabei ficando amiga da Beth 
Lobo quando terminou o seminário dela, o Marco Aurélio, enfim, pessoas de uma linha um 
pouco autonomista, pensar a política de uma maneira mais autonomista. Acabou dando tudo 
no PT quando houve as convergências para o PT. Mas, naquele momento, aparecia muito 
diferente de outros grupos também acadêmicos e de linhas políticas que eu tinha visto, como o 
Poulantzas em Vincennes. Isso foi ume despertando uma curiosidade muito grande para outras 
sociologias fora da França. Então, a sociologia latino-americana que eu conheci com colegas 
que tinham vindo desses países ou uma Sociologia, a Sociologia inglesa, a Sociologia grega 
que se discutia na Grécia, então, para mim, foi uma abertura. Mas eu diria que, dessas aberturas, 
o que mais acabou me contagiando foi a América Latina.  Para mim foi uma descoberta da 
América Latina. Eu convivi muito com mexicanos, ao mesmo tempo com peruanos, 
colombianos, venezuelanos. E eram discussões de densidade, por quê? Porque não eram só 
acadêmicas. Esses grupos eram grupos que vinham para a Europa com outras possibilidades 
políticas, de pensar o país deles, de pensar outros projetos. Por exemplo, antes de existir o PT 
no Brasil... Antes de eu conhecer o PT no Brasil, eu conheci o PT na França. A formação do 
PT, as pessoas reunindo para pensar o PT e para mandar proposta para dentro do Brasil do que 
estavam pensando fora e trazer o que estava no Brasil... Então, isso eu convivi lá. Foi muito, 
muito interessante. Eu gostaria de falar uma coisa Celso, que é o seguinte: essa descoberta da 
América Latina, ela não se fez só na academia. Eu passei a participar, a partir do segundo ano 
já que eu estava na França... Eu descobri que havia uma reunião de mulheres latino-americanas, 
que eram mulheres que vinham das ditaduras da América Latina: ditadura da Argentina, do 
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Chile, que vinham do Equador, que vinham da Venezuela, que não tinha ditadura, mas que, 
enfim, de vários países, Paraguai, Uruguai, Nicarágua, América Central. Então, havia essa 
chamada e eu fui nessa chamada. Na verdade era uma chamada de grupos políticos, onde você 
tinha de Tupac Amaru, partido comunista, você tinha ali Madre de Maio, você tinha todas as 
tendências numa reunião enorme que  houve lá em uma das salas no inverno, muito frio, em 
uma das salas do andar térreo de Jussieu,  Universidade de Jussieu. Para mim foi uma 
descoberta. Porque, mesmo que a gente tenha sido militante no Brasil, foi uma militância 
doméstica e eu percebi que era uma militância doméstica. E eu fui me defrontar com essa 
diversidade e essas disputas. Porque não era uma reunião cordial, era uma reunião de disputa 
de lugares políticos e de propostas de ideias etc. Eu ingressei então nesse grupo, acabei ficando 
editora da revista, porque tinha uma revista que se chamava Herejías. Nós editamos vários 
números dessa revista, ficamos quatro ou dez mulheres como as editoras da revista por algum 
tempo. 

C.C. – Brasileiras havia outras? Porque os brasileiros às vezes não se encaixam bem na 
América Latina, não é? 

E.C. – É interessante, porque eu conhecei depois o movimento de mulheres brasileiras em Paris, 
eu conheci primeiro o movimento da mulher latino-americana. Quem é que estava de brasileiro 
lá? Muito poucos, mas tinham. Nesse grupo de nove, de dez mulheres que ficaram responsáveis 
pela revista Herejías, nós éramos três brasileiras: uma do Rio Grande do Sul, uma de São Paulo 
e eu de Belém. 

C.C. – E as participantes eram basicamente exiladas? 

E.C. – Exiladas políticas ou clandestinas. Tinham muitas pessoas que eram clandestinas, não 
tinham conseguido assim um exílio oficial. Ou pessoas que iam como eu: iam para estudar, 
mas tinham uma afinidade e aí integravam. Pessoas que iam para fazer música, artes, para 
qualquer arte e que tinham um perfil político e integraram. Esse grupo saía nas passeatas de 
movimento feminista com os seus próprios cartazes, com as suas próprias bandeiras, coloridas, 
colorida da América Latina. 

C.C. – As questões de gênero eram o foco disso, não é? 

E.C. – Era, a questão de gênero, claro. A questão de gênero porque se discutia a mulher e a 
política, a mulher e a sexualidade. Então, as questões de gênero estavam aí. Mas interessante 
porque o debate dessas questões de gênero era filtrado pelas linhas políticas desses grupos. Se 
ele era mais de esquerda... 

C.C. – Todos de esquerda? 

E.C. – Todos de esquerda, mas um menos de esquerda, um menos ousado, outro mais ousado. 
Então, essas rupturas internas, elas é que davam a liga, a velocidade das coisas que aconteciam. 
Para mim, foi fantástico, agora, também tinha os seus limites. Como tinha muitas disputas 
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internas, no momento os grupos se dissolviam e se rearticulavam de outra forma. Eu militei, 
me tornei militante feminista. Acho que você quando passa a ser militante feminista você é 
feminista para o resto da vida. Mesmo que eu não milite mais em nada, você tem a cabeça um 
pouco assim. Depois esses grupos, nessa experiência que eu tive, as disputas eram muito 
grandes. Então eram reuniões que duravam quatro horas e sempre muito tensas, criavam-se as 
alianças e as divergências, alianças, divergências. Às vezes, eu me perdia totalmente no meio 
dessas e eu queria me achar, e saía, terminava uma reunião, a gente ia para um cafezinho, um 
grupo pequeno, para poder entender o que aconteceu lá. A gente ficava trocando ideias para 
ver: “Ah, então foi por isso que a fulana disse isso e tal”. 

C.C. – Era muito conflitivo, então, também. 

E.C. – Era muito conflitivo, muita adrenalina. Num outro momento, nós fizemos um outro 
movimento que era o movimento, que era o movimento que aconteceu também com muitas 
outras pessoas, que era o movimento de reflexão. Você sai do grupão, se estabelece como um 
grupo pequeno. O nosso era o nosso grupo da revista, acabou ficando um grupo fixo, e 
passamos à reflexão: quer dizer, comprar livros mais radicais na questão feminista e ler o livro 
todo, ler o livro e discutir. Então, nós passamos fazendo isso mais ou menos um ano e meio. 
As outras coisas estavam acontecendo, mas essa reunião semanal, vendo obras ou vendo por 
exemplo o debate sobre uma linha dentro do movimento feminista, uma discussão feminismo 
e psicanálise, ou feminismo e a política, entendeu? Então foi assim, foi um ano em que a 
participação nos grupos maiores, as manifestações, elas passaram a ser pontuais e o que era 
mais fixo foi essa formação. Isso foi interessante. 

C.C. – Agora essa militância nesse grupo tem a ver com feminismo, gênero. O teu tema de 
pesquisa era desenvolvimento, industrialização e trabalho. Quer dizer, o objeto acadêmico não 
virou feminismo e gênero. Era uma coisa que você fazia a tese sobre a condição operária... 

E.C. – A minha pesquisa era sobre trabalho e dentro do movimento feminista eu sempre tinha 
uma tendência a discutir a questão do trabalho. Porque era gênero... Depois nós chamamos 
gênero, questões de gênero, mas o debate passava um pouco pela categoria da divisão sexual 
do trabalho. E me alertou. Por exemplo, quando eu fiz a pesquisa, eu estava, ainda pouco, mas 
depois na leitura dos dados eu procurei fazer o filtro da divisão sexual do trabalho. Tanto que 
isso aparece um pouco na tese e aparece nos artigos que eu publiquei quando eu voltei de lá do 
doutorado. 

C.C. – Mas e a opção pelos temas do mestrado e do doutorado. Quer dizer, o mestrado era uma 
passagem... 

E.C. – Olha, a opção pelo tema, do mestrado e do doutorado, o tema era sociologia do 
desenvolvimento e trabalho. Trabalho e desenvolvimento. Era um tema um pouco recorrente 
naquela época, hoje muito menos. Primeiro, o trabalho... Porque eu cheguei a fazer aqui 
estudos, pesquisas sobre o trabalho. Antes de eu ir para o doutorado, para o mestrado, eu 
cheguei a ter o financiamento da SUDAM e fazer uma pesquisa sobre fábricas, pequenas 
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fábricas tradicionais em Belém e os operários, as lutas operárias. Então, fábricas de palmito, 
de castanha, de madeira, cervejaria, cerveja Cerpa. Então, eu tinha feito uma espécie de perfil, 
uma pesquisa que não foi muito profunda, ela foi mais uma pesquisa, assim, de mapeamento 
do lugar das indústrias de Belém, da economia de Belém na sociedade. E depois eu passava 
para as relações de trabalho dentro das fábricas. Eu tinha feito isso, tanto que eu levei esses 
dados para o mestrado. Depois eu voltei para completar esses dados e fazer a tese de doutorado. 
Mas a minha preocupação, então, era o setor industrial, depois eu fiz uma reflexão e vi que tem 
a ver com a vida do meu pai. O meu pai teve uma indústria justamente tradicional de sabores e 
óleos, que eu saía da escola e tinha que ir para lá para a indústria ficar lá esperando até ele 
voltar para casa de noite para eu vir com ele. Então, eu acho que isso tem uma relação, um 
pouco uma psicanálise das escolhas de tema de pesquisa. Quer dizer, eu continuei nas relações 
de trabalho, não é? Tanto que quando eu fui para Vincennes, eu fiz o curso com Vincent Auriol. 
Não, desculpa, como é o nome dele? É quase Vincent Auriol. Jean-Marie Vincent e fiz com o 
Pierre Reul, porque o tema principal era trabalho, não era desenvolvido. O meu orientador foi 
de desenvolvimento, mas a minha tese não espelha tanto a orientação dele. Eu acabei 
construindo outra coisa, com outros professores diferentes do que ele poderia me orientador. 
Felizmente ele me dava liberdade. Agora, o movimento feminista influenciou sim nas escolhas 
de pesquisa, porque quando eu voltei para o doutorado... 

C.C. – Você voltou em que ano? 

E.C. – Eu voltei em julho de 82, porque eu não tinha mais prazo para ficar. Eu fiquei quatro 
anos e meio. Dei aula esse semestre, voltei em dezembro e fiquei mais quatro meses. Defendi 
a minha tese em fevereiro ou março de 83. Então, quando eu voltei eu encontrei uma colega 
que eu falei da pesquisa, que tinha tocado na questão de gênero, mas que eu queria agora 
aprofundar com um projeto específico que seria mulher e trabalho nas indústrias de Belém. Aí 
já estava focando na questão da mulher. A Edila e a Lúcia disseram: “Então vamos ampliar, 
vamos fazer Belém e Manaus”. Nós fizemos uma pesquisa em 84, 85 que foi um estudo das 
operárias na indústria eletroeletrônica de Manaus e nas indústrias tradicionais de Belém. Tem 
muito pouco sobre isso, mas tem alguns trabalhos que foram publicados. Então, a questão do 
trabalho e do gênero foi incorporada e eu continuei fazendo trabalho de pesquisa. Eu orientei 
várias alunas, eu orientei a Luzia Álvares também, que depois acabou dirigindo o grupo mais 
importante sobre gênero que é o Gepem. Ela começou a discussão de mulher no nosso grupo. 
Aí tem um lado interessante que, enquanto eu estava na França, ao mesmo tempo que eu militei 
no movimento feminista, eclode outros movimentos lá importantes como, por exemplo, o 
movimento ecológico – movimento ecologista que eles chamavam. Não era ambiente, era mais 
movimento ecológico. Eu participei não tanto quanto, porém eu tive, assim, uma curiosidade 
muito grande de me aproximar, de ir para a manifestação, de estudar um pouco essas 
discussões. O Touraine, naquela época, lançou um livro sobre o movimento ecologista 
também... Acho que um pouco depois. Então, esse debate estava presente e eu absorvi um 
pouco essa questão ambiental, que eu acho que depois eu retomo, não é? No pós-doutorado eu 
retomei realmente a questão ambiental.  
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C.C. – E a volta ao Brasil? Volta a família toda? 

E.C. – Voltou o José Carlos com as crianças antes de mim. Eu fiquei para terminar minha tese 
que eu não tinha terminado. 

C.C. – Mas você mencionou, a atuação do movimento feminista, nessa discussão de gênero, 
que tinha conhecido o PT na França ainda antes de conhecer no Brasil, não é? O movimento 
ecológico, enfim, que seja, vai ter aqui, Movimento Verde, essas coisas. Quer dizer, 82, 83 está 
tudo... Nas eleições para governo estaduais, o PT era criado e toda discussão de partido de 
frente... As esquerdas optaram pela frente, o PT fez a opção de fortalecer o partido e tal. O 
Partido surge também mais ou menos nessa época. Como foi essa...? É discussão de feminismo 
também no PT, Bete Mendes, enfim, a Marta Suplicy. 

E.C. – A Beth Lobo, Elizabeth Souza Lobo. 

C.C. – Não, Bete Mendes de São Paulo. Quando estava no PT era também do movimento 
feminista. 

E.C. – A Erundina eu não sei se era do movimento feminista. Talvez não, não é? 

C.C. – Enfim, era uma “mulher” a expressão do Partido, não é? 

E.C. – Eclode também nessa onda das mulheres. Eu queria dizer mais alguma coisa com relação 
ainda a França, porque eu acho que foi um pouco uma explosão de energia. O momento era 
propício, os países da América Latina estavam em lutas internas importantíssimas, não é? Você 
vê o Brasil, Argentina, Chile, Colômbia. Mas outras coisas também me chamaram muito 
atenção, por exemplo, isso eu já estava há uns três anos na França a Amazônia, porque 
começaram a se formar grupos em defesa da Amazônia. E tinha um pessoal lá que vinha muito 
aqui a Belém que começaram a organizar grupos. Tinha também uma professora de lá da UFRJ, 
a Lena Lavinas que estava lá também. A Lena esteve no início desse movimento, o Dominique, 
Kergouat também esteve no início desse movimento. Nós estávamos lá e acabamos 
participando, não é? Criamos uma espécie de revista, aí é outra revista que aparece: Sauve qui 
peut l’Amazonie, Salvem quem puder a Amazônia. O Renato Athias chegou um pouquinho 
depois, mas ele tocou... Enfim, era um grupo, assim, de ativismo sobre a Amazônia. Ativismo, 
divulgação, difusão, debates, fazíamos grandes debates na cidade universitária e, às vezes, dava 
trezentas pessoas. Aí passávamos filmes, debatíamos. Começou a aparecer muito na mídia, 
muita discussão e eles nos interpelavam lá sobre o genocídio dos índios, desmatamento, as 
queimadas. Quando dizíamos que éramos da Amazônia, eles nos interpelavam. Então, 
começávamos a dar esse tipo de resposta. 

C.C. – Talvez vocês fossem vistos como a elite, já que estavam estudando na França.  

E.C. – Com certeza, não é? 
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C.C. – Por curiosidade, você falou que o primeiro ano foi muito difícil até pelo domínio da 
língua e de outros códigos sociais e de comportamento. Apesar de terem encontrado um grupo 
de referência na discussão política latino-americana muito grande, eu estou lembrando aqui, o 
Alain Rouquié, que era um latino-americanista, escreveu um livro que era América Latina: 
extremo-ocidente2. Quer dizer, era muito distante também do imaginário do outro lado. Eu não 
sei se você concorda. A América Latina, como para nós a França era uma referência de centro, 
era uma coisa muito distante para a vida média do francês.  

E.C. – É, o brasileiro não vê a América Latina, não se vê dentro, não é? Ele fala: “Nós e eles”. 
Eu também tinha essa posição. Eu acho que as pessoas com quem eu vivia lá, quer dizer, os 
grupos de brasileiros, eu não sentia que essa relação com os nossos colegas de outros países 
gerava uma ruptura. Em mim gerou uma ruptura, mas eu não vi essa ruptura em outras pessoas, 
talvez em alguns colegas sim. Então, é uma coisa muito forte no Brasil, essa superioridade, 
esse fechamento dentro de si, essa referência à Europa. A Europa é a referência. As pessoas 
não se colocam que essa referência é uma referência colonial. As pessoas têm que romper com 
essas estruturas de seu próprio pensamento, não é? Isso tem a ver com o lugar na América 
Latina no nosso universo. Eu vejo hoje que se pensa mais a América Latina, mas é um pouco 
operacional, é um pouco quase que uma recolonização do olhar mesmo que se tenha estudos 
pós-coloniais, mesmo que se tenha... A maior parte, digamos assim, da própria acadêmica, de 
grupos de pesquisas que trabalham com a América Latina é um pouco uma apropriação do 
espaço para legitimar ainda mais o lugar do brasileiro na academia. Eu acho que esse olhar, 
para mim, foi despertado lá na França, nesse convívio, e a relativização da França. Quer dizer, 
relativa o olhar colonial, relativiza o francês, o convívio, o cotidiano com o francês. O que 
significa, entendeu? Claro, foi bom ter muito contato com os exilados, porque os exilados, pela 
própria experiência, muitos deles, entendiam melhor essa ruptura com o olhar da Europa como 
referência do saber, não é? Os latino-americanos são muito mais irreverentes do que nós, muito 
mais. Eles são menos submissos. Na minha leitura, na minha experiência com colegas 
acadêmicos, eu os via menos submissos... Por exemplo, é muito mais fácil para eles terem Cuba 
como referência do que o brasileiro. O brasileiro não tem Cuba como referência para nada, o 
venezuelano tem, o colombiano tem. Então, esse jogo, assim, dos ícones da América Latina e 
como o Brasil não sente essa identidade com esses ícones. Eu acho que isso, para mim, foi um 
détour no olhar.  

C.C. – Agora, voltando a questão da, vamos dizer, atuações políticas, essa questão do meio 
ambiente, de feminismo, gênero. Aqui em Belém, voltando, como você se situou, participou 
de...? 

E.C. – Olha, eu procurei me inserir mais ou menos, porque me interessava continuar a discussão 
de gênero, da categoria de divisão sexual do trabalho, não é? Então, eu mantive, por exemplo, 
muito contato com a Helena Hirata. Logo depois que eu voltei para o doutorado, talvez alguns 
anos depois, a Helena Hirata fez um seminário que ficou...  Ela e a Elizabeth de Souza Lobo, 

                                                 
2 O extremo-ocidente: introdução à América Latina. 
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lá na USP, fizeram um seminário que é uma referência na história da Sociologia do Trabalho 
no Brasil chamando, porque era muito concentrada no Rio e São Paulo todas as áreas da 
Sociologia e das Ciências Sociais, como nós falamos... A Beth e a Helena chamaram, de vários 
lugares do Brasil, pessoas que vieram formar um grupo que durou dois anos reunindo e 
discutindo pesquisa na área de Sociologia do Trabalho. É como se fosse o GT da Anpocs 
durando dois anos e permanente. As pessoas estavam sempre fazendo pesquisa para levar, 
porque sabiam que daí há três meses iam para o encontro debater o que tinha de novo a partir 
do anterior. Então, eu tive a felicidade de ser convidada pela Beth e pela Helena. Eu passei a 
frequentar também o grupo da Anpocs que era Sociedade e Divisão Sexual do Trabalho, depois 
se tornou Trabalho e Sociedade. Até hoje eu acho que chama Trabalho e Sociedade. Então, 
originariamente era sobre trabalho e divisão sexual do trabalho. A Beth coordenava esse grupo. 
Houve um período que foi a Maria Célia Paoli, foi como debatedora em várias sessões. Então, 
esse grupo reunia a cada dois anos, se não me engano. Por muitos anos eu segui esse grupo. 
Ele era o meu grupo de referência. Depois que virou Trabalho e Sociedade eu continuei também 
como José Ricardo Ramalho e outras pessoas que incorporaram. Então, o meu mundo de 
inserção na Sociologia brasileira e pós-doutorado foi nessas redes de sociólogos do trabalho. 
Mas nunca fechado no trabalho, porque você tem uma série de derivações do trabalho. É um 
tema que permite que você analise os movimentos sociais, porque é movimentos sociais e 
trabalho; analise identidades; analise a política e a política do trabalho. Enfim, trabalho é uma 
entrada para temas convergentes. Eu me sentia muito bem nesse lugar. Fiz muitas pesquisas 
sobre trabalho. Fiz a pesquisa sobre O grande Carajás, todos os projetos da indústria mineral 
em Açailândia, Imperatriz, Marabá. Depois fizemos, junto com a Rosa, na mineração Rio do 
Norte, que era para ser... Incialmente a gente pensava em olhar a mineração a partir do olhar 
dos quilombolas. Acabou virando um estudo de quilombolas. Então, eu passei a fazer uma 
análise de populações tradicionais. Quer dizer, eu mudo um pouco o tema, mas estava dentro 
de uma esteira de preocupações, porque são trabalhadores rurais. Então, nós vimos a questão 
do trabalho, o tempo do trabalho, os saberes do trabalho. Isso está no livro Negros do 
Trombetas. Então, essa categoria reaparecia, categoria analítica, embora a categoria social 
fosse a população tradicional, fosse quilombolas e no confundo político, as lutas políticas com 
a mineradora. Eu também tinha feito isso lá no Carajás, estudo dos trabalhadores do Carajás, 
dos operários das buzeiras, dos operários das usinas de siderurgia e o confronto deles com a 
empresa. Surgiram alguns artigos e surgiu também um filme que eu fiz que se chama A 
fronteira Carajás, é a história dos trabalhadores dos fornos lá das buzeiras e também dos 
trabalhadores rurais. Porque essa fronteira entre o rural e o urbano... O Carajás estava com as 
buzeiras, os trabalhadores operários que vinham do mundo rural. Então, eles saíam da usina, 
depois eles voltavam de novo para o território da família e iam trabalhar na roça. Então, essa 
fronteira era muito tênue. Então, me interessava ver o trabalho desses trabalhadores, a relação 
com o movimento social que não vinha... Vinha um pouco dos trabalhadores das usinas de 
mineração, mas vinha, sobretudo, do movimento sindical dos trabalhadores rurais – eram eles 
que pressionavam os trabalhadores das indústrias a lutarem, a se organizarem. Então, era um 
movimento diferente de São Paulo. Enquanto isso o ABC estava espocando lá em São Paulo, 
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mas eram lutas dos operários, dos trabalhadores, discussões completamente diferentes daquele 
lugar que eu estava, que eu analisava que eram os trabalhadores rurais que empurravam para 
frente, digamos assim, o operariado das usinas da grande mineração, também da Vale do Rio 
Doce lá em cima, porque tinha todos os operários. Então, a questão do trabalho permanece: 
trabalho, movimento sociais, gênero. Para mim, eu não consigo separar essas coisas. São 
problemas de pesquisa que ao mesmo tempo são práticas sociais integradas, pelo menos como 
eu percebo, o meu olhar. Depois desse estudo sobre os quilombolas, nós criamos um grupo de 
pesquisa sobre populações tradicionais. Eu queria dizer uma outra coisa também importante na 
minha trajetória, antes de eu falar de populações tradicionais que passou a ser um foco. Aliás, 
me ocupou por alguns anos, antes disso, quando eu estava mais na Sociologia do Trabalho, 
nós, por iniciativa de um grupo de colegas, onde eu me incluía, do nordeste pensamos, eu não 
sei nem onde surgiu a ideia, eu estou me apropriando talvez, mas eu acho que surgiu 
coletivamente nos encontros da Anpocs, nós pensamos em elaborar um projeto de pesquisa 
puxado, sobretudo, pela Paraíba, que era a Gisélia Potengy era o Crhistian Azaïs, Jacob Lima... 
Não, o Jacob Lima não estava nesse grupo não. Ah, um pessoal da Bahia que era a Nádia 
Castro, a Anete Brito. Então, nós pensamos em fazer um grupo de trabalho chamado Relações 
de Trabalho, Relações de Poder. Fizemos e conseguimos financiamento. Esse grupo reuniu, 
mais ou menos, por uns três anos. 

C.C. – Esse grupo estava ligado à Anpocs? 

E.C. – Não estava ligado... 

C.C. – Não era um GT? 

E.C. – Nós dizíamos que era um grupo da Anpocs. A Anpocs dizia assim: “Não, a Anpocs não 
tem grupo de pesquisa”. [riso] Nós tínhamos que dar um nome para esse grupo que era Relações 
de Trabalho, Relações de Poder. Os programas de pós-graduação do Nordeste tinham feito 
outro programa que era “Para além do rural e do urbano”, que acabou dando em um relatório 
grande que ficou: Anais do Seminário: Além do rural e do urbano. Foi muito importante para 
afirmar a pós-graduação nos estados do Nordeste. Aí surgiu: “Por que não fazemos isso com 
relação ao trabalho? E já que nós somos da Anpocs, nos reunimos sempre na Anpocs, essas 
ideias surgem na Anpocs”. Então, é um grupo da Anpocs, mas não era um grupo institucional 
da Anpocs. Era Anpocs do B. [risos] E passamos a nos reunir. Como a Sudene sempre foi mais 
generosa do que a Sudam, a Sudam a gente não conseguia nada para a pesquisa, mas a Sudene 
era generosa... Tinha dentro do nosso grupo uma técnica da Sudam que passou que passou a 
nos acompanhar, ela também era socióloga, e nós montamos um esquema de trabalho. Então, 
as pesquisas que nós realizávamos eram nossas pesquisas e nós conseguimos uma verba para 
animação, para os encontros. Nós nos encontrávamos em qualquer... Nós viajamos pelo 
Nordeste afora, era fantástico. Fizemos seminários. Nós bolávamos coisas assim... A gente ia 
em eventos como grupo, nós publicamos muita coisa. Mas o mais importante não foi isso, o 
mais importante foi a construção do olhar, a construção de uma sensibilidade para questões do 
trabalho que eram questões incomuns, que a literatura da Sociologia do Trabalho, que a 
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literatura mesmo da Antropologia do Trabalho não dava conta para essas problemáticas. A 
Nádia, por exemplo, aproveitou muito. O José Sérgio Guimarães participou em um momento. 
A Iracema participava também. A Paola Capellini... São pessoas que você provavelmente 
conhece, não é? Então foi muito interessante essa experiência. Saiu um livro coletivo que 
chama: Relações de Trabalho, Relações de Poder. A Luz Bandeira era desse grupo, ela estava 
na Paraíba. A Deis Siqueira também, ela estava na Paraíba nessa época. O grupo da Paraíba era 
muito forte. Depois as pessoas saíram e foram para várias universidades, outros estados, mas 
sempre continuou uma certa aderência entre nós. Nós estamos até pensando... Estava 
conversando até com a Luz, eu a Luz trocando ideia lá na SBS esse ano, estávamos pensando 
em chamar uma reunião, para quem quiser vir, trocar ideia, fazer um pouco um balanço de 
trajetórias a partir dessa experiência. Então, isso foi muito interessante. Depois, para falar um 
pouco nas temáticas que você perguntou, por uma razão não muito escolhida, foi um pouco por 
indução, nós acabamos fazendo esse estudo lá no Rio Trombetas, no oeste do Pará, que deu 
origem ao livro Negros do Trombetas. Então, foi o início de um trabalho com populações 
tradicionais que já decorre mais de uma década... Bem mais de uma década, o livro já fez mais 
de vinte anos. [riso] Depois nós fizemos estudos sobre comunidades quilombolas, criamos o 
projeto chamado Mapeamento de comunidades negras plurais no Pará junto com a Rosa 
Azevedo e um grupo de alunos crescentes que fizeram inúmeros trabalhos. Nós temos tese de 
mestrado, de doutorados, muitos trabalhos de especialização, um cd que eu organizei – com 
todo esse grupo, claro, mas que eu coordenei o trabalho – chamado Quilombolas do Pará que 
tem música, tem filmes, tem foto. É mais ou menos uma mídia completa, mas eu acho que já 
está fazendo mais ou menos uns oito anos ou dez anos que foi lançado (uns oito anos pelo 
menos). E fizemos um estudo sobre comunidades negras urbanas, saiu o livro: Abacatal no 
caminho das pedras3. Tem um estudo também que é inédito e que provavelmente vai sair ano 
que vem, que são quilombolas de Bujaru e Concórdia do Pará. E um outro estudo que a gente 
acabou não publicando que é um livro, mas está em relatório ainda que é o estudo das 
comunidades negras do Trombetas localizadas em uma reserva ecológica, na Rebio do 
Trombetas. Há toda uma tensão aí entre territórios quilombolas e decretação de preservação 
em cima de territórios quilombolas. Então, é uma disputa muito grande. Quer dizer, é uma luta 
muito grande desses grupos com o Ibama, com o estado e que perdura já... Esse relatório tem 
uns oito anos que foi feito. O Ibama queria que as comunidades assinassem um termo de 
compromisso de que sairiam desses territórios dentro de trinta anos reconhecendo que era 
unidade de conservação. Eles reconheciam e postergavam a saída para trinta anos. Nós, na 
pesquisa, nos vimos no meio desse confronto. Quer dizer, os quilombolas diziam para nós: 
“Digam para eles, o Ibama, que eles tirem a reserva deles das nossas terras, porque nós 
chegamos antes”. E o Ibama dizia para nós também, porque nós estávamos circulando nos dois 
espaços, que eles deveriam sair daqui há trinta anos, quer era uma coisa boa, eles tinham trinta 
anos para ficar ainda lá e depois saíam. Os quilombolas responderam: “Vocês acham que nós 
temos condição de assinar hoje um papel para nossos filhos amanhã cumprirem? Impossível”. 
Então, era o drama desses territórios quilombolas... Não eram só quilombolas, mas de 

                                                 
3 No caminho de pedras de Abacatal: experiência social de grupos negros no Pará. 
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populações tradicionais de pescadores, de quebradeiras de côco, de fundo de pastos, que 
aumenta a tensão com estado, aumenta a tensão com o mercado. Hoje é um dos temas que 
volta... Volta não, porque nunca saiu da pauta, mas que é um dos temas com pauta, assim, de 
urgência e de relevância aqui na Amazônia, por toda Amazônia brasileira.  

C.C. – Com os quais você foi se envolvendo... 

E.C. – É, que eu fui me envolvendo, porque de uma fronteira de mineração lá na região do 
Carajás, Marabá, para uma fronteira também de mineração também dos quilombolas o que 
muda? É fronteira da mineração, é grandes projetos econômicos, é grande projeto de 
investimento e confronto com grupos originais, não é? Quer dizer, para mim, hoje, se repete os 
mesmos processos... Não são os mesmos, mas a lógica do processo colonial português que 
chegou na Amazônia, dos Tupinambás que se debateram até quase a extinção, morte de muitos 
e muitos, e o julgo colonial, o peso colonial, poder colonial e apropriação dos territórios. Então, 
hoje, você encontra em uma outra dimensão os processos coloniais. Talvez os atores sejam um 
pouco diferentes, são outros, mas a lógica, a relação política. Então, eu me vejo em um universo 
de pesquisa que me prende. Essas questões se reatualizam, não é? Eu saí um pouco da 
Sociologia do Trabalho... Não é que eu não goste, eu gosto, é uma paixão o mundo do trabalho 
das pessoas, descobrir esse mundo, tentar explicar. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode 
fechá-lo, sabe? Eu não posso fazer o estudo do chão da fábrica, só o chão da fábrica não me 
satisfaz. Esse chão da fábrica tem uma relação com o externo, com o mundo do território que 
acaba me fascinando mais. Aí eu sou mais atraída por isso. 

C.C. – Por acaso, vocês tentavam fazer aqui uma já lhe disse, uma sociologia das suas opções, 
isso tem a ver... Você voltou em 83 do doutorado? 

E.C. – Como? 

C.C. – Em 83, você terminou o doutorado e voltou, você era professora do departamento de 
Sociologia? 

E.C. – Eu era professora do departamento de Sociologia.  

C.C. – Você passa a participar do NAEA em 85? 

E.C. – Em 85.  

C.C. – Você se transfere ou é parcial, como é? 

E.C. – Não, era assim, o NAEA... É parcial, respondendo, a minha vinda era parcial. Eu 
permaneci na Sociologia e o NAEA foi criado e ele não tinha corpo docente próprio, assim 
como o NEPO lá na na Unicamp. Os núcleos da Unicamp funcionam assim como funcionava 
o NAEA antes. Então, a cada ano, o diretor do NAEA tinha que pedir licença para aqueles 
professores. Tinha que atualizar a licença para manter o mesmo corpo docente. Então, por 
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muitos anos eu fui cedida para o NAEA, uma parte da carga horaria, não podia ser a carga 
horária total.  

C.C. – Qual foi o seu interesse de ir para o NAEA? 

E.C. – O meu interesse é uma história.  

C.C. – Aqui tinha a pós-gradução já, não é? 

E.C. – Aqui tinha o mestrado. O Plades, chamava Plades.  

C.C. – Era um ambiente muito mais multidisciplinar... 

E.C. – Era um ambiente de pesquisa. Os departamentos não faziam pesquisa, não tinha pós-
graduação. Eu queria trabalhar com pós-graduação também. Quando eu cheguei, eu cheguei 
com toda carga do departamento de Sociologia, eu soube que a Capes financiava cursos de 
especialização e eu criei um projeto de curso de especialização chamado Teoria sociológica e 
Sociologia no Brasil. Esse projeto foi aprovado pela Capes, foi bem financiado. Tudo o que eu 
pedi, a Capes deu. Eu pedi, por exemplo, financiamento de doze professores de fora, ele me 
deu... Não lembro quantos foram, mas foram muitos: veio o José Vicente Tavares, veio a Célia 
Paoli, veio a Beth Lobo; pessoas que estavam na minha rede. Enfim, veio aquele Gabriel Cohn, 
veio do José de Souza Martins, o Machado da Silva. Doze professores de ponta da sociologia 
no Brasil. Isso dentro do meu departamento, só que eu fui execrada no meu departamento. 

C.C. – Por quê? Deveria ser aplaudida por esse time de... 

E.C. – [riso] Por um grupo, não foram todos. Outros, claro, aderiram foram colegas meus de 
mestrado e foram fazer o curso, porque o curso era maravilhoso. 

C.C. – Mas por que o curso era mal visto? 

E.C. – Porque era... Um pouco a mentalidade de não avançar muito, entendeu? Quer dizer, 
avançar muito pode perder controle interno. Departamentos são estruturas de poder interno, 
você sabe. Aí, o curso foi maravilhoso. Eu tenho até aqui, eu posso te mostrar depois o cartaz. 
Por um acaso eu encontrei uma cópia do cartaz. Você quer ver agora? 

 

[FIM DO ARQUIVO 2] 

 
C.C. – Eu não entendi porque você mencionou que gerou... Coisas políticas internas fazem 
parte de todas as organizações institucionais. 
 
E.C. – E depois não tinha, assim, um hábito da... Um pouco de medo também, um medo do 
novo, um medo de perder um pouco o controle. Era muito o curso de especialização, entendeu? 
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Ser a pós-graduação do departamento era muito. Talvez tivesse um pouco extemporâneo, não 
estava no momento certo. 
 
C.C. – Incomodava um pouco. 
 
E.C. – É, incomodava. O Alex Fiúza tinha mestrado e fez o curso, várias pessoas fizeram o 
curso. A Maria José já tinha mestrado também. Aí eu terminei esse curso e... No NAEA todo 
mundo sabia... Olha, no NAEA a gente tem carga horária para fazer pesquisa, as pessoas 
gostam de pesquisa, as pessoas estimulam pesquisa. É mais, digamos assim, fácil trabalhar com 
pesquisa. Então, é por isso que eu vim. Aí o Marcelino me chamou e disse: “Tu queres vir 
trabalhar aqui no NAEA? Você já defendeu a tua tese?”. “Já”. “Tu queres vir trabalhar?”. 
“Quero”. Aí eu vim dar aula de Sociologia do Desenvolvimento, que era umas das disciplinas 
que tinha aqui em um curso. 
 
C.C. -  Hoje de manhã estávamos entrevistando o Heraldo Maués, ele foi eleito diretor de uma  
chapa de oposição do NAEA justamente em 85.  
 
E.C. – Diretor do NAEA e eu fui vice dele. Em 85? 
 
C.C. – É. 
 
E.C. – Não, eu vim para cá em 85. Em 85, ele deve ter sido eleito coordenador do mestrado. 
Houve uma grande briga... 
 
C.C. – Mas você veio para o NAEA em 85? 
 
E.C. – Em 85. 
 
C.C. – Quer dizer, foi logo depois de voltar da França. 
 
E.C. – É, eu só dava aula. Vinha, dava aula, dava minhas disciplinas e dava aula na Sociologia. 
Eu fiquei muitos anos dando aula na Sociologia, metade da minha carga horária era para 
Sociologia e metade da carga horária era para cá, não é? Depois os departamentos começaram 
a não querer liberar a gente. Todo ano era muita tensão. Aí o NAEA, já na década de 90... Eu 
não participei, acho que estava no pós-doutorado, eles fizeram uma iniciativa de ousar, criar 
um departamento interdisciplinar que não existe na estrutura universitária da universidade. 
 
C.C. – Com professores próprios, não é? 
 
E.C. – É, criar o departamento interdisciplinar e a universidade aprovou. Depois de muita briga, 
muita briga, a universidade aprovou o departamento interdisciplinar. Quando ela aprovou, 
caberia a nós fazer a opção, queríamos ir para esse ou ficar no nosso. Alguns preferiram ficar 
nos do que já eram, eu fiz a opção de ficar no do NAEA, porque tinha que ter professores no 
departamento... 
 
C.C. – Isso foi quando? 
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E.C. – Olha, eu acho que foi por aí, 97, porque era a Tereza que estava coordenando o NAEA. 
 
C.C. – Você fez um pós-doutorado antes, não é?       
 
E.C. – Eu fiz o pós-doutorado entre 92 e 94 na França, dois anos.  
 
C.C. – Foi onde? 
 
E.C. – Eu fiquei em dois lugares, fiquei no IRESCO, que é L’Institut de recherche sur les 
sociétés contemporaines, que é mais ou menos como a École, mas não é École. Mas era o 
instituto onde trabalhava a Helena Hirata. A Helena Hirata foi, digamos assim, a pessoa que 
me recebeu, não é? Eu não trabalhava com gênero, mas dei seminário lá. Eu trabalhava, assim, 
transversalmente entrava gênero. O grupo dela era de gênero, mas eu fiz a opção de ficar lá 
com ela, porque era gênero e trabalho e eu estava trabalhando ainda com trabalho. Eu fiquei 
também na École ligada ao grupo do Sachs, porque já estava trabalhando com a questão 
ambiental. Aí eu fiquei com essas duas pernas. 
 
C.C. – E passou dois anos? A família foi junto, os seus filhos foram junto? 
 
E.C. – Foram comigo já grandes. O meu filho tinha começado a universidade. Ele ingressou, 
não perdeu ano nenhum. Ele terminou a graduação dele lá. A minha filha conseguiu dois anos 
de um curso que ela já estava terminando. Aí ela fez Cinema lá. Então, ele fez Ciência Política 
e ela fez Cinema, que era o que ela queria fazer. 
 
C.C. – Cinema na França... 
 
E.C. – Ela é cineasta, ela produz. 
 
C.C. – Bom, no NAEA você vai ser... 
 
E.C. – Ainda está gravando? 
 
C.C. – Sim. No NAEA você vai ser diretora depois duas vezes, não é? 
 
E.C. – Foi em 97, junto com Heraldo. Em 97, eu fui vice do Heraldo. Quando terminou o 
mandado do Heraldo, eu fui eleita diretora. Eu me esqueço das datas, sabia? 
 
C.C. – No seu Lattes eu vi, estava um período de 97 a 2000, 2005 a 2009. 
 
E.C. – Então foi isso. 
 
C.C. – Desde então você está em tempo integral, vamos dizer assim, no NAEA. 
 
E.C. – É. Algumas discordâncias internas no NAEA acabaram se tornando muito fortes. O 
Heraldo assumiu. A administração do Heraldo foi muito boa. Fizemos uma dobradinha, assim, 
excelente: conseguimos fazer vários avanços aqui no NAEA, ganhamos vários espaços e 
também consolidamos o doutorado. O nosso doutorado é de 94, começou em 94. Quando eu 
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voltei do pós-doc, eu assumi o doutorado que estava recém-criado. Ele já estava criado, mas 
eu estava na primeira disciplina do doutorado, na primeira turma. Fiquei 94, 95, 96 e aí em 97 
eu fui diretora do NAEA. O Heraldo não estava mais aqui. Agora estou me localizando no 
tempo. Você tem razão, em 92 houve, digamos assim, um grande desentendimento entre os 
professores no NAEA e o Heraldo saiu nesse momento. Isso foi em 92. 
 
C.C. – Mas aí você foi para a França? 
 
E.C. – Eu estava na França, quando houve isso eu estava na França. Então, saíram muitos 
professores daqui, saíram uns vinte professores. Ficou um núcleo muito pequeno. Foi muito 
ruim para o NAEA, mas tudo bem. Nesse momento, nós perdemos o Heraldo, a Angélica nunca 
foi do NAEA, perdemos o Jean Hebette, perdemos o Samuel Sá, o Lúcio Flávio Pinto que era 
professor-pesquisador aqui do NAEA também e uma série de outros. Quando eu cheguei em 
94 tinha muitos professores visitantes que foram contratados para darem as aulas, porque não 
tinha professores para dar aula. Mas tinha, mais ou menos, uns quatro professores novas 
visitantes aqui. Alguns deles fizeram o concurso e ficaram, outros foram embora. Eu assumi a 
coordenação do doutorado. Eu já tinha sido vice-diretora junto com o Heraldo antes, você tem 
razão. É década de oitenta... 
 
C.C. – Não, ele é oitenta. 
 
E.C. – É. E na década de noventa... Eu fui diretora de 97 a 2000. Aí depois entrou outro colega 
e coisa e tal. Depois eu voltei e fui diretora. 
 
C.C. – Queria também perguntar, você mencionou a Anpocs já várias vezes como um local, 
uma comunidade, vamos dizer, acadêmica, até para pessoas do Nordeste e outros lugares que 
se juntam na Anpocs. Eu acho que tinha muito esse efeito da Anpocs. Mas também foi diretora 
lá, também teve essa participação. Mas também aparece você participando na SBPC, na SBS e 
na Anpur de Planejamento Urbano que você foi presidente em 2007 a 2009. Essa vida 
associativa e intensa que você teve também devia lhe consumir muita energia, não? 
 
E.C. – Com certeza. Quando eu olho para trás eu digo: “Não acredito”. [risos] 
 
C.C. – SBPC? 
 
E.C. – A SBPC é mais recente. 
 
C.C. – A SBPC eu não sei se, sem nenhum juízo negativo, mas é mais de, vamos dizer, 
mobilização política do que propriamente acadêmica, não? Enquanto a Anpocs é mais 
acadêmica, embora tenha também, claro, uma dimensão política em algumas coisas. A SBS 
também é mais acadêmica. A Anpur também você participava...   
 
E.C. – Olha, a Anpur... O NAEA não é fundador... Até pensava que o NAEA era o fundador 
da Anpur, mas não é. Ele não está entre os cinco programas que fundaram, mas ele é um dos 
que entra logo, de imediato após a fundação. Então, houve um momento que eu participei 
bastante no grupo da Anpur em seminários pontuais, por exemplo, seminários organizados por 
Liana Carleial, pela Rosélia Piquet. Pessoas que organizavam pequenos seminários com a 
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bandeira da Anpur e sempre me convidavam, sobretudo, na época em que eu estava discutindo, 
estava trabalhando nas pesquisas sobre o projeto Carajás e convidavam para falar sobre 
trabalho. Então era o tema de trabalho, era o tema de planejamento do programa da Grande 
Carajás e etc. Eu cheguei a participar de uns três livros publicado pela Anpur, mas eu não 
frequentei muito a Anpur assim. Eu frequentava com muita frequência, eu acho que quase todas 
as Anpocs, por um período, assim, de vinte anos que eu fui a todos os encontros nacionais. Mas 
a Anpur eu ia, em algumas eu fui... Eu diria que em várias eu fui, mas não fui assídua.  
 
C.C. – Mas te convidaram para ser presidente. [riso] 
 
E.C. – Aí eles me convidaram para ser presidente. [risos] Eu aceitei, eu sou meio, como se diz, 
ousada. Mas eu aprendi também que esses espaços acadêmicos das associações brasileiras têm 
um espaço que eles realizam as pesquisas, programas de pós-graduação, que eles concebem os 
programas, concebem as temáticas, elaboram uma agenda de pesquisa particular em relação à 
outras associações. São associações que têm um modus operandi interno. Hoje eu aprendi a 
diferenciar. Anpur é muito diferente. Anpur é uma associação flexível, é uma associação leve. 
Ela tem, claro, todo os cânones de uma associação de saberes, de regras internas. No entanto, 
ela é uma associação com várias áreas de aberturas e de flexibilidade muito interessante, 
diferente do que você ver na Anpocs. 
 
C.C. – Mais interdisciplinares, não é? 
 
E.C. – É um pouco mais interdisciplinar, como você diz. E uma formalização, que é bom. É 
apenas uma outra cultura interna que foi elaborada. Como eu transito em umas e em outras, e 
tem vários colegas que eu percebo que transitam também, eu, às vezes, me pergunto: “Será que 
é bom? Será que as pessoas deveriam estar em só uma associação? Será que essa fidelidade a 
uma coisa faz parte de um cânone da academia?”. A conclusão que eu chego é que realmente 
não. Claro, você pode se dedicar a tudo, mas quando eu fui presidente da Anpur... Até hoje, 
nos meus quadros de aviso, a Anpur está presente. Eu vivi dois anos na Anpur, não é? Cada 
associação também tem as pessoas que só trabalham naquela área. Aí você não conhece se você 
circular de uma área para outra. É muito interessante, eu acho que isso deu um pouco um zoom. 
Me deu, assim, uma percepção do funcionamento das associações sem muito aprofundamento, 
com certeza, mas que foi essa permeabilidade. Depois eu fui também da diretoria da SBS, que 
é uma associação que eu acho, assim, maravilhosa pelas pessoas que praticam lá dentro e 
também por essa versatilidade da SBS. Eu acho que eu mantenho um pouco uma distância de 
cada uma dessas associações que eu participei e eu me sinto muito bem em qualquer uma delas. 
Quer dizer, eu sei que na Anpur tem coisas que eu posso discutir ou não. A Sociologia hard, 
por exemplo, não é na Anpur que se discute, tem que ser na Anpocs ou na Sociologia. 
 
C.C. – É, mas também o tema, vemos dizer, originário de Sociologia do Trabalho ampliou-se 
muito para outras questões que, às vezes, não cabem em uma associação só, depende da 
trajetória. E olhando também o seu lattes, você já orientou praticamente, sei lá, setenta, tese ou 
dissertações, está orientando ou já orientou, não é? Quer dizer, é uma quantidade grande. E os 
temas passam por todos esses temas que você navega, expressão amazônica, hoje em dia. 
 
E.C. – Agora eu estou com vontade de fazer balanço só. [riso] 
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C.C. – Balanço? 
 
E.C. – Balanço dessa trajetória. 
 
C.C. – É, chega uma hora que é bom fazer um balanço, não é? Bom, a entrevista não deixa de 
ser uma espécie de balanço por te estimulado a pensar nessa... Mas a sua identidade central, 
você continua se vendo como socióloga? 
 
E.C. – Socióloga. 
 
C.C. – Apesar de estar no Planejamento Urbano, no NAEA. 
 
E.C. – Eu vou também na ABA, na Associação Brasileira de Antropologia. Quer dizer, uma 
vez ou outra me convidam para uma mesa e eu vou. Mas a minha leitura é de uma Sociologia 
próxima da Antropologia também, por causa dos temas: populações tradicionais, trabalho. A 
Antropologia do Trabalho é muito interessante, reflete sobre categorias que a Sociologia do 
Trabalho não consegue, questões de identidade, questões mais da subjetividade. A 
Antropologia permite ir mais além do que a Sociologia. Eu acho que esse perfil do NAEA, 
entendeu? O NAEA leva a uma prática de ruptura de nichos, de, digamos assim, se permitir 
entrar por outras áreas, entrar por outras problemáticas. Eu acho que acaba sendo uma forma 
de funcionamento. Eu até admiro colegas que passam a vida inteira pesquisando o mesmo tema, 
eu confesso que eu tenho uma admiração. Eu não sou capaz. Embora haja um fio condutor, 
você viu pelas linhas que eu passo, não tem uma grande, digamos assim, abertura. Quer dizer, 
são temas que convergem. Quando nós discutimos grandes projetos da Amazônia, projetos de 
investimento, um dos eixos é impacto sobre populações tradicionais, impactos sobre trabalho, 
sobre território. Então, há uma convergência no tema. E eu diria mais outra coisa, talvez o que 
mais me dê, assim, uma certa tranquilidade... Eu me questiono muito sobre essa abertura, esse 
ângulo de abertura dos temas, das opções teóricas, disciplinares, da Sociologia para a 
Antropologia, talvez menos a Geografia, a discussão da política, do poder e não 
necessariamente dos cânones da Ciência Política. Um pouco eu me questiono e, ao mesmo 
tempo, me conforto, que eu acho que o que dá o fio condutor é o olhar metodológico, é a 
perspectiva metodológica e a minha perspectiva metodológica não muda muito. Eu posso estar 
trabalhando com quilombola, eu posso estar fazendo pesquisa sobre as buzeiras da mineração 
ou sobre as cidades também, eu tenho trabalhado com cidades, o olhar, a metodologia vai na 
mesma direção. Aí eu sou bourdiana. Quer dizer, Bourdieu me ajuda muito. São as relações de 
poder, as relações de dominação, é entender como se constrói os sujeitos nas cenas... Qual é a 
ação desse sujeito? Quais são as estratégias? Quais são os confrontos que ele realiza naquela 
cena, entendeu? Isso está sempre... É como se fosse um eixo teórico-metodológico. Eu posso 
ler Foucault, eu posso ler outros autores que trabalham com poder... Eu acho que é isso que me 
dá um eixo, é o olhar. Eu um pouco refletindo, o Bourdieu trabalhou com muitos temas, mas 
ele trabalhou sempre com também uma intenção, uma preocupação teórica, mas ele estava 
sempre na Sociologia, não é? 
 
C.C. – Etnólogo, não é? 
 
E.C. – Está certo, também trabalha muito com Mauss. Ele também circular. Mas eu sinto que 
eu não tenho... Eu estava procurando a palavra, a palavra é: dispersão. Quer dizer, o meu nível 
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de dispersão não é tão grande como pode aparecer, porque ele tem um eixo teórico-
metodológico que afunila o olhar. Isso eu acho que interiorizei, porque eu não fico pensando: 
“Eu vou fazer assim”. Quer dizer, eu penso na metodologia, eu penso no projeto, mas na hora 
de realizar a pesquisa, essa perspectiva está lá. Eu não preciso está preocupada, porque ela vai 
estar lá. 
 
C.C. – A identidade de socióloga mantém uma... 
 
E.C. – Identidade de sociólogo e metodológica, não é? 
 
C.C. – Edna, uma pergunta que a gente costuma fazer. Se você tivesse que destacar um livro 
que te marcou, o que te vem à mente? 
 
E.C. – Fundamentos teóricos da explicação sociológica do Florestan Fernandes.  
 
C.C. – Em que momento você leu? 
 
E.C. – Eu li na graduação. Um professor só deu os livros do Florestan Fernandes, Orlando 
Sampaio Silva. Ele fez nós lermos esse livro. 
 
C.C. – Você está falando do rigor metodológico, o Florestan, nesse livro, está muito 
preocupado com isso. 
 
E.C. – Nós lemos o livro, discutimos e garanto que eu entendi pouco. [riso] Eu não entendi 
tanto, mas eu discuti tanto que depois, com o tempo, eu fui amadurecendo. Depois eu voltei 
um pouco a ler, mas a gente trabalhou muito esse livro com o Orlando. Eu sempre digo a ele 
que eu agradeço imensamente a disciplina que eu fiz com ele. 
 
C.C. – Agora, você mencionou em um momento da entrevista uma certa psicanálise sua com 
um tema que você lia lá com os operários...Vários desses temas também é dessa vida de ir lá 
para Acará, os rios, as populações ribeirinhas; voltam muito as coisas que você viveu, de 
alguma forma, na sua trajetória, não é? 
 
E.C. – É. Não sei porque razão, eu era uma das netas do vovô que ia para o Acará. 
 
C.C. – Não eram todas? 
 
E.C. – Não eram todas. Mas eu ia... Acho que é porque eu gostava. Eu ia passar minhas férias 
no Acará: banho de rio, brincadeiras na mata, pegar canoas e subir o igarapé. Então, eu me dou 
por feliz de ter tido essa experiência. Não é comum. 
 
C.C. – Estou aqui encantado com a sua trajetória. Não sei se tem alguma coisa que você lembra 
que eu não perguntei e você acha importante mencionar. 
 
E.C. – Eu acho que talvez pudesse falar um pouco que eu tenho trabalhado com a cidade 
também, não é? 
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C.C. – Sim, você mencionou agora. Uma dimensão que você falou pouco. 
 
E.C. – É. Apesar de eu ter sido presidente da Anpur, que é uma associação de planejamento 
urbano e regional, eu não sou muito da área do planejamento. Não tenho força. Mas o tema 
urbano e o regional juntos têm tudo a ver. Quer dizer, para a Amazônia é muito importante 
entender a cidade no contexto do regional. Claro que eu tenho colegas que estudam a cidade, o 
interurbano, estudam o planejamento, a formulação de planos diretores, formulação de 
orçamento, políticas de saneamento, enfim, mobilidade urbana, habitação. Eu já até orientei 
teses sobre habitação, sobre mobilidade. Eu construí uma problemática urbana que me fascina, 
me fascina a pesquisa, me fascina tentar escrever, discutir, enfim, que é a cidade com o entorno. 
É a cidade e o que os outros veem como não cidade e eu tento dizer isso também é cidade. 
Então, é o regional e o urbano. Isso é uma questão. A outra questão, que eu tenho alguns artigos 
publicados, é sobre a particularidade da cidade na Amazônia. O que nós temos de estudos sobre 
cidade não sejam suficientes para entendermos o que seja a cidade na Amazônia. Essa 
discussão já está alguns anos. E o que a gente precisa para trazer, esclarecer essa diversidade? 
Eu fiquei um pouco trabalhando isso. Eu tinha um projeto de pesquisa financiado pela 
Fundação Ford e pelo CNPq ao mesmo tempo com a diversidade das cidades amazônicas. 
Trabalhamos em vários lugares da Amazônia de áreas urbanas e fiz um seminário chamado 
“Cidades na Floresta” e depois saiu o livro Cidades na Floresta. 
 
C.C. – Eu ia perguntar... Assim, tem uma representação muito comum, até estrangeira também, 
dos povos da floresta. Com a realidade demográfica, desde que você nasceu até hoje, a mudança 
entre a população rural e urbana, por mais que esse rural, coloque aspas, e o urbano também, 
teve uma transformação enorme, não é? Quer dizer, a maior parte da população na Amazônia 
está em cidade na Amazônia também. É uma realidade que, às vezes, é evidente que as pessoas 
tenham uma Amazônia mítica, uma floresta e a realidade urbana... Isso também, de alguma 
forma, se impõe como objeto de reflexão, não é?  
 
E.C. – Sim. Agora, tem um artigo meu publicado nesse livro Cidade na Floresta em que eu 
pego os dados da evolução da população urbana do Brasil e a população urbana da Amazônia. 
Eu recuo à década de 30, 40, 50. É interessante, a população urbana na Amazônia está muito 
próxima à população urbana no Brasil na década de 30, 40, 50. Depois a população urbana no 
Brasil dá um salto, proporcionalmente a Amazônia dá menos. Mas hoje ela está próxima. Ela 
tem uma população urbana muito expressiva. Isso faz com que se diga: “A Amazônia é tão 
urbana quanto o resto do Brasil”. Eu concordo, a Amazônia é tão urbana quanto o resto do 
Brasil se nós analisarmos os dados demográficos. Agora, o urbano da Amazônia é diferente do 
urbano brasileiro. Como é o... O do Nordeste é diferente do Sul, tudo bem, mas qual a 
particularidade desse urbano na Amazônia? A floresta pesa ou não pesa? A floresta vai definir 
essa diferença? Tanto que no livro nós não chamamos as cidades da floresta e chamamos as 
cidades na floresta. A floresta define ou não define? O que interessa mais para entender... 
Talvez a gente só possa entender ainda a história do Brasil como ocorreu no Brasil seja na 
Amazônia, que é essa composição diversa da população das cidades. As cidades amazônicas 
são cidades com uma presença indígena muito grande, invisível. Com uma diversidade de etnia 
e de línguas grande e invisível. As duas coisas andam juntas. Então, a pergunta era... Eu não 
acho que avancei muito na pesquisa, eu levantei questões que alunos estão trabalhando. Ajudei 
a levantar questões que é em que essa diferença... Por exemplo, na cidade de Parintins, que é 
muito indígena - nem falo São Gabriel da Cachoeira que é quase cem por cento indígena, não 
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estou nem falando lá - Tabatinga, Manaus, Belém, o que essas diferentes culturas étnica-
linguísticas, que deram origem às cidades, hoje fazem com que essas cidades tenham habitus 
diferentes, aí já no sentido de Bourdieu, tenham lógicas, tenham valores. Enfim, são as 
disposições que levam ao habitus, você está entendo? Isso para mim seria um programa de 
pesquisa e não é, é uma pesquisazinha que eu tenho nas cidades de fronteira brasileira. Porque 
é na fronteira que esgarça mais essa presença indígena, não é? Essa é uma questão de pesquisa 
porque é política. Quer dizer, a medida que a pesquisa revele, eu acho que os antropólogos 
estão indo nessa direção muito bem, essa força da diversidade, eu acho que a gente esclarece 
melhor o que é a Amazônia de hoje, que a gente não sabe explicar bem. Não é o fato de ser a 
Amazônia urbanizada ou não, não é fato de ser folclórico dizer que é a floresta, porque a floresta 
também está acabando, não dá nem para poder falar assim, mas é, digamos, uma revelação do 
Brasil que o Brasil negou em troca de um projeto de nação, de um projeto de universalidade, 
de um projeto de homogeneização na língua, na cultura, na religião. Talvez a gente ainda possa 
revelar essa diversidade com força que ela tem no cotidiano. Ela tem essa força, mas ela não 
tem... Quando se passa para olhar o conjunto, ela se apaga, desaparece, porque as instituições 
que são fortes bloqueiam, os valores, o olhar colonial. Então, é um pouco por aí que a gente 
tem discutido a questão das cidades. Aí tem alunos estudando as feiras. Aí vai estudos 
localizados: o que é a feira, o lugar da feira como ponto do entorno e da cidade? Ou o lugar da 
aldeia em relação aos bairros? A aldeia e os bairros na cidade de Altamira, onde esses índios 
vão e volta, entendeu? Então, tem alguns trabalhos que vão... Que a gente está fazendo, assim, 
pequenos, com pouco recurso, mas que a gente queria levantar questões que pudesse esclarecer 
o próprio Brasil, dessa realidade brasileira tão múltipla, que a gente fala nela, mas nem sempre 
com tanta força. Então é isso. Eu acho que falei muito, não é? 
 
C.C. – Falou muito bem. Gostei muito. Bom, agradeço mais uma vez, enormemente a sua 
colaboração.   
 
E.C. – Eu que agradeço a oportunidade de deixar essa minha história contata. 
 
C.C. – É, e é um bom momento também de estimular esses balanços que a gente tem que fazer 
em algum momento, como você mencionou agora. 
 
E.C. – Eu queria agradecer o convite, esse momento prazeroso que eu passei com o Celso e a 
oportunidade poder falar um pouco dessa nossa trajetória, que ao inverso de outras trajetórias 
mais límpidas, a minha seja esse vai e vem, alguns lugares, sempre uma inquietação em busca 
de construção e de trocas de olhares. Muito obrigada, Celso.   
 

[FINAL DA ENTREVISTA]    
 
 
 
 
 
 
  
 
 


